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 Dit advies doet pijn 

 
Dit advies doet pijn. Voor het eerst sinds bijna dertig jaar wordt er fors bezuinigd in de sector kunst en 
cultuur van de gemeente Rotterdam. De afgelopen decennia vertoonden een bijna continue groei van 
activiteiten en instellingen in de cultuursector. Die groei tekende het herstel van de sector na de twee 
zware rondes Bezuinigen en Ombuigen I en II uit de eerst helft van de jaren tachtig. Rotterdam was ruim 
een decennium geleden Culturele hoofdstad van Europa. Vier jaar geleden nog was het gemeentebestuur 
in staat het cultuurplanbudget aanmerkelijk te verruimen. Nu praten we over een forse krimp. 
 
Ondanks het pijnlijke karakter van dit advies gebruikt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het niet 
om zijn nood te klagen. De omstandigheden waaruit de bezuinigingen op kunst en cultuur voortkomen zijn 
voor alle betrokkenen herkenbaar. De cultuursector wordt in Rotterdam, anders dan op landelijk niveau, 
niet onevenredig getroffen. Alle door de gemeente Rotterdam ondersteunde sectoren staan onder zware 
financiële druk. In deze situatie past geen klaagschrift, worden geen verwijten geformuleerd. De situatie 
is wat zij is. De Raad doet zijn werk. De ingrepen zijn, inderdaad, voor velen pijnlijk, maar er moeten 
bestuurlijke beslissingen worden genomen. Dus moet er ook geadviseerd worden over de vraag welke 
ingrepen naar verhouding meer en welke minder pijn doen. 
 
Is in deze situatie nog vernieuwing mogelijk? In de geest van de jaren tachtig wordt in dit advies niet 
alleen bezuinigd maar ook omgebogen. Hier en daar is (op bescheiden wijze) nieuw beleid mogelijk 
gemaakt. Daarvoor maakt de Raad in zijn cultuurplanadvies budgettaire ruimte. Ook ruimte maakt hij 
voor een bescheiden vergroting van de budgetten voor incidentele en projectsubsidies. De veelbesproken 
humuslaag van de Rotterdamse cultuur, daar waar het nieuwe, jonge, kleinschalige of niet-
geïnstitutionaliseerde culturele leven zich afspeelt, moet in stand worden gehouden.  
 
De werkwijze 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft voor de zomer van 2011 deskundigen uitgenodigd om 
toe te treden tot de verschillende commissies die de cultuurplanaanvragen van de instellingen zouden 
beoordelen. Op 15 december van dat jaar sloot de aanvraagtermijn. Vanaf medio januari werden door de 
commissies in totaal 109 aanvragen beoordeeld. Een aanzienlijke hoeveelheid aanvragen werd door meer 
dan één commissie besproken (co-adviezen genoemd). Zoals gebruikelijk werd het beleidsplan van de 
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam door alle commissies behandeld, waarna deze afzonderlijke 
oordelen werden samengebracht in één instellingsadvies. Naast de zes vakcommissies werd een aparte 
commissie Ondernemerschap in het leven geroepen uitsluitend bestaande uit leden van de Raad. 
 
De Raad werkte deze maal met de zes navolgende vakcommissies. (Een overzicht van de samenstelling van 
de commissies is aan het eind van dit cultuurplanadvies opgenomen.)  

 commissie BKBV (Beeldende Kunst, Bouwkunst en Vormgeving) 
 commissie CVCD (Cultuureducatie, Vrijetijdskunst, Community art en Doelgroepen) 
 commissie DTP (Dans, Theater en Podia) 
 commissie Erfgoed en Musea 
 commissie FDML (Film, Digitale media en Letteren) 
 commissie Muziek 

 
Aangezien de Rotterdamse Kunststichting, de rechtspersoon waarmee de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur is verbonden, zelf een cultuurplanaanvraag heeft ingediend voor haar afdeling De Unie in Debat 
werden twee aanvragen, die van de Stichting Arminius en van De Unie in Debat, behandeld door een 
commissie buiten de Raad. Deze commissie Debat werd ondersteund door de dienst Kunst en Cultuur. Het 
advies van deze commissie is aan het eind van deze publicatie opgenomen achter een apart schutblad en 
in een eigen opmaak van de dienst. In het verdelingsvoorstel is het advies van deze commissie 
overgenomen. De beide co-adviezen die de commissie Debat uitbracht, zijn wel verwerkt in de navolgende 
instellingsadviezen. 
 
Bij de aanvang van de beoordeling werd aan alle commissies een indicatief budget toegekend waarin op 
evenredige wijze de bezuinigingstaakstelling was verwerkt. Binnen dit budget hebben de commissies een 
afweging gemaakt. In twee sectoren werd daarbij een beperkte generieke korting doorgevoerd om te 
voorkomen dat kwalitatief goede instellingen te zwaar zouden worden getroffen. De Raad behandelde 
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vervolgens in drie vergaderingen de concept-instellingsadviezen en paste deze zonodig aan. Vervolgens 
werd in twee vergaderingen de finale afweging gemaakt op basis van de door de commissies voorgestelde 
verdeling van het budget . Vanzelfsprekend zijn alle hierna opgenomen instellingsadviezen en het 
financiële verdelingsvoorstel voor de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Raad. In alle teksten, ook 
in deze inleiding, is daarom alleen de Raad aan het woord. 
 
De budgettaire ruimte 
De budgettaire ruimte voor het cultuurplan 2013–2016 is door het college van Burgemeester en 
Wethouders aangegeven in zijn adviesaanvraag van 29 november 2011. Voor de komende 
cultuurplanperiode is het vrij beschikbare bedrag 72,43 miljoen euro per jaar. Gedurende de eerste twee 
jaarschijven van het plan is een aanvullend bedrag van 2,5 miljoen per jaar beschikbaar, zijnde de 
exploitatielasten van het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen dat naar het inzicht van het 
College in 2015 geopend zal worden. Bij de vaststelling van het beschikbare bedrag is voorts rekening 
gehouden met een stelpost van 2,3 miljoen euro, zijnde de raming van het bedrag dat nodig is om de huur 
van gemeentelijke cultuurpanden op kostendekkend niveau te brengen.  
 
Het beschikbare budget van het lopend cultuurplan 2009-2012 is ongeveer 91,8 miljoen euro. De verlaging 
van het beschikbare budget is derhalve fors, zo’n 20 procent. Sommige aanvragers hebben daarop 
geanticipeerd door in hun meerjarenbegroting rekening te houden met een lager beschikbaar bedrag. De 
meeste instellingen echter hebben in hun aanvraag min of meer het huidige niveau van hun 
cultuurplansubsidie aangehouden, dan wel om meer financiële middelen gevraagd. 
 
De Raad heeft in alle gevallen het verzoek om budgettaire uitbreiding zorgvuldig gewogen, maar dat 
verzoek slechts in een zeer uitzonderlijk geval gehonoreerd, gelet op de grote financiële beperkingen die 
het nieuwe cultuurplanbudget met zich meebrengt. In het algemeen kan gesteld worden, dat een 
instelling die houdt wat zij heeft, het in de ogen van de Raad goed doet. Handhaving van het huidige 
subsidieniveau in de volgende cultuurplanperiode is een teken van waardering van de adviseur voor de 
wijze waarop de instelling opereert en de kwaliteit van de plannen voor de volgende vier jaar. 
 
Slechts in een enkel geval is de Raad afgeweken van de regel, dat goed functionerende instellingen op het 
huidige subsidieniveau kunnen worden gehandhaafd. Op enkele onderdelen is niet van bezuinigen maar 
van ombuigen sprake. In het advies over de aanvraag van Conny Jansen Danst wordt om een specifieke 
reden een verruiming van het budget voorgesteld. In twee andere gevallen is afgeweken van de aanvraag 
door de gevraagde huisvestingslasten aan een andere instelling dan de aanvrager toe te wijzen. Het 
budget van Het Gemaal op Zuid zou naar de mening van de Raad bij Kosmopolis Rotterdam ondergebracht 
dienen te worden, dat van het pand De Gouvernestraat bij theatergezelschap Maas.  
 
In nog enkele andere gevallen wordt een aanvraag van een instelling negatief beoordeeld, maar wordt wel 
een bedrag voor de functie die deze instelling uitvoert in het geadviseerde budget opgenomen (functie 
Urban meets Academic – vice versa). In deze gevallen dient de komende tijd onderzocht te worden waar 
deze functie het best ondergebracht kan worden; vervolgens kan het gereserveerde budget alsnog aan een 
andere instelling worden toegewezen. In twee gevallen heeft de Raad gemeend een ingrijpend 
ombuigingsproces van een instelling te moeten ondersteunen met eenmalige middelen uit de jaarschijven 
2013 en 2014. Ten slotte zij opgemerkt, dat in strijd met de afspraken enkele aanvragers de 
huurverhoging van gemeentepanden reeds meegenomen hebben in hun meerjarenbegroting. De hierna 
opgenomen bedragen van deze aanvragers zijn op dit onderdeel niet gecorrigeerd, doch de Raad heeft 
uiteraard bij de vaststelling van zijn advies wel rekening gehouden met deze feitelijk te hoge aanvragen. 
 
De afweging 
De Raad heeft altijd het standpunt ingenomen dat bij budgettaire krapte geen kaasschaaf wordt 
gehanteerd. Dat vloeit al voort uit zijn bestaansgrond. Voor het hanteren van een kaasschaaf is geen 
advies van de Raad nodig, dat kan ambtelijk worden afgedaan. De Raad heeft de aanvragen inhoudelijk 
gewogen. Het Rotterdamse culturele veld heeft ook altijd om een inhoudelijke afweging gevraagd. De 
criteria die de Raad voor het opstellen van zijn cultuurplanadvies heeft gehanteerd waren deze keer, 
mede door het beperkte budget, vrij uitgebreid. Allereerst heeft de Raad in mei 2010 een advies 
gepubliceerd onder de titel Rotterdam 2025; visie op kunst en cultuur ‘het DNA van de stad’, waarin 
inhoudelijke afwegingscriteria zijn geformuleerd. Daarnaast heeft het gemeentebestuur in zijn nota 
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Midden in de stad - Uitgangspunten voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 hoofdlijnen voor het 
cultuurbeleid in de komende planperiode vastgesteld.  
 
Ondernemerschap woog zwaar in de beoordeling. In een van de volgende paragrafen van deze inleiding 
wordt de invulling van het begrip ondernemerschap beschreven. Dat de instellingen zich van de zwaarte 
van dit afwegingscriterium goed bewust waren, bleek wel uit de aanvragen. Veel instellingen zijn 
uitgebreid ingegaan op aspecten van ondernemerschap, maar hanteerden daarbij soms een enge, te 
financieel geïnspireerde interpretatie van dit begrip. Ondernemerschap is innoveren, in artistiek en in 
bedrijfsmatige zin. De artistieke innovatie bleef wel eens te veel in de schaduw van de bedrijfsmatige 
argumentatie staan.  
 
Hoe dan ook is de Raad deze maal in staat geweest om ondernemerschap goed te toetsen en wel op 
verschillende niveaus. Allereerst maakte de dienst Kunst en Cultuur op basis van de door de instelling 
aangeleverde cijfers een zgn. bedrijfsmatige toetsing per instelling. De resultaten van deze toetsing 
werden aan de Raad ter informatie verstrekt. In alle commissies van de Raad werden alle aanvragen op 
ondernemerschap beoordeeld. Over alle aanvragen wordt thans in het instellingsadvies een oordeel over 
het ondernemerschap uitgesproken. Daarnaast stelde de Raad een aparte commissie Ondernemerschap in 
bestaande uit raadsleden die niet in de commissies per discipline zitting hadden. In deze commissie 
Ondernemerschap kwamen grote, zakelijk ingewikkelde instellingen aan de orde, alsmede algemene 
aspecten van ondernemerschap van culturele instellingen (zoals horeca-exploitatie en de 
kostendoorberekening daarbij). Ook in de plenaire vergaderingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur kwam het ondernemerschap van instellingen aan de orde en werd de waardering daarvoor mede 
betrokken in het eindoordeel over de instellingen.  
 
Al met al heeft de Raad zijn oordeel gebaseerd op de uitgangspunten van het gemeentebestuur, op zijn 
eigen criteria zoals vervat in het advies over het DNA van de stad en op aspecten van ondernemerschap. 
Uiteraard stond aan het begin van iedere afweging het artistieke beleid van de instelling voorop. De 
ultieme bestaansgrond van een kunstinstelling ligt in de kwaliteit van zijn product. Dat moet in orde zijn 
en daarna pas komen de overige beoordelingscriteria. Bij bemiddelende, facilitaire en erfgoedorganisaties 
ligt dit uiteraard iets anders. 
 
De vraag vanuit de Gemeenteraad naar transparantie van het oordeel heeft geleid tot het opnemen van 
twee aanvullende matrixen. In een aparte paragraaf in deze inleiding worden deze schema’s of formats 
verder toegelicht. De Raad hoopt dat deze uitgebreidere advisering bijdraagt aan de inzichtelijkheid van 
het cultuurplanadvies voor gemeentebestuur en instellingen. 
 
Drie typen instellingen 
In het thans voorliggende cultuurplanadvies worden drie typen instellingen onderscheiden. Allereerst 
instellingen die naar de mening van de Raad thuis horen in het cultuurplan 2013-2016 al is het vaak met 
een lager bedrag dan gevraagd. Het budget van deze instellingen is opgenomen binnen het beschikbare 
volume van 72,43 miljoen euro. Daarnaast zijn er instellingen die naar zijn mening niet tot het 
cultuurplan kunnen worden toegelaten omdat zij overwegend onvoldoende scoren op de verschillende 
beoordelingscriteria. Een derde categorie instelling is budgettair gezien niet in het cultuurplan 
opgenomen, maar had daarvoor wel in aanmerking kunnen komen als er een grotere budgettaire ruimte 
was geweest.  
 
Op deze laatste instellingen is van toepassing hetgeen is verwoord in de door de Gemeenteraad aanvaarde 
motie-Verveen Kwaliteit boven kwantiteit. De motie luidt aldus: “Instellingen en plannen die volgens de 
RRKC in haar uit te brengen advies van hoge kwaliteit zijn, sterk aansluiten bij het DNA van de stad en 
ook op andere factoren goed scoren, sluiten wij niet op voorhand uit van opneming in het cultuurplan 
2013-2016” In de adviesaanvraag van Burgemeester en Wethouders van 29 november 2011 wordt, met 
betrekking tot deze categorie instellingen die niet binnen de financiële kaders passen, gevraagd om deze 
wel in een rangorde te plaatsen. In een van de volgende paragrafen van dit advies geeft de Raad een 
overzicht van deze categorie instellingen en plaatst ze in een prioriteitsvolgorde. 
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 Verantwoording inzake het gebruikte beoordelingskader 
 
Door de gemeenteraad werd, omwille van de transparantie in de besluitvorming, wens uitgesproken een 
meetinstrumentarium te ontwikkelen. Dit verzoek heeft geresulteerd in de vorm van het 
cultuurplanadvies zoals het er nu uit ziet, waarbij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in plaats 
van een meetinstrument spreekt van een beoordelingskader. De leden van de adviescommissies hebben 
hun oordeel mede gebaseerd op de criteria van het gemeentebestuur en van de Raad zelf. 
Elk inhoudelijk oordeel is mede gebaseerd op de volgende vijf criteria  

1 Hoe is aanvraag artistiek inhoudelijk te beoordelen? 
2 Hoe verhoudt de aanvraag zich tot het ‘DNA’ (de kenmerken) van de stad? 
3 Hoe is de aanvraag te beoordelen vanuit de principes van ondernemerschap? 
4 Hoe gaat de aanvragende instelling om met talentontwikkeling? 
5 Op welke manier wordt ingespeeld op de metropoolregio? 

 
De inhoud van elke advies is overzichtelijk weergegeven in een matrix met een plus, een nul of een min 
achter deze criteria. ‘Plus’ betekent dat de instelling op dat onderdeel boven verwachting scoort, 0 (nul) 
betekent een naar behoren functioneren of geen duidelijk plus of min; een min betekent ten slotte dat de 
instelling beneden verwachting functioneert.  
De uiteindelijke uitkomst van de adviezen van de Raad is geen simpele optelling van plussen en minnen 
geworden; zo eenvoudig zit de oordeelsvorming van instellingen niet in elkaar. Voor elke matrix zit niet 
voor niets een uitgebreid advies in woorden. In sommige gevallen kon een enkele plus wel eens zwaarder 
wegen dan twee plussen elders. Dit geldt ook voor de nullen en de minnen. 
Het bezwaar tegen het simpel optellen van indicatoren of cijfers woog nog zwaarder bij de gegevens uit 
de kengetallen. De Raad heeft de verleiding weerstaan om aan de hand van deze lijsten rangordes op te 
stellen. Iedere instelling kan bijvoorbeeld op publieksaantallen en de daarvan afgeleide publieksratio met 
een andere vergeleken worden. Sommige instellingen hebben een onderzoekstaak en verwerven om die 
reden naar verhouding weinig publiek. Andere instellingen opereren in een niche en kunnen op grond 
daarvan ook niet op een groot bezoekersaantal rekenen. De vergelijking over meerdere jaren gaat ook 
mank. Een positieve trend kan zowel duiden op het vergroten van publieksbereik en eigen inkomsten, 
maar kan ook duiden op het wegwerken van een achterstand. Daling van de trend kan zowel duiden op 
slechtere prestaties als op het inleveren op heel goede, maar toevallige scores. Kortom, ook hier geldt: 
achter elk cijfer zit een verhaal. Al met al volstaat de Raad met de presentatie van de kengetallen 
waarmee hij aangeeft dat cijfers weliswaar niet alles zeggen maar anderzijds ook niet veronachtzaamd 
mogen worden. 
 
Achtereenvolgens treft men in de matrix met kengetallen de volgende gegevens aan 

 het bezoekersaantal: in die gevallen waarin bezoekers van de website zijn meegeteld omdat de 
website een wezenlijk onderdeel vormt van de subsidieaanvraag is dat aangegeven; in alle andere 
gevallen zijn bezoeken aan de website van de desbetreffende instelling niet meegenomen 

 de structurele subsidies van rijk en gemeente: het gaat hierbij niet om incidenteel door gemeente of 
rijk verstrekte subsidies 

 eigen inkomsten: het betreft alle inkomsten uit kaartverkoop, verhuur, verkoop en andere diensten 
 omzet: de opstelsom van eigen inkomsten + structurele subsidies + sponsoring, donoren en 

fondsbijdragen + incidentele subsidies 
 bezoekersratio: het totaal van de ontvangen structurele subsidie van rijk en gemeente gedeeld door 

het aantal bezoeken; de uitkomst geeft aan welk subsidiebedrag is gemoeid met één bezoek aan 
betreffende instelling 

 eigen-inkomstenratio: de eigen inkomsten gedeeld door de structurele subsidie van rijk en gemeente; 
deze laatste wordt op rijksniveau gebruikt om instellingen al dan niet toe te laten tot de 
Basisinfrastructuur (de BIS) of de landelijke sectorale fondsen. De ratio geeft aan de verhouding 
subsidie-inkomsten, uitgedrukt in een percentage; bij een percentage boven de honderd betekent, dat 
tegenover een subsidie een hoger bedrag aan eigen inkomsten staat 

 merken top 50 van Beerda: Beerda Consultancy stelt periodiek een top 50 van culturele merken in 
Rotterdam samen: instellingen die door respondenten spontaan het meest worden genoemd. Een plaats 
op de lijst zegt veel over het economisch belang van de instelling. Immers, een bekende instelling 
genereert veel bezoekers en een hoge spin off voor de omgeving. Bovenaan staat de instelling die door 
respondenten het meest genoemd is. Een blanco vakje betekent dat de instelling niet in de top 50 
voorkomt. 
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 Stad in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

 
In de nota Midden in de stad – Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 wordt in 
paragraaf 2.3.4 aandacht gevraagd voor het bundelen van krachten en kwaliteiten in de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag. Het vergroten van vestigingsmogelijkheden en aantrekkelijker maken van het 
vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven is daarbij het primaire uitgangspunt. Burgemeester en 
Wethouders schrijven in deze nota de komende tijd culturele samenwerking met Den Haag te willen 
zoeken. Het College verwacht van de culturele organisaties in Rotterdam dat zij zich bewust zijn van de 
mogelijkheden voor samenwerking die de metropool Rotterdam-Den Haag biedt en dat zij daarvan 
optimaal gebruik maken. In de adviesaanvraag van 29 november 2011 verzoekt het College de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een oordeel over de metropoolaspecten in de aanvragen af te 
stemmen met de commissie die Den Haag adviseert. 
 
De Raad heeft daarom, naast de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag en de speerpunten 
Ondernemerschap, Talentontwikkeling en Levendige binnenstad, het criterium metropoolvorming 
toegevoegd aan zijn lijst van beoordelingscriteria. Na afronding van de beoordeling moet worden 
geconstateerd dat metropoolvorming niet leeft bij de Rotterdamse culturele instellingen. Een enkele 
instelling maakt melding van een samenwerking met een Haagse culturele instelling, maar die meldingen 
ogen wat plichtmatig en de samenwerking is niet bijzonder of intensief. Voor de meeste instellingen is 
deze regio niet van enige betekenis. Het is een schaalniveau dat niet gekend wordt en waarop tot nu toe 
niet wordt gedacht. Voor culturele instellingen in Rotterdam lijkt de stad er in alle gevallen toe te doen, 
vaak ook de buurt of de regio (Rotterdam en het suburbane gebied erom heen). Voor veel instellingen 
doet Nederland er toe of het buitenland. Maar de metropoolregio Rotterdam-Den Haag leeft op dit 
moment niet. Uiteindelijk heeft het criterium geen rol gespeeld bij de afweging van de budgetten. 
Overigens heeft het gevraagde overleg met de adviescommissie in Den Haag plaatsgevonden. 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    11 



 

 De cultuur van het ondernemen 

 
Kijken naar ondernemerschap is belangrijker geworden. Dat is de tijdsgeest, dat was de vraag van de 
gemeente en dat blijkt ook uit de aanvragen. In 2010 nam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
cultureel ondernemerschap onder de loep in het advies Binden en bouwen.  
 
Het brede begrip kan op drie manieren benaderd worden 

 ondernemen is innoveren, in artistieke én bedrijfsmatige zin 
innovatie staat centraal, missie en doelstellingen worden gedefinieerd in synergie met die van 
anderen, toegevoegde waarde is economisch of wordt nagestreefd door samenwerking, synergie of 
fusie met het oog op effectiviteit en/of efficiëntie 

 ondernemen is ook een maatschappelijk verantwoorde houding aannemen  
er is een heldere, richtinggevende missie, anderen worden betrokken in ideeën en plannen, de eigen 
visie en werking durft men ter discussie te stellen en de ondernemer geeft er blijk van dat hij/zij 
(intrinsieke artistieke, culturele, sociale en economische) waarden aan de samenleving toevoegt. 

 ondernemen is werken aan de kwaliteit van de organisatie en van de bedrijfsprocessen 
 
In de aanvragen en ook meer in het algemeen wordt ondernemerschap vaak te snel verengt tot het 
verhogen van eigen inkomsten en vermarkting, tot het louter zakelijke. De Raad gaat daar in mee, maar 
slechts na de artistiek-inhoudelijke beoordeling. Dat houdt ook in dat zorgvuldig aandacht besteed werd 
aan het vergelijken en benchmarken met gelijk(w)aardige instellingen en er dus geen ratio’s en rankings 
voor de aanvragen werden opgemaakt. De Raad heeft uiteraard geen pasklare oplossing kunnen bedenken 
voor de paradox die samengaat met het positief beoordelen van zakelijk ondernemerschap: hoe beter de 
aanvrager het doet, hoe lager de subsidie zal uitvallen. Negatief gesteld gaat de paradox overigens niet 
op want wie ruim onvoldoende scoort op ondernemerschap, komt in beginsel niet in aanmerking voor 
opname in het cultuurplan. 
 
De Raad heeft de bredere aspecten van cultureel ondernemerschap in eerste instantie in het hele advies 
en in het bijzonder in de paragrafen artistieke kwaliteit en DNA aan bod gebracht. Wanneer men dat 
aspect van ondernemerschap van de Rotterdamse cultuursector in zijn geheel beschouwt, dan komt men 
tot volgende algemene conclusie: 
Een heldere, creatieve en innovatieve visie wordt ook in het algemeen helder verwoord. Bij sommige 
grote instellingen stoorde echter het manifeste gebrek aan een artistiek (ondernemend) plan, zeker 
wanneer het qua publieksbereik (en dus eigen inkomsten) slecht gaat of wanneer het grote instellingen 
betreft die meer dan alle andere in staat zouden moeten zijn om meer inkomsten uit de markt of uit een 
efficiëntieslag te halen. Ondernemen is ook vooruitziend kunnen omgaan met veranderingen, wie dan als 
een konijn in de witte lampen kijkt en blijft denken dat de wagen wel zal stoppen, is geen ondernemer.  
Innovatie is één van de krachtlijnen van het DNA in Rotterdam. Het zit zò ingebakken in de genen dat het 
gevaar bestaat, dat men zich wentelt in zelfgenoegzaamheid. Hier is een waarschuwing aan de orde. Met 
name op bij de podiumkunsten en film en letteren valt een leemte te vrezen. Op het vlak van 
bijvoorbeeld urban dance melden veel aanvragers plannen en intenties, maar niet één instelling neemt 
het voortouw voor een alles omvattende uitwerking die ingaat op de voor danskunsten vereiste expertise: 
analyse, choreografie en dramaturgie. Innovatie behelst ook slimme samenwerking en daar wringt nog te 
veel de schoen. 
Opvallend was dat maar liefst de helft van de instellingen een hoger bedrag vroeg dan waarvoor deze nu 
in het cultuurplan is opgenomen. Soms was dit ter compensatie van het (mogelijk) wegvallen van andere 
subsidiebronnen, maar in de meeste gevallen leek het of de tactiek ‘niet geschoten is altijd mis’ werd 
toegepast. Ronduit teleurstellend op dit gebied waren de gezamenlijke aanvragen van instellingen die een 
fusie dan wel coalitie aangaan; in plaats van een voor de hand liggende efficiëntieslag kwam het 
gevraagde bedrag hoger uit dan de som der delen. De Raad zag gelukkig ook vele aanvragers die zich 
hebben ingehouden of zelf in hun aanvraag al rekening houden met de harde realiteit van een geslonken 
stedelijk budget. Slechts enkele aanvragers hebben bewust minder gevraagd dan ze in de vorige 
cultuurplanperiode toegewezen kregen, al hing die vermindering soms samen met een verschuiving van 
subsidie- of inkomstenbronnen. De boodschap dat ondernemen begint bij tegenwind, is bij die instellingen 
wel overgekomen. 
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De Raad heeft verder enkele algemene thema’s uitgediept, zoals good governance, huisvesting en 
inkomsten uit horeca en de doorberekening van de kosten ervan.  
 
Op het vlak van de governance viel het de Raad op dat er op twee vlakken verbetering aan te bevelen is. 
Ten eerste blijkt, zoals de analyse van huisvestingskosten of doorverrekening van kosten uit horecafunctie 
heeft aangetoond en ondanks uitgebreide en geattesteerde jaarverslagen, er toch te vaak onvoldoende 
analytisch wordt gerapporteerd over de verdeling van de kosten over de verschillende functies; dit geldt 
met name voor heel wat grotere instellingen, vooral als men middelen verwerft uit meerdere 
onderscheiden overheden of bronnen. 
Ten tweede is er in zo’n 5% van de aanvragen door de Raad vragen gesteld bij de, naar verhouding, hoge 
verloning van de directie, meestal bij wat grotere instellingen. Naar aanleiding hiervan beveelt de Raad 
aan om ook in de cultuursector een soort van norm af te spreken, of algemener: op een objectieve wijze 
hierover richtlijnen vast te leggen die door gemeente en instellingen aanvaard worden. 
 
Op vlak van huisvesting worden de huurlasten ten aanzien van de gemeente voorlopig uit de 
cultuurplandiscussie gehouden. Daarvoor is 2,3 miljoen euro apart gereserveerd. Anderzijds blijft het 
bevreemdend dat subsidiegeld zo rondgepompt wordt. Zo voorziet de gemeente het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest van een subsidie dat met die toelage aan de Doelen huur betaalt. Eveneens wordt 
de Doelen voorzien. Hoewel de rekeningen kloppen, zijn de constructies die bedoeld zijn voor grotere 
transparantie, in feite op deze wijze eerder complex te noemen.  
 
Een van de manieren waarop de instellingen hun inkomsten kunnen verhogen is de exploitatie van horeca, 
soms in combinatie met zaalverhuur. De wijze waarop de instellingen horeca exploiteren en verwerken in 
hun jaarrekening verschilt echter nogal. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft deze maal 
apart gekeken naar de aanpak van de instellingen bij het verwerken van de cijfers van horeca- en 
zaalexploitatie in de meerjarenbegrotingen en de onderliggende jaarrekening 2010. Ruwweg onderscheidt 
de Raad vier manieren waarop horeca een rol speelt in de exploitatie van de instellingen. 

 De instelling houdt de horeca-exploitanten geheel in zelfbeheer.  
In de jaarrekening en de begroting treffen we de bruto-omzet van de horeca aan, evenals de 
inkoopkosten van drank en voedsel. Over het algemeen wordt geen comptabele toerekening van de 
kosten van personeel en huisvesting gemaakt. Of de horeca-exploitatie gezond is valt dus niet uit de 
jaarrekening op te maken. Wel is de brutomarge uit de cijfers te halen en daaruit is voor de 
deskundige op basis van benchmarking wel wat af te leiden.  

 De instelling verhuurt de ruimte waarin de horeca-exploitatie plaatsvindt aan een andere 
rechtspersoon.  
In de jaarrekening en de begroting zien we een vast bedrag wegens huuropbrengsten. Ook in dit geval 
kunnen we uit de jaarrekening geen kostentoerekening van bijvoorbeeld de vaste huisvestingslasten 
afleiden, noch kan uit de toelichting op de cijfers de grondslag voor de prijsbepaling van de pacht 
worden gehaald. Of de huur redelijk is en de kosten van dat deel van het gebouw dekt, dan wel of de 
huur in redelijke verhouding staat tot de bruto-omzet van de horeca is onhelder.  

 De derde, meest gecompliceerde variant is daar waar een gesubsidieerde stichting en de horeca-
exploitatie in gescheiden rechtspersonen zijn ondergebracht zonder onderliggende huurrelatie.  
Zo is er een instelling die de horeca in een 100% dochter-bv heeft ondergebracht. Uit de 
geconsolideerde jaarrekening van stichting en vennootschap is niet af te leiden welke kosten door de 
stichting aan de vennootschap worden doorberekend. In een ander geval is de programmastichting (die 
subsidie aanvraagt) ondergeschikt aan de horeca-bv. In dat geval worden aan de stichting allerlei 
kosten door de vennootschap in rekening gebracht zonder dat het duidelijk is waarop deze 
kostendoorberekening is gebaseerd. (In beide gevallen ontbreekt immers voor de 
subsidieverstrekkende gemeente inzicht in de jaarcijfers van de horeca-bv). 

 Een bijzondere positie nemende openluchtfestivals in.  
Soms zien we in de jaarcijfers van de festivalorganisatie inkomsten uit de verpachting van eet- en 
drinkkramen die tijdens het festival worden toegelaten. Dat is echter niet altijd het geval. In het 
laatste geval profiteert het festival financieel niet mee van de horeca-exploitatie, terwijl het festival 
wel het publiek daarvoor aanlevert. 

Het is voor de gemeente moeilijk om op dit gebied een duidelijk beleid te voeren. De 
exploitatiescenario’s per pand of per festival verschillen nogal. Nu echter ondernemerschap een steeds 
zwaarder accent in het beleid krijgt is het wel zaak om meer greep op de situatie te krijgen. 
Vermoedelijk zullen de horeca-exploitaties de komende jaren toenemen en in omvang vergroten. 
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Voorkomen moet worden, dat de subsidiegevende overheid met de lasten wordt opgezadeld, terwijl de 
lusten bij de horeca-exploitant blijven.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beveelt een aparte studie aan naar het fenomeen van de 
horeca- en zaalverhuurexploitatie van gesubsidieerde instellingen met een bijzonder oog voor de 
redelijkheid van de kostendoorberekeningen en de publieke verantwoording daarvan. Ook in de jaarlijkse 
gemeentelijke P&C-cyclus zou hiervoor standaard aandacht moeten zijn. Overigens realiseert de Raad zich 
dat ook m.b.t. andere gesubsidieerde sectoren een discussie over dit onderwerp is of wordt gevoerd.  
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 Instellingen die eventueel voor opname in het cultuurplan in aanmerking komen 

 
De Raad heeft negen instellingen geplaatst in de categorie die voor opname in het cultuurplan in 
aanmerking komt zo aanvullende middelen beschikbaar komen. Op deze negen instellingen is van 
toepassing hetgeen hiervoor in de algemene inleiding op het cultuurplanadvies wordt opgemerkt:  
Een derde categorie instelling is budgettair gezien niet in het cultuurplan opgenomen, maar had daarvoor 
wel in aanmerking kunnen komen als er een grotere budgettaire ruimte was geweest. Op deze laatste 
instellingen is van toepassing hetgeen is verwoord in de door de Gemeenteraad aanvaarde motie-Verveen 
Kwaliteit boven kwantiteit. De motie luidt aldus: “Instellingen en plannen die volgens de RRKC in haar uit 
te brengen advies van hoge kwaliteit zijn, sterk aansluiten bij het DNA van de stad en ook op andere 
factoren goed scoren, sluiten wij niet op voorhand uit van van opneming in het cultuurplan 2013-2016.” 
Mochten in de bestuurlijke besluitvorming aanvullende middelen beschikbaar komen, dan adviseert de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een subsidie voor onderstaande instellingen op te nemen in het 
komend cultuurplan en wel in onderstaande volgorde. 
 
Jazzpodium BIRD 
World Music and Dance Centre 
Rotterdam Circusstad  
Music Matters 
BoekieBoekie 
Laurenskerk, programmering Stadspodium 
Epitome 
Centrale Discotheek Rotterdam 
Kunsthal, aanvullende subsidie van € 250.000 per jaar 
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 Toedeling van het eenmalige budget van de jaarschijven 2013 en 2014 

 
Het gemeentebestuur heeft gemeld, dat in de jaren 2013 en 2014 eenmalige bedragen beschikbaar zijn 
voor niet-structurele functies, gelet op de voorgenomen opening van het nieuwe depot van het Museum 
Boijmans Van Beuningen in 2015. Naar de mening van de Raad moet dit bedrag van tezamen 5 miljoen 
euro ingezet worden om het transitieproces van twee belangrijke Rotterdamse instellingen te 
ondersteunen. Het gaat hier om het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam en het Luxor Theater. 
 
In Midden in de stad – Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 bepleit het 
gemeentebestuur om Het verhaal van de stad beter dan voorheen te vertellen. Een gezamenlijke 
subsidieaanvraag van de betrokken erfgoedinstellingen ligt dan ook in de rede, zo verwachtten 
Burgemeester en Wethouders. Dit heeft niet zo mogen zijn. In het voetspoor van de leidende gedachte 
van het gemeentebestuur om spoedig een integraal Verhaal van de stad aan de bewoners en bezoekers 
van Rotterdam aan te kunnen bieden ligt een integratie van de functies van het OorlogsVerzetsMuseum en 
het Museum Rotterdam in de komende cultuurplanperiode voor de hand, zo meent de Raad.  
 
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam wil de komende cultuurplanperiode gebruiken om te onderzoeken 
hoe beide musea in elkaar geschoven kunnen worden. Naar de mening van de Raad dient deze integratie 
eerder plaats te vinden, niet pas over vijf jaar of later. Zoals uit het instellingsadvies over Museum 
Rotterdam blijkt wil de Raad niet langer wachten op de presentatie van Het Verhaal. Ergens in Rotterdam 
moet op een museaal verantwoorde wijze verteld worden hoe en waarom de stad geworden is tot wat zij 
nu is. De ingrijpende gevolgen van mei 1940 en de manier waarop de bevolking de vijf bezettingsjaren 
doorstond behoren een belangrijk hoofdstuk in dit Verhaal van de stad te zijn. De Raad stelt derhalve voor 
thans het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam niet structureel in het cultuurplan op te nemen, doch in de 
plaats daarvan een deel van de beschikbare 5 miljoen euro te reserveren voor een korte maar krachtige 
en effectieve financiële impuls om de functie van het OorlogsVerzetsMuseum op te nemen in de beoogde 
brede museale presentatie. De Raad stelt voor, dat de gemeente Rotterdam zelf het voortouw neemt en 
het integratieproces aanstuurt. 
 
De Stichting Luxor Theater Rotterdam kampt met ernstige financiële problemen. In het instellingsadvies 
wordt veel meer gezegd over de oorzaken daarvan, hier zij slechts vermeld dat bezoekcijfers en 
financiële resultaten in een vrije val terecht lijken te zijn gekomen. Een relatief korte, maar krachtige 
ingreep is nodig wil deze situatie niet resulteren in een ramp voor alle betrokken partijen. Een scherpe 
bijstelling van het profiel van dit theater is nodig om een nieuwe en gezonde toekomst voor het theater 
op te bouwen. Van alle kunstinstellingen mag worden verwacht dat ze toekomstbestendig zijn binnen de 
huidige budgettaire mogelijkheden. De Luxororganisatie is dat zeker niet. Het gemeentebestuur kan de 
organisatie helpen door een substantieel deel van de beschikbare 5 miljoen euro te bestemmen voor een 
gerichte kapitaalinjectie ten behoeve van een zakelijke en programmatische heroriëntatie van het Luxor 
Theater. 
 
Uitgangspunt van de nieuwe Luxorformule zou naar de mening van de Raad moeten zijn dat de 
Luxortheaters (zo er twee blijven bestaan) een duidelijk commercieel profiel krijgen. Hierdoor gaat Luxor 
Theater zich veel meer onderscheiden van de Rotterdamse Schouwburg en Theater Zuidplein. Binnen 
enkele jaren zou de programmering adequaat en kostendekkend moeten zijn, met uitzondering van de 
huisvestingslasten die wellicht nog lang binnen het cultuurplan zouden moeten worden gefinancierd. 
Onderzocht dient te worden of een dergelijke formule niet een nog grotere bestuurlijke afstand van de 
gemeente Rotterdam met zich mee zou kunnen brengen, vergelijkbaar met de verzelfstandiging van Ahoy. 
Ook in dit geval zou de gemeente Rotterdam het voortouw dienen te nemen in de aansturing van het 
veranderproces. 
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 Verdelingsvoorstel BKV-gelden 
 
In december 2009 hebben Burgemeester en Wethouders van Rotterdam enkele besluiten genomen over de 
toekomst van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. Aan de basis van deze besluiten lag het 
advies Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
cultuur van september 2009. (Zie voor de integrale tekst van dit advies www.rrkc.nl) Het college van B&W 
besloot toen om in afwijking van vorige perioden het BKV-beleid vanaf 2013 gelijk te laten lopen met het 
ultuurplan, dit om een tweede meerjarensystematiek en dus administratieve belasting van de instellingen 
te voorkomen. Kunstinstellingen die een beroep willen doen op de BKV-middelen kunnen nu in aanvulling 
op hun beleidsnota in het kader van het cultuurplan ook een aanvraag indienen voor een toekenning ten 
laste van de BKV-geldstroom. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt de aanvragen 
tegelijkertijd met de aanvragen in het kader van het cultuurplan. Het BKV-budget is echter geen 
onderdeel van het cultuurplanbudget en kent eigen karakteristieke criteria. 
Tegelijkertijd besloot het College ook om de regeling open te stellen voor alle instellingen die een 
kerntaak vervullen op het terrein van beeldende kunst en/of vormgeving. Tot en met dit jaar stond de 
regeling uitsluitend open voor zes instellingen die vanouds een beroep op de regeling konden doen te 
weten Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands Fotomuseum, Witte de With, Centrum Beeldende 
Kunst, SKVR en de dienst Kunst en Cultuur (als rechtsopvolger van de Rotterdamse Kunststichting voor het 
onderdeel incidentele subsidies visueel). Zoals hierna zal blijken hebben twee instellingen die in het 
verleden van de regeling gebruikt maakten geen aanvraag meer ingediend: de SKVR en de dienst Kunst en 
Cultuur. De bijdrage aan deze laatste organisatie (die eigenlijk geen kunstinstelling is) kan beter 
plaatsvinden via een verruiming van de algehele budgetten voor incidentele en projectsubsidies. 
Daar staat tegenover dat vijf instellingen nu voor het eerst een aanvraag hebben ingediend: Stichting 
Caesar, MAMA, VIVID, Villa Zebra en WORM/Roodkapje. Naar de mening van de Raad komt de 
eerstgenoemde instelling niet voor een BKV-bijdrage in aanmerking, de overige vier wel. Als de gemeente 
Rotterdam dit advies overneemt krijgen derhalve acht instellingen voor de periode 2013-2016 een 
uitkering ten laste van de BKV-middelen. 
 
In de nota Midden in de stad. Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 van 
september 2011 heeft het gemeentebestuur een passage opgenomen over het beleid dat het met de  
BKV-gelden wil kunnen uitvoeren. Wij citeren het ollege (op pagina 20 van de nota): 
 
“Het beeldende kunstklimaat in Rotterdam wordt door zowel kunstenaars als kunstinstellingen als goed beoordeeld. Er 

is een levendige infrastructuur en de stad kent een groot aantal kunstenaarsinitiatieven, groepen kunstenaars die 

gezamenlijk huisvesting delen in bijvoorbeeld oude school- of fabrieksgebouwen. Aan deze infrastructuur heeft zeker 

het in de afgelopen jaren gevoerde beleid bijgedragen, dat mede gefinancierd wordt door het Rijk in de vorm van de 

BKV-regeling. De drie hoofddoelstellingen van dit beleid zijn het bieden van ruimte aan talent, het verbreden van de 

relatie tussen productie en presentatie alsmede tussen aanbod en publiek en tot slot het versterken van de kracht van 

de sector BKV door ondersteuning van professionalisering. Ook de komende jaren willen we de regeling blijven 

gebruiken om de stad voor beeldend kunstenaars aantrekkelijk te laten zijn als woon- en werkplaats. Wij richten ons 

daarbij met name op het bieden van ruimte aan talent en op het versterken van de kracht van de sector, aangezien 

wij van mening zijn dat het met name deze twee aspecten van de BKV-regeling zijn die bijdragen aan het door ons zo 

gewenste ondernemerschap van kunstenaars en kunstinstellingen.”  

 
Al eerder waren door het College als Rotterdamse prioriteiten voor de uitvoering van de regeling genoemd 

 programmering en musealisering 
 kunstenaarsbeleid 
 opdrachtenbeleid 
 educatieve en publieksprojecten 
 internationalisering 
 relatie amateurs en professionals 

Het BKV-beleid behelst meerdere disciplines: beeldende kunst, vormgeving, fotografie en urban visual 
arts, aldus B&W in hun besluit van december 2009. 
 
Bovengenoemde criteria uit de Uitgangspuntennota en uit de besluitvorming van ultimo 2009 heeft de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gehanteerd om de aanvragen van de negen instellingen te 
beoordelen. Deze beoordeling kan als volgt worden samengevat. Naar de mening van de Raad zijn 
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overwegend goede voorstellen ingediend voor de besteding van de BKV-gelden. De aanvragen zijn voor het 
overgrote deel complementair en laten een goede spreiding zien over de volle breedte van het veld en 
over alle hiervoor genoemde doelstellingen van de regeling. Fotografie zit voornamelijk bij het 
Nederlands Fotomuseum en design bij VIVID. Jongeren en ‘urban culture’ is in goede handen bij MAMA en 
WORM/Roodkapje. Boijmans Van Beuningen bedient met de Stadscollectie een bepaald segment van de 
autonome beeldende kunst, evenals Witte de With waar de internationale ambities van de stad voorop 
staan. Het Centrum Beeldende Kunst vraagt een bijdrage voor zes onderdelen van zijn programma: TENT., 
Ontwikkeling & Onderzoek, Kleinschalige Opdrachten, Educatie & Talentontwikkeling en Buitenland. Met 
deze activiteiten wordt een stevig fundament onder de uiteenlopende activiteiten binnen de BKV-regeling 
gelegd. Alle voorgestelde activiteiten tezamen genomen dragen in sterke mate bij aan de ontwikkeling 
van kunstenaars, vormgevers en fotografen en versterken de sector op verschillende onderdelen van haar 
functioneren. 
Overigens zij opgemerkt dat twee nieuwe aanvragers (Villa Zebra en VIVID) in beginsel wel het vertrouwen 
van de Raad genieten, maar dat hun voorstellen nog wel bijstelling behoeven. Beide instelling bedienen 
een eigen publiek en werken op een specifieke wijze met eigen kunstenaars en vormgevers. In deze zin 
passen ze beide door hun voor Rotterdam unieke karakter wel binnen de doelstellingen van de regeling. 
De Raad heeft bij deze twee aanvragers zelf een richting voor de besteding van de subsidie aangewezen. 
Bij de negen aanvragen heeft de Raad specifieke opmerkingen gemaakt, die zijn opgenomen in de hierna 
volgende adviezen per instelling. Ter wille van de overzichtelijkheid van de BKV-regeling worden deze 
opmerkingen hierna verzameld weergegeven en vervolgens wordt het verdelingsvoorstel in geldbedragen 
weergegeven. 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Het plan om een boek uit te brengen over de geschiedenis van de Stadscollectie spreekt de Raad aan. 
Boijmans Van Beuningen is nog steeds een goede plek om de Stadscollectie onder te brengen. In die zin 
bepleit de Raad de gevraagde gelden ten laste van de BKV-regeling aan het museum toe te kennen. 
Echter, ook op dit onderdeel zijn het beleidsplan en het collectieplan van Boijmans Van Beuningen weinig 
ambitieus. Er is geen visie op de ontwikkelingen in het Rotterdamse kunstenaarslandschap. De namen die 
het collectieplan bij dit onderdeel noemt zijn weinig opvallend, want onvoldoende specifiek. Daar komt 
bij, dat de Stadscollectie de afgelopen jaren wel erg weinig zichtbaar is geweest in het 
presentatieprogramma van het museum, met uitzondering van de spectaculaire presentatie van Atelier 
van Lieshout in de RDM-loods. De Raad bepleit een grotere zichtbaarheid van de Stadscollectie in en 
buiten het museum en vooral een geïnspireerde en oorspronkelijke blik op het Rotterdamse kunstenveld. 
 
Stichting Caesar 
Voor een BKV-bijdrage is geen reden, nu het hier gaat om een reguliere en kortstondige atelier- en 
kunstroute zoals die zich in meerdere deelgemeenten van Rotterdam manifesteren. 
 
Centrum Beeldende Kunst 
Het Centrum Beeldende Kunst heeft een omvangrijke aanvraag voor de BKV-gelden ingediend. Daarbij zij 
aangetekend, dat de instelling weinig met vormgeving doet (met uitzondering van TENT. en de Vitrine op 
de Nieuwe Binnenweg), zij concentreert zich vooral op de beeldende kunst. De voorstellen die de 
instelling heeft ingediend passen naar de mening van de Raad goed binnen de uitgangspunten van de 
regeling. Ze zijn wat beeldende kunst betreft breed gericht, zijn ondersteunend voor de Rotterdamse 
kunstenaar, tonen een goede spreiding over diverse geledingen van kunstenaars. De Raad acht de 
verantwoording over de besteding van de O&O-gelden van de afgelopen jaren artistiek-inhoudelijk onder 
de maat, maar twijfelt niet aan het nut van deze regeling die daadwerkelijk positieve effecten voor een 
interessante groep Rotterdamse kunstenaars lijkt te hebben. De Raad neemt de voorstellen van het 
Centrum Beeldende Kunst voor de BKV-regeling dan ook over.  
 
MAMA 
In het kader van de BKV-regeling doet de instelling het voorstel voor een nieuw programma-onderdeel, 
Brought to you by MAMA, waarmee nieuwe producties van jonge Rotterdamse makers mogelijk worden 
gemaakt, gepresenteerd en gedistribueerd. De Raad meent, dat de voorgestelde uitgangspunten zoals 
innovatieve kunstpraktijken, kruisbestuiving tussen autonome en toegepaste kunst en onderzoek en 
experiment in goede handen zijn bij MAMA. De instelling richt zich op een eigen categorie kunstenaars, 
dubbelt daarbij niet met andere instellingen binnen de BKV-regeling en is in staat het produceren van 
nieuw werk te koppelen aan haar talentontwikkelingsprogramma. 
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Nederlands Fotomuseum 
Het Nederlands Fotomuseum gebruikte in het verleden de BKV-gelden voornamelijk voor educatieve 
taken. Nu wordt de nadruk gelegd op het inkomensvormend karakter van de BKV-gelden door te wijzen op 
de verschillende professionele kunstenaars die deze instelling in dienst heeft en op free lance basis 
inschakelt. Dat is op zich een begrijpelijke reactie op recente besluitvorming van het gemeentebestuur 
over de bestedingsrichting van de BKV-gelden, maar het heeft ook iets krampachtigs. De Raad meent dat 
dit museum opnieuw in de BKV-regeling kan worden opgenomen en wel voor het gevraagde bedrag, maar 
ziet de wijze waarop de instelling haar opbouwploeg en de publieksbegeleiders nu als beroepsmatig 
werkzame kunstenaars presenteert als een wat oneigenlijk beroep op de regeling. De Raad zou bij 
voorkeur het historische BKV-bedrag van het Nederlands Fotomuseum in het cultuurplanbudget 
onderbrengen en het BKV-budget aan een andere instelling toekennen, een en ander op een budgettair 
neutrale wijze. Gelet op de spanning die er op het cultuurplanbudget staat en het ontbreken van 
voldoende andere relevante BKV-voorstellen stelt zij echter om pragmatische reden voor de situatie voor 
de komende vier jaar te laten voor wat zij is.  
 
VIVID 
De Raad meent dat VIVID een categorie Rotterdamse vormgevers bereikt die voor een inkomensvormende 
ondersteuning in aanmerking komt en niet reeds door een andere instelling wordt bereikt. Als zodanig zou 
VIVID voor een bijdrage uit de BKV-gelden in aanmerking kunnen komen. De Raad vindt echter het onder 
deze titel ingediende voorstel van VIVID (één tentoonstelling per jaar in een leegstaand pand in het 
centrum) weinig doordacht en geloofwaardig. VIVID behoort met haar uitstekende kennis van de 
Rotterdamse vormgeverswereld een betere besteding van de gelden te kunnen garanderen, een besteding 
waarmee zij daadwerkelijk steun geeft aan de ontwikkeling van een specifieke en belangrijke groep 
Rotterdamse ontwerpers. De Raad stelt voor VIVID een subsidie ten laste van het BKV-budget toe te 
kennen voor het scheppen van meerdere opdrachtsituaties of coproducties. Dit op een zodanige wijze dat 
de resultaten van deze opdrachten en/of coproducties binnen het reguliere tentoonstellingsprogramma 
van VIVID of elders op een goede plek in Rotterdam kunnen worden getoond. De Raad reserveert voor dit 
doel het gevraagde bedrag van € 45.000 in zijn advies over het BKV-budget. 
 
Villa Zebra 
Villa Zebra is niet alleen een cultuureducatieve instelling, zij is ook een presentatie-instelling voor 
beeldende kunst. In deze functie toont Villa Zebra werk van onder andere Rotterdamse kunstenaars. De 
instelling doet daarom ook een beroep op de BKV-geldstroom en wel voor een bedrag van € 35.250. De 
Raad meent, dat Villa Zebra, zoals uit de bijlage Meewerkende kunstenaars in de tentoonstellingen van 
Villa Zebra bij haar beleidsplan blijkt, in principe terecht een beroep op deze regeling doet. Een groot 
aantal Rotterdamse kunstenaars wordt door haar bereikt en dat bereik is voor een substantieel deel 
inkomensvormend. Het bereik van kunstenaars overlapt niet grotendeels dat van andere instellingen die 
een beroep op de BKV-regeling doen. Daarmee kan Villa Zebra in beginsel ontvankelijk worden verklaard 
in haar beroep op de regeling. 
In beginsel, want het bestedingsplan voor de komende vier jaar is niet voldoende specifiek vanuit deze 
regeling gezien. Bedacht mag worden dat Villa Zebra vanuit haar cultuureducatieve functie in staat is om 
zelfstandig artistieke keuzes te maken met het oog op de jonge doelgroep die zij wil bereiken. Van een 
presentatie-instelling mag worden verwacht dat zij een expliciete artistieke lijn formuleert. De 
gepresenteerde Aanvulling op de paragraaf presentaties is cijfermatig voldoende, maar inhoudelijk te 
mager. Er kan wat de Raad betreft aan Villa Zebra een subsidie ten laste van de BKV-regeling worden 
toegekend voor het gevraagde bedrag, onder de voorwaarde dat Rotterdamse kunstenaars worden 
ingeschakeld bij specifieke educatieve projecten van de instelling. Hierbij heeft het geven van 
opdrachten of het coproduceren van kunstwerken de voorkeur. De resultaten van de opdrachten en/of 
coproducties dienen in Villa Zebra gebruikt te worden voor de eigen presentaties en zo mogelijk ook 
elders in Rotterdam te zien zijn op voor de kunstenaars relevante plaatsen. 
 
Witte de With 
Vanaf de oprichting krijgt Witte de With een substantiële bijdrage uit de BKV-geldstroom als integraal 
onderdeel van de exploitatie in verband met de internationale positie van de instelling. Nu de gemeente 
deze geldstroom meer en meer richt op inkomensvorming van kunstenaars begint deze financieringswijze 
te wringen. De instelling zou liever af willen van deze gecompliceerde financieringswijze en een 
ongedeelde bijdrage uit de cultuurplanmiddelen willen ontvangen. De Raad kan zich deze wens goed 
voorstellen. Echter, gelet op de krappe middelen in het cultuurplanbudget en de ruimte die er wel 
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dergelijk is in het BKV-budget stelt de Raad op pragmatische gronden toch voor om de situatie de 
komende jaren te laten voor wat ze is.  
De Raad tekent hierbij nog aan dat de BKV-gelden bedoeld zijn voor de ondersteuning van Rotterdamse 
kunstenaars en vormgevers. Omdat de instelling een gemengde financiering ontvangt is het niet op de 
voorhand duidelijk aan welke van haar artistieke keuzes de voorwaarde kleeft dat besteding van de 
middelen ten gunste van Rotterdamse kunstenaars en vormgevers dient te geschieden. De Raad merkt dit 
op, nu hij recent verneemt dat de instelling voor het ontwerpen van een nieuwe huisstijl een opdracht 
heeft gegeven aan een ontwerpbureau in Londen. Hierdoor ontstaat het risico dat BKV-gelden buiten de 
bestedingssfeer van deze regeling terecht komen.  
 
WORM/Roodkapje 
De Raad meent dat aan het verzoek van WORM/Roodkapje om een bijdrage uit de BKV-regeling tegemoet 
kan worden gekomen. Roodkapje bedient een bepaald en relevant deel van het terrein waarop beeldende 
kunstenaars en vormgevers actief zijn. De activiteiten en de aanpak die Roodkapje nu voorstelt passen 
binnen de criteria van de BKV-regeling. De voorgestelde activiteiten zijn nuttig en het gevraagde bedrag 
is redelijk. De Raad wijst er wel op dat deze gelden bestemd moeten worden voor in Rotterdam 
woonachtige en hier langdurig verblijvende kunstenaars, niet voor tijdelijke tentoonstellingen en 
activiteiten van passanten. 
 
 Voorstel verdeling BKV-gelden 2013–2016 
 
 toegekend na korting aangevraagd voorstel RRKC 
 2009 in 2012  voor periode 2013-2016 
Boijmans Van Beuningen 183.000 128.000 129.000 129.000 
Caesar 0 0 65.500 0 
Centrum Beeldende Kunst 1.147.000 1.297.000 1.400.000 1.400.000 
dienst Kunst en Cultuur 200.000 140.000 0 0 
MAMA 0 0 30.000 30.000 
Nederlands Fotomuseum 127.000 89.000 127.000 127.000 
VIVID  0 0 45.000 45.000 
SKVR  86.000 60.000 0 0 
Villa Zebra  0 0 35.250 35.250 
Witte de With  337.000 236.000 250.000 250.000 
WORM/Roodkapje  0 0 62.000 62.000 
 totaal 2.080.000 1.950.000 2.143.750 2.078.250 
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 Beeldende kunst, Bouwkunst en Vormgeving 

 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst en 
vormgeving beleidsplannen van uiteenlopende kwaliteit ter beoordeling voorgelegd gekregen.  
Museum Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal kregen een positieve beoordeling op alle voor de 
instelling relevante functies. Het Chabotmuseum scoorde vooral positief op zijn ensemblewaarde in het 
Museumpark en zijn functie als opengesteld monument van het nieuwe bouwen. De presentatie-
instellingen voor beeldende kunst, Witte de With en MAMA, kregen eveneens een positieve beoordeling, 
maar in het geval van Witte de With wel met de nadrukkelijke en urgente kanttekening, dat de instelling 
meer openheid aan en engagement met een zo groot mogelijke groep bezoekers moet bieden. 
 
De beoordelingen op het terrein van vormgeving hebben een gemengd karakter. De aan Boijmans Van 
Beuningen gelieerde Designprijs Rotterdam functioneert in de ogen van de Raad goed. Designgalerie VIVID 
krijgt weliswaar een gedeeltelijk positief advies op grond van het gerealiseerde 
tentoonstellingsprogramma, echter de andere onderdelen van VIVID vonden minder steun bij de Raad. De 
aanvragen van het Designplatform Rotterdam en van het nieuwe Instituut voor Architectuur, Vormgeving 
en E-cultuur (AVE) resulteerden niet in een positieve beoordeling.  
 
De aanvragers op het terrein van bouwkunst scoorden wel vrij redelijk. Het Architectuur Instituut 
Rotterdam, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en het Architectuur Film Festival 
Rotterdam kregen een (soms gedeeltelijk) positieve beoordeling. De aanvragers zijn zich wel bewust van 
het veld waarin zij zich bevinden, nemen daarbinnen een overwegend duidelijke positie in en stellen zich 
heldere doelen. 
 
Over het beleidsplan van het Centrum Beeldende Kunst was de Raad ontevreden. Enkele onderdelen van 
dit breed georiënteerde instituut zijn in orde, maar het geheel is een onduidelijke optelsom van 
activiteiten zonder duidelijke positionering in het veld. Van deze instelling zou een goede analyse van de 
dringende ontwikkelingen op het terrein van de beeldende kunst mogen worden verwacht, doch die 
ontbreekt.  
 
De Raad onderstreept nadrukkelijk het belang van de Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam als 
aanbieder van betaalbare werkruimte voor een grote groep kunstenaars en vormgevers. Met name de 
positie van autonome kunstenaars komt ernstig in het geding als de aangekondigde huurverhogingen van 
kracht worden. 
 
Over de gehele linie is de Raad niet echt enthousiast over het niveau van de aanvragen uit deze sector. 
Opvallend was dat er weinig tot geen bezinning was op de huidige financiële, politieke en 
maatschappelijke omstandigheden. Wie de beleidsplannen leest krijgt niet het idee dat de wereld om de 
instellingen drastisch aan het veranderen is en dat dit het nodige van de instellingen zal vragen. De Raad 
was in het verlengde daarvan verbaasd dat de meeste instellingen meer geld hebben aangevraagd en dat 
er geen sprake lijkt te zijn van subsidierealisme of van subsidie-samaritanisme, dat wil zeggen van een 
samen delen. Er is dan ook weinig sprake van vernieuwing. 
 
Er wordt in de aanvragen vaak en uitgebreid gerefereerd aan de samenwerking tussen de instellingen in de 
sector en met andere culturele instellingen in Rotterdam. Echter, alleen de samenwerking in de 
architectuursector lijkt redelijk op orde te zijn; in de sectoren beeldende kunst en vormgeving treffen we 
een wat verbrokkeld geheel aan en geen sluitende afspraken over de verdeling van taken en functies. Er is 
overlap maar er zijn ook gaten in het aanbod. 
 
Uit de hoek van de kunstenaarsinitiatieven en festivals kwamen maar enkele nieuwe aanvragen en die 
konden de Raad niet overtuigen. De pluriformiteit en kracht van het gehele veld van de beeldende kunst 
in Rotterdam kwamen deze maal niet tot uiting in de kwantiteit en de kwaliteit van de aanvragen die aan 
de Raad om advies werden voorgelegd. 
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 Cultuureducatie, Vrije tijdskunst, Community art en kunst en cultuur voor Doelgroepen 

 
In deze cultuurplanperiode buigt zich voor het eerst een aparte commissie over de aanvragen vanuit de 
sector cultuureducatie, vrije tijdskunst, community art en kunst en cultuur voor doelgroepen. De Raad 
vindt het belangrijk en noodzakelijk dat er een aparte commissie voor de velden Cultuureducatie, Vrije 
tijdskunst, Community Art en Doelgroepen bestaat. Het doet recht aan het diverse, waardevolle maar ook 
atypische veld van CVCD.  
Waar bij het beoordelingsproces van disciplinaire commissies het artistieke criterium meestal het zwaarst 
wegend is, is de sterke focus op de criteria DNA van de stad en Talentontwikkeling kenmerkend voor de 
beoordeling van de commissie CVCD. Dat betekent geenszins dat het artistieke criterium geen rol speelt; 
de commissie acht het juist van belang dat CVCD-instellingen een unieke balans weten te vinden tussen 
artistieke kwaliteit en het bereiken van een grote groep Rotterdammers. Daar ligt volgens de commissie 
de meerwaarde van instellingen in dit veld. Hun streven om zo veel mogelijk Rotterdammers te betrekken 
bij kunst en cultuur doet niets af aan de artistieke kwaliteit van hun activiteiten of producten. Zij geloven 
de verschillende bloedgroepen van de stad juist met kwaliteit te kunnen betrekken bij kunst en cultuur. 
Denk bijvoorbeeld aan instellingen die kunst maken voor speciale Rotterdamse doelgroepen (bijvoorbeeld 
Kulsan, Euro+Songfestival); instellingen die kunst naar de verschillende Rotterdamse stadsdelen en wijken 
brengen (bijvoorbeeld Rotterdams Wijktheater en Kosmopolis), instellingen die zich in de haarvaten van 
de stad bevinden en de culturele diversiteit van deze stad vieren (Kosmopolis), maar ook instellingen die 
de grote groep kinderen en jongeren die deze stad rijk is, receptief en actief willen laten kennismaken 
met kunst en cultuur. Dit laatste doen instellingen als SKVR, HipHopHuis, Hofplein Theater en rotterdams 
centrum voor theater door kunst naar de scholen te brengen (binnenschoolse cultuureducatie) of kunst en 
cultuur in de vrije tijd van de kinderen aan te bieden in het centrum én de wijken (buitenschoolse 
cultuureducatie).  
Rotterdam blijkt een cultuureducatie en talenontwikkelingsstad bij uitstek. Veel kleine, middelgrote en 
grote culturele instellingen zijn zeer direct en nauw betrokken bij het bereik en betrokken bij kunst en 
cultuur in de stad. Dit laat niet onverlet dat het veld zeer breed en divers is. Samenwerking in deze 
sector is dus een must. Deze samenwerking is bijvoorbeeld onontbeerlijk bij het creëren van doorlopende 
leerlijnen. Waar individuele instellingen daar binnen de eigen organisatie niet toe in staat zijn, dienen zij 
de samenwerking met andere instellingen op te zoeken en Rotterdammers de mogelijkheid te bieden zich 
te kunnen ontwikkelen van amateur tot toptalent. Veel instellingen weten deze leerlijn intern te borgen, 
andere instellingen doen dat in gezamenlijkheid. De commissie acht het vanzelfsprekend dat instellingen 
zich hier collectief voor inzetten en ziet het bieden van leerlijnen dan ook als een a priori voor opname in 
het cultuurplan.  
De commissie constateert dat kunst en cultuur goed ingebed zijn in het Rotterdamse onderwijs. Daar is de 
afgelopen jaren door de gemeente op ingezet en door de culturele instellingen hard aan gewerkt. 
Desondanks constateert de commissie dat cultuureducatie onder druk komt te staan. Scholen geven aan 
dat zij worden gestimuleerd een groeiend deel van hun onderwijsuren te besteden aan rekenen en taal 
met als gevolg een krimpend deel aan cultuureducatie. Naast dat cultuureducatie kinderen leert 
verbeelden en vertalen, creatief leert denken en leert creëren, reflecteren en respecteren, leert het 
kinderen in een steeds complexer wordende maatschappij de broodnodige persoonlijke, emotionele en 
sociale vaardigheden aan. Daarnaast kan cultuureducatie de reken- en taalvaardigheid bij kinderen 
ondersteunen en stimuleren. Diverse instellingen uit het CVCD-veld bieden hier al speciale programma’s 
voor aan. De Raad pleit dan ook dat de gemeente Rotterdam het onderwijs en culturele instellingen in 
staat blijft stellen en faciliteren in het aanbieden van cultuureducatie aan Rotterdamse leerlingen.  
Over de aanvraag van SKVR is positief geadviseerd voor 97 % van het aangevraagde bedrag. Daar waar de 
SKVR in het verleden vaak een erg kritische beoordeling kreeg viel het deze keer op dat een uitgebreide 
behandeling van alle kunstvakscholen in de verschillende disciplinaire commissies op één uitzondering na 
tot positief advies leidde. Ook de beoordeling van de SKVR als geheel was positief. De intern 
doorgevoerde besparingen, die leidden tot een substantieel lagere aanvraag, de veel transparantere 
bedrijfsvoering en de bredere oriëntatie op de Rotterdamse samenleving heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Kritisch is gekeken naar aanvragen die zich richten op de diversiteit van de Rotterdamse samenleving 
zoals van Kosmopolis en de Nieuwe Oogst. Van Kosmopolis werd gesteld dat deze instelling zich op een te 
academisch niveau beweegt en de aansluiting bij de realiteit van alle dag niet voldoende realiseert. 
Omdat de Raad veel waarde hecht aan continuering van de activiteiten, die Kosmopolis en anderen in het 
Gemaal in de Afrikaanderwijk op gang hebben gebracht, meent hij dat daar in het komend cultuurplan het 
accent moeten komen te liggen. Nieuwe Oogst is een initiatief op het gebied van talentontwikkeling dat 
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weliswaar de volle sympathie heeft maar vooral op ondernemerschap een onvoldoende scoort. Aanbevolen 
is derhalve om de functie van Het Gemaal in te bouwen in de aanvraag van Kosmopolis die wat dat betreft 
een duidelijke aanwijzing van de Raad krijgt hoe hiermee om te gaan. 
Hofplein Rotterdam is een voorziening waarmee veel jongeren bereikt worden. Toch is de Raad niet 
tevreden over de wijze waarop deze grote instelling aan deze vorm van cultuureducatie gestalte geeft. De 
Raad mist het experiment en de binding met de stad. De producties spelen te weinig in op de vragen die 
in de Rotterdamse samenleving leven, zoals bij andere gezelschappen wel het geval is. De Raad vindt dat, 
zeker nu de budgetten zo krap zijn, niet teveel afgeweken moet worden van het bedrag dat de Raad vier 
jaar geleden adviseerde.  
Kritisch is de Raad ook over het functioneren van de cultuurscouts. Hoewel ze uit de stad niet meer weg 
te denken zijn functioneren ze te weinig proactief en brengen ze te weinig andere instellingen, waarmee 
met name gedoeld wordt op woningcorporaties, in stelling. Wellicht heeft dit te maken met de opdracht 
en de positie van de scouts. Met de inschakeling van wijkmakelaars is daarvoor in het verleden een 
oplossing voor bedacht, maar die blijkt in de praktijk niet goed of onvolledig te werken. De Raad wijst 
nogmaals op het belang van de relatie tussen scout en makelaar. De organisatie van de scouts moet ook 
heldere prestatie-eisen formuleren en jaarlijks rapporteren omtrent bereikte resultaten. 
Op het gebied van marketing en doelgroepenbereik is door toedoen van Rotterdam Festivals de afgelopen 
jaren veel bereikt. Het is nu tijd, mede vanwege de krappe budgetten, deze taken nu meer over te laten 
aan de instellingen zelf. Goed contact met de doelgroepen is een wezenlijke kenmerk van cultureel 
ondernemen en dient door elke culturele onderneming zelf ter hand te worden genomen. Voor onderzoek 
en resultaten daaruit moet men aankloppen bij de daarvoor geëigende dienst in de gemeente, de dienst 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek. 
 
De Nieuwe Oogst dient in de basis een goed doel, maar in de praktijk pakt het initiatief ongelukkig uit, 
omdat er sprake is van veel overlap in taken. Hier kan efficiënter worden samengewerkt met andere 
instellingen. De talentontwikkelfunctie van De Nieuwe Oogst zou beter tot zijn recht komen als die wordt 
geïntegreerd met een nieuwe productiehuisfunctie voor dans. 
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 Dans, Theater, Podia 

 
Rotterdam heeft een breed veld podiumkunsten, theater, dans en speelplekken voor heel diverse 
bespelers en publiek en voor en door brede lagen van de bevolking. Daarin toont zich een eigengereidheid 
waar Rotterdam al jaren om bekend is, dat er altijd veel ruimte wordt gegeven aan de podiumkunsten en 
dat Rotterdam als stad dit ook altijd hoog in het vaandel heeft staan. Zowel op het gebied van dans als 
theater is er een aantal gezelschappen in de stad die tot de nationale en soms ook internationale top 
behoren. De podia bieden een interessant en divers aanbod. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is 
ingenomen met de artistieke kwaliteit die de gezelschappen en de podia bieden.  
Het werk van de theatergezelschappen in Rotterdam omvat uiteenlopende opvattingen en stijlen, grofweg 
uitgedrukt: van activistisch fysiek theater tot tekstgeoriënteerd en esthetisch. Ook zijn er gezelschappen 
die eigen karakteristieke idiomen hebben ontwikkeld op het gebied van interdisciplinair en/of 
locatietheater. Evenzo is er een breed spectrum aan stijlen en mengvormen van bewegingsidiomen bij de 
dansgezelschappen, van academische (klassieke) theaterdans en moderne dans tot gezelschappen en 
crews, die zich toeleggen op urban dansstijlen. Voor laatstgenoemde stijl is er een zelfstandige 
organisatie voor scholing. Mogelijkheden voor talentontwikkeling voor jonge professionals zijn er tot en 
met 2012 binnen twee zelfstandige productiehuizen op het gebied van theater en dans en een aantal 
gezelschappen heeft de traditie dat zij jonge makers de mogelijkheid geven een voorstelling te 
presenteren.  
Aparte vermelding verdient het aanbod van jeugd- en jongerentheater en –dans. Op dit gebied zijn er in 
Rotterdam drie gewaardeerde gezelschappen die in de cultuurplanperiode 2013-2016 hun werk in een 
nieuw gezelschap samenbrengen.  
De podia programmeren adequaat tot bijzonder goed, binnen de eigen genreprofielen die jaren geleden 
zijn afgesproken. Daarnaast zijn er twee theaterzalen die het eigen huis zijn van een gezelschap. Voorts 
valt op dat twee podia die eigenlijk (allang) gesloten zouden zijn, nog steeds in gebruik zijn en vrij goed 
worden bezocht of in één geval zelfs een renaissance beleven. Dit geldt voor het gebouw in de 
Gouvernestraat, voorheen Lantaren/Venster. Een sterke terugval echter is er in het genre van het 
amusementstheater, cabaret maar vooral de groot gemonteerde musicals. De landelijke trend is dat 
bezoekersaantallen aanzienlijk zijn afgenomen. Het genre van de musicals heeft zich in de afgelopen 
periode niet opvallend vernieuwd, veel producties borduren voort op bewezen succesformules. Misschien 
is het publiek op dit moment verzadigd, wellicht speelt ook de economische recessie daarin een rol. Deze 
tendens heeft voor de grote zaal voor amusement, het Luxor Theater, geleid tot een dramatische terugval 
in publieksinkomsten.  
Uit deze beschrijving is duidelijk dat Rotterdam een rijk en veelzijdig veld aan podiumkunsten omvat. 
Daar staat tegenover dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur niet met onverdeeld genoegen 
kennis heeft genomen van de beleidsplannen van de instellingen op het gebied van dans, theater en 
podia. Deze opmerking heeft verschillende oorzaken. 
    
De Raad heeft in de ingediende beleidsplannen weinig sprankelende nieuwe ideeën aangetroffen, 
nauwelijks samenhangende visies op het bestel en op de eigen positie daarin. Slechts in een enkel geval 
bevatte een beleidsplan goed doordachte opvattingen over de eigen organisatie of een visie op 
mogelijkheden tot samenwerking, allianties of verdieping van de verwevenheid met de stad. Een aantal 
van de aanvragen is betrekkelijk behoudend, ook in financiële zin. Sommige instellingen presenteren zich 
als instituties, zelfs zó dat er van vernieuwing of doorstroom weinig sprake is.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is enigszins teleurgesteld dat de instellingen, zeker nu het 
bestel ingrijpend wordt gewijzigd, daarop niet inventief hebben gereageerd, wederom: enkele 
uitzonderingen daargelaten. Het is opvallend dat de gezelschappen, op het gebied van theater en dans, 
weliswaar alle getuigen van een Rotterdamgevoel, maar dat zij slechts in beperkte mate met elkaar 
samenwerken, allianties aangaan of zelfs maar naar elkaar verwijzen.  
De beleidsplannen zijn op het gebied van cultureel ondernemerschap niet verrassend. Wel viel op dat juist 
de wat kleinere instellingen getuigen van een ondernemende opstelling en inventiviteit. De begrotingen 
van vrijwel alle instellingen presenteren een toename van eigen inkomsten uit sponsoring of horeca, maar 
in een aantal gevallen getuigen die vooral van, op zich prijzenswaardig, optimisme. Opvallende, originele 
vormen om de eigen inkomsten te vergroten heeft de Raad nauwelijks gezien. Vrijwel geen van de 
aanvragers heeft het initiatief genomen om op financieel, administratief, publicitair gebied tot 
samenwerkingen te komen, waardoor er veel creatiever met gelden kan worden omgegaan. 
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Los daarvan zijn er voor het theater-, dans- en podiumbestel in Rotterdam enkele zorgwekkende 
ontwikkelingen, door externe factoren. Het rijksbeleid is voor wat betreft de productiehuizen op het 
gebied van dans en theater ingrijpend gewijzigd. Daarmee komt een einde aan een uniek bestel waarin 
jonge makers de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen. De Raad betreurt deze ontwikkeling ten 
zeerste. De Raad is dan ook verheugd door de plannen van Theater Rotterdam, de nieuwe coalitie van de 
Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater en acteursgroep Wunderbaum, binnen hun nieuwe werkstructuur 
de functie van het Productiehuis Rotterdam te behouden. De andere gezelschappen beschrijven dat zij 
binnen de eigen organisatie deze functie opnemen. De Raad adviseert om vergelijkbare redenen met klem 
om een productiehuisfunctie op het gebied van dans te behouden en adviseert handhaving van 
Dansateliers dan wel die functie uitdrukkelijk bij een van de gezelschappen te beleggen en daar te 
borgen. Dit advies houdt verband met bovengenoemde ontwikkeling van mengvormen van gekende stijlen 
in theaterdans met urban dansidioom. Dit is een veelbelovende ontwikkeling binnen de danssector in 
Rotterdam die tot aansprekende resultaten kan leiden. 
De bestaande gezelschappen geven ruimte aan dansers, choreografen en bewegingsidioom uit de urban 
dans. De Raad merkt echter op dat er daarin veel overlap is. De Raad vindt in de beleidsplannen van de 
gezelschappen over dit onderwerp interessante passages, maar een samenhangende visie op deze 
ontwikkeling of over instroom en doorstroom voor talenten ontbreekt. Dit geldt voor de individuele 
aanvragen maar ook voor de sector als geheel.  
Een ander zorgelijke ontwikkeling is dat het pand aan de ’s Gravendijkwal, waar twee dansgezelschappen 
hun studio’s hebben, een andere bestemming krijgt. De twee gezelschappen raken op die manier dakloos. 
Voor zover bekend bij is hen nog geen passende vervangende huisvesting aangeboden door de 
beheerder/eigenaar. Hiervoor moeten de gezelschappen in overleg met de gemeente een oplossing 
vinden. 
De Raad kreeg geen beleidsplannen voorgelegd van nieuwe, wat kleinere, eventueel jonge 
theaterinitiatieven die vol energie de verbinding met de stad aangaan en zich ondernemend opstellen. De 
Raad onderkent dat er in de afgelopen vier jaar betrekkelijk weinig nieuwe groepen, makers of acteurs 
zijn toegetreden tot het veld of zijn gebleven. De Raad roept de gezelschappen en podia in de stad op om 
waar zij kunnen – en zoals zij zelf aangeven in hun plannen – juist jongere makers te blijven presenteren 
en te koesteren en de banden met de opleidingen te versterken. De stad moet jonge makers aan zich 
binden om in de toekomst een spannend theateraanbod en een goede nationale en internationale positie 
te behouden. De stad heeft een goede en krachtige infrastructuur die het verdient zich verder te 
ontwikkelen. De Raad roept de instellingen dan ook op om juist nu de omstandigheden meer dan 
uitdagend zijn, energiek hun inventiviteit aan te wenden.  
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 Musea & Erfgoed 

 
In de sector musea heeft een tiental instellingen een aanvraag ingediend voor het cultuurplan. Omdat 
deze sector qua budget ongeveer 30% deel uitmaakt van het cultuurplan, is de te verwachten korting voor 
deze sector aanzienlijk. Het is opgevallen dat in het algemeen de beleidsplannen van erfgoedinstellingen 
weinig inspirerend zijn en niet bijzonder goed geschreven. In de plannen wordt nauwelijks geanticipeerd 
op bezuinigingen in het cultuurplanbudget, ook wordt maar weinig realiteitszin aan de dag gelegd met het 
oog op de economische crisis. 
 
In de beoordeling door de Raad heeft met name het Verhaal van de stad veel aandacht gevraagd. In 
Midden in de stad – Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013-2016 bepleit het 
gemeentebestuur om het Verhaal van de stad beter te vertellen dan voorheen. In het kader van het 
cultuurplan werd om deze reden een gezamenlijke aanvraag van de betrokken erfgoedinstellingen 
verwacht. Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam en het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 
hebben ervoor gekozen aparte aanvragen in te dienen. Museum Rotterdam dicht zichzelf een leidende rol 
toe in de projectorganisatie en het uitwerken van het Verhaal van de stad. Maritiem Museum Rotterdam 
gaat een dienende rol vervullen en geeft met zijn tentoonstellingen verder invulling aan het Verhaal van 
de stad op het gebied van de maritieme geschiedenis. Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam geeft aan dat 
het op termijn opgenomen wil worden in Museum Rotterdam. 
De Raad heeft geconstateerd dat het Verhaal van de stad in de verschillende beleidsplannen onvoldoende 
is uitgewerkt en is teleurgesteld in de mate waarin met name Museum Rotterdam zich op het vertellen 
van dat verhaal heeft voorbereid. Dit heeft geleid tot het advies om Museum Rotterdam te korten en een 
herbezinning op de functie van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. 
Samenwerking tussen Maritiem Museum Rotterdam en Het Havenmuseum is al jaren een heikel onderwerp 
gebleken, de cultuurverschillen tussen beide instellingen zijn groot. De Raad is daarom verheugd dat het 
Maritiem Museum Rotterdam de museale publiekstaken van het Havenmuseum zal overnemen. In dit licht 
zijn de taken en budgetten van beide musea beoordeeld. 
Het Wereldmuseum heeft aangegeven zich te gaan richten op Oceanië en Azië en zich te ontwikkelen tot 
een Aziatisch kunstmuseum dat in de toekomst niet langer subsidieafhankelijk is. Het museum onderbouwt 
dit op een geloofwaardige manier. De Raad heeft op basis van de door het Wereldmuseum geleverde 
gegevens het financiële kader voor de komende vier jaar vastgesteld. 
De Raad heeft ervoor gekozen geen nieuwe erfgoedinstellingen in het cultuurplan op te nemen die op het 
gebied van professionalisering nog de nodige slagen moeten maken. Daarmee wordt voorkomen dat de 
gemeente voor een langere periode de verantwoordelijkheid op zich neemt voor organisaties die nog niet 
sterk genoeg zijn. 
Deze budgettaire maatregelen zijn uiteindelijk ontoereikend gebleken, waardoor de Raad genoodzaakt is 
een generieke korting toe te passen voor de overige instellingen van ongeveer 8%. 
 
Collectiebeleidsplannen musea  
Sinds de verzelfstandiging van de voormalige gemeentelijke musea op 1 januari 2006 zijn (Historisch) 
Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen en het Wereldmuseum 
verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke collectie. Met deze musea is afgesproken dat de 
collecties worden beheerd op basis van collectiebeleidsplannen. Die moeten elke vier jaar als onderdeel 
van de meerjarenbeleidsplannen in het kader van het cultuurplan worden ingediend bij de gemeente. Doel 
van de collectiebeleidsplannen is de omvang, staat en samenstelling van de collecties te beschrijven, 
alsmede het beleid ten aanzien van de collectie. Bij het ontzamelen dient het collectiebeleidsplan als 
uitgangspunt en moet de leidraad voor het afstoten van museale objecten (LAMO) worden gehanteerd. Bij 
afstoting van collectieonderdelen van de vier musea is uiteindelijk de goedkeuring van de gemeente 
nodig. 
De Raad acht de collectiebeleidsplannen in het algemeen op orde. De Rotterdamse collectie is steeds 
beter omschreven en die ontwikkeling is positief; het opstellen en uitvoeren van een vierjaarlijks 
collectieplan behoort inmiddels tot de reguliere taken van ieder museum, het is een basisfunctie 
geworden. De vier musea hebben in de periode van verzelfstandiging een 0-meting uitgevoerd, gevolgd 
door een tweede meting enkele jaren later. Dit is uitgevoerd door onafhankelijke bureau’s. De 
collectiebeleidsplannen geven naast inzicht in de keuzes voor verzamelen ook inzicht in het functioneren 
van de gemeentelijke depots; op dit punt is de slechte staat van de depots van Boijmans Van Beuningen, 
Museum Rotterdam en Maritiem Museum Rotterdam opvallend. De verantwoordelijkheid ten aanzien van 
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de kwaliteit van de gebouwen en het onderhoud ligt bij de pandeigenaar, in casu de dienst 
Stadsontwikkeling. De collectiebeleidsplannen zijn documenten waarin weinig wordt uitgeweid over de 
inhoudelijke keuzes voor verzamel- en afstotingsbeleid. Dit gebeurt wel in de beleidsplannen, waarin 
onder andere de missie en de visie van de musea worden uiteengezet. In de afzonderlijke 
instellingsadviezen geeft de Raad een inhoudelijke beoordeling van het verzamelbeleid van de musea. 
 

 Museum Rotterdam heeft een enorme collectie en geeft aan de komende jaren te gaan verzamelen 
vanuit hun inhoudelijke prioriteiten, de transnationale stad en het daarmee samenhangende 
participatief verzamelen met bewoners in de wijken. Het museum werkt goed samen met het 
Gemeentearchief en onderschrijft daarmee het belang van de archiefwaarde van het eigen 
collectioneren. Museum Rotterdam geeft aan enkele deelcollecties te willen ontzamelen en dat is 
begrijpelijk. De gemeente Rotterdam heeft de Atlas van Stolk in langdurige bruikleen van een stichting 
waarvan de medewerkers zijn opgenomen in de organisatiestructuur van Museum Rotterdam. De 
slechte staat van de kluis waarin grote delen van de Atlas van Stolk wordt geconserveerd, is reden tot 
zorg. 

 
 Bij het collectiebeleidsplan van Maritiem Museum Rotterdam is de wetenschappelijke benadering van 

de collectie opvallend. Het museum is in zijn beleidsplan eerlijk in de zaken die niet op orde zijn. De 
collectie op zichzelf is van goede kwaliteit; de verzameling scheepsmodellen en kaarten behoort tot 
de wereldtop. De Raad heeft begrip voor de aangekondigde acquisitiestop met het oog op 
bezuinigingen. 

 
 De Raad beoordeelt het collectiebeleidsplan van Boijmans Van Beuningen als degelijk. Het is in lijn 

met het meerjarenplan waarin geen sterke visie ontwikkeld wordt. Boijmans heeft een uitstekende, 
brede collectie. 

 
 In het collectiebeleidsplan van het Wereldmuseum zijn Azië en Oceanië aandachtsgebieden; het 

museum wil de kant op van een gespecialiseerd Aziatisch kunstmuseum en daar geeft het naar de 
mening van de Raad een goede onderbouwing voor. De kwaliteit van de collecties Azië, Oceanië is 
hoog en de focus daarop versterkt het profiel van het museum in internationaal verband. De afstoting 
van overige delen van de collectie is in dat licht te begrijpen. De Raad adviseert het ontzamelbeleid 
van het Wereldmuseum te laten toetsen door een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
samengestelde onafhankelijke commissie met als doel te voorkomen dat objecten die onmisbaar zijn 
voor de Collectie Nederland worden afgestoten. 
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 Film Digitale media Letteren 

 
In de analyse van het Rotterdamse DNA van de stad, een advies uit 2010, beschreef de Raad dat film en 
digitale media daar wel bij hoorden, de literatuur echter werd niet specifiek genoemd. In deze ronde voor 
het cultuurplan geeft de Raad advies over de beleidsplannen van instellingen in die drie disciplines, zowel 
afzonderlijk als in samenhang met elkaar. Daardoor bleek opnieuw wat in het veld altijd al realiteit is 
geweest: film, digitale media en literatuur zijn inhoudelijk gezien onverbrekelijke partners, ook al krijgt 
dat niet altijd organisatorisch vorm. De Raad richtte zich, conform zijn opdracht, op de organisaties die 
subsidie aanvroegen voor het cultuurplan en realiseerde zich keer op keer dat daarmee slechts een zeer 
klein deel in beeld kwam van wat er in Rotterdam allemaal gebeurt op het gebied van film, digitale media 
en letteren. De aanvragen verschilden enorm in grootte en in stedelijk, nationaal of internationaal 
belang. De Raad woog daarom iedere aanvraag in haar context, op basis van de duidelijke richtlijnen, 
wetende dat het culturele weefsel van de stad niet kan bestaan uit louter de grote organisaties. Wat dat 
laatste aangaat: zowel op het domein van film en digitale media als op dat van de letteren, kent 
Rotterdam organisaties met een nationale en internationale faam. Die zijn al even belangrijk voor de stad 
als organisaties die zich meer op Rotterdam zelf richten. De Raad geeft hieronder enkele algemene 
bevindingen per veld. 
 
Letteren 
Rotterdam heeft een bescheiden uitgeverswereld en geen kwalitatief sterke en brede schrijversopleiding. 
Er is mede daardoor een te zwakke doorgaande lijn voor wat betreft de talentontwikkeling. Er gaapt een 
grote kloof tussen jonge, kleinschalige initiatieven zoals de Speyksessies, Nur Literatur en Strak en 
gevestigde instellingen als Poetry International, Passionate en het Lezersfeest. Waar de eerste 
organisaties het risico niet schuwen, lijken de laatste dat te willen ontwijken. In vergelijking met andere 
grote steden, getuigt het kleine aantal literaire evenementen en het feit dat er geen vaste plek is voor de 
literatuur ervan dat de letteren geen speerpunt zijn. Dat laat onverlet dat er veel broeit en bloeit. Maar 
de uiteindelijke verschijning daarvan kan beter dan ze nu is. Er zijn kansen voor vruchtbare samenwerking 
en die worden slechts ten dele benut; bestaande organisaties zoeken vernieuwing van hun presentaties en 
allianties met andere partijen zonder daar werkelijk in te slagen. Er is, in dit verband, niet alleen méér 
samenwerking mogelijk tussen letterenorganisaties onderling maar vooral ook met organisaties uit andere 
velden én er is vooral behoefte aan nieuwe manieren waarop literatuur kan worden gepresenteerd. De 
aanvragen waarin samenwerking werd aangestipt leken nu veeleer geschreven om klappen in de 
subsidieverstrekking op te vangen dan dat ze getuigden van daadwerkelijke wederzijdse interesse.  
Voor de letteren valt veel te winnen op het gebied van sponsoring en ondernemerschap. Zoiets eenvoudigs 
als, bijvoorbeeld een overzichtelijke gemeenschappelijke ladder met voorstellingen, lezingen en 
optredens ontbreekt. De sector lijkt zich soms weinig bewust van haar werkelijke gewicht. Literatuur is 
weliswaar geen omvangrijke bedrijfstak binnen de creatieve industrie, maar er gaat nog steeds heel veel 
geld om in de boekenwereld. En vooral: de creatieve industrie, met name de filmindustrie, kan literatuur 
niet ontberen.  
De mogelijkheden die er zijn tot verbetering op lokaal vlak laten onverlet dat Rotterdamse 
letterenorganisaties behoren tot de internationale en landelijke top. Poetry International is prominent in 
beeld door de landelijke gedichtendag, de prijzen die hij helpt organiseren, de participatie in de World 
Poetry Movement en het festival zelf, als ook de ontsluiting van het festival-archief voor de wereld. 
Passionate Bulkboek is de grote speler als het gaat om literatuur, onderwijs en jongeren op een regionaal 
en nationaal plan. De uitdaging is hoe het gewicht en belang van de grote organisaties kunnen worden 
gecombineerd met werkelijke, stedelijke dynamiek.  
 
Film en digitale media 
Op het gebied van de, ook artistiek hoogwaardige, filmvertoning heeft Rotterdam weinig te klagen. Er is 
een prachtig filmhuis, LantarenVenster, een kwaliteitsbioscoop, Cinerama en er is een aantal 
onderscheidende festivals met het Internationaal Filmfestival Rotterdam als de grote publiekstrekker, met 
een indrukwekkende geschiedenis. Kleinere initiatieven als het Arab Filmfestival en het Architectuur 
Filmfestival zorgen voor de nodige diversiteit. Rotterdam heeft de pretentie gehad dé filmstad van 
Nederland te zijn en deels is dat nog steeds zo. Maar om te kunnen spreken van een filmklimaat zijn er 
makers nodig, mensen die op professioneel niveau met het medium bezig zijn. Met het verdwijnen van het 
Rotterdams Media Fonds, voorheen het Rotterdams Filmfonds, is het makend vermogen in de stad een slag 
toegebracht. De bestedingsverplichting bij toekenningen door het fonds (van het beschikbaar gestelde 
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bedrag moest het dubbele in Rotterdam worden uitgegeven) leverde de stad uiteindelijk meer op dan het 
kostte. Het fonds was veel meer dan een subsidiepot en Rotterdam kwam er letterlijk en figuurlijk mee in 
beeld. Sinds de opheffing van het Filmfonds zien we leegloop in het gebied rond het 25kV-gebouw waar de 
bedrijvigheid zich concentreerde. Hier ligt duidelijk een uitdaging voor de sector, een uitdaging die moet 
worden aangegaan in relatie tot de vele kleinschalige en dynamische projecten die alsnog wel degelijk in 
de stad worden uitgevoerd.  
Ook in de relatie tot de opleidingen, zoals het Grafisch Lyceum Rotterdam en Hogeschool InHolland, heeft 
het Rotterdam Media Fonds een belangrijke rol gespeeld, maar die opleidingen hebben onderhand slechts 
beperkt aansluiting op de bedrijfstak in Rotterdam. Hier geldt dat nieuwe allianties moeten worden 
gezocht. De afdeling Audio Visuele Vormgeving van de Willem de Kooning Academie is en blijft een 
belangrijke bron van aanvoer van jonge filmmakers, maar alle spelers op het veld dienen zich 
verantwoordelijk te weten voor de aangroei van de humuslaag.  
Wat de digitale media aangaat, kent Rotterdam organisaties die nog steeds van belang zijn maar die hun 
cutting edge lijken te zijn verloren. Het internationale veld beweegt in deze snel, zowel in relatie tot 
artistieke als technologische, industriële of economische ontwikkelingen. De Raad acht het cruciaal dat de 
digitale media zich niet opsluiten in een experimentele cel, maar het experiment aangaan in de publieke, 
ondernemende wereld. De pioniersrol die V2_Instituut voor de Instabiele Media jarenlang vervulde is 
daardoor enigszins verloren gegaan. De laboratoriumfunctie bij V2_ ,die kunstenaars en ontwerpers de 
mogelijkheid biedt tot onderzoek en ontwikkeling, acht de Raad van blijvende betekenis. Voor jongeren 
zijn er de workshops en cursussen op het gebied van digitale media bij Digital Playground waar zij 
mediavaardigheden en een aanzet tot mediawijsheid kunnen verwerven. In deze twee instellingen plus 
het kunstvakonderwijs en de Beeldfabriek van de SKVR ziet de Raad de mogelijkheden van een 
doorlopende lijn voor talentontwikkeling op het gebied van digitale media. 
De film- en digitale mediasector houdt een belangrijke rol in de ambitie van de stad om hoogopgeleiden 
en creatieven naar de stad te trekken, aan de stad te binden en voor de stad te behouden. De instellingen 
op het gebied van film en digitale media die in deze cultuurplanronde een positief advies krijgen 
beschouwt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur als waardevol. Zij dienen alle een dynamische 
relatie te leggen met (onafhankelijke) Rotterdamse makers, om zo de internationale markt (belichaamd in 
International Film Festival Rotterdam, LantarenVenster en V2_) in relatie te brengen tot lokale niches. 
Voor een vruchtbaar stedelijk film- en digitale mediaklimaat zijn makers van diverse pluimage nodig. Die 
zijn er, maar ze zouden elkaar meer inhoudelijk en organisatorisch moeten treffen. 
 
De aanvragen 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur betreurt het dat in de sector Film, Digitale media en 
Letteren, veel aanvragen lijken te zijn geschreven in de veronderstelling dat de lezer op de hoogte is van 
de betreffende instelling en dat het belang van de instelling evident is. In betrekkelijk weinig aanvragen 
wordt goed en enthousiast uiteengezet waarom deze instelling zo belangrijk is voor de inwoners van de 
stad Rotterdam en voor publiek van buiten de stad. Het aantal matige scores op het vlak van 
ondernemerschap vindt de commissie opvallend. Er is op dat gebied ronduit achterstand.  
Minstens zo belangrijk is wat de Raad miste: een algemene, kritische reflectie op de genetwerkte en ge-
medialiseerde samenleving. De digitalisering en medialisering van de samenleving is een feit, maar binnen 
de sectoren Letteren, Film en Digitale media wordt daar mondjesmaat creatief op gereageerd. De 
ingediende beleidsplannen ontbeerden naar het oordeel van de Raad in dit opzicht, de actualiteit en 
dynamiek van de praktijk. 
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 Muziek 

 
In de muzieksector onderscheidt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vier genres: klassieke en 
hedendaagse muziek, wereldmuziek, jazz en popmuziek. Hier volgt een beschrijving van het 
gesubsidieerde muziekleven in Rotterdam in hoofdlijnen, afgeleid van de aanvragen voor 
cultuurplansubsidie 2013-2016. 
 
In de klassieke en hedendaagse muziek presteren de instellingen gemiddeld goed tot zeer goed.  
Het volledige spectrum wordt door verschillende gezelschappen bediend en de Doelen en de Laurenskerk 
zijn uitstekende podia. Het aanbod is qua genres divers en in balans: van barok tot de klassieken, 
romantiek, hedendaags. Er zijn geen lacunes al zou de oude muziek iets meer accent kunnen krijgen.  
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest vervult een eminente rol als tweede symfonieorkest van 
Nederland. De programmering van de klassieke en hedendaagse muziek van de Doelen is interessant en 
vernieuwend, waarbij inventief wordt samengewerkt met gezelschappen van eigen Rotterdamse bodem. 
Operadagen Rotterdam en het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival behoren tot de belangrijkste 
festivals in het land. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het kamerorkest Sinfonia Rotterdam 
hebben vanuit het publieksperspectief een fors draagvlak in de stad en daarbuiten ontwikkeld, waardoor 
zij aanzienlijke financiële middelen uit de markt konden betrekken. Het DoelenEnsemble is 
gespecialiseerd in de hedendaagse muziek en brengt die op hoog niveau. 
 
In het aanbod van de wereldmuziek constateert de Raad een achterstand. De wereldmuziek- 
programmering van de Doelen is weinig creatief en vernieuwend en het WMDC maakt zijn oorspronkelijke 
doelstelling te weinig waar. De Doelen zou hier een grotere ambitie moeten ontwikkelen, mede in het 
licht van de bloeiende wereldmuziekopleiding die CODARTS herbergt. Daarvan is in de stad te weinig te 
zien. De podia worden in de hun aangaande adviezen door de Raad aangesproken op hun taak de 
wereldmuziek in hun programmering de plaats te geven die ze verdient.  
 
Het gesubsidieerde aanbod van de jazz in Rotterdam is niet groot. De slogan Rotterdam jazzstad dient te 
worden gerelativeerd, want deze wordt meer in de commerciële dan in de gesubsidieerde wereld 
waargemaakt. Een keer per jaar landt North Sea Jazz, dat wordt voorafgegaan door het fringefestival 
North Sea Round Town, maar gebeurt er genoeg in de rest van het jaar? De Doelen en LantarenVenster 
zijn de gesubsidieerde podia voor jazz, maar die ontwikkelen zich naar het oordeel van de Raad in hun 
programmering te weinig. Deze podia zullen zich de verantwoordelijkheid voor een goed afgestemde 
jazzprogrammering in de stad, die tot heden belegd is bij Jazz International Rotterdam, moeten toe-
eigenen. De coördinatiefunctie voor het gehele gesubsidieerde jazzaanbod kan bij één van de podia 
worden belegd. Hoewel de Raad vindt dat er plaats moet zijn voor een eigen jazzorkest en een podium 
voor jonge en gekleurde jazz in Rotterdam, werden de plannen hiervoor te licht bevonden voor opname in 
het cultuurplan. 
BIRD is een nieuw waardevol initiatief voor een dergelijk podium, maar is naar de mening van de Raad te 
pril voor opname in het cultuurplan. BIRD zou een functie kunnen vervullen in het leggen van relaties 
tussen de wereldmuziek en de jazz. 
 
In de popmuziek ontbreekt in de stad na het echec van Watt een groot poppodium voor ± 1000 bezoekers. 
Plannen van de poppodia kunnen de komende jaren deze lacune ten dele vullen. De Raad pleit in dit 
verband in het bijzonder voor LP2 als locatie voor de programmering van commerciële popconcerten voor 
een groot publiek. Verder dringt de Raad er op aan dat de grootschalige pop niet meer moet worden 
gesubsidieerd, maar gefinancierd uit de markt. Het ondernemerschap moet hier prevaleren. In het 
algemeen zou bij de poppodia de horeca onderdeel moeten zijn van het businessmodel, zodat horeca-
inkomsten niet verdwijnen in een BV. 
De programmering in Rotown en Baroeg zijn van vaste waarden voor de stad evenals het jaarlijkse 
Metropolis festival. De gemeente heeft de popsector uitgenodigd plannen te ontwikkelen voor een 
onafhankelijke poporganisatie, die een functie krijgt in het faciliteren van kleinschalige oefen- en 
presentatieplekken voor de lokale popscene. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht een 
intermediaire organisatie in de popmuziek momenteel niet van toegevoegde waarde voor de sector. De 
taak van belangenbehartiger is in Rotterdam niet urgent, er zijn in de regio Rotterdam voldoende goed 
geoutilleerde oefenruimtes. De kleinschalige poppodia worden door de Raad in staat geacht om zelf op te 
komen voor het gezamenlijke belang in collectieve marketing, verlevendiging van de binnenstad en 
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promotie van popbands. De Raad verwacht voor de komende cultuurplanperiode dat er een structureel 
overleg tot stand komt tussen de poppodia, onder andere door de inzet van het samenwerkingsverband 
Pop Up.  
 
Op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling kiest de Raad ervoor de grotere instellingen aan 
te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. De Muziekcoalitie is een prima initiatief om de ambities te 
delen voor de versterking van de muziekeducatie in de stad, maar elke instelling draagt daarin zijn eigen 
verantwoordelijkheid voor wat betreft de uitvoering. Music Matters, dat een paar jaar geleden als 
tijdelijk vehikel is gestart, zou naar het oordeel van de Raad om die reden niet moeten worden 
geïnstitutionaliseerd, maar afgebouwd.  
  
Verantwoording budgetverdeling muziek 
Van de 27 aanvragen in de sector muziek heeft de Raad er 13 voorzien van een positief advies; 14 
aanvragen werden negatief beoordeeld, waarvan vier om budgettaire redenen. Omdat de budgettaire 
ruimte voor de muziekaanvragen alsnog te beperkt is om de 13 positief beoordeelde aanvragen naar 
behoren te kunnen honoreren, kiest de Raad ervoor om 11 instellingen een bedrag toe te kennen gelijk 
aan dat in de cultuurplanperiode 2009-2012, behoudens diegenen die minder aanvroegen, minus een 
generieke korting van 2,9 %. Deze korting kan worden beschouwd als een solidariteitsheffing. De Raad 
heeft daarmee zoveel mogelijk kwalitatief goede organisaties gespaard. De voorgestelde subsidiebedragen 
zijn naar boven afgerond. Helaas kunnen ook om budgettaire redenen de beide Rotterdamse 
paradepaarden onder de landelijk hoog aangeschreven festivals, Operadagen Rotterdam en Rotterdam 
Philharmonic Gergiev Festival, niet ten volle worden ondersteund. Beide festivals moeten wel blijven, zij 
het om het jaar.  
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 Urban meets Academic – vice versa 

 
Met het gemeentebestuur vindt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur talentontwikkeling van 
levensbelang voor een gezonde cultuursector. Uit de aanvragen die de Raad onder ogen kreeg bleek dat 
dit belang door het culturele veld wel degelijk wordt onderkend. Veel instellingen zijn dan ook positief op 
deze functie beoordeeld. Toch is de keten van talentontwikkeling niet overal even sterk. Op enkele 
punten zijn de schakels in de ketting zo zwak, dat daar naar de mening van de Raad nieuwe schakels 
moeten worden aangebracht. De keten van de talentontwikkeling zou op drie punten versterkt moeten 
worden. Hiervoor heeft de Raad, buiten de aanvragen van de instellingen om, binnen het beschikbare 
cultuurplanbudget middelen gereserveerd. Nader onderzoek moet uitwijzen aan welke instellingen (het 
meervoud wordt hier nadrukkelijk bedoeld) dit bedrag moet worden toegewezen. 
 
In alle drie de gevallen gaat het om activiteiten in de sfeer van urban culture. Het gaat om activiteiten 
die belangrijk zijn voor een groot (en vooral ook jong) deel van de Rotterdamse bevolking, waarvoor 
echter op dit moment onvoldoende aanbod van hoge kwaliteit is. Qua discipline zitten de knelpunten 
vooral bij muziek en dans. Het eerste voorstel heeft betrekking op de functie talentontwikkeling aan de 
basis van de keten en aan de top. Het tweede voorstel heeft betrekking op urban dans en wel op dat 
onderdeel van de keten waar urban dans in verband wordt gebracht met de academische danstraditie. Het 
derde onderdeel betreft het bewegingstheater. Op dit punt heeft Rotterdam een sterke traditie (men 
denke bijvoorbeeld aan de activiteiten van de vroegere theaterwerkplaats van Lantaren/Venster en aan 
het werk van wijlen Ton Lutgerink) die opnieuw tot leven moet worden gebracht waarbij in het bijzonder 
de relatie met het productiehuis van de Rotterdamse Schouwburg aandacht dient te krijgen.  
 

Functie urban podium  
 

Urban culture manifesteert zich bij uitstek multidisciplinair: dans, muziek, poetry/rap, graffiti en Dj-ing 
trekken met elkaar op in producties en presentaties.  
De Raad acht het van belang dat een functie behouden blijft in het cultuurplan voor het faciliteren van 
talentontwikkeling op het gebied van urban culture. Het gaat om activiteiten die eerder al bij De Nieuwe 
Oogst waren ondergebracht, maar daar niet tot hun recht zijn gekomen. Te onderscheiden zijn een 
homebase - een inspirerende laagdrempelige omgeving voor ontmoeting en creatieve uitingen in de 
humuslaag- en talentontwikkeling als onderdeel van een doorlopende leerlijn, specifiek bedoeld voor 
talenten met beroepsperspectief op het gebied van muziek, urban dans, visual art en letteren.  
Van belang is dat de te ontwikkelen activiteiten binnen deze tweeledige functie het aanbod van 
HipHopHuis, SKVR of andere instellingen die op dit gebied al lesaanbod of andere faciliteiten bieden niet 
overlappen.  
 

Homebase 
Urban culture is de cultuur van de straat. Daar ontstaat creativiteit in ruwe vorm, doen jongeren hun 
eerste ideeën op, vormen zich crews en wordt op allerlei manieren samenwerking aangegaan. Deze 
humuslaag is nodig voor de aanwas van nieuw talent dat in de keten kan doorgroeien tot aan de top. Juist 
in Rotterdam is die straatcultuur alom aanwezig; Rotterdam is niet voor niets de urban bakermat van 
Nederland.  
De homebase van De Nieuwe Oogst in de Maassilo had een plek voor kunstbeoefening en experiment 
moeten worden, voor informele ontmoeting en om er rond te hangen, maar voldoet niet aan de 
verwachtingen. Er was onvoldoende aanloop van publiek en de gewenste creatieve bedrijvigheid ontbrak. 
De Raad acht het van belang een goed functionerende homebase voor de stad te behouden en stelt dat tot 
nu toe onvoldoende is geprobeerd om de doelgroep aan te trekken met laagdrempelige en betaalbare 
programma’s.  
Voorwaarden die de Raad aan een nieuw te creëren homebase stelt zijn dat de ruimte idealiter een 
capaciteit heeft voor ongeveer 150 tot 250 personen, dat het voldoet aan de gestelde geluidsnormen en 
dat het beschikt over de benodigde vergunningen.  
In de keten is de homebase het eerste laagdrempelige podium. Talent kan zich vervolgens verder 
ontwikkelen door bijvoorbeeld cursussen te volgen bij de daarvoor bedoelde culturele instellingen. In dit 
licht ziet de Raad de verhuizing van het HipHopHuis naar het centrumgebied als een stap in de goede 
richting; het HipHopHuis heeft in de nieuwe behuizing ruimte kunnen creëren voor graffiti, Dj-ing en 
producing en kan het cursusaanbod uitbreiden. 
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Talentontwikkeling muziek, visual arts en letteren 

De focus van De Nieuwe Oogst op de begeleiding van toptalent in de discipline muziek is naar de mening 
van de Raad te beperkt. In de urban arts is de positie van de visual arts in het algemeen wat onderbelicht; 
fotografie, beeldende kunst en film zijn media die meer aandacht en verdieping vragen naast urban 
muziek, die op commercieel vlak inmiddels voldoende onder de aandacht komt. Ook op het gebied van de 
letteren is er een slag te maken, de afstand tussen de straat en de professionele kunstwereld is 
momenteel te groot.  
 

Voorwaarden talentontwikkeling muziek, visual art en letteren 
De Raad benadrukt dat de begeleiding van toptalent meer betekent dan het bieden van een podium en 
cursussen. Het gaat om inhoudelijke verdieping, analyse en onderzoek. Dit kan door middel van 
persoonlijke begeleiding, internationale masterclasses en aansluiting bij de beroepspraktijk.  
De wijze van overdracht en uitwisseling van kennis moet plaatsvinden tegen de achtergrond van het 
internationale discours.  
 

Dans in combinatie met de academische danstraditie  
 

Het is de Raad opgevallen dat bij alle cultuurplanaanvragen voor dans een component is opgenomen die 
gaat over de ontwikkeling van de urban dance naar een vorm die geschikt is voor het theater, dan wel de 
vervlechting van urban dance in de academische dans. De Raad juicht deze initiatieven van harte toe en 
ziet het als een belangrijke vernieuwende impuls; een die juist in Rotterdam als Nederlandse bakermat 
van de urban dance gegeven moet worden.  
Er zijn aanvragers die zich geheel toeleggen op de ontwikkeling van urban dance naar het theater, zoals 
Got Skills en Dance Works, anderen nemen het op als onderdeel van onderzoek naar vernieuwing van het 
bewegingsidioom, zoals Conny Janssen Danst en Scapino. Ook het HipHopHuis experimenteert er intern 
mee en uit het niet-gesubsidieerde veld zien we veel activiteit op dit gebied bij crews als The Groove 
Kings en Poparazzi, met wisselend resultaat.  
De Raad signaleert dat eigenlijk bij elke aanvrager net die component ontbreekt die de ontwikkeling echt 
verder zou kunnen helpen. Dit kan een tekort zijn aan vaardigheid op het gebied van choreografie, een 
gebrek aan borging van kennis over een dansstijl of het ontbreken van een methodiek om het 
bewegingsidioom verder te ontwikkelen. De Raad onderscheidt expertise op het gebied van analyse, van 
choreografie en van dramaturgie.  
De benoeming van deze drie soorten expertise is weliswaar een academische en beproefde benadering, 
maar noodzakelijk voor de gewenste ontwikkeling van urban dance: het theater is nu eenmaal een andere 
omgeving dan de straat.  
Om de ontwikkeling van urban dance een impuls te geven zou er idealiter een faciliteit ingericht moeten 
worden waar deze expertise samenkomt en beschikbaar is voor alle partijen. De Raad ziet echter een 
beperking om budget hiervoor op voorhand slechts bij één instelling te beleggen, dat wil zeggen bij een 
instelling met een eigen artistiek profiel. De ontwikkeling zit op dit moment namelijk nog in een 
onderzoeksfase en bovendien kent urban dance een veelheid aan stijlen, spelers en scholen (Old Skool - 
New Skool) en zijn er bij de instellingen voor academische dans artistiek leiders met een zeer eigen 
signatuur. De beschreven faciliteit kan een nieuw op te richten organisatie zijn, maar zou mogelijkerwijs 
ook bij een bestaande instelling als specifieke taak belegd kunnen worden. Voorwaarde is dat het op 
neutraal terrein gebeurt, dat wil zeggen dat de organisatie een artistiek onafhankelijke, maar bovenal 
coördinerende en ondersteunende functie heeft bij het betrekken van de expertise voor onderzoek en 
productie. Die productiemogelijkheid is vooral van belang: het is immers het doel van onderzoek om 
producties te kunnen maken voor het theatercircuit. Het is van extra belang voor crews die vaak in eigen 
huis minder goed of helemaal niet geoutilleerd zijn. 
 

Voorwaarden Dans 
Om deze functie voor de dans te laten slagen stelt de Raad voorwaarden. Dit onderzoek is namelijk niet 
nieuw, maar is om verschillende redenen ook landelijk niet tot wasdom gekomen. De grote valkuil schuilt 
in de benaderingswijze. Tot nu toe werd in de productiehuizen te zeer gewerkt volgens de traditionele 
aanpak. Hierdoor ontstond Urban meets modern, slechts één van vele mogelijke varianten. Uitgangspunt 
moet zijn dat er wordt gewerkt vanuit wederzijds respect voor de esthetische verscheidenheid van de 
dansvormen en de wijze van presentatie en beleving: groepsbeleving bij urban en individuele beleving bij 
de wijze van presentatie van de academische dans. 
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De artistieke onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn: daarom kent deze functie geen artistiek leider, 
maar een coördinator die goed bekend is in zowel het urban dans en muziekcircuit als in de wereld van de 
academische dans en het theater. De coördinator wordt ondersteund door een raad van advies van (urban) 
dansmakers. 
De coördinator nodigt afwisselend gastdocenten en choreografen uit alsmede crews en dansers, er is dus 
geen sprake van een vaste docent, choreograaf, producent of dramaturg. De faciliteit moet een open 
karakter hebben, het is een open studio met aanbod dat toegankelijk is voor elke (semi-)professional of 
vergevorderde amateur. Overlap met HipHopHuis of de dansschool van de SKVR moet vermeden worden. In 
deze faciliteit is er geen regulier lesaanbod maar alleen gespecialiseerde en op onderdelen toegespitste 
kennisoverdracht. De wijze van overdracht en uitwisseling van kennis vindt plaats in de vorm van 

 masterclasses choreografie, analyse en dramaturgie verzorgd door choreografen en docenten uit zowel 
het urban circuit als de academische dans 

 modules onderzoek als voorbereiding op de productietrajecten 
 productietrajecten, hiervoor stelt de faciliteit budget beschikbaar. De producties zijn ook buiten het 

Productiehuis te zien; afstemming met de podia is een must. 
 

Onderzoekstaak in samenwerking met Productiehuis van de Schouwburg; bewegingstheater  
 
De Raad signaleert ook een andere ontwikkeling die zich afspeelt in het theater en die met name in het 
buitenland al enige tijd school maakt: het bewegingstheater. In Nederland heeft het bewegingstheater 
ook aan terrein gewonnen in het steeds fysieker en beweeglijker wordend toneel, in Rotterdam 
bijvoorbeeld bij de activiteiten van de vroegere theaterwerkplaats van Lantaren/Venster. De mengvorm 
van dans en toneel is onder andere te zien is bij Ann van den Broek, bij Wunderbaum en het Ro-theater en 
een (Vlaams) gezelschap als C de la B.  
Bewegingstheater heeft de dans als bron maar de toepassing ervan vindt eigenlijk altijd onder de vleugels 
van een theatergezelschap plaats. De nadruk ligt in deze theatervorm op de dramaturgie. Net als bij de 
zoektocht naar een mengvorm van academische en streetdance, hebben de experimenten met 
bewegingstheater in de producties van met name jonge makers wisselend resultaat. Feit is dat de 
uitdrukkingskracht van beweging een veel belangrijker rol is gaan spelen in de producties en in de 
waardering van het publiek voor de grotere dynamiek op het podium. De dramaturgische insteek maakt 
dat het bewegingstheater ook een plek kan krijgen in het Productiehuis van de Schouwburg. 
 
Net als bij de ontmoeting tussen urban en academische dans gaat het om facilitering en ondersteuning op 
het gebied van analyse, choreografie en met name dramaturgie. Ook hier is de expertise deels in het 
(Rotterdamse) werkveld aanwezig en geldt dat extra expertise moet worden aangetrokken om het 
bewegingstheater verder te ontwikkelen. Zo verschillend als deze onderzoeksprofielen mogen lijken, de 
methode is gelijk; beide werelden zijn vooralsnog gescheiden maar het samenbrengen in een ‘faciliteit’ 
kan meer opleveren dan de som der delen. 
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 Cultuurplanadvies in cijfers 

 
Medio december 2011 hebben 109 instellingen een aanvraag ingediend om opgenomen te worden in het 
Rotterdamse cultuurplan voor de periode 2013 tot en met 2016. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur heeft deze aanvragen beoordeeld. Naar zijn mening kunnen 67 aanvragers daadwerkelijk 
opgenomen worden in het cultuurplan. Sommige aanvragers krijgen het bedrag geadviseerd dat zij hebben 
aangevraagd, andere aanvragers krijgen minder, soms aanzienlijk minder. Maar voor deze aanvragers 
geldt, dat er voor hen binnen het beschikbare cultuurplanbudget van € 72,43 miljoen ruimte is gemaakt. 
Van deze aanvragers zijn er twee nieuw; zij zitten niet in het lopend cultuurplan. 
 
Naast deze 67 aanvragers heeft de Raad een bedrag apart gezet voor één nieuwe functie (Urban meets 
Academic – vice versa). Dit bedrag kan op basis van nader onderzoek en overleg aan diverse instellingen 
worden toegewezen. 
 
Van de overige aanvragen zijn de beleidsplannen van 33 instellingen negatief beoordeeld. Voor deze 
instellingen geldt dat zij naar de mening van de Raad niet voldoen aan de criteria om opgenomen te 
worden in het cultuurplan 2013-2016. Van deze 33 instellingen zijn 19 nieuwe aanvragen en 14 aanvragen 
van instellingen die wel in het lopend cultuurplan zijn opgenomen. Met name voor deze laatste categorie 
instellingen is dit cultuurplanadvies pijnlijk. 
 
Resteren negen aanvragen waarvan de Raad meent, dat zij wel voldoen aan de beoordelingscriteria, doch 
niet binnen het beschikbare budget kunnen worden gehonoreerd. Voor deze categorie instellingen geldt 
hetgeen in een motie van de gemeenteraad is vastgelegd: de Raad zet deze instellingen in volgorde van 
prioriteit en draagt ze voor opname in het cultuurplan voor indien en voor zover aanvullende middelen 
beschikbaar komen. In één geval stelt de Raad overigens voor om de activiteit en het bedrag toe te wijzen 
aan een andere instelling dan de aanvragende stichting. 
 
De Raad formuleert voorts een voorstel om de incidenteel beschikbare middelen in de jaarschijven 2013 
en 2014 toe te wijzen. Deze middelen, tezamen 5 miljoen euro groot, zijn beschikbaar indien het nieuwe 
museumdepot in het planjaar 2015 kan worden geopend. Twee instellingen zouden kunnen profiteren van 
deze incidentele middelen, meent de Raad. Eén daarvan, het Luxor Theater, is ook opgenomen in het 
overzicht van structureel ondersteunde instellingen (genoemd in de eerste alinea van deze paragraaf), de 
andere, het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, staat in het voorstel als niet structureel in het cultuurplan 
op te nemen instelling. 
 
Ten slotte adviseert de Raad om zeven instellingen tussentijds te beoordelen. Dit betekent dat de 
activiteiten van deze instellingen halverwege de cultuurplanperiode worden beoordeeld. Op basis van het 
tussentijdse advies van de Raad zal het college van Burgemeester en Wethouders vervolgens besluiten of 
de subsidie ook de laatste twee jaar van de cultuurplanperiode kan worden gecontinueerd. 
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evaluatie 
na 2 jaar 

subs.dkc 2010  Advies 2013 overzicht uitgebrachte adviezen cultuurplan 
2013-2016   

in vergelijking met 2009-2012        

Arabfilmfestival WaaR art and culture               58.500  58.500 

Architectuur Film Festival Rotterdam     25.000 

Architectuur Instituut Rotterdam             415.000  415.000 

Arminius               83.000  200.000 

AVE (NIADEC)     0 

Baroeg             257.000  250.000 

BoekieBoekie               67.500  0 

Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam             512.000  0 

Boijmans Van Beuningen           9.860.500  9.025.500 

Caesar     0 

Cameretten     0 

Centrale Discotheek Rotterdam             295.500  0 

Centrum Beeldende Kunst            1.836.500  1.361.000 

Chabot Museum               83.000  76.000 

Cinemar     0 

Circus Rotjeknor               48.000  48.000 

Conny Janssen Danst             257.500  450.000 

Dance Works             610.000  0 

Dansateliers             313.000  313.000 

de Doelen Concert- en congresgebouw           4.532.500  4.378.500 

De Unie in Debat             667.000  350.000 

De Wereld van Witte de With     0 

Designplatform               66.000  0 

Designprijs Rotterdam               50.000  50.000 

Digital Playground             239.000  200.000 

DoelenEnsemble               97.000  0 

En...Actie     0 

Epitome Entertainment               51.000  0 

Euro+ Songfestival     100.000 

Gemaal op Zuid     0 

Got Skills     0 

Gouvernestraat             200.000  0 

Heidegger (Cultureel Centrum Rotterdam)     0 

Het Havenmuseum           1.458.000  750.000 

Het Natuurhistorisch             768.500  703.500 

HIJS               30.500  30.000 

HipHopHuis             309.000  309.000 

Hofplein Rotterdam           1.895.000  950.000 

Hotel Modern             180.000  180.000 

Internationaal Danstheater     0 

Internationaal Film Festival Rotterdam           1.240.000  1.000.000 
Internationale Architectuur Biennale 
Rotterdam             606.000  400.000 
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INTORNO     0 

Jazz International Rotterdam             259.500  0 

Jazzpodium Rotterdam BIRD     0 

Kosmopolis Rotterdam             916.000  700.000 

Kulsan               52.000  50.000 

Kunst in de Klas               25.000  0 

Kunsthal Rotterdam           1.844.000  1.844.000 

LantarenVenster           1.773.000  1.250.000 

Laurenscantorij               67.500  65.500 

Laurenskerk             154.500  102.000 

Lezersfeest               65.000  65.000 

LP2             259.000  250.000 

Luxor Theater           3.555.000  1.100.000 

Maas           1.207.000  1.380.000 

MAMA             129.000  129.000 

Maritiem Museum Rotterdam           4.767.500  4.114.000 

Metropolis Festival (Stichting Nemesis)             121.500  118.000 

Motel Mozaïque             308.500  300.000 

Museum Rotterdam           5.522.000  3.750.000 

Music Matters     0 

Nederlands Fotomuseum             822.500  753.000 

Nieuwe Oogst             700.000  0 

Nieuw Rotterdams Jazz Orkest (NRJO)               51.000  0 

North Sea Round Town (RIFF)               73.000  71.000 

Onafhankelijk Toneel/Opera O.T.             923.000  0 

OorlogVerzetsMuseum Rotterdam             306.000  0 

Operadagen Rotterdam             406.500  204.000 

Passionate Bulkboek             186.500  186.500 

Poetry International             254.000  254.000 

Popunie     0 

Prinses Christina Concours               22.000  0 

Prinses Theater     0 

Radio City Zadkine     0 

RAiR     0 

RoMeO     0 

Rotown             172.500  167.500 

Rotterdam Circusstad     0 

Rotterdam Festivals             631.500  300.000 

Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival             543.500  272.000 

rotterdams centrum voor theater             200.500  200.500 

Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO)               51.000  0 

Rotterdams Philharmonisch Orkest           6.794.000  6.597.500 

Rotterdams Wijktheater             411.500  411.500 

Rotterdamse Poppenspelers               27.000  0 

Rutger Hauer Filmfactory     0 

SBAW cultuurscouts             391.000  391.000 
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SBAW organisatieadviseur     0 

Scapino Ballet Rotterdam           1.028.500  975.000 

Sinfonia Rotterdam             123.000  119.500 

SKVR           9.864.000  8.200.000 

Stadspodium Rotterdam               35.000  0 
Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam 
(SKAR)             383.000  375.500 

Theater Maatwerk               51.000  51.000 

Theater Rotterdam           9.111.500  8.550.000 

Theater Walhalla             179.000  179.000 

Theater Zuidplein           2.578.000  2.250.000 

TheaterNetwerk Rotterdam (TNR)               92.500  75.000 

Tortuca               16.500  0 

Tsjechov & Co     0 

Unlimited Rotterdam             407.000  407.000 

Urban meets Academic -vice versa     450.000 

V2_             294.500  150.000 

Villa Zebra             270.500  270.500 

VIVID               40.500  40.500 

Wereldmuseum Rotterdam           5.144.000  2.650.000 

Witte de With             421.500  421.500 

World Music and Dance Centre (WMDC)             259.000  0 

WORM             412.000  400.000 

        

Totaal 7       91.378.500  72.213.500 

beschikbaar       
72.430.000  

     voor budget 
incidenteel 

  
216.500  
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 Arab Filmfestival Stichting/WaaR art and Culture 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de opzet van het Arab Filmfestival met zijn twee 
componenten: het festivaldeel en de kleinschalige projecten door het jaar heen. Het festival biedt een 
interessante selectie van films uit de Arabische wereld. Met zijn programma’s door het jaar heen bereikt 
het Arab Filmfestival een ander publiek dan geroutineerde bioscoopbezoekers. De keuze voor 
maatschappelijke en/of politieke onderwerpen vormt een bijdrage aan bewustwording onder de 
bezoekers. De Raad dringt erop aan dat de organisatie deze grass roots-activiteiten met aandacht 
voortzet. De Raad beschouwt het Arab Filmfestival, vanwege een wisseling in de organiserende stichting, 
als een nieuwe aanvrager. 
Aangevraagd: € 105.000 
Advies: Positief € 58.500 en tussentijdse evaluatie  
 

Beschrijving aanvraag  
Het Arab Filmfestival Rotterdam herbergt een aantal gelieerde activiteiten: het gelijknamige meerdaagse 
filmfestival en overige projecten met audiovisuele media door het jaar heen, alle in relatie tot de 
Arabische wereld. Het programma omvat interculturele audiovisuele workshopprojecten voor jongeren: 
educatie-, debat- en mediaprojecten als binnen- en buitenschoolse activiteit voor scholieren in het 
voortgezet onderwijs; Studio Jasmijnplein, en mediaworkshops voor jongere kinderen en film- en 
discussiebijeenkomsten met emancipatoire thema’s, met name uit de leefwereld van vrouwen. Een deel 
van de projecten richt zich op de stedelijke jongerencultuur in Rotterdam. Het Arab Filmfestival 
Rotterdam positioneert zich als een bundeling van activiteiten met een eigen kleur door zijn specifieke 
kennis van en netwerken in de Arabische film. 
Het doel van het Arab Filmfestival Rotterdam is via filmvertoningen, andere audiovisuele mediaproducties 
en discussieprogramma’s, de interculturele dialoog te stimuleren en hiermee wederzijds begrip tussen 
bevolkingsgroepen te bevorderen. Het Arab Filmfestival brengt producties over maatschappelijke en 
kunstzinnige ontwikkelingen in de Arabische wereld. De tweede doelstelling is bij te dragen aan 
emancipatieprocessen van Rotterdammers, met name Rotterdammers met wortels in de Arabische wereld. 
Het festival bracht in voorgaande jaren delen van zijn filmprogramma in andere steden. De thuisbasis 
echter lag en ligt in Rotterdam: de organisatie concentreert haar activiteiten op een locatie of enkele 
locaties in Rotterdam. Intensieve publiciteitscampagnes worden ingezet om een groter publiek uit 
Rotterdam en van daarbuiten te werven. Dit heeft de voorkeur boven met (delen van) het programma te 
reizen en de publiciteitsinspanningen te moeten verdelen over verschillende steden.  
Vrijheid is een kernwaarde voor het festival; in specifieke zin voor expressie in de (film)kunst en in meer 
algemene zin de politieke, maatschappelijke, religieuze vrijheid. De festivaleditie van 2011 bracht een 
aantal films over de actualiteit van de Arabische Lente. Audiovisuele en sociale media en hun reikwijdte 
spelen een belangrijke rol in die veranderingsprocessen. Het Arab Filmfestival organiseert workshops in 
audiovisuele media voor Rotterdamse jongeren en online workshops voor jongeren in de Arabische wereld. 
Op die manier voorziet het mede in de behoefte aan mensen die geschoold zijn in audiovisuele media ter 
plaatse. De verworven mediavaardigheid kan voor Rotterdamse jongeren bijdragen aan hun 
beroepsperspectief. De Arabische Lente leidt tot een groter zelfbewustzijn onder mensen met wortels in 
de Arabische regio en tevens trots op de eigen culturele identiteit. Het festival verwacht dan ook de 
komende periode meer bezoekers te mogen verwelkomen. Het plan is om in elke editie een thema 
centraal te stellen –een volk, geloof, maatschappelijke of politieke ontwikkeling- om het onderwerp van 
verschillende zijden te belichten en tot verdieping te komen. Met ingang van 2012 gaat het festival zich 
sterker profileren als een regisseursfestival met speciale aandacht voor experimentele film en jongeren, 
een profiel dat in de opinie van de organisatie kenmerkend is voor de stad Rotterdam. Om die reden 
wordt een programmaonderdeel met experimentele films toegevoegd. 
Het festival presenteert films met een hoge artistieke kwaliteit uit de Arabische wereld en die van 
Arabische regisseurs met een Europese of andere westerse nationaliteit. De programma’s richten zich op 
breed samengestelde publieksgroepen: diverse leeftijdsgroepen met belangstelling voor de Arabische 
wereld en liefhebbers van niet-westerse kwaliteitsfilms. Het festival wil jaarlijks 80 filmvoorstellingen 
verzorgen met 120 filmtitels uit 30 verschillende landen. Het festival streeft ernaar jaarlijks 10.000 
bezoekers te ontvangen. Daarnaast plant de organisatie 12 discussiemiddagen, 11 workshops en 30 
educatieve activiteiten. Het Arab Filmfestival werkt samen met verschillende culturele instellingen in 
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Rotterdam, onder andere met het International Film Festival Rotterdam en LantarenVenster. Het festival 
heeft zich aangesloten bij het programma van Rotterdam Unlimited (samenwerking van het Dunya Festival 
en het Zomercarnaval). Het heeft binnen dit evenement een zelfstandig programmaonderdeel.  
De organisatie van het Arab Filmfestival is in 2012 overgegaan van de Stichting Film in de Buurt naar de 
Stichting WaaR art and culture. De eerder ingezette hoofdlijnen van het festival worden door de nieuwe 
organisatie voortgezet, gebruikmakend van de bekendheid van het festival en zijn andere activiteiten. De 
organisatie gaat verder professionaliseren. Zij werkt met een kleine staf en zij schakelt voor een deel van 
de uitvoering van haar programma jongeren uit Rotterdam in als vrijwilligers, freelancers en/of stagiairs. 
Voor de uitvoering van het festivalprogramma is de expertise van en op de vertoningsplaats(en) van grote 
waarde. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  17.819 15.548  
structurele subsidie rijk 15.000 8.500 0 
  gemeente 71.000 58.500  
eigen inkomsten  217.000 155.000  
omzet  303.000 222.000  
bezoekersratio*  4,80 4,30  
eigen inkomstenratio**  252,3% 231,3%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de opzet van het Arab Filmfestival met zijn twee 
accenten: het festivaldeel en de kleinschalige programma’s en projecten door het jaar heen. Het 
festivalprogramma biedt gewoonlijk een interessante selectie van films uit de Arabische wereld, met een 
breed perspectief. De invulling van de festivaldagen heeft een zekere allure. De andere loot van 
activiteiten bestaat uit kleinschalige vertoningen van films in combinatie met discussieprogramma’s deels 
specifiek gericht op vrouwen uit Rotterdamse wijken, en met haar educatieprogramma’s bereikt de 
organisatie jongeren op en buiten scholen. De opzet van de onderdelen vertoont dynamiek en komt 
levensvatbaar over. 
De Raad apprecieert het dat de organisatie wil professionaliseren, maar roept op haar specifieke kracht te 
bewaken, in het bijzonder het contact met groepen van minder geroutineerde filmbezoekers. Uit het 
beleidsplan rijst een beeld op dat het Arab Filmfestival/Stichting WaaR zich voor de komende periode wil 
richten op een publieksgroep in een iets hoger sociaal-economisch segment dan voorheen. De Raad roept 
de organisatie op zijn koers met vaste hand te volgen: te doen waar zij goed in is, interessante selecties 
van films uit de Arabische wereld presenteren en die doorgeleiden naar potentiële bezoekers onder 
groepen die minder gebruik maken van publieke voorzieningen zoals bioscopen. De Raad acht het festival 
zélf van goede kwaliteit. 
 
DNA van de stad 
Met zijn programmering op kleine schaal en zorgvuldige begeleiding bereikte het Arab Filmfestival een 
publiek dat weinig zichtbaar is op andere filmvertoningsplaatsen, specifiek vrouwen en jongeren uit 
migrantengroepen. De contacten en de breedte van het festivalprogramma weerspiegelen een ruime kijk 
op de Arabische wereld en daarmee op de bevolkingssamenstelling van Rotterdam. De programma’s voor 
vrouwen zijn vanouds gericht op emancipatie. Ook anderszins schuwt het festival niet maatschappelijke 
en/of politieke onderwerpen aan te snijden; het draagt daardoor bij aan bewustwording onder zijn 
bezoekers. De beoogde professionalisering en de keuze voor een locatie zal extra inspanningen vergen om 
de beoogde bezoekers uit Rotterdamse wijken naar de programma’s te brengen. De professioneel 
toegeruste bioscoop als vertoningsplaats heeft een positieve uitstraling, de keerzijde zou kunnen zijn dat 
een hogere toegangsprijs een drempel vormt, zowel voor de bezoekers als in de organisatiekosten.  
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Ondernemerschap 
De Raad is van mening dat het Arab Filmfestival goede mogelijkheden heeft om sponsorinkomsten te 
verwerven. De Raad onderkent dat voor dit festival zijn ongebondenheid van financiers uit de 
herkomstregio’s van de films en filmmakers van belang is, maar acht het goed denkbaar dat er relatief 
neutrale partners gevonden worden, bijvoorbeeld Rotterdamse/Nederlandse bedrijven die contact willen 
maken met bewonersgroepen in Rotterdam, echter zonder inhoudelijke bemoeienis te wensen. 
De Raad leest in het beleidsplan dat de organisatie met veel partijen samenwerkingsverbanden 
onderhoudt. De inhoud van die samenwerking is echter niet volstrekt helder. De Raad onderschrijft de 
intenties van de organisatie om aansluiting te zoeken bij gevestigde instellingen op het gebied van film of 
bij maatschappelijke organisaties. 
Uit de opzet voor de komende periode klinkt de wens de organisatie te professionaliseren. De organisatie 
kiest ervoor een groot deel van zijn programma te concentreren op een of enkele professionele 
vertoningsplaats(en). De Raad juicht deze ambitie toe, maar dringt erop aan dat de organisatie haar grass 
roots-activiteiten voortzet. 
Aangezien het Arab Filmfestival Rotterdam sinds kort is overgegaan naar een andere stichting, beschouwt 
de Raad het voorliggende beleidsplan als dat van een nieuwe organisatie. De Raad heeft voldoende 
vertrouwen in de voorgeschiedenis van het festival in artistiek-inhoudelijke zin en in de verwoorde 
ambities daarop voort te bouwen. Vanwege de wisseling in de organisatie adviseert de Raad om het  
Arab Filmfestival Rotterdam subsidie toe te kennen in het cultuurplan 2013-2016 met tussentijdse 
evaluatie na twee jaar.  
 
Talentontwikkeling 
In de opzet van het Arab Filmfestival hebben cultuureducatie en talentontwikkeling via binnen- en 
buitenschoolse projecten een plaats. Beiden onderdelen, het festival en de projecten, omvatten educatie 
en ze beogen emancipatie. 
 
Metropoolregio 
Het Arab Filmfestival biedt een onderscheidend aanbod aan bezoekers uit de ruime regio.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio + 
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 Architectuur Film Festival Rotterdam  

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt het Architectuur Film Festival Rotterdam positief. 
Het festival heeft een evenwichtige manier gevonden om belangstellenden, ook leken op die terreinen, te 
informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw en architectuur. Het niveau 
van de vertoonde films en de samenhang in de festivalprogramma’s acht de Raad goed en aansprekend. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet goede mogelijkheden voor het Architectuur Film Festival 
om inhoudelijke en zakelijke coalities aan te gaan met (Rotterdamse) instellingen en bedrijven in 
stedenbouw en architectuur. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur doet de aanbeveling dat het 
festival zich voor wat betreft zulke coalities creatief opstelt. Ook doet de Raad de aanbeveling om de 
huidige formule te handhaven, samenwerking te zoeken, maar geen fusie na te streven. 
Aangevraagd: € 25.000 
Advies: Positief € 25.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR) is een tweejaarlijks filmfestival dat de gebouwde 
omgeving inzichtelijk wil maken voor een zo breed mogelijk publiek door middel van films en 
documentaires. Het festival is opgericht in 2000, na edities in 2000, 2001 en 2003 sluimerde het enige 
jaren. Het festival maakte in 2007 een herstart, gevolgd door grotere en meer professioneel opgezette 
edities in 2009 en 2011. Het AFFR gaat uit van de gedachte dat architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur uit hun aard tot het publieke domein behoren, maar dat ze toch voor velen 
ondoorgrondelijk zijn. Dit is het gevolg van de complexe processen waarin de resultaten in deze 
vakgebieden tot stand komen. Het festival zet films, documentaires, gerelateerd debat en zijn database 
van films op de website, als media om die processen meer inzichtelijk te maken voor een publiek van 
belangstellenden en om de deskundigheid onder professionals te verdiepen. 
Een leidraad in de opzet van het AFFR is het zich richten op actuele onderwerpen in architectuur, 
stedenbouw en ruimtelijke ordening. De organisatie stelt dat cultuur uitspraken hoort te doen over 
maatschappelijke onderwerpen. Niet alle kunstdisciplines, in het bijzonder architectuur en stedenbouw, 
lenen zich daarvoor even goed. Film is een geschikt medium om onderwerpen uit deze disciplines 
inzichtelijk te maken. De festivalformule biedt gelegenheid tot ontmoeting, debat en gesprek. De 
organisatie ziet het als haar taak een platform te bieden of een intermediaire functie te vervullen in de 
stroom van data. Het focuspunt ligt op actuele ontwikkelingen in of in relatie tot de gebouwde omgeving.  
Voor de eerstkomende periode ziet het AFFR, onder andere door de ontwikkelingen in de bouwwereld en 
in stadsontwikkeling, een verschuiving van de geplande stad (gestuurd door overheden en experts) naar 
een meer geleefde stad (door bewoners en ondernemers). Het AFFR kiest dit onderwerp als motief voor de 
komende periode die wellicht ook meer niet-specifiek deskundige bezoekers, stadsbewoners, zal 
aanspreken: ‘Rediscovering the city’. 
Het publieksprogramma tijdens het festival bestaat uit filmvertoningen, debatten, talkshows en 
rondleidingen door de stad. Als centrale festivallocatie kiest de organisatie voor toepasselijke en 
geschikte plaatsen, die tevens dienen als uitvalsbasis voor andere programmaonderdelen. Voor de editie 
van het festival in 2011 viel de keuze op het nieuwe LantarenVenster, mede vanwege zijn architectuur en 
zijn locatie als uitkomst van een planologische visie.  
Het festival heeft in de editie van 2011 voor het eerst een deel van het programma in Groningen 
vertoond. Het festival in Rotterdam duurt vier dagen. In die periode vertoont het ruim honderd films en 
documentaires uit vele landen. De festivaleditie van 2011 trok 4.100 bezoeken in Rotterdam, in Groningen 
bezochten 380 mensen het programma. Het AFFR streeft naar een toename van het publiek met 10 tot 
15% per editie, gebaseerd op de groei in de voorgaande edities. Buiten de festivalperiode is het AFFR 
actief op de website met films en documentaires over steden en architectuur; de website heeft ook 
onderdelen onder de noemer ‘online-festival’. De website heeft maandelijks ongeveer 4.500 bezoekers; 
volgens de organisatie kan dat aantal toenemen tot 9.000 per maand. 
Het AFFR adviseert andere partijen zoals (buitenlandse) collega-festivals, over de opzet van gelijkaardige 
festivals. Temidden van een aantal internationale festivals omschrijft het AFFR zich als ‘The world’s 
largest Architecture Film Festival’. Voor de realisatie werkt het AFFR samen met vakverwante of culturele 
organisaties in Rotterdam, bijvoorbeeld Vereniging Deltametropool, Trancity, Economic Development 
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Board Rotterdam, Goethe Instituut, Studium Generale van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Provincie 
Zuid-Holland.  
In relatie tot het festival in 2007 heeft het AFFR zelf een film geproduceerd, het heeft echter besloten 
die weg te verlaten vanwege het specifieke karakter van dat vak en de kosten. Wel zal het festival 
bijdragen en meewerken aan korte producties als materiaal voor debatten. Een aanvankelijke ambitie van 
de organisatie om een collectie films van ontwerpbureaus op te bouwen is verlaten. Films in dit genre zijn 
te zien in het festival; een deel van de vertoonde films blijft toegankelijk op de website. 
Het festival ambieert het vakdebat te verbreden en sluit aan bij het imago van Rotterdam als 
architectuurstad. In de komende cultuurplanperiode wil het AFFR het festival scherper programmeren en 
zijn onderscheidend profiel versterken. De website en -community hebben daarin een belangrijke plaats. 
De organisatie wil professionaliseren, in het bijzonder voor de continuïteit van de redactie van de 
website, tevens programmeurs van het festival. 
 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.700 500 4.100 
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten  20.280 1.489 20.822 
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is van mening dat het AFFR een evenwichtige manier heeft 
gevonden om vakgenoten en leken te informeren over belangrijke ontwikkelingen op de terreinen van 
architectuur en (vooral) stedenbouw. Het niveau van de vertoonde films en de samenhang in de 
festivalprogramma’s is goed en aansprekend. De Raad waardeert de manier waarop het festival een breed 
publiek informeert, door middel van film en media, over het groeiende belang van de plaats van de stad 
in de wereld, over stedelijke ontwikkelingen en urbanisatie, over economische en ecologische processen 
binnen en in relatie tot de stad. De maatschappelijke relevantie van dit festival is hoog. Film en media 
zijn bij uitstek geschikt essentiële aspecten van architectuur en stedenbouw over te dragen, zoals de 
beleving van stad en gebouw en de maatschappelijke werking ervan.  
Het festival heeft met zijn programma en publieksgroep een positie in een niche die in Rotterdam 
weerklank vindt en die in de stad van betekenis is. Het beleidsplan bevat echter opmerkingen waaruit 
men kan opmaken dat de organisatie zich enigszins wenst te distantiëren van andere partijen in het 
vakgebied. De Raad ziet hiertoe geen aanleiding. Integendeel de Raad ziet goede mogelijkheden om 
coalities aan te gaan met andere instellingen in stedenbouw en architectuur, een beroepsgroep die in 
Rotterdam sterk is vertegenwoordigd. 
Het Architectuur Filmfestival wordt goed bezocht, de kwaliteit van de vertoonde films is hoog. Het 
festival is landelijk en internationaal een knooppunt van kennis. Het is aan te bevelen de kennisbasis van 
het festival steeds meer uit te breiden en het publiek langzaam maar zeker te verbreden.  
 
DNA van de stad 
De Raad is van mening dat het AFFR goed bij het DNA van Rotterdam past. Het festival voedt de passie 
voor architectuur en stedenbouw die velen in de stad koesteren. Het AFFR draagt bij aan het imago van 
Rotterdam als architectuurstad. 
 
Ondernemerschap 
De Raad heeft er waardering voor dat het AFFR met zijn kleine professionele bezetting en een grote groep 
vrijwilligers dit programma weet te realiseren. De kennisconcentratie bij weinig mensen in het hart van 
de organisatie maakt de instelling kwetsbaar, maar daar staat tegenover dat met zeer lage 
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organisatiekosten een goed festival wordt geproduceerd. De instelling is daardoor flexibel. De Raad 
onderkent dat die sector een weinig florissante periode doormaakt en dat zij om die reden misschien 
terughoudend is tot co-financiering over te gaan.  
De Raad doet de aanbeveling dat het festival zich in dat opzicht creatiever opstelt dan uit het beleidsplan 
is af te lezen, ook wat de keuze van locaties betreft. De Raad beveelt eveneens aan de huidige formule te 
handhaven, wel samenwerking te zoeken met andere, grote instellingen in de wereld van de architectuur 
of de film, maar geen fusie na te streven. Groei van de organisatie acht de Raad geen prioriteit. Wellicht 
dat het festivalpubliek nog uitgebreid kan worden met het typische filmpubliek. 
 
Talentontwikkeling 
Om de organisatie niet te zwaar te belasten ontraadt de Raad het AFFR het opzetten van intensieve 
activiteiten op het vlak van filmeducatie of talentontwikkeling. Uitbreiding van de database op de 
website is nastrevenswaardig, 
 
Metropoolregio 
Het festival is in de grote regio en met uitzondering van zijn eigen deelprogramma in Groningen, het 
enige in zijn soort.  
 

 

 

 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) 

 
Samenvatting advies 

Het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) opereert de afgelopen jaren meer geconcentreerd dan in de 
vorige cultuurplanperiode. AIR spreidt zijn activiteiten goed over de volle breedte van het professionele 
veld, heeft aandacht voor beginnende bureaus en draagt positief bij aan het architectuurdebat in 
Rotterdam. 
Aangevraagd: € 470.000 
Advies: Positief € 415.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) is hét architectuurcentrum van Rotterdam en daagt uit tot het 
publieke en professionele gesprek over de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van 
Rotterdam en zijn regio. De bestaande stad, de publieke ruimte, de regionale metropoolvorming en het 
zelforganiserend vermogen van de stad worden met publiek en vakgemeenschap in langlopende 
programma’s uitgewerkt en in gesprek gebracht. AIR programmeert de komende cultuurplanperiode 
jaarlijks meer dan zeventig publieke momenten. Daarnaast vervult AIR de rol van toegankelijk 
expertisecentrum en platform voor de Rotterdamse en vaak ook nationale vakgemeenschap. De lokale 
vakgemeenschap van architecten, stedenbouwers en stadsontwikkelaars is de natuurlijke eerste doelgroep 
voor de activiteiten van AIR. Voor de komende jaren zal extra inzet worden gepleegd om de grote groep 
jonge, multiculturele Rotterdammers te bereiken. 
In zijn huidige vorm bestaat AIR sinds 2002. Het besluit tot heroprichting en verzelfstandiging werd in dat 
jaar vanuit het gemeentebestuur van Rotterdam genomen. AIR tracht als netwerkorganisatie bij te dragen 
aan het ondersteunen van de bestuurlijke ambities met betrekking tot architectuur. Het Architectuurjaar 
2007 leidde tot een sterke uitbreiding van de activiteiten. De gemeentelijke architectuurnota van 2010 
geeft AIR een prominente positie in de uitwerking van gemeentelijke doelstellingen op dit vlak. Ook het 
programma in het kader van de Van der Leeuwkring, bestaande uit betrokken Rotterdamse ondernemers in 
de stedelijke ontwikkeling, heeft zich de afgelopen paar jaar sterk kunnen uitbreiden. De kring 
programmeert onder andere het bezoek van een Guest Urban Critic (zoals Larry Beasly en recent 
burgemeester Patrick Janssens van Antwerpen) aan de stad en reikt een prijs uit. AIR is daarnaast de 
vaste programmeur en producent van de Rotterdamse editie van de Dag van de Architectuur en is 
intensief betrokken bij de Open Monumentendag. 
AIR heeft in zijn activiteiten veel aandacht voor de ontwikkeling van jonge, ondernemende ruimtelijke 
ontwerpers, onder andere in het programma Start Up. Daarnaast werkt AIR nauw samen met Villa Zebra in 
bouw- en architectuurtentoonstellingen gericht op een zeer jonge doelgroep. Daarnaast blijft AIR de 
aanjager van het debat over de levendige binnenstad met veel aandacht voor de plint van gebouwen en 
het publieke domein van straten en pleinen. AIR werkt samen met collega-instellingen als het Nederlands 
Architectuurinstituut (dat zich verder zal ontwikkelen tot Instituut voor de Creatieve Economie), met de 
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en het Architectuur Film Festival Rotterdam. Vanaf het 
jaar 2012 werkt AIR samen met Rotterdam Festivals aan een tweejaarlijks architectuurfestival. 
AIR staat zich voor op zijn netwerkfunctie en zijn open houding naar iedereen en alles die wil bijdragen 
aan het ruimtelijke en culturele klimaat van Rotterdam. Om die reden zet de instelling in op 
samenwerking naar de hiervoor genoemde instituties, maar zeker ook naar individuele ontwerpers, 
ontwikkelaars, denkers enzovoorts. Op zoek naar het zelforganiserend vermogen van de stad, via inhoud 
en betrokkenheid. 
Alle activiteiten van de instelling in de periode 2013-2016 kunnen worden ondergebracht in drie 
categorieën: het basisactiviteitenprogramma, het research- en developmentprogramma en het 
matchmakingsprogramma. Met het basisprogramma wordt het brede vakpubliek bereikt en uitgedaagd tot 
gesprek over de actuele ontwikkelingen. In het R&D-programma wordt ingegaan op de ruimtelijke 
ontwikkelingen op de langere termijn en het meebouwen aan een stadsbrede agenda. In de matchmaking 
komt met name de netwerkfunctie van AIR tot uitdrukking. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  18.715 21.934  
structurele subsidie rijk 0 110.000 0 
  gemeente 415.000 415.000  
eigen inkomsten  260.000 179.000  
omzet  675.000 785.000  
bezoekersratio*  22,20 23,90  
eigen inkomstenratio**  62,7% 34,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) opereert de afgelopen jaren meer geconcentreerd dan in de 
vorige cultuurplanperiode. Het heeft de veelheid van taken beperkt, is tot een goede taakafbakening met 
andere architectuurinstellingen (Nederlands Architectuurinstituut, Internationale Architectuur Biënnale, 
Architectuur Film Festival) gekomen en richt zich vooral op de basis, de architectuurwereld zelf. Ook al 
zijn de Rotterdamse bureaus door de economische ontwikkelingen in zwaar weer terecht gekomen, AIR 
handhaaft zijn aanbod van interessante lezingen, excursies, debatten en andere vormen van 
kennisverspreiding op niveau voor architecten en geïnteresseerden. De instelling kiest niet voor fixatie op 
enkele lokale toparchitecten. AIR spreidt zijn activiteiten goed over de volle breedte van het 
professionele veld, heeft aandacht voor beginnende bureaus en draagt positief bij aan het 
architectuurdebat in Rotterdam. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt het door de instelling ingediende beleidsplan over de 
hele linie wat minder geïnspireerd dan vier jaar geleden. De Raad meent dat juist in deze tijd zich ook 
nieuwe mogelijkheden en kansen voordoen, maar daar wordt in het beleidsplan niet over gesproken. 
De Raad meent dat een breed, maatschappelijk debat over architectuur niet mag ontbreken in Rotterdam. 
De instelling pakt de debatactiviteiten op een doordachte en creatieve wijze aan en weet professionele 
samenwerkingspartners te vinden. De Raad is dan ook positief over de debatactiviteiten van AIR. 
AIR geeft hoog op over de Van der Leeuwkring, bestaande uit in de stedelijke ontwikkeling betrokken 
Rotterdamse ondernemers. De Raad vraagt zich af of dit nuttige ondernemersnetwerk inmiddels niet 
opgeschaald zou kunnen worden naar regionaal niveau of bij voorkeur dat van de metropoolregio, de 
zuidvleugel van de Randstad. 
AIR vraagt uitbreiding van het budget met € 55.000 voor het kunnen aanstellen van een ervaren 
redactielid die ook medeverantwoordelijk zal zijn voor het genereren van extra inkomsten. De Raad ziet, 
in het licht van de bezuinigingstaakstelling, geen mogelijkheden deze wens te realiseren en acht het de 
verantwoordelijkheid van de instelling zelf naar andere bronnen van inkomsten te zoeken. 
 
DNA van de stad 
Als lokaal architectuurinstituut is de organisatie per definitie nauw betrokken bij de elementen die de 
Raad heeft samengebracht onder het begrip DNA van de stad. Geconstateerd kan worden dat AIR naar 
behoren bijdraagt aan deze elementen.  
 
Ondernemerschap 
Van de totale kosten van bijna € 900.000 euro worden slechts zeer bescheiden publieksinkomsten van  
€ 10.000 geraamd. Bijdragen van bedrijven en vooral van de Van der Leeuwkring zorgen toch voor een 
redelijke, maar niet overmatige dekking aan de inkomstenzijde van het budget. AIR blijft voor ongeveer 
de helft van haar kosten afhankelijk van overheidssubsidie, wat gelet op haar activiteitenprogramma niet 
onredelijk is. 
 
Talentontwikkeling 
Op dit aspect vertonen de activiteiten van AIR een weinig methodisch karakter. 
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Metropoolregio 
Op dit punt scoort de instelling neutraal. 
 
Beoordelingskader 
Artistieke kwaliteit 0 
DNA van de stad 0 
Ondernemerschap 0 
Talentontwikkeling - 
Metropoolregio nvt 
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 AVE (Stichting NIADEC) 

 
Samenvatting advies  

Het Instituut voor Architectuur, Vormgeving en E-cultuur is een door de rijksoverheid afgedwongen fusie 
van drie totaal verschillende landelijke instellingen. Het beleidsplan dat nu voorligt biedt niet het 
vertrouwen dat deze fusie zal slagen. Het plan mist precisie, het toont geen zelfreflectie. Het bij de 
gemeente ingediende onderdeel van dit plan is zo vaag dat niet positief kan worden geadviseerd over een 
cultuurplanbijdrage. 
Aangevraagd: € 150.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het nieuwe instituut voor Architectuur, Vormgeving en E-cultuur zet de activiteiten voort van drie 
instellingen, het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela Nederlands instituut voor design en mode en 
het Virtueel Platform (sectorinstituut voor e-cultuur). De missie van het nieuwe instituut is het 
ondersteunen van de ontwerpende disciplines in Nederland. De missie van deze landelijke instelling wordt 
uitgewerkt in drie hoofddoelstellingen 

 versterken van de ontwerpende disciplines en het bevorderen van de wisselwerking tussen deze disciplines 
 faciliteren van de dialoog met de beleidsmatige en zakelijke partners om het economisch nut van de 

sector te vergroten 
 stimuleren en inspireren van en interactie met maatschappelijke stakeholders, zoals 

cultuurliefhebbers, buitenlandse geïnteresseerden en het primair en voortgezet onderwijs 
Het nieuwe instituut is weliswaar een landelijke instelling maar biedt graag zijn diensten aan Rotterdam aan. 
De instelling herinnert er in haar beleidsplan aan, dat het college van Burgemeester en Wethouders het 
belang van de sector onderkent en onder woorden heeft gebracht in de uitgangspuntennota ‘Midden in de 
stad’. Het nieuwe instituut kan een rol spelen in het realiseren van de ambitie, dat Rotterdam zich 
ontwikkelt tot stad van de vormgeving waartoe de sectoren architectuur, design en nieuwe media gerekend 
worden. Het instituut kan een inbreng leveren bij de ontwikkeling en realisering van prioriteitsgebieden 
(binnenstad, Hoboken en het havengebied). De fysieke omgeving, van planvorming tot aankleding, is bij 
uitstek het werkveld van de creatieve industrie. Het nieuwe instituut wil een actieve rol spelen in de 
ideevorming, het samenbrengen van partijen en het verzorgen van aanbod op locaties. Het instituut speelt 
ook een rol in het stimuleren van omgevingsbewustzijn bij een algemeen publiek door middel van 
museumpresentaties, lezingen, debatten en educatieve programma’s. Het hoofdgebouw van het nieuwe 
instituut is recent grondig verbouwd en heeft veel faciliteiten voor de uitvoering van deze taken beschikbaar. 
Het instituut biedt de creatieve industrie van Rotterdam een huis voor workshops, netwerkactiviteiten, 
lezingen en een podium voor best practices. Vanuit Rotterdam zullen ook activiteiten elders in het land en 
het buitenland geprogrammeerd worden. De drie afzonderlijke instellingen, waaruit het nieuwe instituut is 
ontstaan, hebben in het verleden met tientallen Rotterdamse organisaties en personen samengewerkt in de 
sectoren onderwijs, kunst en cultuur, vormgeving en architectuur en met de zakelijke markt. Vele 
activiteiten en evenementen zijn met medewerking van deze drie instellingen tot stand gekomen. Het nieuwe 
instituut kan de ondersteuning van mediapartners inroepen. Het levert een educatief programma voor de 
scholen, heeft met DoeDek een grote plek gecreëerd waar amateurs met bouwelementen zelf aan de slag 
kunnen gaan. Het nieuwe instituut adviseert hbo- en wo-instellingen en verzorgt aanbod voor studenten.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  105.803 68.206  
structurele subsidie rijk 7.056.204 7.171.916 0 
  gemeente 0 0  
eigen inkomsten  510.689 337.741  
omzet     
bezoekersratio*  66,69 105,15  
eigen inkomstenratio**  7,2% 4,7%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 32 

  * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het nieuwe instituut beschrijft terecht dat de instelling actief is op een beleidsterrein dat voor de 
gemeente Rotterdam prioriteit heeft. Ook laat de aanvraag zien,dat haar activiteiten (en dan met name 
die van een van de fusiepartners, het Nederlands Architectuurinstituut) van belang zijn voor Rotterdam. 
De afgelopen jaren was het NAi een goede collega-instelling voor veel andere Rotterdamse culturele 
organisaties en een coöperatieve partner bij vele uiteenlopende activiteiten in de stad. Dat er naar 
verhouding veel Rotterdamse bezoekers voor de tentoonstellingen van het NAi komen is verheugend.  
Toch zijn deze beide constateringen op zich voor de gemeente Rotterdam nog geen reden een subsidie 
aan deze rijksinstelling te geven. 
 
Het instituut is een door de rijksoverheid afgedwongen fusie van drie totaal verschillende landelijke 
instellingen. Zo’n fusie kan goed uitpakken maar dat ligt niet voor de hand. Het beleidsplan dat nu 
voorligt geeft in ieder geval niet het vertrouwen dat het vanzelf goed zal gaan. Het mist naar het oordeel 
van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur precisie, het toont geen zelfreflectie en wordt ontsierd 
door onbewezen beleidstaal over het nut van creatieve economie. Het NAi heeft zijn sporen verdiend: het 
is een erfgoedinstelling die haar topcollectie zorgvuldig beheert, met een uitgesproken (en soms reden tot 
discussie gevend) tentoonstellingsbeleid, met aandacht voor discours en dynamiek in de 
architectuursector. Wat en hoe het instituut dit zal uitvoeren is niet duidelijk en de toonzetting van het 
beleidsplan stelt in deze niet gerust. Hopelijk kristalliseert het beleid van het instituut zich de komende 
jaren helder uit opdat de fusie een meerwaarde krijgt voor Nederland en voor de stad Rotterdam. 
 
Het bij de gemeente Rotterdam ingediende plan is naar de mening van de Raad zo vaag dat niet positief 
kan worden geadviseerd over een cultuurplanbijdrage. Het ontbreekt aan essentiële informatie over te 
verwachten effecten van zo’n bijdrage, aan een methodisch goede aanpak van de educatieve activiteiten, 
aan een helder verhaal over wat de noodzaak is voor de stad Rotterdam om een cultuurplansubsidie aan 
het nieuwe instituut toe te kennen. Rotterdam heeft voldoende eigen gesubsidieerde instellingen op de 
terreinen architectuur, vormgeving en nieuwe media om een goed beleid te kunnen voeren. Voor sommige 
onderdelen is dit niet het geval, zoals op het terrein van de modevormgeving. Op die onderdelen kan naar 
verwachting de komst van Premsela naar Rotterdam, als onderdeel van de fusieorganisatie, positief 
werken ook al is het beleidsplan op deze onderdelen onvoldoende. 
 
DNA van de stad 
De fusie-instelling sluit niet goed aan op de elementen die onderdeel zijn van dit criterium. Die zijn voor 
een landelijke instelling ook niet zo relevant, maar het brengt wel met zich mee dat op dit onderdeel de 
instelling minder scoort dan een op Rotterdam gerichte instelling. 
 
Ondernemerschap 
Gelet op de door de fusie-instelling ingediende begroting lijkt dit aspect redelijk in orde. 
Talentontwikkeling 
Gelet op met name het track record van Premsela, een van de fusie-instellingen, mag verwacht worden 
dat het nieuwe instituut op dit punt naar behoren zal gaan functioneren. 
 
Metropoolregio 
Is in het geval van een landelijk en internationaal opererende instelling niet van toepassing. 
 
Beoordelingskader 
Artistieke kwaliteit - 
DNA van de stad - 
Ondernemerschap 0 
Talentontwikkeling 0 
Metropoolregio nvt 
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 Baroeg 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Baroeg vanwege de kwaliteit van de 
programmering in een specifiek muziekgenre en de toegevoegde waarde voor de diversiteit van het 
muziekaanbod in Rotterdam. De Raad acht het echter niet wenselijk dat Baroeg uitbreidt qua aantal fte’s 
en functies. De Raad heeft begrip voor de onvrede van Baroeg over de staat van het pand, maar 
beschouwt subsidiëring vanuit het cultuurplan niet geschikt voor het bekostigen van renovaties. 
Aangevraagd: € 450.850 
Advies: Positief € 250.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Baroeg is Rotterdams oudste poppodium, al ruim dertig jaar een podium voor hardere alternatieve 
popmuziek in Rotterdam en omstreken en heeft zich vanaf het begin van de jaren negentig toegelegd op 
specifieke programmering van popmuziek buiten de mainstream, zoals metal, punk, hardcore en hardrock. 
Met die missie onderscheidt Baroeg zich van andere podia in de regio Rotterdam en in Nederland. In 2011 
bezochten 13.500 mensen de locatie aan de Spinozaweg in Rotterdam Zuid en werden 350 presentaties 
gegeven. Het jaarlijkse festival Baroeg Open Air in het naastliggende Zuiderpark trekt circa 6.000 
liefhebbers.  
In het beleidsplan blikt de aanvrager terug op de voorgaande beleidsperiode en constateert dat het imago 
van het podium sterk is verbeterd; waar legio poppodia in de binnenstad zijn weggevallen, is Baroeg 
‘still standing’. Baroeg stelt dat het in de toekomst zowel in de stad als in het land zichtbaarder zou 
moeten zijn en schetst verschillende strategieën om deze ambitie waar te maken. Zo dient meer te 
worden geïnvesteerd in talentontwikkeling en kan meer samenwerking worden gezocht met 
onderwijsinstituten en andere podia in de regio. Daarnaast kunnen meer openluchtfestivals worden 
georganiseerd en kan de programmering worden verbreed. Het accent op de bekende hardere alternatieve 
muziekstijlen blijft, maar Baroeg wil zich vanuit zijn specifieke kennis van de harde muziek ontwikkelen 
tot een podium dat Rotterdammers en bezoekers van buiten de stad kan trekken met een bredere 
programmering. In die programmering is ruimte voor cross-overs met jazz, blues en klassieke muziek. 
Baroeg hoopt op die manier 20% meer diversiteit bij het publiek te zien. Naar eigen zeggen kruipt Baroeg 
daarmee uit de subcultuur en wordt het een volwassen poppodium waar mensen komen die het muzikale 
avontuur willen aangaan. 
In het beleidsplan worden verschillende nieuwe programmalijnen geschetst; ten eerste wordt in de 
reguliere programmering beter ingesprongen op actuele trends in het alternatieve circuit en de kwaliteit 
gewaarborgd. Daarnaast is er aandacht voor genoemde cross-overs onder de naam Experience the Music. 
In de programmalijn Down Town wordt ingezet op talentontwikkeling, waarmee Baroeg meer wil wortelen 
in de samenleving. Daarin wordt onderscheiden kunstbeoefening in de vrije tijd, beoefening met een 
beroepsperspectief en buitenschoolse activiteiten. Met het organiseren van Baroeg Open Air is Baroeg al 
jaren zichtbaar in Rotterdam Zuid. Om bij te dragen aan verlevendiging van binnenstad, zijn er ideeën 
voor een festival aldaar in samenwerking met andere stedelijke podia onder de noemer ‘Dag van de 
Popmuziek’. 
Baroeg is een kleine organisatie met 3,1 fte en 70 vrijwilligers. De disbalans tussen betaalde krachten en 
vrijwilligers zorgt voor een grote werkdruk bij de medewerkers. Baroeg wil daarom uitbreiding van het 
aantal fte, met name voor de administratie, horeca, beheer, coördinatie vrijwilligers, schoonmaak, 
enzovoorts. De laatste jaren is een bestuurswissel doorgevoerd en volgt Baroeg de Code Cultural 
Governance. De in gang gezette professionalisering moet worden voortgezet met name op het gebied van 
het marketing- en het vrijwilligersbeleid. Het nieuwe marketingbeleid richt zich op het versterken van de 
nationale en internationale concurrentiepositie en moet bijdragen aan de groeiambitie. Baroeg verwacht 
vooral een stijging van de bezoekersaantallen door inzet van social media. Baroeg zegt ondernemerschap 
te tonen door samenwerking met onder andere. North Sea Jazz voor een cross-over en met het beoogde 
uitwisselproject met het Paard van Troje in Den Haag. Verder is Baroeg een van de participerende podia 
in het marketingcollectief Pop Up. De komende jaren wil Baroeg verschillende adverteerders, culturele en 
maatschappelijke fondsen benaderen voor extra inkomsten. 
Momenteel slaan internationale acts Baroeg steeds vaker over vanwege de slechte voorzieningen op en 
rond het podium. De backstageruimte en het podium zijn te klein, er zijn te weinig toiletten en de bar en 
keuken zijn verouderd, daarin moet geïnvesteerd worden. De verouderde staat van het pand en de 
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huurstijging van 31% per 1 januari 2013 zullen volgens Baroeg voor financieringsproblemen gaan zorgen. 
Het streven om meer spin-off in de wijk en verlevendiging van de binnenstad teweeg te brengen en het 
oplossen van de huisvestingsproblematiek hebben ertoe geleid dat Baroeg het gevraagde subsidiebedrag 
voor de beleidsperiode 2013-2016 heeft verhoogd ten opzichte van het toegekende bedrag in het kader 
van het cultuurplan 2009-2012. 
 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  13.623 12.762 12.910 

structurele subsidie rijk 0 0 0 

  gemeente 257.000 257.000 257.000 

eigen inkomsten  243.000 256.000 265.000 

omzet  484.000 513.000  

bezoekersratio*  18,90 20,10 19,90 

eigen inkomstenratio**  94,6% 99,6% 103,1% 

plaats in top 50 Beerba bekende Rotterdamse merken nvt 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het beleidsplan van Baroeg laat helder zien waarom Rotterdams meest zuidelijke poppodium een 
belangrijke functie heeft. De visie en missie zijn duidelijk; het bedienen van de nichemarkt voor hardere 
alternatieve muziekstijlen voor de regio Rotterdam en omstreken. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur is van mening dat de artistieke kwaliteit in dat segment bij Baroeg is gewaarborgd. De kwaliteit 
van de programmering wordt onderschreven door de gerenommeerde (inter)nationale acts die Baroeg 
soms aandoen. Baroeg is goed in wat het doet. 
Overige activiteiten in de aanvraag, zoals de educatietrajecten en programmalijnen als Downtown kunnen 
op minder bijval rekenen, evenals de gevraagde verhoging van subsidie. Die is terug te voeren op de 
gewenste renovatie van het pand en op de uitbreiding van fte’s. Er is begrip voor de onvrede van Baroeg 
over de staat van het pand, die in geen verhouding staat tot de geleverde prestaties. De Raad stelt echter 
dat subsidiëring vanuit het cultuurplan daar niet voor bedoeld is. 
 
DNA van de stad 
De specifieke programmering van Baroeg draagt bij aan de diversiteit van het muziekaanbod in 
Rotterdam. Als een van de weinige culturele instellingen weet Baroeg Rotterdam Zuid op de kaart te 
zetten en daar moet Baroeg ook voor gesteund blijven. Soms slaagt Baroeg er wonderwel in internationale 
topartiesten te programmeren en dat is prijzenswaardig. Het festival Baroeg Open Air in het Zuiderpark 
bedient de doelgroep goed. De Raad is aangenaam verrast door de ambitie zich ook in de binnenstad te 
manifesteren met een ‘dag van popmuziek’ in samenwerking met andere podia. Er zijn echter zorgen over 
het managen van een dergelijk festival. 
 
Ondernemerschap 
De Raad is positief over de plannen voor het oprichten van een vriendenclub, de experimenten met 
andere vormen van kaartverkoop en het uitgevoerde klantonderzoekprogramma. Het siert Baroeg de  
ANBI status na te streven. Baroeg is opgenomen in de cultuurplanperiode 2009-2012 met het doel een 
professionaliseringsslag te maken. De beoordeling door de accountant doet de Raad twijfelen of dit doel 
behaald wordt, reden waarom het ondernemerschap als een zwak punt aangemerkt wordt. Daarbij komt 
dat het marketingplan onvoldoende is uitgewerkt en vooral veel beloften voor de toekomst bevat zonder 
echte houvast te bieden. De aangekondigde verbetering van het publieksbereik is bijvoorbeeld weinig 
onderbouwd; dit geeft de Raad vooralsnog geen vertrouwen in het realiseren van die ambitie. Geadviseerd 
wordt om mee te kijken bij andere podia en te leren van hun bedrijfsvoering. 
De scheve verhouding tussen het aantal vrijwilligers en het aantal medewerkers in dienst is evident.  
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De uitbreiding van het personeelsbestand gaat volgens het plan echter gepaard gaat met een verdubbeling 
van het aantal vrijwilligers, daarmee blijft die verhouding scheef. De noodzaak met meer vrijwilligers te 
werken wordt bovendien niet aangetoond. Ten slotte is het gevraagde subsidiebedrag hoog in verhouding 
tot het aantal bezoekers. 
 
Talentontwikkeling 
De relatie tussen de missie en de voornemens is naar behoren, maar de zorg bestaat dat Baroeg zich 
vertilt aan randactiviteiten als educatie en talentontwikkeling. In de aanvraag is geen uitgewerkte 
methodiek voor educatie te vinden en geen aandacht voor doorlopende leerlijnen. Baroeg is een podium 
voor talenten in de hardere muziek en vervult die functie al jaren uitstekend. 
 
Metropoolregio 
Baroeg heeft een reikwijdte tot ver buiten de regio. De aangekondigde samenwerking met het Paard van 
Troje in Den Haag is interessant. In het beleidsplan wordt een geloofwaardige intentie tot samenwerking 
uitgesproken op het gebied van uitwisseling van talent. Bands die te groot zijn voor Baroeg vinden daar 
een podium. Andersom biedt Baroeg vertrouwen als promotor in de hardere muziek voor relevante 
concerten in het Paard. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio + 
 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    52 



 

 BoekieBoekie 

 
Samenvatting advies 

De inhoud van het blad is onveranderd prima. Het uiterlijk van het blad is in al die jaren evenwel 
nauwelijks veranderd maar spreekt vanuit kinderperspectief nog wel degelijk aan. BoekieBoekie voert 
hoge bedragen per fte op. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat de aanvrager zich 
hiermee uit de markt prijst. Ten aanzien van de plannen om met het tijdschrift het web op te gaan is de 
Raad sceptisch omdat daar nauwelijks geslaagde voorbeelden van zijn. 
Aangevraagd: € 150.000 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen. 
 

Beschrijving aanvrager 
BoekieBoekie (BB) wil kinderen en jongeren uitdagen, verleiden en inspireren door hen door de wereld 
van literatuur en kunst te voeren. Zij doet dat door: 

 een digitaal, multimediaal platform met een accent op e-learning. Op het digitale platform zijn alle 
disciplines vertegenwoordigd. Er is een open en een gesloten gedeelte, gericht op ouders en 
vakgenoten. Ambitie is om dit platform te doen uitgroeien tot een nieuwe inspiratiebron voor 
leerkrachten en leerlingen. 

 wedstrijden en talentevenementen: BB organiseert jaarlijks drie prijzen: 2 voor kinderen (SchrijfPrijs 
en KunstKwast) en 1 voor kunstacademiestudenten en debutanten: de stArtAward. Prijswinnaars van de 
stArtAward zijn al vaak doorgebroken als kinderboekenillustrator en wonnen belangrijke prijzen. 

 educatieve uitgaven waaronder het tijdschrift BoekieBoekie (verschijnt 4 maal per jaar). BB speelt 
met thema’s nadrukkelijk in op de vraag vanuit de doelgroepen. Dit in zijn soort unieke tijdschrift 
hoopt in 2016 zijn 25ste jaargang te vieren. Daarnaast verschijnt jaarlijks de BB agenda. 

 educatieve en ondersteunende activiteiten: In Rotterdam wordt het Taaltalentenproject ontwikkeld 
voor alle 210 basisscholen. Het hierboven genoemde digitale platform speelt in dit project een 
belangrijke rol. Vanuit een gratis via dit medium beschikbaar basisprogramma zijn meerdere 
vervolgtrajecten mogelijk. Deze verdiepingsactiviteiten worden vooral individueel gegeven en richten 
zich op genomineerden voor de eerder genoemde prijzen 

De pedagogische grondslag van BB is het ‘ontdekkend leren’ dat staat tegenover traditionele 
kennisoverdracht. BB hanteert een leervorm waarbij het kind gedreven door nieuwsgierigheid en interesse 
actief zijn eigen leerweg kiest. 
BB kiest Rotterdam als haar thuishaven wat o.a. betekent dat de uitreiking van alle prijzen hier plaats 
vindt. De prijzen zijn onderdeel van het sinds 2011 tezamen met LantarenVenster op de Wilhelminapier 
gestarte Rotterdamse Animatiefestival. Het programma voor basisscholen richt zich op het volledige 
basisonderwijs in Rotterdam. 
Het streven is gericht op het jaarlijks plaats doen hebben van 18 grote en 9 kleine producties waarmee 
63.000 lezers/bezoekers bereikt worden. De grootste doelgroep (kinderen tot 13) worden bereikt met 
educatieve projecten op school. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers***  68.641 105.588  
structurele subsidie rijk 102.500 103.500  
  gemeente 67.500 67.500  
eigen inkomsten  169.000 184.000  
omzet  339.000 355.000  
bezoekersratio*  2,50 1,60  
eigen inkomstenratio**  99,4% 100,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
*** bezoeken site + abonnees         
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De inhoud van het blad is onveranderd prima. Het uiterlijk van het blad is in al die jaren evenwel 
nauwelijks veranderd maar spreekt naar de mening van de Raad vanuit kinderperspectief nog wel degelijk 
aan. Een van de moeilijkste dingen is van een fysiek blad een digitaal platform te maken. BB is daar niet 
helder over. BB heeft alles in huis om zo’n medium tot een succes te maken, maar dan moet alles up to 
date gemaakt worden. Er zijn nauwelijks voorbeelden van geslaagde literaire activiteiten op het web.  
BB onderkent weliswaar de urgentie van verandering maar een doorkneed alternatief wordt niet 
gepresenteerd. De aanvraag rechtvaardigt een verdubbeling van het aangevraagde bedrag van de vorige 
periode niet. 
 
DNA van de stad 
BB is een uniek blad, maar niet specifiek Rotterdams. Het blad maakt culturele diversiteit of andere 
grootstedelijke onderwerpen niet tot een thema en de organisatie zoekt de wijken niet op. Daar staat 
tegenover dat Rotterdamse schrijvers en kunstenaars in het blad een kans krijgen. De prijzen worden in 
Rotterdam uitgereikt. 
 
Ondernemerschap 
BB voert hoge bedragen per fte op. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat BB zich 
hiermee uit de markt prijst. BB leunt erg op één persoon. Zakelijk en artistiek directeur en 
hoofdredacteur zijn een en dezelfde. Als deze omvalt blijft er weinig over. 
Alle bedrijfsonderdelen lopen wat inkomsten betreft terug maar in de begroting wordt toch een 
inkomstenvergroting geraamd. Nergens wordt onderbouwd hoe de aanvrager denkt in de nieuwe 
planperiode 70% eigen inkomsten te realiseren. Dat acht de Raad nogal optimistisch 
BB heeft een enorm archief aan tekeningen en teksten, maar daar gebeurt weinig mee. De ratio om 
minder afhankelijk van subsidie te worden door meer te vragen ontgaat de Raad. Waarmee geld verdiend 
gaat worden is onduidelijk. Zo wordt veel geld gestoken in een digitaal platform, zonder dat daaruit 
inkomsten worden gegenereerd. 
Autoped zou kunnen overwegen na zoveel jaren een uitgever te zoeken. 
De manier waarop cijfers omtrent publieksbereik in de aanvraag zijn verwerkt roept vragen op. Kan men 
23.000 bezoeken op de website daadwerkelijk als publiek betitelen? 
 
Talentontwikkeling 
Het sterke punt van BB is talentontwikkeling. Kinderen krijgen veel mogelijkheden aangereikt. 
Kunstenaars/schrijvers/illustratoren krijgen kansen én werkgelegenheid aangeboden. 
Dit constaterend vindt de Raad het jammer dat er in de komende planperiode geen plannen meer zijn om 
lesmateriaal te ontwikkelen. 
 
Metropoolregio 
Autoped werkt veel met bedrijven en kunstenaars uit de regio. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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 Bonheur 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt de koppeling aan literatuur niet onderscheidend genoeg 
ten opzichte van wat andere gezelschappen doen. De visie van Bonheur ademt een zekere berusting en is 
niet spannend. Hoewel de producties kwaliteit bezitten heeft Bonheur haar positie als spraakmakend 
gezelschap verloren. Het gezelschap heeft iets krampachtigs, het komt nauwelijks buiten de eigen 
benauwde veste. 
Aangevraagd: € 575.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het werk van Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam is gebouwd op twee pijlers, liefde voor de taal en liefde 
voor de stad.  
De toevoeging bedrijf duidt op het belang dat Bonheur hecht aan het fungeren als cultureel ondernemer. 
Met veel Rotterdamse culturele en niet culturele instellingen wordt samengewerkt. Bonheur is 
pleitbezorger van een Rotterdams Toneelhuis waarin alle Rotterdamse theaterinstellingen zich op 
facilitair gebied verzamelen, maar vindt daarvoor bij partners vooralsnog weinig gehoor.  
Bonheur heeft een duidelijke, eigen theatertaal ontwikkeld: een mengeling van toneelspelen en vertellen. 
Het spel van de acteur wordt opgebouwd vanuit het vertellen, niet vanuit inleving. Personages bestaan uit 
woorden die vlees en bloed krijgen door de stem, de aanwezigheid en de persoonlijkheid van de acteur. 
Uit woord wordt een verbeeldingswereld gecreëerd.  
Bonheur noemt zich een Rotterdams bedrijf waarbij de stad belangrijke inspiratiebron is voor projecten. 
Voorbeelden daarvan zijn Struisvogels op de Coolsingel met verhalen over het bombardement en de 
audiotour Brandgrens. Voor 2015 wordt een groot project over de wederopbouwperiode voorbereid,(met 
de eerdere producties Lazarus en Struisvogels op de Coolsingel) het is dan 75 jaar geleden dat het hart 
van de stad werd vernietigd. Een deel van de subsidie voor reguliere voorstellingen zal voor dit project 
worden aangewend.  
Er zijn goede contacten met bekende schrijvers (Anne Enquist, Ian McEwan) die tot nieuwe producties 
zullen leiden. 
Naast het project over de geschiedenis van Rotterdam wordt een feuilleton-achtige serie aangekondigd 
van de hand van een jonge, door Bonheur ontdekte Rotterdamse schrijver, Hayco Oudeman. Bonheur 
neemt verder het initiatief tot een storytelling festival, The story of my life.  
In de komende cultuurplanperiode wil Bonheur met een aantal reprises het land in, enerzijds om meer 
bekendheid voor zichzelf en deze stukken te generen, anderzijds vanwege de extra inkomsten die dit 
oplevert; de productiekosten zijn immers al grotendeels gemaakt.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  5.278 7.167  
structurele subsidie rijk 33.000 0 0 
  gemeente 512.000 512.000  
eigen inkomsten  104.000 117.000  
omzet  649.000 629.000  
bezoekersratio*  103,30 71,40  
eigen inkomstenratio**  19,1% 22,9%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt de koppeling aan literatuur niet onderscheidend ten 
opzichte van wat andere gezelschappen doen. Niet duidelijk zijn de criteria op basis waarvan voor een 
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bepaald literair werk of schrijver wordt gekozen. De jonge schrijver waarvoor subsidie wordt gevraagd 
heeft tot nu toe niet gepubliceerd. De Raad acht het aangevraagde bedrag niet in verhouding tot het 
aantal uitvoeringen en het publieksbereik. De visie ademt een zekere berusting en is niet spannend. Het 
plan is wel helder inzake de programmering die Bonheur zich de komende jaren voorstelt, met name de 
wijze waarop zij het thema van de stad verwerkt. Hoewel de producties kwaliteit bezitten is Bonheur haar 
positie als spraakmakend gezelschap in het land kwijtgeraakt. Het experiment met de jonge Rotterdamse 
schrijver geeft de Raad enig vertrouwen in de toekomst en het is juist dat Bonheur hiervoor ruimte 
reserveert. De Raad typeert het gezelschap nu als klein en fijn. 
 
 
DNA van de stad 
Het programma van Bonheur zoekt nadrukkelijk een relatie met de stad. Ook zoekt Bonheur veel 
samenwerking met partners in de stad, maar lijkt gelet op de geringe respons van sommigen daarop 
enigszins gefrustreerd. In haar onderwerpenkeuze kiest Bonheur nadrukkelijk wel voor Rotterdamse 
thema’s, met name ook in de toekomst. Enerzijds heeft Bonheur dus een duidelijke band met de stad, 
anderzijds heeft het gezelschap ook iets krampachtigs, ze komt nauwelijks buiten de eigen benauwde 
veste. Nu het gezelschap zo sterk in Rotterdam is verankerd kan daar meer mee worden gedaan; het 
gezelschap moet daartoe zelf meer initiatieven ontplooien en niet te veel wachten op anderen. De spelers 
van Bonheur worden vaak bij andere gelegenheden gesignaleerd, dus de wil is er en lijkt oprecht. Er lijken 
nieuwe impulsen nodig om de positie in de stad effectiever te maken. Opvallend is het voornemen om 
weer te gaan reizen maar onduidelijk is op welke plekken Bonheur denkt haar producties te gaan 
presenteren.  
 
Ondernemerschap 
Het bezit van een eigen gebouw biedt meer mogelijkheden tot nevenactiviteiten. Uit de wijze van 
formuleren spreekt echter een zekere tegenzin om het pand beschikbaar te stellen aan derden. Bonheur 
lijkt gevangen in een cirkel: men wil een hoop bereiken maar geeft vooral ook aan waarom dingen niet 
kunnen, zoals de samenwerking met de Rotterdamse Schouwburg. Een vlucht vooruit is noodzakelijk. 
De geringe eigen inkomsten vormen een probleem. Kosten van het vaste personeel drukken zwaar op de 
begroting. In dit verband is het ondernemerschap niet sterk beschreven. De kansen die de opgebouwde 
netwerken bieden worden niet of onvoldoende gepakt. Voor het ontwikkelen van kwaliteitsmanagement 
acht Bonheur zichzelf te klein hetgeen de Raad typerend vindt voor de geringe entrepeneursgeest die uit 
het stuk spreekt. Wellicht zou samenwerking met een groter theatergezelschap aan te bevelen zijn. De 
Raad is een beetje bevreesd voor het voornemen weer te gaan reizen en vraagt zich af of hieruit meer 
rendement te halen is. 
 
Talentontwikkeling 
Bonheur doet op dit punt van alles wat. Verwijzing naar de activiteiten die de artistiek leider in Arnhem 
verricht zijn voor de positie en activiteiten van Bonheur niet relevant en moeten worden aangemerkt als 
werkzaamheden ernaast. Er is geen methodiek te ontdekken en onduidelijk is wat de ideeën over acteren 
behelzen. De wijze waarop partijen bij talentontwikkeling betrokken worden , is onduidelijk. Een 
gezelschap dat zoveel kansen heeft naar het onderwijs doet daar weinig mee. Ontwikkelingen, zoals de 
keuze voor de jonge Rotterdamse auteur, lijken een beetje te komen aanwaaien en zijn niet gebaseerd op 
vooraf gemaakte keuzes. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Museum Boijmans Van Beuningen 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Museum Boijmans Van Beuningen. Het 
museum scoort op alle punten voldoende tot goed. Het museum is publieksgericht, er kan gesproken 
worden van excellent ondernemerschap en de marketing is op orde. Ondanks dat het museum zich in zijn 
beleidsplan nauwelijks uitspreekt over de ambities voor de komende beleidsperiode, heeft de Raad 
vertrouwen in het goed functioneren van Museum Boijmans Van Beuningen.  
Aangevraagd: € 9.663.000 en BKV-gelden € 129.000 
Advies: Positief voor € 9.025.500 en BKV-gelden € 129.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Museum Boijmans Van Beuningen is een museum met internationaal georiënteerde verzamelingen kunst en 
vormgeving van 1400 tot nu. Dit profiel maakt het museum uniek binnen Nederland. Het museum trekt 
een groot publiek, waarvan ongeveer 30% uit de regio Rotterdam komt, 50% uit de rest van Nederland en 
een groeiend percentage van rond 20% uit het buitenland. In het beleidsplan staat de collectie als kern en 
kracht van het museum voorop. Het werken met de collectie is een kerncompetentie van de instelling, zij 
beheert nu al 163 jaar de collectie van de gemeente Rotterdam naar beste vermogen. De afgelopen jaren 
zijn belangrijke stappen gezet om de bewaarsituatie van de collectie te verbeteren. Het gemeentebestuur 
besloot al eerder om te investeren in een Collectiegebouw in de onmiddellijke nabijheid van het museum. 
Naast het beheer van de gemeentelijke collectie zal in dit Collectiegebouw ook –tegen betaling- beheer 
en restauratie van particuliere verzamelingen plaatsvinden. Het Collectiegebouw, dat ook een 
architectonisch landmark voor de stad moet worden, zal gedeeltelijk een publieksfunctie krijgen. Het 
museum heeft grote aandacht voor particuliere verzamelaars en de verschillende huisstichtingen die al 
decennia lang een belangrijke functie hebben bij de uitbreiding van de verzameling. Met het 
Collectiegebouw zal de band met de particuliere verzamelaars en het mecenaat nog sterker kunnen 
worden.  
De collectieopstellingen trekken een groeiend aantal bezoekers en veel publiciteit. De sterke 
bruikleenpositie van het museum maakt het mogelijk belangrijke werken en tentoonstellingen naar 
Rotterdam te halen. Het museum onderhoudt een intensief bruikleenverkeer met collega-instellingen over 
de hele wereld. De Stadscollectie, ruim 1000 werken van Rotterdamse kunstenaars en vormgevers sinds de 
vroege twintigste eeuw, is nu 25 jaar oud, naar aanleiding waarvan een omvangrijk publieksboek zal 
verschijnen. Op dit moment werken twee conservatoren aan de bestaande Stadscollectie en aan de 
uitbreiding daarvan. In een meer werkplaatsachtige setting zal plaats worden geboden aan de nieuwste 
trends op het gebied van vormgeving en design. 
Het Museum maakt 20 tot 25 presentaties per jaar, groot en klein en van alle specialismen die het in huis 
heeft. Daarbij gaat het om collectiepresentaties, grote publiekstrekkers, kunstenaarsinterventies en 
kleinere, soms specialistische presentaties. Per jaar worden één tot twee grote publiekstrekkers 
geprogrammeerd naast vier kleine solotentoonstellingen van hedendaagse (internationale) kunst. Er is een 
jaarlijkse update over mode door de nieuwe aankopen in het kader van Fashion on the Edge. Design in 
Boijmans is een belangrijk innovatieproject met œuvrepresentaties, thematentoonstellingen, design 
colums en de presentatie van de nominaties van de Designprijs Rotterdam. Er zijn wisselende presentaties 
uit de eigen collectie en daarnaast in 2013 en 2014 twee grote zomertentoonstellingen in de 
Onderzeebootloods, gefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam. 
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een omvangrijk educatief programma. Daarmee bereikt het een 
grote hoeveelheid leerlingen, in 2010 meer dan 27.000 uit het primair en het voortgezet onderwijs. Het 
museum heeft voor buitenschoolse educatieve activiteiten een gedifferentieerd pakket beschikbaar, zoals 
de Boijmans Club, de Kunststudio en samenwerking met het HipHopHuis. Het museum heeft aandacht voor 
kunstbeoefening met een beroepsperspectief. Het doet op velerlei wijzen aan publieksbegeleiding: 
zaalteksten, informatieve folders, een digitaal informatienetwerk (de collectiewebsite), het videokanaal 
ArtTube en Boijmans TV met een groot bereik via RTV Rijnmond. Nieuw is het programma Art Rocks 
waarin de relatie tussen beeldende kunst en popmuziek wordt gelegd. De gratis woensdag is een groot 
succes, het is in publieksopkomst de tweede dag van de week. 
Het museum draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid van de binnenstad zoals het Museum by 
Night door een goede verlichting van tentoonstellingszalen aan de straatzijde, avondactiviteiten, 
deelname aan diverse Rotterdamse binnenstadsevenementen en het clusteren van openingen. Het museum 
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neemt deel aan de activiteiten van de Stichting Museumpark die een aansprekende, consistente 
programmering van het internationale cultuurpodium in het Museumpark wil realiseren.  
Het museum verdient ongeveer 45% van zijn baten zelf hetgeen hoog is, maar zal de komende jaren zijn 
verdiencapaciteit verder uitbreiden. Het museum wijst er in dit verband op dat het, door het niet 
toekennen van accrès en exogene loon- en kostenstijgingen sedert zijn verzelfstandiging in 2006, 
inmiddels een miljoen euro op zijn exploitatiesubsidie heeft ingeleverd en niet of nauwelijks beschikt 
over een weerstandsvermogen. Ook voor Museum Boijmans Van Beuningen zijn de marges smal en is het 
evenwicht snel verstoord. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  226.000 320.416  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 9.860.500 9.860.500  
 BKV gelden 183.000 177.500 177.500 
eigen inkomsten  8.241.000 8.926.000  
omzet  18.102.000 18.787.000  
bezoekersratio*  44,40 31,33  
eigen inkomstenratio**  82,1% 88,9%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 7 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Museum Boijmans Van Beuningen scoort op alle punten voldoende tot goed. Het museum is 
publieksgericht, er kan gesproken worden van excellent ondernemerschap. Qua ondernemerschap kunnen 
vele collega’s van dit museum leren. De educatieve functie is van niveau, de marketingaanpak is 
uitstekend. Het museum is een stevige productiemachine geworden waar veel aandacht is voor 
publieksbenadering, educatie en innovatieve marketingconcepten. 
De beleidsnota is wat betreft de ambities voor de komende cultuurplanperiode (te) terughoudend. Als het 
gaat om visie en toekomstplannen is de tekst van het beleidsplan gereserveerd. Er staat niet in welke 
kunstinhoudelijke ontwikkelingen in Nederland en in de wereld het museum van belang vindt om te 
volgen. Het museum verwijst vooral naar zijn recente verleden, naar zijn goede trackrecord en vraagt op 
basis daarvan om vertrouwen in het beleid voor de komende jaren. Dat wil de Raad hem ook wel geven 
want dat trackrecord is indrukwekkend, maar het is jammer, dat het museum zich op de vlakte houdt. 
Het artistieke niveau van de tentoonstellingen wordt beïnvloed door de productiedwang die het museum 
zichzelf heeft opgelegd. Het museum kiest voor een artistiek beleid dat met de term middenpositie kan 
worden gekarakteriseerd. Het museum weet zich in Rotterdam met zijn tentoonstellingen goed te 
positioneren tussen enerzijds Witte de With en anderzijds de Kunsthal. Binnen dit kader zijn de 
tentoonstellingen van hoog niveau. De Raad vindt dat het museum af en toe avontuurlijker zou mogen 
zijn. Het museum wekt de indruk moeilijke onderwerpen of thema’s te vermijden en de keuzes op het 
terrein van de contemporaine kunst worden gemaakt zijn weinig risicovol. Ook het designprogramma van 
het museum blijft veelal beperkt tot bekende namen. Het museum laat de ontdekking van nieuwe 
ontwikkelingen, nieuwe kunstenaars en vormgevers aan anderen over. 
Het beleidsplan geeft ook op andere punten weinig informatie over de artistieke keuzes, legt bijvoorbeeld 
weinig uit over de relatie tussen de collectie en het tentoonstellingsprogramma. Het museum maakt de 
lezer maar zuinigjes deelgenoot van zijn plannen. In plaats daarvan hamert het erop, dat er niet op zijn 
budget bezuinigd kan worden. De toonzetting van het stuk is door dit alles zelfgenoegzaam en weinig 
reflexief. 
 
BKV-regeling 
Het plan om een boek uit te brengen over de geschiedenis van de Stadscollectie spreekt de Raad aan. 
Boijmans Van Beuningen is nog steeds een goede plek om de Stadscollectie onder te brengen. In die zin 
bepleit de Raad om de gevraagde gelden ten laste van de BKV-regeling aan het museum toe te kennen. 
Echter, ook op dit onderdeel zijn het beleidsplan en het collectieplan van Boijmans Van Beuningen weinig 
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ambitieus. Er is geen visie op de ontwikkelingen in het Rotterdamse kunstenaarslandschap. De namen die 
het collectieplan bij dit onderdeel noemt zijn weinig opvallend. Het zijn goede namen, daar niet van, 
maar waarom niet eens een verrassende naam ertussen? Loopt de beheerder van de collectie niet teveel 
achter de keuzen van anderen aan? Daar komt bij, dat de afgelopen jaren de Stadscollectie wel erg weinig 
zichtbaar is geweest in het presentatieprogramma van het museum, met uitzondering van een 
spectaculaire presentatie in de Onderzeebootloods. De Raad bepleit een grotere zichtbaarheid van de 
Stadscollectie in en buiten het museum en vooral een geïnspireerde en verrassende blik op het 
Rotterdamse kunstenveld. 
 
DNA van de stad 
Het museum is op velerlei manier verbonden me het DNA van de stad, investeert veel en goed in 
publieksrelaties, is stevig geworteld in vele Rotterdamse milieus. 
 
Ondernemerschap 
Het museum is slim en doortastend in ondernemerschap. Het percentage eigen inkomsten ligt voor een 
museum erg hoog. De meerjarenbegroting lijkt evenals het beleidsplan vooral een strategisch stuk te zijn. 
Zo wordt bijvoorbeeld op de inkomstenpost voor bijdragen uit private middelen een bedrag van slechts  
€ 50.000 geraamd (op een totaal aan inkomsten van 14,5 miljoen euro). Het zal waarschijnlijk niemand 
verbazen als over een paar jaar blijkt dat het museum het veel beter doet dan gedacht. Dit roept de 
vraag op of de ingediende begroting wel realistisch is.  
Dat het museum er in de aanvraag tot vervelens toe op blijft hameren dat er op zijn budget niet kan 
worden bezuinigd suggereert overigens, dat het op dit moment bewust de ogen gesloten wil houden voor 
de realiteit van het cultuurplanbudget in Rotterdam. En dat is juist geen teken van goed 
ondernemerschap. 
 
Talentontwikkeling 
Op dit punt scoort het museum bovengemiddeld. Het educatief beleid is uitstekend, is breed gericht en 
effectief. De inzet van nieuwe media is voorbeeldig. 
 
Metropoolregio 
Op dit onderdeel neemt het museum geen bijzondere positie in. 
 
Beoordeling collectieplan 
Het collectieplan van Museum Boijmans Van Beuningen is in alle opzichten goed op orde. Het is 
inzichtelijk, adequaat, professioneel. Boijmans Van Beuningen is een breed, encyclopedisch georiënteerd  
museum, een museum dat zijn collectiebeheer prima in orde heeft.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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 Caesar 

 
Samenvatting advies 

De organisatie van Route du Nord wil groeien, maar uit de cultuurplanaanvraag wordt niet duidelijk 
waarom. De stichting organiseert een kleinschalige, leuke, laagdrempelige atelierroute in Noord, in het 
zgn. Zwaanshalsgebied. Artistiek-inhoudelijk wordt in de aanvraag echter geen enkele, laat staan nieuwe 
koers uitgezet. De noodzaak voor deze groei en ontwikkeling wordt niet inhoudelijk beargumenteerd. 
Aangevraagd: € 110.689 en uit BKV-gelden € 65.500 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Stichting Caesar organiseert onder andere de Route du Nord. In 2005 is Route du Nord begonnen met een 
weekend waarin in verschillende leegstaande panden aan de Zwaanshals lokale kunstenaars hun werk 
lieten zien. De kunstenaars-galerieroute is de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot een manifestatie waar op 
meer dan 50 verschillende locaties aandacht is voor beeldende kunst, maar ook voor andere kunstvormen 
in een brede randprogrammering (performances, muziek, literatuur, site-specific art en dergelijke). Het 
accent blijft echter liggen op beeldende kunst. Route du Nord richt zich op een breed scala aan 
kunstenaars, van jong en underground tot nationaal en internationaal bekend. De organisatie selecteert 
kunstenaars, nodigt uit en verstrekt opdrachten. Er komen naar schatting een 6000 bezoekers per 
weekend waaronder, naar uit publieksonderzoek blijkt, opvallend veel bewoners van Noord.  
Route du Nord wil een positieve bijdrage leveren aan het sociale en culturele klimaat van Noord. De wijk 
krijg mede daardoor meer het imago van een kunstenaarsbuurt. De manifestatie wordt breed gedragen 
door wooncorporaties, ondernemersverenigingen en deelgemeente. Voor de komende jaren wil de 
beherende stichting meer ruimtelijke concentratie op het gebied tussen Rotte, Noordplein en Zwaanshals. 
De organisatie gaat werken met een gastcurator, wil kunstenaars opdrachten geven om een site specific 
kunstwerk te maken en geeft andere kunstenaars opdracht om nieuw werk te maken. Het accent ligt de 
komende jaren op een programmering die ook bewoners van andere Rotterdamse wijken aantrekt en 
professionele kijkers uit heel Nederland. Omzetverbetering voor de deelnemende kunstenaars is 
uitgangspunt, samenwerking met Rotterdamse galeries wordt daarom ook gestimuleerd. Er blijft veel 
aandacht voor een goede randprogrammering en voor de marketing en communicatie. 
De Stichting Caesar vraagt een bedrag van € 176.189 met inbegrip van € 65.500 ten laste van het  
BKV-budget. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.000 4.000 8.000 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente    
eigen inkomsten  900 2.075 845 
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De organisatie van Route du Nord wil groeien, maar uit de cultuurplanaanvraag wordt niet duidelijk 
waarom. De stichting organiseert een kleinschalige, leuke, laagdrempelige atelierroute in Noord, in het 
zgn. Zwaanshalsgebied. Een grote hoeveelheid kunstenaars van wisselend niveau doen daaraan mee, er is 
een aardig nevenprogramma en uit de cijfers blijkt, dat daar publiek voor is, ook uit de eigen wijk. 
Waarom de organisatie nu geprofessionaliseerd zou moeten worden en de kunstenaars scherper 
geselecteerd wordt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur niet duidelijk. Er ligt nu een voorstel voor 
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een grootser, duurder en professioneler festival. Artistiek-inhoudelijk wordt in de aanvraag echter geen 
enkele, laat staan nieuwe koers uitgezet. De noodzaak voor deze groei en ontwikkeling wordt niet 
inhoudelijk beargumenteerd. De Raad adviseert de initiatiefnemer om het toch vooral eenvoudig, 
laagdrempelig en wijkgericht te houden. Voor een BKV-bijdrage is geen reden, nu het hier gaat om een 
reguliere en kortstondige atelier- en kunstroute zoals die zich in meerdere deelgemeenten van Rotterdam 
manifesteert. 
 
DNA van de stad 
De activiteit is sterk gericht op de culturele ontwikkeling binnen de wijk Het Oude Noorden en draagt niet 
specifiek bij aan het DNA van de gehele stad Rotterdam. 
 
Ondernemerschap 
Het gaat hier grotendeels om een vrijwilligersorganisatie die in gratis ter beschikking gestelde ruimten 
een in tijd beperkte activiteit verricht. Van een nadruk op ondernemerschap is in deze zin geen sprake. 
 
Talentontwikkeling 
Is in deze activiteit niet aan de orde. 
 
Metropoolregio 
De metropoolregio speelt geen rol van betekenis. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Cameretten 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert Cameretten als evenement voor cabaret, landelijk 
en in Rotterdam,maar beoordeelt het beleidsplan als ongeïnspireerd en nauwelijks meer dan een vraag 
om een financiële bijdrage voor de jubileumeditie. In het plan bevat geen artistieke visie, noch een 
beschrijving van de positie van het evenement in de stad of van het Rotterdamse of het landelijke 
cabaretveld.  
Aangevraagd: € 32.500 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Cameretten is het grootste van de vier jaarlijkse cabaretfestivals in Nederland waar nieuw cabarettalent 
de kans krijgt zich te profileren en te ontwikkelen. Op de podia die Cameretten biedt kunnen de 
deelnemers zich presenteren aan een groot publiek en aan mensen uit het vak. Cameretten heeft de opzet 
van een wedstrijd met voorrondes en een finale. De deelnemers doorlopen een begeleidingstraject met 
professionals waardoor het festival een springplank kan zijn voor de start van een professionele carrière, 
het functioneert als een kweekvijver voor talent. Cameretten heeft een brede opvatting van het genre, 
het gaat niet uitsluitend om cabaret in de vorm van conferences en liedjes, ook meer recent opgekomen 
genres zoals stand-up comedy en cross-overs met andere disciplines komen op het podium.  
Het festival bestaat sinds 1966, aanvankelijk gesitueerd in Delft, sinds 1988 in Rotterdam. In voorgaande 
jaren waren er voorrondes in kleine theaters op een aantal plaatsen in het land. Sinds 2009 zijn alle 
voorrondes, de halve finales en de finale in Rotterdam in verschillende kleinere theaterzalen en in enkele 
lokale cultuurcentra. De halve finales en de finale, zijngedurende vier dagen te zien in het Oude dan wel 
het Nieuwe Luxor Theater. Cameretten heeft zijn activiteiten in Rotterdam geconcentreerd en wil sterker 
wortelen in de stad. Een overweging is dat in Rotterdam, behalve voorstellingen van bekende cabaretiers 
in de grote theaters, relatief weinig kleinschalig aanbod van cabaret is, zoals open podia, kleinkunst- of 
comedycafés. In die zin brengt Cameretten een aanbod van dit genre in de stad. Cabaret en verwante 
vormen van kleinkunst zijn relatief toegankelijk en kunnen een breed publiek aanspreken. Sinds 
Cameretten zijn activiteiten concentreert in Rotterdam, positioneert het zich als een binnenfestival 
temidden van het Rotterdamse festivalaanbod. Cameretten onderscheidt zich van de andere 
cabaretfestivals in het land vanwege: 

 zijn onafhankelijkheid van een management of impresariaat 
 inschrijving is niet gebonden aan leeftijd of opleiding 
 zijn ruime opvatting van het genre 

Uit de aard van het genre is de internationale uitstraling beperkt, wel zijn er jaarlijks deelnemers uit 
Vlaanderen. De organisatie spant zich in om tijdens de openbare optredens deskundigen van 
impresariaten, programmeurs, pers en ervaren cabaretiers erbij te betrekken. Cameretten heeft in de 
loop van bijna vijftig edities vele deelnemers kans gegeven om zich met cabaret en andere vormen van 
kleinkunst te presenteren. Voor sommigen was deelname aan het festival de aanloop naar een 
professionele carrière. Onder de winnaars van eerdere edities telt Cameretten de namen van succesvolle 
en bekende cabaretiers, van wie een aantal ook vermeldt ooit Cameretten te hebben gewonnen. Het 
festival nodigt onder andere oud-winnaars en oud-finalisten uit als presentatoren van en voor 
gastoptredens op de (halve)finaleavonden. Cameretten stelt zich ten doel om zijn bewezen werkwijze 
voort te zetten, het wil echter ook verfrissen op het gebied van beleving, publiciteit, vormgeving en 
kennis. Een van de doelen is om juist de inwoners van Rotterdam echt kennis te laten maken met het 
festival en hen te laten weten dat het grootste cabaretfestival van het land in hun stad plaatsvindt. De 
inspanningen van de organisatie zijn erop gericht de bekendheid van het festival te doen toenemen, 
resulterend in een feestelijke jubileumeditie in 2015. Ook wil het festival inhoudelijk kunnen groeien, 
door de kennis van en contacten met de vakwereld te behouden en te versterken. Cameretten heeft een 
open inschrijvingsbeleid: iedereen kan inschrijven, de deelnemers hoeven geen alumni te zijn van een 
theater- of kleinkunstopleiding. Na inschrijving doorlopen de deelnemers een traject dat is gericht op 
begeleiding, coaching en ontwikkeling: kunstbeoefening met een beroepsperspectief en kunnen 
deelnemen aan een instapworkshop, bedoeld voor deelnemers die nog niet eerder met een regisseur 
hebben gewerkt. Na de daaropvolgende selectieronde krijgen de deelnemers workshops om hun 
programma te ontwikkelen. Daarna volgen try-outs voor publiek in enkele theaters in het land. In halve 
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finales worden drie finalisten verkozen die in de finale kans maken op de Juryprijs, Publieksprijs en de 
Persoonlijkheidsprijs. Tijdens de verschillende fases van het voortraject krijgen de deelnemers feedback 
op hun prestaties. De winnaars gaan nadien op finalistentournee in veertig landelijke theaters.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  17.000 17.000 17.000 
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten  113.889 118.478  
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert Cameretten als evenement voor cabaret, landelijk en 
in Rotterdam. Cameretten heeft in de stad een eigen plaats, het is er een van de grotere evenementen. Voor 
de cabaretwereld in Nederland heeft Cameretten een ontwikkelfunctie. De Raad verbaast zich er echter over 
dat het beleidsplan de positie van het evenement in de stad en het Rotterdamse of het landelijke 
cabaretveld niet beschrijft. Het beleidsplan bevat evenmin relativering van de eigen positie. Het beleidsplan 
bevat geen artistieke visie, legt een sterk accent op het vijftigjarig bestaan van Cameretten, maar het 
beschrijft geen specifiek programma om dat jubileum luister bij te zetten, noch biedt het inzicht waarom het 
jubileum aanleiding zou zijn tot opname in het vierjarige cultuurplan. De Raad beoordeelt de aanvraag als 
ongeïnspireerd en als nauwelijks meer dan een verzoek om een financiële bijdrage. 
 
DNA van de stad 
De Raad is van oordeel dat Cameretten bijdraagt aan de pluriformiteit in het podiumaanbod in Rotterdam. 
In die zin heeft het een functie en een zekere betekenis voor de stad. De voorrondes worden gehouden in 
verschillende de wijken in Rotterdam, maar het evenement voegt zich niet of nauwelijks in het weefsel 
van Rotterdam.  
 
Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt het ondernemerschap zoals door Cameretten verwoord in zijn beleidsplan als matig. 
Het plan vermeldt dat Cameretten zijn publieksbereik wil vergroten, in het bijzonder door zich te richten 
op de meer welgestelde stedelingen. Hoe de organisatie dit wil bereiken, behalve door een vergroting van 
de productie van drukwerk, wordt echter niet duidelijk. Uit het beleidsplan is de Raad niet gebleken dat 
Cameretten specifiek sponsoring zoekt voor zijn jubileumeditie. De voorstellen die het daarover 
formuleert getuigen van weinig creativiteit. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad waardeert Cameretten omdat het een podium biedt aan opkomend cabarettalent. De wedstrijd 
kan dienen als springplank voor talenten. De Raad beoordeelt het begeleidingstraject tijdens de wedstrijd 
als positief; de routing van de deelnemers binnen het festival is charmant beschreven. De Raad ziet 
echter niet of en op welke manier Cameretten deelnemers en winnaars volgt of begeleidt om verder te 
komen in hun carrière, noch is er sprake van begeleiding in het voortraject. Het bevreemdt de Raad dat 
Cameretten in zijn intussen lange bestaan, niet een traject van talentontwikkeling en –begeleiding heeft 
opgezet. Er is geen sprake van een doorlopende leerlijn of aansluiting bij relevante opleidingen. 
Cameretten scoort dan ook niet positief op talentontwikkeling.  
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Metropoolregio 
Cameretten is een landelijk project en heeft ook activiteiten in Den Haag. Binnen de ontwikkeling van de 
metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft het evenement geen specifieke betekenis. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Centrale Discotheek Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert om budgettaire redenen negatief over subsidiering 
van de Centrale Discotheek Rotterdam in het cultuurplan. Het bestaansrecht van de organisatie is 
onomstreden, maar omdat de organisatie de afgelopen jaren een sterke positie heeft verworven in het 
landelijke bibliotheekbestel, mag worden verwacht dat de financiering vanuit landelijke fondsen 
plaatsvindt. Een andere reden om de gemeentelijke subsidie te staken, is dat de fysieke uitleenfunctie in 
Rotterdam in belang is afgenomen. 
Aangevraagd: € 274.500 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen. 
 

Beschrijving aanvraag 
De Centrale Discotheek Rotterdam beschikt met ruim 445.000 cd’s (4,5 miljoen digitale tracks), 300.000 
lp’s en 15.000 muziek-dvd’s over de grootste en meest complete muziekcollectie van Europa. Het is een 
publieke organisatie die is gehuisvest in de Bibliotheek Rotterdam. De fysieke collectie is geheel digitaal 
ontsloten en te raadplegen op MuziekWeb.nl.  
De missie van de CDR is om bibliotheekleden, bibliotheken en andere klanten met MuziekWeb.nl dé online 
muziekgids bij uitstek te bieden op een zo toegankelijk mogelijke wijze, onafhankelijk van tijd en plaats. 
Via MuziekWeb.nl kan de klant de collectie digitaal raadplegen, adviezen krijgen, fragmenten beluisteren 
en cd’s aanvragen om te lenen. Een onderdeel van MuziekWeb.nl is Digileen, waarop tracks via streaming 
audio maximaal een week thuis te beluisteren zijn. Daarnaast heeft de CDR diensten ontwikkeld zoals 
Muziekwebwijzers voor educatie en onderwijs en Muziekwebluister, waarmee de complete collectie in 
bibliotheeklocaties (in wijken en in het land) kan worden geraadpleegd en full-stream beluisterd. 
In 2016 wil de CDR hét publieke kenniscentrum voor cd’s en muziekinformatie zijn in de digitale 
infrastructuur van Nederland. De CDR wil een centrale rol spelen in de Nederlandse bibliotheek 
infrastructuur. Daarom maakt MuziekWeb.nl in de komende beleidsplanperiode onderdeel uit van het 
portaal Bibliotheek.nl. 
De uitleen van (fysieke) cd’s zal in de toekomst verminderen, reden waarom ‘digitaal’ de belangrijkste 
pijler in het werk van de CDR wordt. De CDR blijft wel alle cd’s aanschaffen die op de markt verschijnen 
(± 300 per week) en voorziet op deze wijze in een erfgoedfunctie, de zorg voor een zo compleet 
mogelijke collectie. De (fysieke) uitleen van cd’s zal bij de bibliotheken in Nederland afnemen, als gevolg 
waarvan de CDR een grotere en centrale rol krijgt in de uitleen. 
Er zijn ook commerciële partijen op de markt die muziek on-demand digitaal aanbieden. De meerwaarde 
van MuziekWeb.nl dat er een fysieke collectie is, en dat er sprake is van een gids-, archief- en 
erfgoedfunctie, onafhankelijk en vrij van commerciële belangen, in een omvattende verzamel- en 
vindplaats. De CDR werkt samen met Beeld&Geluid (Hilversum) aan één gezamenlijke database en één 
gezamenlijke collectie t.b.v. uitleen en (Nederlands) cultureel erfgoed (beheer). Beide organisaties 
blijven zich richten op hun eigen ‘markt’, resp. de bibliotheekleden en de audiovisuele professionele 
gebruikers. 
De eigen uitleenlocatie van de CDR in Rotterdam is het Muziekwebplein, in oktober 2011 geheel vernieuwd 
en volledig digitaal ingericht. Voor jongeren participeert de CDR met muziek op de speciale 
‘jongerenvloer’ in de bibliotheek. Ook in Rotterdam zullen de inkomsten uit fysieke uitleen dalen, maar 
deze zullen worden gecompenseerd door inkomsten uit digitale diensten aan bibliotheken in het hele 
land. 
Het speerpunt talentontwikkeling van de gemeente Rotterdam geeft de CDR invulling met het zogeheten 
Kindermuziekweb. Dit zal in de komende cultuurplanperiode voor alle leerjaren in het basisonderwijs 
worden uitgebouwd. De Muziekwebwijzers hebben een gidsfunctie in de buitenschoolse cultuureducatie 
voor alle leeftijden. Met het Muziekwebplein zegt de CDR ook bij te dragen aan de verlevendiging van de 
binnenstad. Sinds de heropening in 2011 is het plein merkbaar drukker. 
De CDR heeft een aanzienlijk activiteitenpakket voor een in omvang bescheiden organisatie. De instelling 
ontwikkelt innovatieve diensten die in Rotterdam worden uitgeprobeerd en na succes landelijk worden 
aangeboden op licentiebasis, waardoor inkomsten worden gegenereerd. Grote landelijke projecten 
worden gefinancierd uit externe bronnen. De CDR werkt nauw samen met landelijk organisaties die hun 
zetel hebben in Den Haag: Bibliotheek.nl, Koninklijke Bibliotheek, Sector Instituut Openbare Bibliotheken 
en de Vereniging Openbare Bibliotheken. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers***  2.471.898 2.056.378 2.752.377 
structurele subsidie rijk 438.500 499.500 499.500 
  gemeente 295.500 295.500 295.500 
eigen inkomsten  1.287.000 1.175.000 1.216.000 
omzet  2.021.000 1.970.000  
bezoekersratio*  0,30 0,40 0,30 
eigen inkomstenratio**  175,3% 147,8% 153,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
*** bezoeken site         

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Omdat de kerntaak van de CDR ligt in het verzamelen en toegankelijk maken van muziek en navenante 
kennis, is een oordeel over de artistieke kwaliteit niet van toepassing. Het bestaansrecht van de CDR is 
volgens de Raad onomstreden. De collectie is indrukwekkend, in zijn volledigheid, maar ook in zijn 
aandacht voor vinyl. De LP’s van vroeger zijn weer in de belangstelling en er worden steeds meer nieuwe 
LP’s geproduceerd. De Raad juicht het toe dat de CDR de afgelopen jaren een landelijke positie heeft 
weten te verwerven in zijn aansluiting bij het bibliotheekwezen. Via het portal Bibliotheek.nl kan 
iedereen in Nederland zoeken in de collectie en cd’s lenen. Ook heeft de CDR de mogelijkheid gecreëerd 
dat klanten in elke bibliotheek in Nederland de collectie kunnen raadplegen en beluisteren. In deze 
functies bekleedt de CDR in het land een unieke positie. Hoe spijtig ook, om deze reden is de Raad van 
oordeel dat subsidiering in het kader van het gemeentelijk cultuurplan niet meer wenselijk is. De 
organisatie van de CDR zou uit landelijke bronnen gefinancierd moeten worden. De tweede reden is dat, 
nu ook de fysieke uitleenfunctie in Rotterdam in belang afneemt, de grondslag voor een gemeentelijke 
ondersteuning vervalt. 
 
DNA van de stad 
De organisatie bestaat al decennia en heeft een historische band met de stad. Het raadplegen en 
beluisteren van de collectie is gericht op een divers publiek. 
De CDR draagt bij aan het DNA van de stad. Hoewel afnemend, is het lokale publiek breed van 
samenstelling. Ook kan worden geconstateerd dat de CDR creatief samenwerkt met 
bibliotheekorganisaties, lokaal en landelijk. De aanwezigheid van de instelling in het hart van het gebouw 
van de centrale bibliotheek aan de Hoogstraat draagt bij aan het goed functioneren van beide instellingen 
en is gunstig voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van het Laurenskwartier. 
 
Ondernemerschap 
De mogelijkheden die de CDR aangrijpt om zijn landelijke positie te versterken getuigt van 
ondernemerschap. Ook werkt de CDR op innovatieve wijze samen met de belangrijkste 
bibliotheekorganisaties in het land.  
Er zijn wel bedreigingen die de CDR het hoofd moet bieden. Zo leveren commerciële partijen als Spotify 
ook een muziekluisterservice. Probleem bij die partijen is dat de collectie niet zo compleet is als die van 
de CDR, omdat sommige artiesten en platenmaatschappijen hun bestanden om commerciële redenen niet 
met deze luisterdiensten willen delen. De mogelijkheden van tijdelijke opslag van muziek van de 
commerciële luisterdiensten winnen het echter van Digileen, dat slechts een beperkt repertoire van 
200.000 tracks aanbiedt. Daardoor is Digileen als formule achterhaald. 
Deze bedreigingen zou de CDR als ‘content’ organisatie het hoofd moeten bieden door nieuwe 
verdienmodellen te ontwikkelen. Daarvoor biedt de aanvraag echter weinig houvast. 
 
Talentontwikkeling 
In zijn eigen vestiging in Rotterdam heeft de CDR een Kindermuziekplein geopend, een interessant project 
dat kinderen in contact brengt met allerlei stijlen in de muziek. In brede zin worden klanten via het 
Muziekweb in staat gesteld hun kennis over muziek te vermeerderen. De Muziekwebwijzers attenderen 
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hen op aanverwante genres en artiesten. Het product heeft daarmee een grote reikwijdte, maar van 
talentontwikkeling in de directe betekenis is geen sprake. 
 
Metropoolregio 
Het belang van de CDR voor de Metropoolregio is, dat de belangrijkste bibliotheekorganisaties waarmee 
de CDR samenwerkt, zijn gevestigd in Den Haag. In deze zin draagt de CDR bij aan de Metropoolregio. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit nvt 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio + 
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 Centrum Beeldende Kunst 

 
Samenvatting advies  

De beleidsnota is niet visionair, is weinig reflexief, geeft geen goede analyse van de ontwikkelingen en 
bewegingen in het veld van de beeldende kunst en positioneert vervolgens de instelling daarin 
onvoldoende. Op enkele onderdelen doet het CBK het goed. TENT. is het best functionerende onderdeel 
van de instelling. Het is een goede gedachte de Internationale Beeldencollectie (Sculpture International 
Rotterdam) bij het CBK onder te brengen. 
Aangevraagd: € 1.716.000 regulier subsidie, € 500.000 voor internationale beeldencollectie en uit BKV-
gelden € 1.400.000. 
Advies: Positief € 1.361.000 en uit BKV-gelden € 1.400.000 en een tussentijdse evaluatie 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) richt zich op beeldende kunstenaars en bewoners/bezoekers van 
Rotterdam. In de praktijk raken deze twee doelgroepen elkaar in de volgende zes functies die de 
instelling uitoefent: 

 in TENT. vinden Rotterdamse kunstenaars en vormgevers een eigen spraakmakend podium en een  
springplank naar (inter)nationaal succes 

 het CBK versterkt de positie van Rotterdamse beeldend kunstenaars door het stimuleren van 
ondernemerschap en research 

 het CBK laat kunstenaars hun creativiteit en passie inzetten voor talentontwikkeling en bijzondere 
educatie van jongeren 

 het CBK informeert en enthousiasmeert een niet-ingewijd maar wel betrokken publiek 
 het CBK beheert en promoot beelden in de openbare ruimte 
 het CBK geeft burgerinitiatieven en co-creatie een prominente plek in zijn opdrachtenbeleid 

Het CBK onderscheidt vervolgens vier werkterreinen waarop deze functies worden uitgeoefend 
1 Collecties van kunstwerken in de openbare ruimte (de Internationale Beeldencollectie en de 

Rotterdamse Beeldencollectie). Op dit vlak spelen zaken als beheer, onderhoud en restauratie, 
afstotingsbeleid, verdere ontsluiting en verfijning van de collecties, minder accent op het uitbreiden 
van de collecties. Wel veel aandacht voor informatie aan het publiek over de werken, 
adoptieprogramma’s, onderzoek naar mogelijkheden voor een nieuwe percentageregeling. 

2 Presentaties in TENT. waarbij (beeldbepalende) Rotterdamse kunstenaars en de stad centraal staan 
door middel van signalerende presentaties, thematentoonstellingen, educatieve activiteiten, 
debatten, prijzen en evenementen. Ook onderzoekt CBK samen met Stichting Witte de With naar de 
mogelijkheden voor het openen van de plint van het gebouw naar de straat. Voorts internationale 
promotie van Rotterdamse kunstenaars onder andere door een internationaal curatorennetwerk op te 
bouwen. 

3 De ondersteuning van burgerinitiatieven en gebiedsontwikkeling. Veel Rotterdamse burgers spannen 
zich in om een beeld of evenement in de eigen buurt te krijgen. Eigen kunstwerken en evenementen 
hebben een emotionele, verbindende waarde. Het CBK helpt de burger door mee te denken, zet 
expertise, netwerken en betrokkenheid in bij het proberen te realiseren van burgerinitiatieven. 

4 Met het Kunstbedrijf richt het CBK zich op kunstenaars en andere creatieve ondernemers in het 
verbeteren van het beroepsperspectief, in de opbouw van een zelfstandige praktijk. Daarvoor zijn 
verschillende instrumenten beschikbaar: de uitvoering van subsidieregelingen (zoals Onderzoek & 
Ontwikkeling), kleinschalig opdrachtenbeleid, buitenlandactiviteiten, artist-in-residencies, Platform 
Kunstenaars.  

Naast deze vier velden heeft het CBK een uitgesproken educatief beleid, onder meer met ateliers op 
scholen waar professionele kunstenaars actief zijn, met jongerenprojecten rondom tentoonstelling in 
TENT., met rondleidingen langs de beeldencollectie. Met een veelheid aan activiteiten in de beide 
gebouwen (Nieuwe Binnenweg en Witte de Withstraat) neemt het CBK actief deel aan pogingen om de 
levendigheid in de binnenstad te vergroten. 
Het CBK brengt in de komende cultuurplanperiode de omvang van zijn formatie terug. De kunstuitleen 
wordt ten minste kostendekkend maar bij voorkeur winstgevend gemaakt. De functie kunstuitleen wordt 
bij voorkeur binnen de organisatie gecontinueerd omdat deze belangrijk is voor het ondernemerschap van 
de Rotterdamse kunstenaars en van het CBK zelf.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  49.000 50.000 40.284 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 1.836.500 1.836.500 1.836.500 
 BKV gelden 1.147.200 1.297.000 1.297.000 
eigen inkomsten  2.824.000 4.577.000 1.413.000 
omzet  4.660.000 6.413.000  
bezoekersratio*  60,90 62,70 77,80 
eigen inkomstenratio**  94,6% 146,1% 45,1% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het Centrum Beeldende Kunst is een grote instelling met veel taken. De instelling beschikte in 2010 nog 
over 44 fte en brengt dit aantal de komende jaren terug tot 31. Dan nog wordt uit de cultuurplanaanvraag 
niet duidelijk wat er allemaal gebeurt binnen de instelling, waarom het gebeurt en welke keuzes er zijn 
gemaakt. De beleidsnota is niet visionair, is weinig reflexief, geeft geen goede analyse van de 
ontwikkelingen en bewegingen in het veld van de beeldende kunst en positioneert vervolgens de instelling 
daarin onvoldoende. Het blijft derhalve een wat willekeurige opsomming van functies die het CBK in 
Rotterdam wil vervullen, zonder voldoende context en samenhang. Bovendien begrijpt de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur niet dat in een tijd van bezuinigingen en veranderingen het CBK daarop niet 
anticipeert en met een ander beleid en ander budget zijn taken invult. Het aangevraagde bedrag is naar 
het oordeel van de Raad niet passend. 
 
Op enkele onderdelen doet het CBK het goed. TENT. is het best functionerende onderdeel van de 
instelling. Het is een goede, met enthousiasme en overtuigingskracht geprogrammeerde presentatieplek 
voor beeldende kunst met een uitstekend communicatief en educatief beleid. TENT. vervult voor zowel 
kunstenaars als publiek een rol in de stad, zij is actief in talentontwikkeling en toont op een goede manier 
wat er speelt. 
 
Het is een goede gedachte de Internationale Beeldencollectie (Sculpture International Rotterdam) bij het 
CBK onder te brengen. Dit kan positief uitpakken voor de afdeling Beeldende Kunst en Openbare Ruimte 
(BKOR), beheerder van de Rotterdamse Beeldencollectie en onvermoeibaar ondersteuner van 
burgerinitiatieven. Omdat de artistieke kwaliteit daarbij wel eens op de achtergrond raakt, is naar het 
oordeel van de Raad de samenwerking tussen SIR en BKOR een kans om de kwaliteit te bevorderen. Wel is 
het te betreuren dat de separate geldstroom van gemeentewege nu opgedroogd. De Raad meent dat de 
komende jaren het zwaartepunt dient te liggen op onderhoud, ontzamelbeleid en publieksinformatie over 
de beelden, niet op uitbreiding.  
 
Dat op last van de gemeente de kunstuitleen kostendekkend wordt gemaakt acht de Raad in de lijn met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. De internationale activiteiten van het CBK komen terecht weer op 
gang. Mede in dat licht acht de Raad het de taak van het CBK om de licht coördinerende functie van RAiR 
over te nemen, ook nu het Centrum over goede contacten met de kunstenaarsinitiatieven beschikt. Daar is 
geen aparte rechtspersoon voor nodig. 
 
BKV-gelden 
Het Centrum Beeldende Kunst heeft een omvangrijke aanvraag voor de BKV-gelden ingediend. Daarbij zij 
aangetekend, dat de instelling weinig met vormgeving doet (met uitzondering van TENT. en de Vitrine aan 
de Nieuwe Binnenweg), zij concentreert zich vooral op de beeldende kunst. De voorstellen die de 
instelling heeft ingediend passen naar de mening van de Raad goed binnen de uitgangspunten van de 
regeling. Ze zijn wat beeldende kunst betreft breed gericht, ondersteunend voor de Rotterdamse 
kunstenaar en tonen een goede spreiding over diverse geledingen van kunstenaars. De Raad acht de 
verantwoording over de besteding van de O&O (Onderzoek & Ontwikkelings)-gelden van de afgelopen 
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jaren artistiek-inhoudelijk onder de maat, maar twijfelt niet aan het nut van deze regeling die 
daadwerkelijk positieve effecten voor een interessante groep Rotterdamse kunstenaars lijkt te hebben. 
De Raad neemt de voorstellen van het CBK voor de BKV-regeling dan ook over.  
 
DNA van de stad 
Het Centrum Beeldende Kunst draagt positief bij aan de criteria, verzameld onder de term DNA van de 
stad. Beide gebouwen van het Centrum Beeldende Kunst (TENT. en Nieuwe Binnenweg) zijn met een keur 
aan activiteiten open naar de straat en de binnenstad, SIR is uitgesproken communicatief over de beelden 
in de stad, BKOR organiseert veel activiteiten rondom de beelden in de wijken. Het CBK is als instelling 
uitgesproken coöperatief en werkt met veel organisaties samen (met sterke uitschieters als Motel 
Mozaïque en ’t Gemaal, tot voor kort ook in het Pact op Zuid). 
 
Ondernemerschap 
Het Centrum Beeldende Kunst heeft met de kunstuitleen, de verkoop van kunstwerken en andere 
objecten, met een forse inkomstenpost wegens acquisitie van kunstwerken in de openbare ruimte, een 
behoorlijk bedrag aan eigen inkomsten. Op het punt van ondernemerschap scoort het CBK naar behoren. 
 
Talentontwikkeling 
Verschillende regelingen en activiteiten van het Centrum Beeldende Kunst zijn ondersteunend aan de 
ontwikkeling van talenten van beeldende kunstenaars. Ook heeft het CBK, met name in TENT., een 
overtuigend educatief beleid. Het onderneemt op dit punt wat het behoort te doen, gelet op de 
instrumenten die het in handen heeft. 
 
Metropoolregio 
Dit criterium is door het Centrum Beeldende Kunst niet besproken. 
 
Beoordelingskader  
Artistieke kwaliteit - 
DNA van de stad + 
Ondernemerschap 0 
Talentontwikkeling 0 
Metropoolregio nvt 
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 Chabot Museum 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over het Chabot Museum. Weliswaar is het 
museum niet bijzonder onderscheidend voor wat betreft zijn collectie- en tentoonstellingsbeleid, het 
draagt wel ten positieve bij aan het karakter van het Hobokengebied en heeft betekenis in zijn 
ensemblewaarde temidden van andere Rotterdamse musea.  
Aangevraagd: € 83.000 
Advies: Positief voor € 76.000 
 

Beschrijving aanvraag 
De hoofdtaak van het Chabot Museum is het opzetten en in stand houden van een voor publiek 
toegankelijk museum en kenniscentrum over het leven en werk van de schilder/beeldhouwer Henk 
Chabot, zijn tijdgenoten en geestverwanten en over kunst en architectuur gerelateerd aan het 
museumgebouw en haar omgeving.  
Jaarlijks bezoeken circa 10.000 mensen het museum, ruim 35.000 mensen bezoeken de website. Voor de 
beleidsperiode 2013-2016 continueert het museum staand beleid. Voor een substantiële opschaling van 
bezoekersaantallen en verdere aansluiting op ontwikkelingen in het Hobokengebied is een ambitie op de 
langere termijn geformuleerd.  
Het belangrijkste aandachtspunt in het beleid van het Chabot Museum is het actueel en contextueel 
presenteren van de eigen collectie Chabot en tijdgenoten voor diverse publieksgroepen. Het museum 
onderneemt daartoe verschillende projecten in de wijken en werkt bijvoorbeeld samen met Museum 
Boijmans Van Beuningen door gratis busvervoer aan te bieden met De Toering Museumbus. In de afgelopen 
periode is als gevolg daarvan een aanzienlijke stijging van het aantal schoolkinderen waarneembaar. De 
hechte relatie tussen de collectie en het pand en de overige Museumparkvilla’s in het Museumpark kan in 
de toekomst sterker gepositioneerd worden.  
De exploitatie van het Chabot Museum is voor het grootste deel gedekt door inkomsten uit private 
middelen als sponsoring, giften, fondsen, donateurbijdragen. Ruim 60% van de inkomsten komt van 
hoofdsponsor NEMAG, het familiebedrijf van de initiatiefnemers van het museum. Een vierjaarlijkse 
gemeentelijke bijdrage is van groot belang voor de implementatie van het in samenspraak met direct 
betrokkenen ingezette veranderingtraject. Dit bestaat uit de ontwikkeling van het Chabot Museum met 
een grote familiebetrokkenheid naar een professionele en meer onafhankelijke culturele organisatie met 
een breed gedragen financiële onafhankelijkheid, samen met de nog steeds betrokken familie. Daarom 
zijn voor de beleidsperiode 2013-2016 de volgende strategische doelen geformuleerd 

 vernieuwde positionering in het culturele veld 
 verbreding van het draagvlak 

Het museum beoogt deze doelen te behalen, niet door meer tentoonstellingen te organiseren, maar door 
betere aansluiting op en het creëren van blijvende betrokkenheid van specifieke doelgroepen. De 
inhoudelijke samenwerking met vergelijkbare musea en uitwisseling van collecties is van meet af aan een 
belangrijk speerpunt geweest en het museum wil daar in de toekomst een vervolg aan geven. De komende 
periode zal internationale samenwerking met name met verschillende musea in Duitsland en Oostenrijk 
het museum in staat stellen andere netwerken te benutten en het eigen profiel te versterken.  
De ervaringen met diverse projecten in het kader van musea in de wijken zijn positief, voor de komende 
beleidsperiode is het museum voornemens dergelijke projecten te continueren en zo mogelijk uit te 
breiden, waardoor de wijkgerichte aanpak, zoals bijvoorbeeld rond het beeld De Voetballer van Chabot in 
het Feijenoord Stadion verder kan worden ontwikkeld. De wederzijdse inspiratie die ontstaat, draagt bij 
aan het verbreden van het draagvlak in Rotterdam. Hiervoor zijn volgens het Chabot Museum extra 
capaciteit en middelen vereist. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  9.543 10.653 10.366 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 83.000 83.000 83.000 
eigen inkomsten  299.000 309.000  
omzet  382.000 392.000  
bezoekersratio*  8,70 7,80 8,00 
eigen inkomstenratio**  360,2% 372,3%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Inhoudelijk ligt de betekenis van het museum vooral in zijn ensemblewaarde temidden van andere 
Rotterdamse musea. In de context van die andere musea en van het Museumpark draagt het 
Chabotmuseum op positieve wijze bij aan het karakter van dit gebied. Ook is van belang dat de prachtige 
villa waarin het is gevestigd op deze wijze een passende bestemming heeft gekregen en voor publiek 
toegankelijk is. De tentoonstellingen worden professioneel gemaakt en hebben een constant eigen 
publiek.  
Als we alleen naar het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het museum kijken is de instelling niet 
bijzonder onderscheidend. De aanvraag biedt weinig inhoudelijke visie waardoor de indruk wordt gewekt 
dat het museum de komende jaren zonder verrassingen op de ingeslagen weg doorgaat.  
 
DNA van de stad 
Met vrij weinig middelen (de organisatie heeft een omvang van 2,3 fte en drijft voor de rest op 
vrijwilligers) is het museum behoorlijk actief, in eigen huis maar ook in de stad. 
 
Ondernemerschap 
Het museum vraagt een relatief klein bedrag aan subsidie, een bedrag dat 20% van de omzet bedraagt. 
Daarin scoort het museum positief. Het valt de Raad echter ook op, dat het in gang gezette bestuurlijke 
veranderingsproces nog weinig heeft opgeleverd. In het licht van de aankondiging dat de private financier 
van het museum zich ergens in de komende jaren zal terugtrekken baart het de Raad zorgen dat er nog 
geen uitgewerkt scenario voor de toekomst ligt. Heeft dit museum overlevingswaarde als het losser van de 
mecenas en eigenaar van de werken komt te staan? 
 
Talentontwikkeling 
Op dit onderdeel onderneemt het museum geen activiteiten. De educatieve functie ligt (voor het formaat 
van de instelling) op redelijk niveau. 
 
Metropoolregio 
Deze factor speelt geen rol. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Cinemar 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht de doelstellingen van Cinemar op zichzelf genomen 
sympathiek, maar de Raad is van mening dat de plannen summier zijn uitgewerkt en matig onderbouwd. 
De Raad mist een sterke artistiek-inhoudelijke gedrevenheid en visie. Cinemar is actief in de wijken van 
Rotterdam, wat de Raad waardeert. Het bereik van die deelprojecten is bescheiden geformuleerd. 
Ondanks dat het festival zijn programma verbreedt tot meer Arabische (film-)landen dan alleen Marokko, 
beoordeelt de Raad de opzet en het ambitieniveau voor publieksbereik als smal. Ook is de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur van mening dat de organisatie van Cinemar weinig professioneel is. 
Aangevraagd: € 50.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Cinemar is in 2011 als zelfstandige stichting opgericht vanuit het Marokkaans Filmfestival Cinemar. Dit 
festival kende eerder tweejaarlijkse edities als een activiteit van de Marokkaans/Rotterdamse Stichting Al 
Jisr. Het festival vertoonde in zijn eerdere edities een selectie van de beste films uit Marokko, gekozen 
door filmspecialisten uit Marokko, Frankrijk en de Arabische wereld in samenwerking met een 
vertegenwoordiger van de festivalorganisatie. 
Stichting Cinemar streeft ernaar om door zijn selectie filmliefhebbers en Rotterdammers van diverse 
achtergrond kennis te laten maken met filmproducties uit Marokko en –breder– de Arabische wereld die 
relatief weinig te zien zijn in bioscopen of filmhuizen. Een tweede doelstelling is om via het medium film 
een extra aanbod aan informatie te bieden, als aanvulling op de Nederlandse/westerse berichtgeving. Op 
die manier draagt het festivalprogramma bij aan kennis, verdieping en nuancering van de beeldvorming 
over Marokko en de Arabische wereld. 
Na een aantal edities zet Cinemar met ingang van 2012 het festivalprogramma op als een jaarlijks 
evenement. De organisatie breidt haar activiteiten uit met enkele nieuwe onderdelen: naast het 
festivalprogramma bestaat de Cinemar-AWARD (Rotterdam), Cinemar-Nederland (filmvertoningen in onder 
andere Utrecht, Den Haag, Vlaardingen, Amsterdam), Cinemar-Wijkeditie (Rotterdam) en start zij met de 
Cineclub, dat plaatsvindt buiten de festivalperiode en specifiek gericht is op jongeren. 
De organisatie verbreedt de inhoud van het festival tot wat zij noemt: de culturele regio van de Arabische 
wereld in ruime zin. Deze verbreding van het perspectief is mede ingegeven door de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld. Ook speelt voor de organisatie een rol dat dankzij 
eerdere edities van het festival, Cinemar ruimer toegang heeft gekregen tot cineasten en andere 
betrokkenen in de Arabische filmwereld. De organisatie neemt zich voor in komende edities van het 
festival steeds een ander gastland (anders dan Marokko) centraal te stellen in het programma. Eerdere 
edities waren opgezet rond een thema dat zowel in Marokko als in Nederland actueel was. De organisatie 
beschrijft in haar terugblik op die werkwijze dat daarin het Nederlandse perspectief of het gekozen 
thema kon overheersen hetgeen de keuzemogelijkheden beperkte. Dat in het verleden elke editie een 
ander thema centraal stelde, verhinderde eveneens dat een sterke inhoudelijke koers kon worden 
uitgezet. De recente maatschappelijke en politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld brengen 
veranderingen met zich mee, ook op het gebied van film. Cinemar zal om die redenen in de komende 
edities één thema centraal stellen en van verschillende kanten belichten: De Arabische Lente? 
Cinemar zal in de komende edities meer aandacht besteden aan korte films. De organisatie merkt op dat 
korte films als gevolg van hun relatieve beperkte omvang de maker meer vrijheden bieden: grotere 
inhoudelijke, cinematografische vrijheid en er is minder zelfcensuur mede ten aanzien van (de wensen 
van) financiers. 
Het programmaonderdeel Wijkeditie heeft een specifiek sociaal-culturele doelstelling. Het nieuwe 
onderdeel CINECLUB bestaat uit vertoningen van films op DVD in geschikte laagdrempelige 
wijkaccommodaties (wijkcentra, locale cultuurcentra, scholen en zelforganisaties) ingebed in een 
programma van discussie en reflectie. Het doel is om op die manier bezoekers van verschillende 
opleidingsniveaus en/of mensen die geen frequente bioscoopbezoekers zijn en in het bijzonder jongeren 
kennis te laten maken met kwalitatief goede films. Door de films en in gesprekken worden de bezoekers 
geïnformeerd over maatschappelijke onderwerpen uit Marokko en de Arabische wereld die relevant zijn 
voor hun leven in Nederland. Het programma draagt op die manier bij aan ontwikkeling van identiteit en 
opinievorming. 
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Cinemar omschrijft als onderscheidend element dat de selectie van films een ander, aanvullend 
perspectief biedt op de Arabische wereld en op filmconventies. Het leidt bezoekers naar films en 
discussieprogramma’s. Het verbindt laagdrempelige accommodaties en zelforganisaties uit de regio met 
geïnstitutionaliseerde instellingen in de deelnemende steden. Tijdens de edities in 2005 en 2007 werden 
de films vertoond in zes steden in Zuid-Holland. Om financiële redenen vielen voor de editie van 2010 drie 
steden af. In Rotterdam kiest Cinemar voor een vertoningslocatie in het centrum. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht de doelstellingen van Cinemar op zichzelf genomen 
sympathiek. Echter, de Raad mist in het beleidsplan een sterke artistiek-inhoudelijke gedrevenheid en 
visie. De opzet van het festival acht de Raad weinig sprankelend. De programmaonderdelen liggen voor de 
hand binnen het format van een festival: een meerdaags festival in Rotterdam met een competitie en 
programmering in andere steden. Het nieuwe onderdeel de Cineclub, waarin de filmvertoningen meer in 
het teken staan van sociale doelstellingen, films op DVD worden vertoond op laagdrempelige 
(wijk)locaties met discussie na afloop, specifiek gericht op jongeren, acht de Raad zinvol. De doelstelling 
is echter bijzonder bescheiden: 10 van dergelijke vertoningen in de vier grote steden, voor gemiddeld 30 
jongeren. De Raad acht het een logische stap dat Cinemar het accent van zijn programma wil verleggen 
naar films uit een grotere Arabische regio dan Marokko. Het beleidsplan echter noemt daarvan geen 
concrete voorbeelden en noemt herhaaldelijk alleen Marokko. Het voornemen in de komende edities, 
gedurende een aantal jaren, één thema –De Arabische lente?– centraal te stellen, overtuigt de Raad niet. 
Die keuze is inhoudelijk niet sterk onderbouwd. Het geschetste programma van Cinemar vertoont overlap 
met andere initiatieven en de vertoningen van films in het reguliere circuit van bioscoop, filmhuizen en 
het International Film Festival Rotterdam, al is het aanbod van films uit Marokko en de Arabische wereld 
daarin niet bijzonder groot. De Raad vindt in het nu voorliggende beleidsplan van Cinemar onvoldoende 
inhoudelijke keuzes of een visie op de beoogde artistieke kwaliteit. 
 
DNA van de stad 
De Raad onderkent dat Cinemar zich met zijn programma richt op een specifieke publieksgroep die in 
Rotterdam en andere steden ruim vertegenwoordigd is. Cinemar is actief in de wijken van Rotterdam, wat 
de Raad waardeert. Anderzijds acht de Raad het beoogde potentiële publiek smal van samenstelling, 
ondanks de verbreding van de inhoud van het festival tot meer Arabische (film)landen. Naar de mening 
van de Raad draagt de focus in het programma van Cinemar niet beduidend bij aan emancipatie of het 
slechten van grenzen tussen verschillende bewonersgroepen.  
 
Ondernemerschap 
De Raad waardeert de inzet van Cinemar om met een kleine groep (vrijwillige) medewerkers het festival 
te realiseren. Het beleidsplan schetst grote inzet voor de realisatie van het programma, evenals voor de 
werving van middelen uit fondsen en sponsoring door (Marokkaanse) bedrijven. Niettemin beoordeelt de 
Raad de organisatie van Cinemar als smal en weinig professioneel. 
 
Talentontwikkeling 
Cinemar heeft geen programma voor talentontwikkeling of cultuureducatie. 
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Metropoolregio 
Cinemar voert projecten uit in andere steden, onder andere in Den Haag. Naar de mening van de Raad 
draagt het festival desondanks niet bij aan de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Circus Rotjeknor 

 
Samenvatting advies 

De aanvraag rept niet over de gevolgde methodiek of een pedagogisch-didactische visie. Desondanks is er 
sprake van een sympathieke organisatie die inhoud en vorm geeft aan het begrip Rotterdam Circusstad. 
De organisatie is klein en (nog) niet professioneel. Er wordt in metropoolverband samen gewerkt. 
Aangevraagd: € 129.000 
Advies: Positief € 48.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Circus Rotjeknor (CR) wil het circusspel bereikbaar maken voor een zo groot mogelijke groep kinderen en 
jongeren uit de samenleving. “Circusspel”, aldus de statuten van CR, “bevordert de sociale, emotionele, 
creatieve en motorische ontwikkeling van kinderen van zes tot achttien jaar”. Daarbij zijn de, wat de 
aanvrager zelf noemt, “oubollige” circusvarianten met dieren en clown-acts achterwege gelaten. Bij CR 
gaat het om jongleren, acrobatiek en allerlei bij het circus horende behendigheden die zich bewegen 
tussen sport en spel. Speciaal aandacht wordt besteed aan de live circusmuziek.  
CR zoekt de wijken op. Zo wordt In de wijk Hillesluis op een brede school permanent circusles gegeven. 
Het is de ambitie van CR dit project uit te breiden tot permanente circusclubs na schooltijd in maximaal  
5 Rotterdamse wijken voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Het gaat daarbij om groepen tussen de 12 en 20 
leerlingen gedurende 30 lessen per jaar. In de Nederlandse jeugdcircussen wordt gewerkt aan de 
kwaliteitsbevordering van circusdocenten. In landelijk verband wordt samengewerkt om tot een 
certificering van docenten te komen. CR gaat een praktijkboek uitgeven.  
Promotie hoefde aanvankelijk niet eens zo intensief plaats te vinden want er was een wachtlijst voor 
circuslessen. Dat is door de economische crisis veranderd. Er worden nu jaarlijks open dagen 
georganiseerd. CR kent circusclubs (vaste groepen met ongeveer 30 kinderen), een club speciaal waarin 
een tiental kinderen met een verstandelijke beperking zitten en drie optreedgroepen met de meest 
gemotiveerde artiesten. Ieder jaar organiseert CR 23 producties waar in totaal 6250 toeschouwers op 
afkomen, waarvan in Rotterdam 5000. 
CR is mede initiator geweest van de hbo circusopleiding Rotterdam Circus Arts bij Codarts.  
CR treedt onder meer op in het Theater Zuidplein en de Rotterdamse Schouwburg en werkt samen met 
instellingen als SKVR en Rotterdam Festivals. Er is een intensieve samenwerking met circussen elders in 
het land, waarvan twee in de metropoolregio. Er zijn ook nationale en internationale contacten. 
CR is op zoek naar een eigen, herkenbare ruimte die een belangrijke rol zou kunnen spelen bij 
schoolbezoek, bijvoorbeeld in het kader van het Cultuurtraject. Maar deze zou ook als oefenruimte 
kunnen dienen voor professionele circusacts, PABO studenten enzovoorts. CR is ook in de open lucht 
regelmatig te zien in Rotterdam met als hoogtepunt het Rotterdam Circusstad Festival op het 
Schouwburgplein; daarnaast op tal van andere plekken. 
CR wil aantrekkelijk zijn voor iedereen. Tot nu toe zijn kinderen van hoger opgeleide ouders wat 
oververtegenwoordigd maar via het project Circus in de wijk dat door scholen vaak wordt ingehuurd komt 
CR ook steeds meer bij andere groepen in de stad. In het kader van het gemeentelijke onderwijsbeleid 
Beter Presteren worden taal- en rekenonderdelen door docenten bewust geïntegreerd in circuslessen. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  34.187 30.493 21.842 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 105.500 99.500 99.500 
eigen inkomsten  279.241 268.036 89.968 
omzet     
bezoekersratio*  3,10 3,30 4,60 
eigen inkomstenratio**  264,7% 269,4% 90,4% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Circus Rotjeknor is een sympathieke organisatie met een breed aansprekend product en heldere 
doelstellingen voor wat betreft het lesprogramma en de deelname van leerlingen. Circus is een genre 
waarin kunstzinnige activiteit samengaat met lichaamsbeheersing, wat voor de deelnemers een sterk 
vormende werking kan hebben. De organisatie richt zich op individuele deelnemers, zij verzorgt projecten 
op scholen en bedient ook bijzondere groepen deelnemers, kinderen met een verstandelijke beperking.  
Circus Rotjeknor geeft voorstellingen en neemt regelmatig met acts deel aan evenementen in de stad, 
voor zover dat mogelijk is met de jonge deelnemers. De toename van circusactiviteiten in Rotterdam is 
een stimulans. De aanvraag maakt echter geen statement over circus, noch over de ontwikkelingen binnen 
het vakgebied. Evenmin rept de aanvraag over de gevolgde methodiek of een pedagogisch-didactische 
visie.  
 
DNA van de stad 
Circus Rotjeknor bereikt een breed publiek via de schoolactiviteiten, maar het is onduidelijk of de 
diversiteit van Rotterdam zich weerspiegelt in het team of onder de (individuele) deelnemers.  
De organisatie is een bekend merk in de stad. Het circus is zowel zichtbaar in de stad bij evenementen, 
als via zijn lesmodules en projecten in de wijken. Medewerking aan wijkactiviteiten van andere 
instellingen is goed denkbaar.  
 
Ondernemerschap 
De organisatie is klein en behoeft professionalisering. Het beleidsplan en de begroting voorzien in 
bedrijfsontwikkeling. Voor Circus Rotjeknor kan samenwerking of fusie met een andere instelling voor wat 
betreft de back-office zinvol zijn. De organisatie heeft een zo geringe omvang dat groei bijna niet te 
realiseren is, bovendien is het de vraag of zij echt moet groeien in aantallen leerlingen. Het onderwerp 
marketing is slecht uitgewerkt. De marketing lijkt zich vooral te richten op de groepen die het circus al 
bereikt. 
 
Talentontwikkeling 
In de opzet van de opeenvolgende lesgroepen, heeft Circus Rotjeknor een doorlopende leerlijn.  
De deelnemers kunnen doorgroeien, doorstroom naar een circusopleiding, zoals bij Codarts, is denkbaar. 
 
Metropoolregio 
Circus Rotjeknor werkt intensief samen met twee jeugdcircussen in de metropoolregio. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Conny Janssen Danst 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over subsidiëring van Conny Janssen Danst 
in het Cultuurplan 2013-2016 omdat het gezelschap als vliegwiel voor de dans in Rotterdam is aan te 
merken: producties en talentontwikkeling hebben de energie en het elan dat bij Rotterdam hoort.  
Conny Janssen Danst moet volop de kans krijgen door te ontwikkelen. Het gezelschap is een 
bruggenbouwer naar nieuwe publieksgroepen. De samenwerking met Dansateliers in een soort 
Dansateliers+ acht de Raad veelbelovend. 
Aangevraagd: € 475.000 
Advies: Positief € 450.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Conny Janssen Danst maakt moderne dans toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek met 
grootschalige producties, met livemuziek op grote podia en op locatie, blijken zowel artistiek als zakelijk 
succesvol. Op die weg gaat CJD de komende jaren door. In de cultuurplanperiode streeft CJD naar 2 
nieuwe grote zaal voorstellingen, 2 actuele bewerkingen van repertoirestukken en 2 locatievoorstellingen. 
Elke tournee met een groot stuk beslaat 40 speelbeurten. Daarmee worden jaarlijks 16.500 bezoekers 
bereikt waarvan 3500 in Rotterdam. Om een tourneevoorstelling voor de grote zaal mogelijk te maken 
(financieel en organisatorisch) wordt gedacht aan een double bill: een combinatie van een 
dansvoorstelling met een popconcert. 
Om het jaar wordt in Rotterdam een voorstelling op locatie gemaakt. Onderzocht wordt of deze 
locatievoorstellingen ook kunnen gaan reizen. Rond alle voorstellingen wordt een uitgebreide 
randprogrammering verzorgd, waardoor een CJD voorstelling tot een ‘totaalbeleving’ wordt.  
Internationaal reist men in Europa met een accent op Duitsland. Onderzocht wordt of repertoire kan 
worden aangeboden aan Duitse gezelschappen.  
Wat talentontwikkeling betreft ligt de nadruk op drie sporen 

 aan dansers in opleiding bij Codarts worden jaarlijks 4 stageplekken aangeboden, de stage is een vaste 
plek in het curriculum van Codarts 

 in samenwerking met Scapino Ballet en Korzo Den Haag wordt de masteropleiding choreografie van de 
Rotterdams Dansacademie /Codarts nieuw leven ingeblazen, het accent ligt daarbij op de fysieke dans 
en de relatie tot het publiek 

 CJD creëert een structurele ruimte voor onderzoek, innovatie en presentatie, Het Danslokaal, met als 
initiële partners: HipHopHuis, Korzo Den Haag en Rotterdamse Schouwburg. De jaren waarin CJD geen 
locatieprojecten uitvoert (2013 en 2015) maken hoogtepunten uit Het Danslokaal een korte tournee 
langs Nederlandse danspodia in de productie Rotterdamse Lente.  

Voor het Lokale Cultuurcentracircuit maakt CJD een aangepaste versie van haar choreografieën.  
Wat cultuureducatie betreft is er een tweesporenbeleid 

 docenten krijgen in de studio van CJD inhoudelijke thema’s aangereikt (ontwikkeling educatief 
aanbod) 

 middelbare scholieren worden in de studio van CJD uitgenodigd om een inleiding en een repetitie mee 
te maken, daarnaast zijn er masterclasses en workshops. 

Een maal per jaar is er een festival waarbij danskernen, amateurdansers en het semiprofessionele veld 
worden betrokken. 
CJD wil 6 dansers en een repetitor/assistent als vaste kern van het ensemble. 
CJD beschouwt haar huidige huisvesting op de ’s-Gravendijkwal als de meest optimale locatie voor haar 
ambities. 
CJD gaat proberen haar inkomsten via vrienden van CJD fors te laten toenemen en introduceert in 
verband daarmee een systeem waarbij “de vriend van nu de donateur van straks” zal zijn. De banden met 
de vrienden zullen worden aangehaald door meer contactmomenten in te bouwen. In Conny’s Keuken 
worden jaarlijks 25 tot 30 ondernemers en decisionmakers uitgenodigd. Er wordt gestreefd naar een Club 
van 50 waarvan elk lid een fors bedrag wil inleggen. 
Vanuit de Club van 20-ers worden een vijftal creatieve jongeren in de leeftijd tussen 20 en 30 gevraagd op 
te treden als ambassadeur én adviseur van CJD.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  20.643 14.237 19.230 
structurele subsidie rijk 663.500 699.500 663.500 
  gemeente 257.500 257.500 257.500 
eigen inkomsten  263.000 384.000 351.773 
omzet  1.184.000 1.305.000  
bezoekersratio*  44,60 67,20 47,90 
eigen inkomstenratio**  28,6% 40,1% 38,2% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 48 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De artistieke visie is mooi ingebed in de aanvraag. Het beleidsplan wordt door de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur omschreven als integer, helder, transparant. De verbinding die gelegd wordt naar 
Codarts is interessant. De handtekening van de artistiek leider is herkenbaar: door de Raad getypeerd als 
verrassend op het gebied van allianties, maar niet altijd echt innovatief. De ingeslagen weg met 
locatieprojecten is veelbelovend. De aanvraag is heel Rotterdams en strategisch; alleen al vanwege de 
voorgenomen verbindingen met andere disciplines, waarbij de aankondiging om de urban invloeden in de 
artistieke benadering te verwerken er een is die ook door de andere dansgezelschappen wordt geuit. De 
Raad beschouwt CJD momenteel als het vliegwiel voor de dans in Rotterdam; producties en 
talentontwikkeling (zie hierna) bevatten de energie en het elan dat bij Rotterdam hoort. De positie van 
CJD is dermate van belang dat de Raad van mening is dat de aanvraag grotendeels gehonoreerd moet 
worden; in dit cultuurplan een uitzonderlijke positie. CJD werkt in het huidige cultuurplan met een 
beperkt budget en heeft de verwachtingen volledig waargemaakt, reden waarom zij nu de kans moet 
krijgen door te ontwikkelen. In het dansbestel in Rotterdam hoort een modern dansgezelschap met een 
stevige basis. Het gezelschap dient zich zo coöperatief mogelijk op te stellen in de verwachting dat de 
daaruit ontstane synergie tot extra impulsen en richtingen leidt. 
 
DNA van de stad 
De aanvraag verhoudt zich goed tot het DNA van de stad omdat CJD, de stad opzoekt, onderzoekt en altijd 
bereid is tot samenwerking, ook buiten het eigen circuit. Dit gezelschap is daardoor een bruggenbouwer 
naar nieuwe publieksgroepen in de stad en daarbuiten. Ondanks dit alles is het aantal speelbeurten in 
Rotterdam toch wat gering.  
De locatieprojecten maken de verbinding met de stad manifest, waarbij de voorstelling Common Ground 
op het dak van de Hofbogen uit 2010 het meest in het oog springt.  
Het is jammer dat de huidige huisvesting geen plintfunctie heeft.  
 
Ondernemerschap 
CJD heeft een trouw publiek, ook buiten Rotterdam. Het meedoen aan So you think you can dance heeft 
CJD in de stad en het land geen windeieren gelegd. Het resultaat in termen van een behoorlijk financieel 
draagvlak onder Vrienden is in verhouding alsnog gering.  
Het totaal aantal opgevoerde activiteiten is hoog maar deze zijn door de uiteenlopende aard onderling 
moeilijk vergelijkbaar. CJD is een opvallend actief gezelschap, zowel in de wijken als in en buiten de 
stad. Een eigen onderzoek naar publieksbereik is niet zo vanzelfsprekend maar CJD doet het wel.  
Er wordt door het gezelschap een hoger bedrag gevraagd. Daarin komt vooral de uitdrukkelijke wens tot 
uitdrukking om de dansers, na jaren van werk op contractbasis, een vaste aanstelling te bieden. CJD wil, 
6 dansers en een repetitor/assistent vast als kern van het ensemble. De Raad meent dat het nu tijd is om 
CJD die basis te geven teneinde de artistieke visie uit te kunnen werken. 
De Raad vindt het getuigen van lef om enerzijds de publiciteitsbegroting omlaag te brengen en anderzijds 
meer mensen te willen bereiken. De inzet van –relatief goedkope- social media wordt hiervoor als 
aanleiding gezien. De Raad geeft echter mee dat social media niet als een vrijblijvender medium mag 
worden beschouwd. Het vraagt een minstens zo actief begeleidingstraject als oudere media. De Raad acht 
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het verstandig dat CJD is begonnen met het opzetten van een business club, ook al is over het welslagen 
nog niets te zeggen.  
 
Talentontwikkeling 
De aanvraag schildert een meester-gezelgevoel als het gaat om de begeleiding van nieuwe dansers; dat 
wordt gewaardeerd: dansers en makers leren het vak onder de vleugels van. Exponent hiervan is Brand 
New, een initiatief in samenwerking met Dansateliers. In dit programma krijgen jonge makers de 
gelegenheid om met inzet van de dansers van Conny Janssen Danst en onder begeleiding van Conny 
Janssen en Amy Gale en opvolgster Kirstin de Groot aan eigen choreografieën te werken. De artistiek 
leider is een echte danspedagoog waardoor ze de juiste sfeer weet te creëren en vooral een coachingsrol 
wil vervullen. De eigen werkwijze wordt daardoor evenwel érg benadrukt. CJD wil school maken, maar het 
perspectief van één persoon die zijn stempel drukt heeft ook beperkingen. Oplossingen daarvoor worden 
elders in het cultuurplan aangedragen. 
Er is geen duidelijke strategie bij het volgen van talent. De ideeën over educatie aan het reguliere 
onderwijs zijn niet echt uitgewerkt en ademen een wat verplicht karakter. Educatie wordt min of meer 
uitbesteed aan de SKVR, terwijl van een ‘gevestigde’ instelling op dit gebied ook een inspanning mag 
worden verwacht.  
 
Metropoolregio  
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Dance Works Rotterdam/André Gingras (DWR/AG) 

 
Samenvatting advies 

De choreografische traditie is losgelaten en daarmee is de toekomst onduidelijk. Er zijn inmiddels 
meerdere gezelschappen die aangeven urban invloeden in hun producties te gaan verweven. Er is gerede 
twijfel of de op zich mooie ambities voor het komende Cultuurplan gerealiseerd gaan worden, het 
bestaansrecht van Dance Works moet nog worden bewezen. 
Aangevraagd € 597.800 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Dance Works Rotterdam/André Gingras heeft als hoofdtaken de ontwikkeling van een nieuw en innovatief 
repertoire en talentontwikkeling in Rotterdam. In plaats van dans spreekt DWR/AG liever over 
choreografische cultuur waarbij gedoeld wordt op “een gedeelde danscultuur, een platform waar 
vrijetijdsbeoefenaars, jonge talenten en professionals elkaar kunnen ontmoeten en waaruit 
choreografische activiteiten ontstaan naar verschillende plaatsen: theaterzaal, openbare ruimtes, 
stadwijken en huiskamers”. Deze doelstellingen wijken volledig af van het voormalige Dance Works 
Rotterdam (o.l.v. Ton Simons).  
De choreografieën van artistiek directeur André Gingras spreken qua thematiek en danstaal een jonger 
publiek aan dan gebruikelijk. DWR/AG incorporeert in haar activiteiten op buitenlocaties en in 
voorstellingen nieuwe fenomenen uit het jonge grootstedelijke klimaat als stuntvallen en freerunning, 
guerillaperformances, flashmobs en circus acts. Met deze nieuwe benadering denkt DWR/AG jaarlijks 
15.000 (was 10.000, in 2016 oplopend tot 20.000) bezoekers te trekken, waarvan 4250 (was 3000) in 
Rotterdam, 50 % op ongebruikelijke locaties, percentage bezoekers jonger dan 30 jaar op te voeren van  
5 % nu naar 35 %. Per jaar gaat het om één productie die op 60 plaatsen wordt opgevoerd; één community 
art project (alleen mogelijk met externe financiering) en 3 reprises voor met name het internationale 
circuit. Met de nieuwe benadering wil DWR/AG bereiken dat Rotterdam in 2016 bekend is om zijn 
transdisciplinaire en hybride producties. DWR/AG wil dan van alle dansgezelschappen er het best in 
geslaagd zijn om “via flexibele productieprocessen een groot nieuw publiek aan te boren en zo de 
danskunst de toekomst in te begeleiden”.  
De invoering van een nieuwe choreografische cultuur leidt tot een gedeelde danscultuur van vrije 
tijdsbeoefenaren en professionals, hybride danservaringen waarin wordt samengewerkt met allerlei 
kunstdisciplines, hervorming van de danstaal door freerunning, acrobatiek en monumentale fysieke magie. 
Ook zal opgetreden worden op en voor commerciële evenementen.  
Publiek moet minder een toeschouwer en meer een deelgenoot worden. Voor elke publieksgroep heeft 
DWR/AG een aansprekende dansvorm.  
DWR/AG wil een aanvullend totaalpakket gaan leveren waarbij een voorstelling wordt omgeven met 
workshops, performances en video-installaties. DWR/AG heeft tevens een poortfunctie wat betekent dat 
verwante instellingen (ook internationaal) bij de organisatie van het totaalpakket worden betrokken.  
Als uniek communicatiemiddel wordt tagging genoemd: de ene organisatie noemt de andere organisatie 
als verwant. DWR/AG zoekt vooral aansluiting bij clusters van jonge, creatieve ondernemers. Les 
provocateurs zijn jonge ambassadeurs van DWR/AG die een dialoog over danskunst binnen hun eigen 
community op gang brengen. 
InterACT is zijn workshops binnen- en buitenschoolse talentontwikkeling waarbij een combinatie wordt 
aangeboden van een fragment van een voorstelling, een basisles in een populaire dansstijl en/of sport en 
de opdracht een eigen choreografie te maken. Hierin wordt samengewerkt met SKVR, Codarts, Korzo en 
het Johan de Witt college uit Den Haag.  
Talentontwikkeling gericht op een beroepsperspectief krijgt vorm in het programma ExPort met 
meerjarige residencies voor getalenteerde makers waarbij alle faciliteiten van DWR/AG ter beschikking 
staan. Er komt een tweejaarlijks symposium over transdisciplinaire werkwijze in choreografieën, waarbij 
een beroep wordt gedaan op een internationaal netwerk dat DWR/AG heeft ontwikkeld. 
Met een aantal Rotterdamse festivals wordt samengewerkt aan een community art project dat aansluit bij 
de thema’s van de festivals. Op basis van authentiek materiaal in het plaatselijk dialect maakt de 
artistiek leider een uiteindelijke choreografie voor deze festivals. Op de straat verzorgt DWR/AG met een 
zekere regelmaat guerillaperformances. Deze performances dienen vervolgens als inspiratie voor de eigen 
producties.  
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Als cultureel ondernemer probeert DWR/AG een grote brede publieksgroep te activeren en inspireren. De 
banden met partners in Den Haag zullen versterk worden, o.a. in de genoemde community art projecten. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  10.794 10.541 20.325 
structurele subsidie rijk 250.000 59.000 59.000 
  gemeente 610.000 610.000 610.000 
eigen inkomsten  42.000 53.289 70.157 
omzet  902.000 829.000  
bezoekersratio*  79,70 63,50 32,90 
eigen inkomstenratio**  4,9% 8,0% 10,5% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Vanwege de wijziging in de artistieke koers is hier eigenlijk sprake van een nieuwe aanvrager. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur signaleert een energiek opgestelde aanvraag met stoere taal en 
een nieuw begrippenidioom. De aanvraag is in die zin erg innovatief, weet soms de vreemdste disciplines 
verrassend te combineren en speelt origineel in op stedelijke cultuur. Er is sprake van een boeiende mix 
van urban en academische invloeden, die echt(er) alle kanten uitgaan. De choreografische traditie is 
losgelaten en daarmee is de toekomst onduidelijk. Er zijn inmiddels meerdere gezelschappen die 
aangeven urban invloeden in hun producties te gaan verweven; origineel is de opstelling van Dance Works 
wat dit betreft niet. 
De geheel nieuwe terminologie beklijft nog niet en neigt soms naar het populaire. De tot op heden 
geleverde choreografieën zijn naar de mening van de Raad twijfelachtig wat de artistieke kwaliteit 
betreft, met name de grote zaal productie. Onderzoek en ontwikkeling in deze is geboden, zeker nu meer 
gezelschappen en crews zich hiervoor aandienen. De Raad wil graag in deze behoefte voorzien maar acht 
het niet gerechtvaardigd om het budget daartoe bij slechts een gezelschap te beleggen. 
Desalniettemin weet Dance Works met haar benadering nieuw publiek te bereiken. Er is echter gerede 
twijfel of de op zich mooie ambities voor het komende cultuurplan gerealiseerd gaan worden, het 
bestaansrecht van Dance Works moet nog worden bewezen. 
Het gevraagde bedrag is hoog, meer verklaarbaar vanuit de geschiedenis dan vanuit de aard van de 
aanvraag.  
 
DNA van de stad 
De nieuwe opzet sluit aan bij wat in de stad gaande is en bereikt een jong publiek, Dance Works is heel 
actief en creatief aanwezig -ook op straat- en gaat de discussie over de dans in de stad met een open 
vizier aan. Dance Works is actief in de digitale media maar of het beklijft is de vraag. 
De Raad is op basis van het recent getoonde nieuwe profiel niet overtuigd dat Dance Works inderdaad het 
urban gezelschap is, zoals zij zelf pretendeert te zijn, dat de vervlechting van urban dance met de 
academische dans tot stand gaat brengen. De context van waaruit het stuk geschreven is, is eerder 
literair-filosofisch dan van de urban wereld. 
 
Ondernemerschap 
Dit is geen onderneming, de aanvraag is meer op te vatten als een onderzoeksverzoek.Voor de Raad is 
Dance Works in de nieuwe vorm meer een experiment. De aanvraag waait alle kanten op en iedereen mag 
meedoen. Van een inhoudelijke of organisatorische samenwerking met andere gezelschappen is evenwel 
tot op heden niets gebleken.  
Het inkomen van de artistieke en zakelijke leiding is hoog; er is weinig geld uitgetrokken voor technische 
ondersteuning. De voordelen van alle voorgestelde samenwerkingsverbanden buiten de danssector zijn 
niet uitgewerkt, er is hooguit sprake van intenties. 
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Talentontwikkeling 
Dance Works verkent het terrein van de urbandance (met name free-running) en biedt ruimte aan 
studenten en net-afgestudeerden van dansvakopleidingen. Dance Works heeft op zich een duidelijke 
plaats in de opleidingsketen maar een methodiek die op het kunstvakonderwijs aansluit ontbreekt. 
De intentie om veel met vrijetijdskunstenaars te werken wordt op prijs gesteld.  
De opgevoerde Interact methodiek is niet nieuw,maar blijkt in de praktijk goed te werken.  
De educatieve activiteiten als zodanig zijn niet opmerkelijk. 
 
Metropoolregio 
Dance Works heeft duidelijke plannen met Korzo in Den Haag. De continue verbinding met Den Haag biedt 
mogelijkheden voor de toekomst. De Raad zou deze graag verder uitgewerkt zien. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio + 
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 Dansateliers 

 
Samenvatting advies 

Door het wegvallen van de productiefunctie als gevolg van landelijk beleid blijft alleen de 
onderzoeksfunctie over. Dit betreurt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, zeker nu er in het 
Rotterdamse werkveld behoefte blijkt te zijn aan beide functies. Door de vrije ruimte in combinatie met 
de ondersteuning die Dansateliers biedt, is de door deze instelling belichaamde functie bij uitstek een 
plek voor talentontwikkeling. Omdat er in deze stad een verhevigde behoefte is aan vernieuwing van de 
dans op een signatuurvrije plaats, reserveert de Raad elders in het budget extra middelen voor de nieuwe 
functie Urban meets Academic – vice versa. 
Aangevraagd: € 313.000 
Advies: Positief € 313.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Dansateliers is een onafhankelijke, ongebonden ontwikkelings- en ontmoetingsplaats voor hedendaagse 
dansmakers en dansers en richt zich op de talentontwikkeling van primair nieuwe dansmakers met in het 
kielzog van hen ook de dansers. Na één cultuurplanperiode als productiehuis gefunctioneerd te hebben wil 
Dansateliers zich weer volledig op de functie van werkplaats concentreren. Het is belangrijk, aldus 
Dansateliers, dat naast de gezelschappen een onafhankelijke plek voor de dansontwikkeling blijft bestaan. 
Door niet productie-gericht te hoeven werken krijgt de maker letterlijk en figuurlijk de ruimte om 
zijn/haar specifieke danstaal en signatuur te ontwikkelen. Met het ondersteunen van dansmakers in hun 
ontwikkeling en directe contacten met de productie gerichte instellingen, zorgt Dansateliers voor 
doorstroming naar het veld en vernieuwing en ontwikkeling in de danskunst.  
Met het lesaanbod blijft er in de stad tevens een basisvoorziening voor professionele dansers bestaan, die 
nodig is voor het in stand houden van een free lance circuit en het ondersteunen van makers en dansers 
die op projectbasis in de stad werken. Dansateliers positioneert zich nadrukkelijk op internationaal niveau 
zodat ook daar kansen ontstaan in met name EU-verband.  
Dansateliers draagt bij aan een levendige binnenstad omdat een deel van de activiteiten plaats heeft in 
de locatie Gouvernestraat. Bovendien leidt talentontwikkeling tot een vitale en diverse discipline in de 
stad. De afgelopen jaren is het toeschouwersaantal van 5000 naar 9000 gestegen. De productiehuisfunctie 
wordt niet gecontinueerd, waardoor producties wegvallen. Het toeschouwersaantal zal daardoor weer 
minder zijn en rond 6500 uitkomen.  
De komende jaren komt Dansateliers met: 

 op onderzoek gerichte projecten waaronder ook vallen een internationaal uitwisselings- en 
onderzoeksprogramma: ChoreoRoamEurope 

 projecten met een meer productgericht karakter 
 ondersteuning in de vorm van trainingslessen, workshops en residencies. Met residencies krijgen 

makers die al financiering, een producent en een theater hebben tijd, ruimte en begeleiding het 
product te ontwikkelen 

 presentaties, ontmoeting en dialoog via open improvisatielessen en Open Podium in de Gouvernestraat 
en presentaties in de eigen studio en elders. 

In totaal gaat het hierom een kleine 20 activiteiten met in totaal bijna 50 presentaties. 
Partners met wie in de stad wordt samengewerkt zijn Codarts, DanceWorks/Andre Gingras en Conny 
Janssen Danst. Ook in enkele festivals (Rotterdam Dance Capital, Urban Explorers Festival) wordt met 
anderen samengewerkt. Partners waarmee afspraken zijn gemaakt over afstemming, uitwisseling en 
doorstroming landelijk zijn: Korzo, Dansmakers, Productiehuis Brabant, Random Collision en Euregionaal 
Platform Maastricht.  
Doelgroepen zijn: dansmakers, dansers, dansliefhebbers en studenten aan kunstvakonderwijs. Door 
makers bewegings- en improvisatieles aan amateurs te laten geven komen ook amateurs als doelgroep in 
beeld.  
Dansateliers is er, net zoals enkele andere dansgezelschappen, niet zeker van dat zij blijvend gehuisvest 
zal zijn in de studio’s aan de ’s-Gravendijkwal. Zeker is wel dat dans niet beoefend kan worden zonder 
een professioneel geoutilleerde studio met een minimale vloeroppervlakte, een zwevend houten vloer, 
spiegels en bijbehorende equipment. Een nieuwe studio zal, net als de huidige studio’s, een 
presentatiefunctie hebben.  
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    84 



 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  5.222 8.933 9.000 
structurele subsidie rijk 407.000 424.000  
  gemeente 313.000 313.000  
eigen inkomsten  44.000 51.000 56.000 
omzet  764.000 788.000  
bezoekersratio*  137,90 82,50  
eigen inkomstenratio**  6,1% 6,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De aanvraag van Dansateliers is, hoewel helder en direct geschreven, wat karig nu alleen de 
onderzoeksfunctie overblijft na het wegvallen van de landelijke productiehuisfunctie. Dit betreurt de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, zeker nu in het Rotterdamse werkveld behoefte blijkt te zijn 
aan onderzoek en productie, zo valt te lezen uit de diverse aanvragen voor dit Cultuurplan. 
De Raad erkent dat Dansateliers haar werk goed doet: er wordt onder vakkundige leiding –ook na de 
wisseling van de wacht– gewerkt aan onderzoek en presentatie. Bovendien werd de presentatiefunctie 
uitgebreid door de samenwerking met Conny Janssen Danst in het programma Brand New. 
Dansateliers is de enige cultuurplaninstelling waar jonge makers en dansers de ruimte krijgen om een 
eigen signatuur en stijl te ontwikkelen. De begeleiding die Dansateliers biedt bestaat onder andere 
uitondersteuning in choreografie en dramaturgie zonder dat er een specifiek stempel op wordt gedrukt. 
Dat is bijzonder waardevol voor de vernieuwing van de dans en doet recht aan de specifiek facilitaire 
functie van deze instelling. 
 
DNA van de stad 
Over haar positie in de stad spreekt Dansateliers zich niet duidelijk uit. Onterecht, gezien de toegevoegde 
waarde die het vanuit de faciliterende functie voor Rotterdam kan hebben. Dat Dansateliers zich wat 
teruggetrokken opstelt ligt wellicht in de aard van de instelling besloten, maar zij zou meer werk mogen 
maken van de door haar geëntameerde processen. Dat geldt met name voor de internationale 
samenwerkingsverbanden, die van hoog niveau zijn en hooguit intensivering verdienen. Mede ingegeven 
door de functie bestaat het publiek in belangrijke mate uit peers. Met duidelijker profiel(en) zou een 
breder publiek aangesproken kunnen worden. 
 
Ondernemerschap 
Op het gebied van ondernemerschap spreekt uit het plan nog geen strategie. De Raad erkent dat het voor 
een instelling als Dansateliers lastig is om op dit gebied eer te behalen. Immers de  
Research & Developmentafdeling van een bedrijf is niet de tak die direct winstgevend is. Neemt niet weg 
dat Dansateliers zich op dit gebied pro-actiever mag opstellen en naast een faciliterende ook een 
participerende rol kan claimen op het moment dat producties verkocht worden. 
 
Talentontwikkeling 
Door de vrije ruimte in combinatie met de ondersteuning die Dansateliers biedt is deze instelling bij 
uitstek een plek voor talentontwikkeling. Daarmee en door de vakkundige wijze waarop dit wordt 
aangeboden is de positie van Dansateliers bij voorbaat legitiem. 
De internationale netwerken die gebruikt worden voor uitwisseling en kennisoverdracht zijn van groot 
belang. De ontwikkelfunctie is goed uitgebouwd. Dansateliers weet als een van de weinige 
dansproductiehuizen in Nederland de kansen voor makers goed te ontwikkelen en blijkt als springplank te 
functioneren. 
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Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Concert- en congresgebouw de Doelen 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur oordeelt positief over de culturele functie van de Doelen.  
Het concertgebouw is een landmark, in Rotterdam, maar ook in nationaal en internationaal verband.  
De Raad heeft vooral veel waardering voor de kwaliteit van de klassieke en hedendaagse 
muziekprogrammering. Op het terrein van de wereldmuziek, de jazz en de popmuziek onderscheidt de 
Doelen zich minder sterk.  
De Raad heeft waardering voor de verantwoordelijkheid die de Doelen op zich neemt met de functie als 
Moederschip. Om de ontwikkeling en stimulering vanuit deze rol te versterken stelt de Raad voor de 
Doelen niet te korten. De Doelen zou straks in casu zich meer kunnen richten op een goede inbedding van 
het DoelenEnsemble, overname van activiteiten van Music Matters, alsook op de versterking van de jazz- 
en de wereldmuziekprogrammering. De Raad ziet de Doelen in de komende cultuurplanperiode als het 
geëigende podium om de jazzprogrammering in de stad te coördineren. 
Aangevraagd: € 4.509.000 
Advies: Positief € 4.378.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Concert- en congresgebouw de Doelen omschrijft zichzelf als het hoofdpodium van het Rotterdamse 
muziekleven en de centrale arena voor informatieoverdracht (citaat uit de missie). Kernactiviteiten zijn 
het presenteren van livemuziek en het faciliteren van ontmoetingen. De ambities voor de komende 
cultuurplanperiode zijn: 

 het bieden van verrijking en verdieping en het organiseren van verbindingen en ontmoetingen. 
 de Doelen wil een regionaal en internationaal toonaangevend podium zijn 
 een grote en diverse publieksgroep aan zich binden 
 een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het muziekleven en de 

muziekcultuur, op regionaal, nationaal en internationaal niveau 
 succesvol zijn op de nationale en internationale markt voor zakelijke bijeenkomsten 
 een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden 
 een bijdrage leveren aan het leefklimaat van Rotterdam en aan een aantrekkelijke binnenstad 

 
In de zelfevaluatie aan de hand van de tien doelstellingen uit het beleidsplan 2009-2012 valt op dat deze 
in de sfeer van de concertfunctie zijn aangehaald, maar niet die in de congresfunctie omdat de 
congresmarkt door de economische crisis met 25% is teruggelopen. De neergaande economie en de 
bezuinigingen van de overheid zijn ook van invloed op het functioneren van de Doelen als concertgebouw. 
Het vrij besteedbare eigen vermogen was eind 2011 uitgeput. De Doelen kreeg in de jaren na de 
verzelfstandiging in 2005 van de gemeente geen compensatie voor de huurindexatie, hoewel dit wel 
schriftelijk was toegezegd. Samen met een generieke subsidiekorting in 2012 leidt dit ertoe dat steeds 
minder subsidie beschikbaar is voor programmering. Door de toename van buitenlandse reizen daalt het 
aantal bespelingen van het Rotterdams Philharmonisch Orkest van 80 tot 60 per jaar waardoor een gat in 
de begroting is ontstaan. Voorts kampen de Nederlandse ensembles, die een deel van de programmering 
invullen, met problemen aangaande hun voortbestaan. Maar ook publieksontwikkeling is een zorg. De 
BTW-verhoging en de te verwachten achteruitgang in koopkracht is merkbaar in de kaartverkoop. Het 
gedragspatroon van het publiek verandert: men koopt steeds meer losse kaarten en minder 
abonnementen. De bezoeker is hogere eisen gaan stellen aan alle aspecten van een avondje uit. Jongeren 
blijken een opener houding aan te nemen ten aanzien van klassieke muziek, maar de huidge formats 
waarin die wordt aangeboden worden door hen kritisch bejegend.  
De Doelen ziet zich in de periode 2013-2016 voor grote uitdagingen gesteld. Het wil inhoudelijke 
vernieuwing vergezeld doen gaan van verdere vernieuwingen in het gebouw, binnen hetzelfde 
subsidievolume als in de voorgaande periode. De plint van het gebouw wordt aangepakt opdat de 
uitstraling wordt vergroot en het publiek beter wordt bediend. Er komt horeca, een educatieruimte, een 
winkel annex verkooppunt, een ontvangstruimte voor sponsors, een genodigdenentree en een centrale 
entree voor de drie ‘kwartieren’. De aanpak van de plint is overigens niet alleen van belang voor de 
Doelen intern, maar draagt ook bij aan de verlevendiging van de binnenstad. Ook door deelname in het 
Verenigd Schouwburgplein draagt de Doelen hieraan bij. 
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De Doelen wil de zogenaamde klantwaarde optimaliseren door niet alleen minder van hetzelfde, maar op 
een andere wijze dan voorheen maximale waarde aan bezoekers en klanten bieden. Er worden vier 
klantgroepen onderscheiden: het publiek, de stad, culturele partners uit het muziekleven en de zakelijke 
markt. Meer dan voorheen komt de integrale concertervaring van het publiek centraal te staan. De Doelen 
wil de conventies van het huidige publiek voorzichtig aanpassen aan de wensen van het nieuwe publiek 
van de toekomst. In het creëren van mogelijkheden voor verdieping voorziet de Doelen Campus. De 
Doelen ziet zichzelf niet alleen als een fysieke plek, maar ook als een houder van muziekcontent. Daarom 
overweegt de organisatie naast de DoelenWinkel DoelenMedia op te richten.  
De Doelen beschrijft zichzelf als Moederschip de Doelen: de facilitator en initiator van bijzondere 
projecten, de kraamkamer van muziek in de stad. De Doelen wil de muzikale infrastructuur van de stad 
behouden en vindt het daarom belangrijk om gezelschappen als DoelenEnsemble, DoelenKwartet, Sinfonia 
Rotterdam, Laurens Collegium en Rotterdam Jazz Orchestra te ondersteunen. Maar de instelling wil ook 
inhoudelijk meer samenwerken met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, een bijdrage leveren aan het 
jazzklimaat en meer dan voorheen popmuziek gaan programmeren. De Doelen neemt deel in de 
Muziekcoalitie Rotterdam om te bereiken dat er een grotere samenhang komt in het muziekeducatie-
beleid van de stad. 
De eigen programmering is onderzoekend (crossovers, alternatieve presentatievormen e.d.), innoverend 
(hedendaagse muziek) en scheppend (compositieopdrachten),maar ook meedenkend 
(samenwerkingsverbanden). In diverse projecten wordt samengewerkt met nationale en internationale 
partners. Op educatief terrein is de Doelen partner in de Muziekcoalitie Rotterdam, die wil voorzien in 
een breed samenhangend muziekeducatief aanbod voor kinderen van 4 tot 18 jaar in doorlopende lijnen, 
binnen en buiten het onderwijs. Daarnaast organiseert de Doelen zelf educatieprojecten. 
Talentontwikkeling is een belangrijke pijler in de programmering daar waar het gaat om kansen geven aan 
jong professioneel talent. 
In de marketing wordt meer ingezet op Customer Relations Management. Daarmee kan worden ingezoomd 
op individueel niveau, zodat het aanbod optimaal wordt afgestemd op de wensen van het publiek. Het 
huidige muziekseizoen wordt vervangen door drie mini-seizoenen: herfst, winter, lente. Voor elk seizoen 
komt er een magazine met concertagenda, achtergrondinformatie en verdieping. In de media zal een 
verschuiving plaatsvinden van betaalde media (advertenties) naar de eigen kanalen (website, 
nieuwsbrieven, magazines) en social media. Een ander nieuw spoor in de marketing is dat de Doelen zich 
met zijn kernactiviteiten steeds meer wil positioneren als merk en kwaliteitslabel. 
Samen met de Rotterdamse Schouwburg is een nieuw geavanceerd kassasysteem opgezet. De Doelen doet 
frequent publieksonderzoek; regelmatig wordt voor wetenschappelijke analyses samengewerkt met 
hogescholen en universiteiten. De Nederlandse congresmarkt staat onder druk, met name die van de 
bedrijfsbijeenkomsten en overheidscongressen. Hierdoor gaat de Doelen zich sterker oriënteren op de 
markt voor verenigingscongressen. De fondsenwerving en sponsoring zal worden geïntensiveerd, 
geambieerd wordt in de komende cultuurplanperiode jaarlijks gemiddeld 440.000 euro te vergaren. In de 
bedrijfsvoering zal de Doelen, dat kan worden aangemerkt als capaciteitsbedrijf, er alles aan doen om de 
(fysieke) capaciteit en kennis zo goed mogelijk te benutten. Zo zullen de afdelingen 
evenementencoördinatie en bedrijfsleiding worden geïntegreerd om de klant nog beter van dienst te zijn. 
Met Den Haag zou de Doelen in het kader van de Metropoolregio willen samenwerken in een 
programmeringscoalitie. Het internationaal vermarkten van bijzondere projecten en programma’s ziet de 
Doelen bij uitstek als een vorm van cultureel ondernemen. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  273.477 322.908  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 4.532.500 4.532.500  
eigen inkomsten  7.315.000 7.734.000  
omzet  11.848.000 12.267.000  
bezoekersratio*  16,60 14,00  
eigen inkomstenratio**  161,4% 170,6%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 8 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van de Doelen. Het beleidsplan is degelijk en straalt, 
hoewel het soms wat als behoudend overkomt, professionaliteit uit. Dat de Doelen niet kiest voor minder, 
maar voor andere activiteiten getuigt van het feit dat de instelling zich bewust is van zijn positie in het 
veld. De keuze om meer te willen programmeren voor doelgroepen, waaronder jongeren, is reëel. De 
ambitie van de Doelen om het publiek en klanten een totaalervaring te bieden is positief,dit komt 
tegemoet aan de wensen van de consument van nu. 
De Doelen is een landmark, in Rotterdam, maar ook in nationaal en internationaal verband. Het hoge 
niveau van de muziekprogrammering past bij deze positie. Wel is het opvallend dat dit vooral opgaat voor 
de programmering van klassieke en hedendaagse muziek. Op het terrein van de wereldmuziek, de jazz en 
de popmuziek onderscheidt de Doelen zich minder sterk. In deze genres werkt de Doelen weliswaar samen 
met andere organisaties waaronder Mojo, maar van een concertgebouw mag eigenlijk worden verwacht 
dat het een brede eigen visie huldigt over het gehele muziekpalet. In het bijzonder op het gebied van de 
jazz en de wereldmuziek spreekt de Raad de Doelen aan op zijn functie van Moederschip; in de kern is de 
Doelen als hoofdpodium voor muziek immers verantwoordelijk voor een uitdagende programmering in alle 
genres. Naar de mening van de Raad is de Doelen in de komende cultuurplanperiode het geëigende 
podium om jazzprogrammering in de stad te coördineren en niet Jazz International Rotterdam. 
De initiërende rol die de Doelen claimt in de muziekprogrammering voor educatieve programma’s voor 
kinderen en jeugd krijgt veel lof. In dit verband heeft de Raad er alle vertrouwen in dat de Doelen als 
partner van de Muziekcoalitie met de tijd er in zal slagen activiteiten van Music Matters over te nemen.  
Ook de samenwerking met Rotterdamse muziekgezelschappen als het DoelenEnsemble, Sinfonia Rotterdam 
en de Laurenscantorij wordt positief gewaardeerd. In zijn visie geeft de Doelen aan onderzoekend, 
innoverend en meedenkend te willen opereren. Deze drie motieven hebben zich uitgekristalliseerd in het 
educatiebeleid, in compositieopdrachten, maar ook in vormen van samenwerking die leiden tot een 
win/win situatie. De omarming van de genoemde gezelschappen versterkt hun artistieke kwaliteit. De 
Raad tekent hierbij aan dat die kwaliteit gebaat is bij een goede balans tussen de artistieke autonomie 
van de gezelschappen en initiatieven enerzijds en de artistieke wensen van de Doelen in het opstellen van 
programma’s anderzijds. 
 
DNA van de stad 
De Doelen verhoudt zich goed tot het DNA van de stad. Hoewel de programmering voor kinderen en jeugd 
goed is is er voor jongeren (nog) weinig aanbod. ‘Songbird’ (2011) was een positieve uitzondering. Ook de 
diversiteit aan muziekgenres die tegemoetkomen aan de smaak van niet oorspronkelijke Nederlanders, 
kan worden verbeterd. Het wereldmuziekaanbod beperkt zich, ook al wordt het soms gepresenteerd in 
prikkelende festivalformats, hoofdzakelijk tot de mainstream. De ambitie om in de toekomst meer 
vraaggericht te programmeren is dus een goede keuze.  
De bijdrage aan de verlevendiging van de binnenstad is tot op heden gering. Wel wordt verwacht dat die 
in de toekomst zal toenemen door de veranderingen die het gebouw ondergaat in de plint. Hierdoor opent 
het gebouw zich als het ware naar het Schouwburgplein. Ook is het positief dat de Doelen deelneemt in 
Verenigd Schouwburgplein, een stichting die zich ten doel stelt het plein te verlevendigen met allerlei 
buitenpresentaties. In dit kader wordt het door de Raad betreurd dat de Doelen de lunchconcerten heeft 
geschrapt, omdat die juist een impuls gaven aan de instroming van publiek. 
 
Ondernemerschap 
De Doelen presteert qua ondernemerschap goed. Het klantenonderzoek dat tot doel heeft de 
klantwaarden in de komende tijd te optimaliseren komt sterk over. Met de resultaten van dit onderzoek is 
de Doelen op den duur in staat een persoonlijk toegesneden en relevant aanbod te ontwikkelen.  
Positief is de samenwerking met andere partijen in de stad waardoor de programmering verrijkt wordt 
met een stevige Rotterdamse signatuur. Ook op educatief gebied (zie verder) wordt veel samengewerkt.  
Hoewel de Raad niet oordeelt over de Doelen als Congresgebouw –bij een inhoudelijke beoordeling voor 
een bijdrage uit het cultuurbudget gaat het immers om het functioneren van de Doelen als 
concertgebouw- is hij bezorgd over de terugloop van zakelijke evenementen in de Doelen. Dit leidt tot 
minder inkomsten, hetgeen gevolgen heeft voor de gehele exploitatie van de Doelen. De verhouding 
tussen de congres- en concertfunctie is in de jaarrekening niet geheel duidelijk. De gemeente zou de 
jaarrekening nog eens goed moeten analyseren op transparantie.  
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De steeds stijgende huur, die aan het OBR moet worden afgedragen, is een andere post die zwaar op de 
exploitatie drukt. Al enige jaren wordt de huurindexatie die de gemeente doorberekent niet 
gecompenseerd in de door dezelfde gemeente verleende subsidie, ondanks de schriftelijke toezegging van 
het College. Deze negatieve ontwikkeling speelt ook bij andere kunstgebouwen en is voor de Raad 
onaanvaardbaar. Het is verontrustend dat het eigen vermogen van de Doelen is uitgeput. 
 
Opmerkelijk is dat de Doelen in het wegvallen van een deel van de boekingen van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest nieuwe kansen ziet, maar daar wordt in het plan geen invulling aan gegeven.  
De plannen van de Doelen om voor de culturele functie jaarlijks gemiddeld 440.000 euro te betrekken uit 
de particuliere markt zijn ambitieus. Toch heeft de Raad er, gezien de successen van de Doelen op dit 
terrein in het verleden, vertrouwen in dat deze doelstelling wordt gehaald. 
Het mediabeleid van de Doelen is summier uitgewerkt. Het aanbieden van achtergrondinformatie op de 
website door middel van streaming audio kan qua rechten problematisch zijn. 
 
Talentontwikkeling 
Op educatief terrein heeft de Doelen een sterke visie. De instelling werkt samen met andere instellingen 
in de zogeheten Muziekcoalitie Rotterdam. Hiermee toont de Doelen zich mede verantwoordelijk voor 
educatieprogramma’s voor kinderen en jeugd in een doorlopende leerlijn. Deze ambitie waardeert de 
Raad zonder meer als positief. 
 
Metropoolregio 
De betekenis van de Doelen voor de Metropoolregio is evident. Er wordt samengewerkt op het gebied van 
afstemming van programma’s. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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 De Wereld van Witte de With 

 
Samenvatting advies 

Wegens zijn belang op sociaal-cultureel gebied en zijn promotionele betekenis moet het festival blijven 
bestaan, maar de vraag is of het cultuurplanbudget die bestaansgrond moet verschaffen. Het is niet 
verstandig om de wegvallende middelen van Rotterdam Festivals te compenseren. Wat de Raad betreft is 
er op dit moment geen reden een nieuw festival op internationaal niveau toe te voegen aan wat er in 
Rotterdam al is. 
Aangevraagd: € 225.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Het festival De Wereld van Witte de With bestaat nu twaalf jaar en trekt de afgelopen jaren per aflevering 
zo’n 30.000 bezoekers. De oorspronkelijke doelstellingen waren het presenteren van wat de 
kunstinstellingen aan de as Witte de Withstraat – Museumpark in huis hebben, een impuls geven aan de wijk 
Cool en fungeren als start van het nieuwe kunstseizoen voor de aan de Kunstas gelegen instellingen. De 
Wereld van Witte de With is sindsdien niet alleen in omvang gegroeid, ook inhoudelijk is het profiel van het 
festival sterker geworden. Kort weergegeven was de ontwikkeling: van straatfestival tot kunstenfestival. De 
focus ligt nu sterk op beeldende kunst in de openbare ruimte, waarbij belevingswaarde, interactie met het 
publiek en een duidelijk thema leidende beginselen zijn. Vorig jaar werd het festival voor het eerste 
gecombineerd met ‘24 uur cultuur’, de opvolger van de R’Uitmarkt die de start van het culturele seizoen 
markeerde. Het festival komt losser van Rotterdam Festivals te staan. Door te werken vanuit een eigen 
visie en uit eigen kracht zal de positie van het festival veel helderder worden. Er zal worden samengewerkt 
met festivals in andere landen. 
De Wereld van Witte de With streeft ernaar de grenzen van de gangbare, passieve beleving van de 
stedelijke omgeving te overstijgen. Het festival nodigt stadsbelevers en (internationale) kunstenaars uit 
elkaar te ontmoeten in de dynamische arena van het publieke domein. De Wereld van Witte de With is het 
publieke podium waar het individuele initiatief om de leefomgeving vorm te geven collectief wordt 
gemaakt. De kunstenaars claimen, vervreemden, manipuleren bestaande situaties met site specific werk en 
ontvouwen zo nieuwe manieren om het potentieel van de stedelijke omgeving te benutten. Hierbij is de 
interactie leidend: tussen kunstenaars en openbare ruimte, tussen het werk en het publiek, tussen binnen 
en buiten én tussen bezoekers en makers. De Wereld van Witte de With werk samen met andere festivals, 
kunstcollectieven en makers en positioneert de stad niet alleen als voorloper van het stenen gebaar, maar 
ook van de tijdelijke interventie en als laboratorium voor stadsontwikkeling op nationaal en internationaal 
niveau.  
Iedere editie van het festival kent een inhoudelijke curator die het thema vaststelt. Dit thema inspireert 
ook de culturele instellingen aan de Kunstas met wie het festival samenwerkt. Gezamenlijk dragen zij bij 
aan de tentoonstelling waardoor binnen en buiten met elkaar verbonden worden. Daarnaast geeft De 
Wereld van Witte de With rechtstreeks opdrachten aan kunstenaars voor tijdelijke interventies in het 
publieke domein, heeft het een professioneel programma en industry meetings. Ook studenten van de 
Willem de Kooning Academie worden ingeschakeld, waardoor zij een podium krijgen en kunnen 
samenwerken met meer ervaren kunstenaars. Buitenlandse kunstenaars die in Rotterdam een residency 
doen krijgen eveneens een plek in het festivalprogramma. 
De Wereld van Witte de With is een kleine kernorganisatie (1,3 fte) die uitgaat van een grote mate van 
financiële flexibiliteit en een variabele projectorganisatie. De stichting heeft momenteel weinig eigen 
inkomsten en streeft naar een vergroting daarvan vanuit publiek, sponsors, ondernemers uit de straat en de 
deelnemende culturele instellingen. Op een totaal aan kosten van € 440.000 vraagt de stichting een 
cultuurplansubsidie van € 225.000. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het festival De Wereld van Witte de With is een leuk en gezellig festival. Het is breed en geeft op 
laagdrempelige manier toegang tot kunst en cultuur. De recente combinatie met de opening van het 
culturele seizoen is een goede keus geweest. Wegens zijn belang op sociaal-cultureel gebied en zijn 
promotionele betekenis moet het festival blijven bestaan, maar de vraag is of het cultuurplanbudget die 
bestaansgrond moet verschaffen. Nu Rotterdam Festivals haar ondersteuning van De Wereld van Witte de 
With beëindigt (het lopend jaar nog met een laatste bijdrage van 3 ton) wil de organiserende stichting de 
komende jaren in het cultuurplan worden opgenomen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent 
dat het niet verstandig is om de wegvallende middelen van Rotterdam Festivals te compenseren. 
 
De Raad is van mening dat de beleidsnota van De Wereld van Witte de With tamelijk pretentieus is.  
De aanvraag concentreert zich op het functioneren van beeldende kunst in relatie tot de publieke ruimte. 
Dit kan de organisatie artistiek-inhoudelijk niet waarmaken. De tijdelijk op straat en in de singel 
geplaatste kunstwerken zijn aardig en speels maar hebben op artistiek-inhoudelijk niveau niet het 
generieke belang dat de organisatie pretendeert. Dit is voor een festival dat één maal per jaar van 
vrijdagavond tot en met zondagmiddag plaatsvindt niet erg, maar het rechtvaardigt een stevig beroep op 
cultuurplangelden niet. De organisatie wil veel bereiken, wil groot worden, ziet zichzelf meedraaien op 
internationaal niveau. Het festival wil een koploper worden als het om tijdelijke kunstwerken in de 
publieke ruimte gaat. Daarmee overschat de organisatie niet alleen zichzelf, maar ook de spankracht van 
het cultuurplanbudget. Wat de Raad betreft is er op dit moment geen reden om een nieuw festival op 
internationaal niveau toe te voegen aan wat er in Rotterdam al is. 
 
Het oorspronkelijke idee van De Wereld van Witte de With is om de diversiteit van de straat te laten zien. 
Dit is nog steeds een goed idee. In een goede samenwerking tussen de culturele instellingen en de 
middenstand in dit deel van Rotterdam kan een leuk en laagdrempelig festival georganiseerd worden. 
Voorwaarde is wel dat de horeca gaat meebetalen. Het kan niet zo zijn dat de lasten bij de gemeente 
liggen en de lusten bij de horeca. De Raad suggereert de organisatie vooral faciliterend te zijn, niet te 
veel een eigen artistieke koers te willen varen, geen al te pretentieuze festivalplannen te ontwikkelen. 
De Raad hoopt dat De Wereld van Witte de With een kleinschalige festival blijft, financieel vooral 
ondersteund door bijdragen van horeca, culturele instellingen en fondsen. Inhoudelijk moet het festival 
vooral versterking ondergaan door een nauwe samenwerking met musea en galeries.  
 
DNA van de stad 
Op dit onderdeel scoort het festival positief. Het is speels, laagdrempelig, maakt kunst toegankelijk, 
versterkt het imago van de Kunstas, laat zien hoe kunst in het publieke domein kan functioneren, 
versterkt de verblijfskwaliteiten van de binnenstad en vestigt de aandacht op Rotterdam.  
 
Ondernemerschap 
Uit het oogpunt van ondernemerschap scoort de instelling slecht. Er wordt een grote financiële claim bij 
de gemeente Rotterdam neergelegd. Er worden zeer lage bedragen geraamd voor recettes, horeca, 
sponsoropbrengsten, merchandising, advertentieopbrengsten en dergelijke. Een direct belanghebbende als 
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de middenstand, vooral de horeca in de straat, draagt niet of nauwelijks bij in het totaal van de kosten, 
geraamd op € 440.000.  
 
Talentontwikkeling 
Aan talentontwikkeling draagt de instelling niet bij, op een bescheiden studentenproject na. 
 
Metropoolregio 
Is door het lokale karakter van deze activiteit niet van toepassing. 
 
Beoordelingskader 
Artistieke kwaliteit - 
DNA van de stad + 
Ondernemerschap - 
Talentontwikkeling - 
Metropoolregio nvt 
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 Designplatform Rotterdam 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur spreekt een negatief oordeel uit over de aanvraag van 
Designplatform Rotterdam, gelet op het wat statische en niet urgente karakter van de activiteiten van 
het Designplatform. De reikwijdte en uitstraling van deze activiteiten zijn beperkt. De onmiskenbaar 
aanwezige kwaliteit van de georganiseerde bijeenkomsten weegt niet op tegen het gebrek aan directe 
urgentie en een langetermijnvisie. 
Aangevraagd: € 85.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Designplatform Rotterdam (DpfR), dat nu vierenhalf jaar bestaat, werkt aan de versterking van de 
designgemeenschap in Rotterdam, richt zich daarbij op ontwerpers, hun opdrachtgevers, relevante 
ondernemingen en publieke instellingen, waaronder opleidings- en kennisinstituten. Het platform is een 
netwerkorganisatie en draagt bij aan de versterking van de regionale economische groei en aan het 
stimuleren van de inhoudelijke band tussen cultuur en ondernemerschap. DpfR is onderdeel van de 
regionale creatieve industrie die voor een groot deel uit ontwerpers bestaat. De design community van 
Rotterdam wordt op verschillende manieren aan DpfR gebonden: door de organisatie van communities of 
practice, door een interessante programmering en door in samenwerking met relevante instellingen en 
partners op velerlei manieren bij te dragen aan de zichtbaarheid van design in Rotterdam. 
Designplatform Rotterdam heeft inmiddels uiteenlopende werkvormen ontwikkeld, zoals de zgn. 
Vlagplantsessies, Kopfkino’s, PechaKuchaNights, Gratis-Tankensessies en sessies Aan de Keukentafel. 
Iedere werkvorm heeft een specifiek karakter, richt zich op een bepaalde doelgroep en is meer of minder 
openbaar. Al met al trok het platform in 2011 met 17 verschillende bijeenkomsten zo’n 1200 bezoekers uit 
de designwereld, de industrie en de zakelijke dienstverlening. Het programmabeleid dat in de afgelopen 
jaren is ontwikkeld wordt voortgezet, echter met grotere regelmaat en op vaste plekken om een betere 
band met het eigen publiek te scheppen. 
Designplatform Rotterdam wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur georganiseerd door drie 
personen die elk voor ongeveer een dag in de week belast zijn met de inhoudelijke voorbereiding, de 
uitvoering van de programma-onderdelen en de bedrijfsvoering. De organisatie heeft geen eigen kantoor 
en is flexibel.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  835 631 1.215 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 66.000 66.000 64.500 
eigen inkomsten  50.000 82.000 50.000 
omzet  116.000 148.000  
bezoekersratio*  79,00 104,60 53,10 
eigen inkomstenratio**  75,8% 124,2% 77,5% 
Plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het Designplatform is een goede netwerkorganisatie. Het platform legt verbindingen tussen de vele 
partners in de Rotterdamse designwereld. Het platform organiseert een grote hoeveelheid bijeenkomsten 
van verschillende omvang, thematiek en doelgroep. Over het algemeen worden deze bijeenkomsten goed 
voorbereid. Ze zijn informatief voor de betrokkenen in het veld (goede gasten, sprekers, gespreksleiding). 
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Dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur er toch niet voor voelt positief te adviseren ligt in het 
wat statische en niet urgente karakter van de activiteiten van de organisatie. De reikwijdte en uitstraling 
van de activiteiten is beperkt. De doelgroep van Designplatform Rotterdam lijkt in omvang en 
samenstelling betrekkelijk stabiel te zijn. Dat stelt de vraag naar de urgentie van deze organisatie, van de 
georganiseerde bijeenkomsten en voor wie deze bedoeld zijn. Ook is het de vraag hoe lang het Platform 
door moet gaan om zijn doelstellingen te realiseren. Hier ontbreekt een visie op langere termijn. 
 
Waarom de overheid deze organisatie zou moeten ondersteunen en wat het belang er van is wordt in de 
cultuurplanaanvraag van het Designplatform niet duidelijk. Wordt de relevantie van het platform niet 
teveel in eigen kring gezocht? Men zou zich met gemak kunnen voorstellen dat de leden van de 
Rotterdamse design community ieder met een kleine bijdrage de organisatie in stand houden, dat de 
organisatie zelfvoorzienend wordt en als zelforganisatie van het beroepsveld gaat functioneren. Dat het 
beleidsplan van het Designplatform onvoldoende argumenten geeft voor de noodzaak van 
overheidsondersteuning is voor de Raad een doorslaggevende reden om te adviseren het platform niet 
binnen het cultuurplan voor de komende vier jaar op te nemen. De onmiskenbaar aanwezige kwaliteit van 
de georganiseerde bijeenkomsten weegt niet op tegen het gebrek aan directe urgentie en een 
langetermijnvisie. 
 
De Raad meent dat een breed, maatschappelijk debat over architectuur niet mag ontbreken in Rotterdam 
en dat ook design hier breed onder de aandacht moet worden gebracht.  
De instelling pakt de debatactiviteiten op een doordachte en creatieve wijze aan en weet professionele 
samenwerkingspartners te vinden. De Raad is dan ook positief over de debatactiviteiten van het 
Designplatform als instrument. Maar de aanvraag van de instelling lijkt te specialistisch en naar binnen 
gekeerd, daar mag meer toegankelijkheid van worden verwacht. 
 
DNA van de stad 
Design is een van de speerpunten van Rotterdam. Design maakt Rotterdam onderscheidend ten opzichte 
van andere steden en past in het gemeentelijk beleid met betrekking tot de creatieve economie.  
De activiteiten van het Designplatform zijn echter nogal bescheiden, lokaal en introvert en beperkt tot 
het professionele veld, reden waarom de score op dit onderdeel neutraal is. 
 
Ondernemerschap 
Er is geen bijzondere vorm van ondernemerschap te bespeuren bij deze instelling; de kosten worden 
grotendeels op de overheid afgewenteld; de professionele beroepsbeoefenaars dragen naar verhouding 
weinig bij aan de activiteiten van de organisatie die toch vooral in hun belang actief is. 
 
Talentontwikkeling 
Niet aan de orde. 
 
Metropoolregio 
Niet aan de orde. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Designprijs Rotterdam 

 
Samenvatting advies 

Het gaat hier naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om de belangrijkste 
Nederlandse prijs voor design met een goede verhouding tussen landelijke en lokale uitstraling.  
De prijs sluit goed aan bij de behoefte van Rotterdam zich te profileren als stad van goede vormgeving, 
als stad met een aantrekkelijke infrastructuur en een goed klimaat voor de sector vormgeving. 
Aangevraagd: € 62.500 
Advies: Positief € 50.000 
 

Beschrijving aanvraag  
De Designprijs Rotterdam is de oudste en meest prominente designactiviteit in Rotterdam, meldt de 
organisatie die sinds 1999 verantwoordelijk is voor de prijs. De tweejaarlijkse prijs zelf is in 1993 door de 
gemeente ingesteld. De prijs is voor Nederland uniek en heeft internationale statuur: er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen ontwerpdisciplines en culturele en maatschappelijke betekenissen spelen bij 
de beoordeling net zo’n grote rol als de kwaliteit en uitvoering van het ontwerp of de authenticiteit van 
de ontwerpvisie. Een nominatiecommissie van vijf in Nederland werkzame scouts dragen ieder drie 
genomineerden voor die een plek krijgen in een tentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen, een 
internationale jury kiest vervolgens een winnaar. Door de recente samenwerking met Premsela, 
Nederlands Instituut voor Design en Mode, wordt ook een publieksprijs uitgereikt en heeft Avro’s kunstuur 
vijf uitgebreide items aan de genomineerden besteed. 
Dit jaar is ook een sterke band met de designbeurs Object Rotterdam gelegd (door middel van dagelijkse 
talkshows op de beurs en een koppeling in tijd), terwijl een breder designprogramma in het museum de 
prijs ondersteunt. De tentoonstelling die aan de prijs is verbonden is laagdrempelig te zien in het gratis 
toegankelijke deel van het museum, zichtbaar vanaf de straat. 
De Designprijs Rotterdam wil veel meer zijn dan een prijs. Het gaat de organisatie om het versterken van 
het publieke debat over vormgeving, om de reflectie op design, om het toegankelijk maken, om 
publieksverbreding en om een nationale en internationale uitstraling. De komende jaren zal, naast de 
samenwerking met partners Boijmans Van Beuningen en Premsela, nog meer met lokale partners worden 
samengewerkt (zoals met de opleidingen in het kader van talentontwikkeling), met Rotterdam Marketing 
en met andere partijen die kunnen bijdragen aan het versterken van de uitstraling van deze prijs. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
Bezoekers  76.911   
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 50.000 50.000  
eigen inkomsten  38.000   
Omzet  88.000   
bezoekersratio*  0,70   
eigen inkomstenratio**  76,0%   
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De formule van de Designprijs Rotterdam is de laatste edities verscherpt. Dat leidt tot opmerkelijke en 
goede resultaten. De prijs laat op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze goede vormgeving zien en 
er is een stevig debat over de reikwijdte van het begrip ‘design’ ontstaan. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur waardeert dit zeer. Over het recente nominatiesysteem valt te discussiëren, maar de 
resultaten van dit systeem geven aanleiding tot een kritische reflectie op het begrip design en daarmee 
maakt de prijs zijn doelstellingen waar. Het gaat de organisatie er niet om slechts een mooie prijs uit te 
reiken, haar gaat het er ook om het debat over design aan te jagen. Daarin slaagt de organisatie.  
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De koppeling met de Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode, is uitstekend. Het gaat hier 
naar de mening van de Raad echt om de belangrijkste Nederlandse prijs voor design met een goede 
verhouding tussen landelijke en lokale uitstraling. De prijs wordt in het veld serieus genomen. 
 
DNA van de stad 
Ook al gaat het hier om een prijs met een landelijke uitstraling en deelnemers van buiten de stad, toch is 
de prijs Rotterdams van karakter. De presentatie in Museum Boijmans Van Beuningen is toegankelijk en 
aantrekkelijk vormgegeven, het debat en de publiciteit eromheen bereiken geïnteresseerde 
Rotterdammers. De prijs sluit goed aan bij de behoefte van Rotterdam zich te profileren als stad van 
goede vormgeving, met een aantrekkelijke infrastructuur en een goed klimaat voor deze sector. De prijs 
ondersteunt op een cultureel verantwoorde wijze de ambities van de stad Rotterdam op het vlak van de 
creatieve economie. 
 
Ondernemerschap 
Het begrip ondernemerschap is in het geval van de Designprijs niet sterk aan de orde. Als het gaat om 
betrokkenheid van brede groepen bij de prijs scoort de prijs echter positief, de organisatie slaagt erin 
veel publiciteit en betrokkenheid te genereren. 
De Raad ziet in de aanvraag echter geen argumenten om tot een verhoging van de cultuurplansubsidie 
over te gaan en adviseert om hetzelfde subsidiebedrag toe te kennen als in het lopend cultuurplan. 
 
Talentontwikkeling 
Hoewel er in de aanvraag wel wordt gesproken over het belang van de prijs voor talentontwikkeling acht 
de Raad dit aspect er wat met de haren bijgesleept. Vanzelfsprekend is een prijs altijd wel een vorm van 
aanmoediging, in dit geval zeker ook voor de genomineerden. 
 
Metropoolregio 
Is niet aan de orde bij deze landelijke prijs met een sterk Rotterdams karakter. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Digital Playground 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht Digital Playground een waardevolle instelling in 
Rotterdam. Het aanbod in training van mediavaardigheden en mediawijsheid is gericht op deelnemers uit 
het voorgezet onderwijs. Digital Playground bereikt daardoor een doorsnede van de Rotterdamse 
scholierenpopulatie. De samenwerking met Rotterdamse culturele instellingen is aansprekend.  
De Raad doet de aanbeveling dat Digital Playground alert blijft op actuele ontwikkelingen, zodat het zijn 
voortrekkersrol kan behouden. De Raad beoordeelt de plannen van Digital Playground op het gebied van 
ondernemerschap, verwerving van eigen inkomsten, als ambitieus.  
Digital Playground vraagt een verhoging van de subsidie in het cultuurplan 2013-2016 om nieuw beleid te 
kunnen opzetten. De Raad is van mening dat het voorgenomen nieuwe beleid niet bijzonder sterk is 
onderbouwd. De Raad adviseert dan ook die gevraagde verhoging niet te honoreren. 
Aangevraagd: € 302.000 
Advies: Positief € 200.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Digital Playground beschrijft zichzelf als organisatie die zich als een van de eerste in Nederland richtte op 
mediawijsheid onder jongeren. De doelstelling is jongeren te leren kritisch om te gaan met media. De 
organisatie ontwikkelt en produceert educatieve tools, methodes, projecten en diensten. Zij biedt 
kortlopende, op zichzelf staande workshops in schoolverband of langer lopende leertrajecten binnen het 
curriculum van een school aan. De snelle ontwikkelingen in de digitale media leiden tot de behoefte aan 
een deskundige intermediair zoals Digital Playground die verbanden kan leggen tussen nieuwe technieken 
en wat jongeren bezighoudt. Digital Playground maakt jongeren –en hun ouders en docenten- wegwijs in 
het groeiende aanbod van mediatoepassingen. Het doel is hen praktische vaardigheden bij te brengen en 
kritische reflectie op de media en op de boodschappen die zij overbrengen.  
De methode van Digital Playground is dat de deelnemers door learning by doing kennis en vaardigheden 
verwerven. Na een introductie in de eigen school of de workshopruimte van Digital Playground, maken zij 
kleine verkennende producties in audiovisuele en interactieve media: fotografie, film en animatie. In het 
traject verwerven zij kennis over media, passen die toe, evalueren het resultaat en reflecteren daarop. 
De beoogde uitkomst is dat deelnemers op basis van die ervaring een mentaliteit jegens media 
ontwikkelen. Digital Playground heeft programma’s en modules ontwikkeld die docenten op scholen of 
andere gebruikers kunnen invullen en uitwerken. De online tool DPtutorials en vooral Webwalk zijn breed 
toepasbaar. Naast onderwerpen uit kunst en cultuur kunnen daarbinnen ook maatschappelijke thema’s 
worden behandeld.  
Voor zijn workshopprogramma in Rotterdam werkt Digital Playground samen met kunst- en 
erfgoedinstellingen in de stad. De docenten en workshopbegeleiders bij Digital Playground zijn fotografen, 
filmmakers en beeldend kunstenaars. De workshops bieden cultuureducatie doordat de deelnemers 
culturele instellingen bezoeken, de belangrijkste component is media-educatie. De workshops omvatten 
talentontwikkeling doordat zij de deelnemers vaardigheden bijbrengen die bijdragen aan hun (creatieve) 
ontwikkeling. Digital Playground biedt zijn workshops en programma’s aan als cultuureducatie in het 
voortgezet onderwijs in de verschillende schooltypen, praktijkonderwijs tot en met gymnasium maar ook 
mbo. Een accent ligt op het vmbo, in Rotterdam een van de omvangrijkste schoolpopulaties. Jaarlijks 
nemen ongeveer 6.500 jongeren deel aan een workshop van Digital Playground. In projecten buiten 
Rotterdam bereikt Digital Playground nog eens ongeveer 6.000 deelnemers. Digital Playground heeft een 
dependance in het Haagse Filmhuis dat structureel samenwerkt met een grote vmbo-instelling in Den Haag 
en met Haagse culturele instellingen. Digital Playground stelt zich ten doel in de komende periode 5.000 
unieke deelnemers te ontvangen.  
De inkoop van de workshops verliep voor een belangrijk deel via de ‘cultuurkaart’. De afname van de 
financiële mogelijkheden van scholen zal vermoedelijk leiden tot terugloop van een workshop van Digital 
Playground als buitenschoolse activiteit. Ook valt voor Digital Playground financiering uit de landelijke 
basisinfrastructuur weg. Vanwege deze nieuwe situatie schrapt Digital Playground zijn reguliere landelijke 
activiteiten, tenzij daarvoor projectfinanciering kan worden gevonden. Ook krimpt de organisatie, terwijl 
zij nieuw beleid uitzet en nieuwe producten wil ontwikkelen. Digital Playground breidt zijn activiteiten in 
Rotterdam uit. De organisatie zet nieuwe activiteiten en trajecten op in het verlengde van haar reguliere 
aanbod, twee buitenschoolse talentontwikkelingstrajecten voor jongeren tot 25 jaar. Digital Playground 
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richt zich met dit programma op creatieve jongeren die werken met bewegend beeld, vertrekkend vanuit 
de gedachte dat zij hun podium bij de hand hebben, het internet. Zij missen echter off-line communities, 
waar zij gelijkgestemden of rolmodellen kunnen ontmoeten: #rdamfilm, een crossmediacampagne, tevens 
filmwedstrijd en TalentStudio, een cursus van zes weken waarin de deelnemers een productie maken, 
inclusief mediacampagne. Mogelijke deelnemers zijn studenten van het kunst- en mediavakonderwijs en 
deelnemers van instellingen op het gebied van verwante vrijetijdskunst en/of talentontwikkeling. De 
resultaten worden gepresenteerd in bioscopen en narrow-caster City Media Rotterdam (beeldschermen op 
metrostations). Aan groepen van bedrijven en individuele volwassen deelnemers, biedt Digital Playground 
workshops aan onder de naam Filmsport, een op media toegespitste variant op theatersport.  
Voorts zet Digital Playground een trainingsprogramma op voor docenten in mediavaardigheden en 
mediawijsheid zodat zij deze op hun school kunnen toepassen. De Webwalk van Digital Playground is 
hiervoor bijzonder geschikt.  
 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  6.568 6.451 6.598 
structurele subsidie rijk 375.000 331.000 331.000 
  gemeente 293.000 239.000 239.000 
eigen inkomsten  316.000 452.000 190.375 
omzet  1.003.000 1.082.000  
bezoekersratio*  101,70 88,40 56,10 
eigen inkomstenratio**  47,3% 79,3% 51,5% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt Digital Playground positief, al mist hij een sterk 
geformuleerde visie, zowel inhoudelijk als op de meer theoretische aspecten van media-onderricht.  
De Raad apprecieert dat Digital Playground in zijn aanbod en methodiek praktische vaardigheden en 
reflectie op mediagebruik belicht. De Raad plaatst daarbij echter de kanttekening dat de deelnemers ook 
op school mediavaardigheden leren of in hun mediagebruik in het dagelijks leven. De Raad is van mening 
dat Digital Playground sterker het accent zou kunnen leggen op kritische reflectie, dat wil zeggen 
mediawijsheid. De Raad heeft waardering voor de Webwalk die Digital Playground heeft ontwikkeld.  
De Webwalk is een format dat anderen, in het bijzonder docenten op scholen, gelegenheid biedt het met 
eigen inhoud te vullen en binnen het eigen onderwijsprogramma in te zetten. Met dit product bevindt 
Digital Playground zich in de voorhoede. De organisatie zou zich met dit programma nog beter –en 
landelijk- kunnen positioneren.  
De Raad merkt op dat Digital Playground zich met een deel van zijn aanbod op het gebied van film, 
fotografie en animatie in de richting van andere aanbieders begeeft. Dit kan ten koste gaan van de inhoud 
en van het specifieke karakter van het aanbod. Digital Playground loopt daarmee het risico zijn positie te 
verliezen. De Raad mist in het programma aandacht voor actuele ontwikkelingen, games en interactieve 
toepassingen. 
De Raad acht Digital Playground een waardevolle instelling in Rotterdam, maar ziet wel het risico dat 
Digital Playground met een deel van zijn aanbod de voortrekkersrol dreigt te verliezen: sommige 
programmaonderdelen raken achterhaald. 
 
DNA van de stad 
Digital Playground werkt samen met veel kunstinstellingen in Rotterdam, maar naar het oordeel van de 
Raad kan die samenwerking in inhoudelijk opzicht worden verdiept. In Rotterdam is Digital Playground een 
van de in het oog springende aanbieders op het gebied van mediaonderwijs. Het aanbod is in hoofdzaak 
gericht op deelnemers uit het voorgezet onderwijs, het bereikt daardoor een doorsnede van de 
Rotterdamse scholierenpopulatie. Op die manier is Digital Playground verbonden met het DNA van de stad. 
De nieuwe locatie, met letterlijk een etalage aan de straat, draagt bij aan de zichtbaarheid, echter, in de 
stad is Digital Playground in beperkte mate zichtbaar. 
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Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt de plannen voor wat betreft ondernemerschap als ambitieus. Hij vreest echter dat de 
plannen berusten op al te groot optimisme voor wat betreft de mogelijkheden eigen inkomsten te 
verwerven. Digital Playground schetst plannen om commerciële trainingen aan te bieden. Naar de mening 
van de Raad kan dat een kansrijk initiatief zijn indien dat programma inhoudelijk sterk en als volwaardige 
training of cursus wordt opgezet.  
Digital Playground vraagt een verhoging van de cultuurplansubsidie voor nieuw beleid. De Raad acht de 
inhoud daarvan niet overtuigend en adviseert dan ook die verhoging niet te honoreren. Gezien het huidige 
beschikbare budget adviseert de Raad een matiging ten opzichte van het huidige subsidiebedrag. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad acht het aanbod als onmiskenbaar een programma van cultuureducatie. Er is in zekere zin sprake 
van talentontwikkeling omdat de organisatie werkt met jonge ontwerpers, pas afgestudeerden en stagiairs 
als docenten en workshopleiders. Op die manier houdt de organisatie voeling met actuele ontwikkelingen, 
echter, de keerzijde is dat er weinig continuïteit is. 
 
Metropoolregio 
Digital Playground is door zijn standplaats Rotterdam, met een dependance in Den Haag en door zijn 
aanbod voor scholen lokaal geworteld. De Raad is van mening dat de organisatie zich landelijk sterker zou 
kunnen profileren met het lesaanbod voor scholen. De Raad onderkent echter wel de praktische en 
financiële bezwaren die Digital Playground ondervindt om zijn programma’s ook buiten Rotterdam uit te 
voeren. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 DoelenEnsemble 

 
Samenvatting advies  

Ondanks dat het DoelenEnsemble artistiek gezien goed presteert, is het ondernemerschap onder de maat. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert het ensemble meer in te bedden in de 
Moederschipfunctie van de Doelen in lijn met de huisgezelschappenfilosofie van de Doelen.  
Onder andere om deze reden adviseert de Raad de Doelen in de bezuiniging te ontzien.  
Daarnaast zou de aanvrager kunnen onderzoeken of ook Codarts bereid is om meer bij te dragen aan een 
verankering van de activiteiten van het DoelenEnsemble.  
Aangevraagd: € 104.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het DoelenEnsemble voert muziek uit van de 20ste en 21ste eeuw. Het beschrijft zich als aanvullend op het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat uitgaat van de 19de eeuwse bezetting voor symfonieorkest. 
Het DoelenEnsemble is in 1990 opgericht. Het dankt zijn naam aan zijn belangrijkste sponsor en 
medeoprichter de Doelen. Het ensemble vormt het hart van de in 2008 door de Doelen gestarte serie voor 
eigentijdse muziek Red Sofa, volgens het ensemble de tweede toonaangevende serie voor nieuwe muziek 
in Nederland. De Rotterdamse School heeft een belangrijk aandeel in het repertoire van het 
DoelenEnsemble. In de afgelopen cultuurplanperiode heeft het ensemble zijn afzetmarkt verruimd en de 
presentatievorm van de concerten verbreed. Ook is meer inspanning verricht op het gebied van de 
marketing en communicatie. 
Ondersteuning van het DoelenEnsemble ziet de aanvrager als vanzelfsprekend voor een moderne 
kunstzinnige stad als Rotterdam tegen de achtergrond van het verdwijnen van het overgrote deel van de 
Nederlandse ensemblecultuur. 
Het DoelenEnsemble bestaat uit een kleine vaste kern solisten met daaromheen een tweede ring van 
spelers uit een breed spectrum van orkesten in Nederland. De programma’s kenmerken zich door 
toegankelijkheid, verrassende stukkeuzes en prikkelende sensaties. Het artistieke profiel is gefundeerd op 
de volgende twee uitgangspunten: Concerten en Events en Talentontwikkeling. Grote en kleine events zijn 
gevarieerd in hun presentaties, met theatrale elementen dan wel combinaties van livemuziek met nieuwe 
media. Het aantrekken van jong talent is een rode draad in het beleid. Bijna de helft van het 
spelersaantal zijn jonge musici, afkomstig van de conservatoria van Rotterdam en Amsterdam. Verder 
biedt het ensemble stageplekken en organiseert masterclasses. Het zogeheten Compositie Platform is een 
netwerk op het gebied van compositietalent waarin Codarts, SKVR en DoelenEnsemble deelnemen.  
De flexibele structuur van het DoelenEnsemble maakt verschillende concertvormen mogelijk.  

 Promconcerten zijn grootschalige events met 25 tot 50 musici en zijn bedoeld voor doorverkoop aan 
een vast circuit van zalen  

 ensemble programma’s met 7 tot 17 musici 
 kamermuziekconcerten 
 Atelier Rotterdam vormt een ontmoetingsplek voor pas afgestudeerde componisten, oudere 

componisten, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van video en muziek, improvisatie en VJ 
technieken. Deze activiteiten leiden tot concerten met nieuwe composities en festivals, het 
DoelenEnsemble heeft een prominente plek in het Red Ear Festival en treedt ondermeer op tijdens de 
Operadagen Rotterdam en Dag van de Romantische Muziek.  

 
Het DoelenEnsemble werkt samen met diverse instellingen. Medeoprichter de Doelen hecht sterk aan het 
ensemble vanwege de kwaliteit, de binding met het publiek en de samenwerking met het ensemble. 
Jaarlijks draagt de Doelen in totaal 43.000 euro bij voor programmering, uitkoopsommen en pr en 
marketing. Ook met het zusterensemble Notabu uit Düsseldorf en de compositieafdeling van het 
conservatorium in Birmingham en verschillende Nederlandse ensembles en tal van solisten is er een 
samenwerkingsverband. 
Marketing en publiciteit zijn geïntensiveerd, een nieuwe website in 2011 gelanceerd en de vormgeving van 
het publiciteitsmateriaal is nu meer herkenbaar. Voor een doelgerichte benadering van het publiek is 
gebruik gemaakt van het analysemodel MOSAIC.  
Het DoelenEnsemble volgt actief de weg van het ondernemerschap. Het zoekt naar programma’s met een 
Rotterdams profiel: gedurfd, ondogmatisch en kleurrijk in de artistieke lijn. Concerten worden 
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doorverkocht aan zalen buiten Rotterdam. Het ensemble wil de komende jaren een vriendenvereniging 
opbouwen, meer inzetten op sponsoractiviteiten en deelnemen aan festivals om het publieksbereik te 
vergroten. Mede door de lovende recensies in de afgelopen vier jaar nam de publieke belangstelling toe. 
Voor de komende cultuurplanperiode heeft het DoelenEnsemble de begroting versoberd. Musici en directie 
gaan onder andere arbeidsvoorwaarden en tegen lagere lonen werken. Speerpunt wordt het vergroten van 
de eigen inkomsten. De opbrengsten worden lager ingeschat door lagere uitkoopsommen. Het 
DoelenEnsemble verwacht dat de recettes de komende jaren zullen toenemen, maar deze zullen maar ten 
dele de dalende bijdragen van zalen kunnen compenseren. Het negatieve eigen vermogen moet in 2013 
zijn afgebouwd. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  8.983 7.910  
structurele subsidie rijk 40.000 10.000  
  gemeente 97.000 97.000 97.000 
eigen inkomsten  166.000 148.000  
omzet  303.000 255.000  
bezoekersratio*  15,30 13,50  
eigen inkomstenratio**  121,2% 138,3%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Bij een stad als Rotterdam past minimaal één gezelschap voor hedendaagse muziek. Het DoelenEnsemble 
vervult die functie en doet dat goed. De artistieke kwaliteit van het ensemble is uitstekend en kan zich 
meten met die van de landelijke top. Het DoelenEnsemble heeft een vooraanstaande plaats in de serie 
nieuwe muziek Red Sofa van de Doelen en vormt daarmee het cement voor de hedendaagse 
muziekinfrastructuur in deze stad.  
Het DoelenEnsemble vertegenwoordigt de Rotterdamse School bij uitstek. Door veel nieuwe muziek van 
Rotterdamse (vaak jonge) componisten uit te voeren zorgt het ensemble voor blijvende vernieuwing met 
een specifieke Rotterdamse signatuur. De vergelijking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest waarin 
wordt gesteld dat het DoelenEnsemble het orkest als hoeder van de 19de eeuwse orkesttraditie aanvult, 
komt wat ongelukkig over. Deze vergelijking impliceert immers dat hedendaagse muziek geen 
aandachtspunt hoeft te zijn voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest en dat is de vraag.  
 
DNA van de stad 
Het ensemble weet musici uit de stad goed aan zich te binden. Positief is dat het DoelenEnsemble veel 
samenwerkt met andere instituten op het gebied van de hedendaagse muziek, gezelschappen uit 
Rotterdam en daarbuiten en veel verschillende solisten. Dit bevordert de creativiteit. 
De Rotterdamse School wordt door het DoelenEnsemble flink gepromoot. Het ensemble vertegenwoordigt 
in de muzieksector een kleine niche  
 
Ondernemerschap 
Op het gebied van ondernemerschap presteert het DoelenEnsemble nog niet goed. Het ensemble geeft op 
jaarbasis relatief weinig concerten voor een beperkt publiek. Daarnaast wordt onvoldoende ingezet op het 
aantrekken van financiële middelen uit de markt. De liquiditeitspositie van het ensemble is zorgwekkend. 
Er is een negatief eigen vermogen dat de flexibiliteit van het gezelschap in de weg staat. Het is goed dat 
de aanvrager dit wil inlopen. De keuze om op projectbasis te werken is met deze financiële basis 
verstandig. 
Het marketingbeleid komt behoudend over. Een gezelschap dat in een niche opereert zou in de marketing 
een meer proactieve houding kunnen tonen.  
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Talentontwikkeling 
De leden van het ensemble zijn overwegend jong; het is positief dat het DoelenEnsemble samenwerkt met 
Codarts en de SKVR. Het ensemble levert stageplekken en het organiseert masters in het onderwijs die 
door topmusici uit het ensemble worden verzorgd. Dit zijn prima initiatieven van talentontwikkeling.  
 
Metropoolregio 
Voor wat betreft podiumpresentaties speelt het ensemble buiten Rotterdam in Amsterdam en Den Bosch, 
maar nauwelijks in Den Haag. Voor de Metropoolregio dus van weinig belang. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio - 
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 En…Actie 

 
Samenvatting advies  

En Actie weet voor leerlingen ongetwijfeld een filmbelevenis neer te zetten, maar de educatieve 
betekenis daarvan wordt door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur betwijfeld. Bovendien leunt de 
organisatie erg op een persoon. Dit alles maakt de basis van de organisatie erg fragiel en weinig 
structureel. Samenwerking met andere Rotterdamse instellingen op het gebied van educatie of film is er 
(met uitzondering van de Rutger Hauer Film Academy) niet. 
Aangevraagd: € 62.500 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
De Stichting En…Actie wil uitgroeien tot dé aanbieder van laagdrempelige en leerzame film- en nieuwe 
mediaprojecten met een sterk doe-karakter en een hoge “wauw”-factor. Met haar activiteiten wil 
En…Actie talentontwikkeling en cultuurparticipatie stimuleren. 
Activiteiten waarmee En…Actie alweer enkele jaren actief is zijn: Hollywoord In De Klas (HIDK), 
masterclasses voor talenten van de Rutger Hauer Film Factory (RHFF), eindfilms voor basisscholen en 
vervaardiging op locatie van digitale Greetings from Rotterdam (GFR).  
Hoewel sinds 2007 met het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) werd samengewerkt rondom HIDK 
heeft IFFR besloten kinderprogramma’s zelf te ontwikkelen en is de relatie met En…Actie beëindigd. 
Inmiddels zijn contacten gelegd met LantarenVenster op zowel facilitair als inhoudelijk gebied. Met het 
RHFF bestaat een warme band. Door de drukke werkzaamheden van Rutger Hauer zelve zijn nog geen 
concrete afspraken gemaakt over zijn betrokkenheid bij activiteiten van En…Actie. 
Hoewel Rotterdam de thuisbasis is en blijft van En…Actie worden inmiddels ook activiteiten ontplooid in 
de drie grote andere steden. De finale van HIDK 2011 was, uit financiële overwegingen, in Pathé 
Tuschinski in Amsterdam. De Rotterdamse voorfinales waren en blijven in Rotterdam en het is niet 
uitgesloten dat ook de grote landelijke finale weer terugkeert in Rotterdam. 
Terugkijken op de afgelopen jaren wordt melding gemaakt van: 

 Hollywood in de Klas; primair bedoeld voor de 2 hoogste groepen (editie 2010-2011) op 44 scholen met 
1235 leerlingen. Via voorrondes worden een 15 tal films doorverwezen naar een met glitter en glamour 
omgeven finale met een jury met landelijke coryfeeën. Zo’n 500 bezoekers bezoeken de 
filmpresentaties. Dit project heeft inmiddels een landelijke uitstraling ontwikkeld en zorgt voor 
substantiële inkomsten. In een nieuwe opzet wordt nagestreefd de methodiek voor docenten on line te 
zetten en op een goedkopere manier een nog groter bereik te creëren. Dit materiaal is toegankelijk 
via een tegen betaling verkrijgbare code.  

 RHFF mini masterclass; bedoeld voor de grootste talenten uit de HIDK activiteit; deelname staat open 
voor ongeveer 75 HIDK talenten per jaar.  

 Eindfilm basisscholen: per jaar kunnen hier 50 scholen aan deelnemen. Projecten worden aangeboden 
in een kant-en-klaar en een doe-het-zelf variant. Inmiddels vervangen een aantal scholen de 
traditionele musical door een eindfilm volgens het concept van HIDK. Door dit project kan HIDK per 
jaar 7 tot 10 aspirant filmmakers een aantal maanden van werk voorzien. Ook deze eindfilms zorgen 
voor veel eigen inkomsten. 

 Greetings from Rotterdam; faciliteiten zijn beschikbaar om Rotterdammers zichzelf op het net te 
presenteren met een kort filmpje n.a.v. een bezoek aan een evenement of instelling in Rotterdam. 
Jaarlijks kunnen zo 1000 filmpjes worden gemaakt met een hoog city promotion gehalte. 

 Trip around the world (filmpjes op Youtube) tijdens Wereldhavendagen.  
 
In de uitvoering werkt En…Actie samen met studenten en net afgestudeerden van de verschillende 
kunstopleidingen in Rotterdam alsmede de PABO. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.000 3.600 3.000 
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten  59.000 79.000 117.000 
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de formule van Hollywood in de Klas en meent dat 
deze voorziet in een behoefte bij scholen die nog te weinig aan bevordering van mediawijsheid doen. 
En...Actie weet voor leerlingen ongetwijfeld een belevenis neer te zetten, maar de educatieve betekenis 
daarvan wordt door de Raad betwijfeld. Buiten de kring van direct betrokkenen van de leerlingen is het 
eindresultaat inhoudelijk niet per se interessant. De ambitie het publieksbereik van de door kinderen 
geproduceerde films te vergroten, komt daarom niet erg realistisch over. Het project Greetings from 
Rotterdam is naar de mening van de Raad zuiver een vorm van stadspromotie en straalt verder geen 
enkele artistieke ambitie uit.  
 
DNA van de stad 
Rotterdam heeft de reputatie van een film stad en daarom is dit initiatief in Rotterdam zeker op zijn 
plaats. Het bereik van Hollywood in de Klas is met 44 scholen niet gering. De initiatiefnemer van 
En...Actie is zeer co-productief op scholen en daarom goed zichtbaar in de stad. Hij heeft bovendien ook 
veel goede connecties met diverse culturele instellingen. Samenwerking met andere Rotterdamse 
instellingen op het gebied van educatie of film is er (met uitzondering van de Rutger Hauer Film Academy) 
echter niet. De aanvrager is echter geen specifiek Rotterdamse instelling. Zo organiseert En...Actie de 
finale van Hollywood in de Klas bijvoorbeeld in Amsterdam. En...Actie stelt voor zich te vestigen in het 
cultuurcentrum Islemunda in IJsselmonde. De noodzaak zich hier te vestigen wordt de Raad echter niet 
duidelijk; de aanvrager is immers vooral op scholen actief. Het is niet duidelijk welke activiteiten 
En...Actie nu precies in Islemunda wil ontplooien.  
 
Ondernemerschap 
En...Actie heeft geen stichtingskapitaal om mogelijke liquiditeitsproblemen op te lossen. Bovendien leunt 
de organisatie erg op een persoon. Dit alles maakt de basis van de organisatie erg fragiel en weinig 
structureel. De samenwerking met een andere nieuwe aanvrager in het cultuurplan biedt, gelet op de 
beperkte middelen bij deze organisatie, ook geen zicht op een meer solide basis. Verder valt de grote 
verwevenheid van de aanvrager met het eigen bedrijf van de oprichter op. Het project Greetings from 
Rotterdam drukt bovendien volgens de Raad onnodig zwaar op de begroting, zeker gezien het ontbreken 
van enkele artistieke ambitie van dit project. De Raad meent dat dit initiatief buiten het cultuurplan om 
gefinancierd moet kunnen worden, bijvoorbeeld uit de filmindustrie of door de omroep. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad constateert dat scholen enthousiast zijn over Hollywood in de Klas. Het project biedt een 
beleving die dicht bij de ervaringswereld van jongeren staat. Er is volgens de Raad echter meer sprake 
van een competitief dan een educatief proces. De educatieve methodiek wordt nergens expliciet 
gemaakt. Bovendien ontwikkelt Hollywood in de Klas zich steeds meer in de richting van een format dat 
via het web zelfs zonder fysieke leraar wordt aangeboden. De Raad vraagt zich af of dit de kwaliteit van 
het project ten goede komt.  
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Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Epitome Entertainment (EE2) 

 
Samenvatting advies 

Epitome is naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur te typeren als: veel business, 
weinig begeleiding. 
Epitome zet meer in op professionalisering en het impresariaat van artiesten, niet op begeleiding van 
talenten. EE2 scoort goed helemaal aan het begin van de leerlijn en helemaal aan het eind maar in het 
tussenstuk opereert EE2 niet. 
Aangevraagd: € 150.000  
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen. 
 

Beschrijving aanvraag 
Jongeren van de straat vormen de primaire doelgroep van EE2. Grote steden verkleuren en de New Skool 
Culture (de in Amerika momenteel volgens EE2 dominante stroming in de popsector) hoort daar bij. De 
initiatiefnemers van EE2 komen zelf ook uit de doelgroep. De doelgroep (multiculturele jongeren in de 
leeftijd van 12 tot 30 jaar) vertegenwoordigt een enorm potentieel aan talent in disciplines die tot voor 
kort nauwelijks bekend waren in de gevestigde cultuursector. Het gaat daarbij om zang, dans (hiphop, 
break- en streetdance), rap, zang (reggaeton, dancehall, R&B), graffiti enzovoorts. De naam ‘urban arts’ 
is door beleidsmakers bedacht de doelgroep gebruikt ze zelf niet. Daarom introduceert EE2 de term die 
wel geaccepteerd wordt: new skool. EE2 beschouwt zichzelf als een pionier op het gebied van het 
promoten en ontwikkelen van new skool in Nederland en Europa. 
EE2 wil bruggen bouwen tussen het new skool talent en de gevestigde kunst- en cultuurwereld en doet dat 
door middel van kennisoverdracht en het aanbieden van presentatieplekken die kunnen variëren van 
televisie en radio tot festivals, theaters en poppodia. Die presentatieplekken blijven nadrukkelijk niet 
beperkt tot het nationale niveau. EE2 beweegt zich ook internationaal (genoemd worden: Apollo theater, 
Harlem New York, Atlanta, LA, Miami, Parijs, Stuttgart, Keulen). EE2 onderscheidt zich van andere 
organisaties doordat zij alle activiteiten als onderdeel van een doorlopende leerlijn beschouwt. 
EE2 ontwikkelt concepten die aanslaan bij de doelgroep. Enkele voorbeelden: (tussen haakjes deelnemers 
en bezoekers in 2011) 

 R’Voices: jamsessies voor muzikanten, in opdracht van Music Matters door EE2 geproduceerd. (237–428) 
 Music Matters award: in opdracht van Music Matters door EE2 geproduceerd. 

Industry Night: 3 keer per jaar ontmoeting tussen uitvoerenden en de sector (platenindustrie, bookers, 
impresario’s) (163-357) 

 Movemasterz the Movement; workshops en masterclasses dans; jaarlijks uitmondend in een finale (527- 
749); vaak leidend tot doorstroming naar het landelijke So you think you can dance. 

 New Skool Rules: grote driedaagse muziekconferentie met deelnemers uit de hele wereld. (976-1753)  
Daarnaast doet EE2 aan ‘streetmarketing’, voert ze campagnes voor artiesten, merken en concerten. 
Naast een uitgebreid internationaal netwerk werkt EE2 in en buiten Rotterdam samen met vele culturele, 
commerciële en onderwijsinstellingen. De aanvrager somt namen op van talenten die via de door haar 
geboden wegen de (inter)nationale top hebben bereikt. 
Voor de komende cultuurplanperiode staat de ontwikkeling van een doorlopende talentontwikkelingslijn 
centraal in de vorm van jaarlijks terugkerende wedstrijden, workshops, masterclasses en de opbouw van 
een kenniscentrum gericht op new skool. 
De conferentie New Skool Rules, die volgens de aanvrager inmiddels als een “internationaal unieke 
conferentie” geldt wordt verder versterkt en tot een jaarlijks terugkerend, driedaags evenement in 
Rotterdam gemaakt. Aan de conferentie gaat een traject On the Road vooraf waarin jong talent feed back 
krijgt van voorbeelden op teksten, demo’s enzovoorts. Het NSR festival speelt zich deels af in de 
binnenstad en deels in Factory 010  
In totaal gaat het om 14 producties met 244 presentaties of activiteiten. Daarnaast organiseert EE2 
binnen- en buitenschoolse workshops voor een kleine 1400 leerlingen. 
Eigen inkomsten worden opgevoerd van 40 naar 50%. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.338 1.801 2.359 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 51.000 51.000 51.000 
eigen inkomsten  156.000 275.000  
omzet  207.000 327.000  
bezoekersratio*  21,80 28,30 21,60 
eigen inkomstenratio**  305,9% 539,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Er is sprake van suboptimaliteit. Wat ze doen, doen ze goed maar voegen verder niets nieuws meer toe. 
EE2 is goed in het organiseren van talentenjachten voor beginners en in het toeleiden van toptalent naar 
internationale podia maar als geheel is dat mager. Men lijkt vooral commercieel gericht hetgeen ten koste 
gaat van de artistieke visie. EE2 zoekt mogelijkheden bij trends die zich voordoen en spreekt doelgroepen 
aan die focussen op snel succes. EE2 is bereid zich daarvoor in te spannen en heeft daarbij soms resultaat. 
De internationale conferentie in de graansilo aan de Maashaven werd druk bezocht en heeft inmiddels een 
zekere naam en faam opgebouwd.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vraagt zich af in hoeverre er op het gebied van 
talentontwikkeling gesproken kan worden van een overbezetting in Rotterdam, ook al erkent de Raad dat 
EE2 tot de grondleggers van de talentontwikkeling in Rotterdam behoorde.  
 
DNA van de stad 
EE2 heeft voeling met de straat, vooral in de buurten (lcc’s). Maar ook een centrale happening als de 
Music Matters Award wordt door EE2 georganiseerd. EE2 heeft onmiskenbaar een staat van dienst als het 
gaat om de relatie met de stad maar is desondanks ook in zichzelf gekeerd en niet gericht op 
samenwerking met relevante partijen. Aan de andere kant is eigengereidheid ook haar charme. EE2 heeft 
goede relaties met de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie en daardoor ook met de lcc’s.  
 
Ondernemerschap 
Is te typeren als: veel business, weinig begeleiding. EE2 weet het new skool merk goed te verkopen. Is als 
ondernemer in zijn conceptuele denken sterk. Niet transparant is hoe de impresariaatsactiviteiten zich 
verhouden tot de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De begroting is onzorgvuldig 
opgesteld en bevat een rekenfout van 40.000 euro. 
 
Talentontwikkeling 
De pretenties van EE2 zijn hier ongeloofwaardig. Daar waar men juist op dit gebied zou moeten 
samenwerken is EE2 soms kil jegens andere partijen, b.v. Nieuwe Oogst. De verschillende trajecten in de 
talentontwikkeling in Rotterdam voor grootstedelijke jeugd lijken volledig gescheiden, terwijl het toch 
deels over dezelfde doelgroep gaat. EE2 zet meer in op professionalisering en het impresariaat van 
artiesten, niet op begeleiding van talenten. Al moet worden erkend dat EE2 weliswaar de eerste was met 
het concept Talentnights; door de jaren heen is er op dit gebied bij EE2 geen ontwikkeling meer te zien. 
Talennights is een talentenjacht op straatniveau en komt niet verder. Internationale contacten zijn er 
beslist, maar de vraag is of dat functioneel is voor de talenten die worden aangeboord. EE2 scoort goed 
helemaal aan het begin van de leerlijn en helemaal aan het eind. In het tussenstuk opereert EE2 niet. 
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Metropoolregio  
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 ondernemerschap + 
 talentontwikkeling 0 
 metropoolregio nvt 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    109 



 

 Euro+ Songfestival 

 
Samenvatting advies  

Euro+ Songfestival sluit volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur goed aan bij de 
demografische ontwikkelingen (vergroening) en thematiek van deze stad (conflicten tussen jongere en 
oudere generaties). De grens tussen high en low culture wordt met succes gedicht. Terwijl Euro+ 
Songfestival ook buiten Rotterdam opereert moet het voorkomen vooral afhankelijk te worden van 
subsidie uit Rotterdam. 
Aangevraagd: € 150.000 
Advies: Positief € 100.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Van een talentontwikkelingsprogramma op het gebied van vocale muziek voor cultureel diverse 50+ers, 
ontwikkeld voor Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, heeft het Euro+ Songfestival (E+S) zich ontpopt tot 
een intergenerationele en interculturele uitwisseling van muziekstijlen. Culturele waarden tot uiting 
gebracht in de authentieke stijlen van de oudere zangers en de urban en contemporaine van de jonge 
deelnemers worden gekoesterd, gecoacht en overbrugd. Deze aanpak is inmiddels door landelijke en 
Europese partners overgenomen als goed Rotterdams voorbeeld waardoor de programma’s op meerdere 
locaties gerealiseerd zijn: Deventer, Groningen, Den Haag, Eindhoven, Breda, Tilburg, Porto, Istanbul en 
Duisburg. 
Rotterdam is, mede door de start tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, de bakermat van E+S. E+S 
profileert zich en wordt ervaren als een Rotterdams voorbeeldprogramma, niet in de laatste plaats omdat 
de bruggen tussen muziekstijlen van generaties en culturen horen bij de culturele en sociale diversiteit 
van de wereldhavenstad, zo stelt de aanvrager. 
Werkenderwijs wordt duidelijk dat cross-overs tussen authentieke en contemporaine muziekstijlen van 
generaties zorgen voor nieuwe energie en inspiratie en erkenning van de betekenis van het overgedragen 
muzikale erfgoed van ouderen aan jongeren en vice versa. Deze jongeren, vaak met een dubbele culturele 
achtergrond worden door een professioneel team en de oudere deelnemers begeleid en versterkt bij hun 
zoektocht naar identiteit in relatie tot hun wortels. Het maatschappelijk belang van een goede 
verstandhouding op cultureel, sociaal en economisch gebied tussen jong en oud leidde in 2008 mede tot 
erkenning door de Raad voor Cultuur van E+S en opname in het vierjarig programma van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. 
De context waarin het festival floreert, zo stelt de aanvraag, is er een van korte lijnen met de mensen in 
de stad. Er wordt samengewerkt met instellingen op buurt-, wijk- en grootstedelijk niveau en de 
resultaten zijn via buurtoptredens te zien op de stedelijke podia. Vanaf 2012 wordt daar elke twee jaar 
een muziektheaterproductie met een maatschappelijk relevante thematiek aan toegevoegd. In 2013 wordt 
een productie voorzien in samenwerking met Theater Zuidplein die handelt over de pensioenproblematiek 
waarbij zowel de intergenerationele draagvlakdiscussie als de vraag: hier blijven of teruggaan naar het 
land van herkomst, een rol spelen in thema en repertoirekeuze. Die grote productie wordt voorafgegaan 
door kleinere concerten verspreid over de stad, de zogenaamde ‘Music Generation’ concerten waarbij de 
cross-overs tussen de muziekstijlen van jong en ouder centraal staan. 
In de loop der jaren is de belangstelling van gevestigde cultuurinstellingen voor het (zang)talent dat via 
participatie en ontplooiing opkwam toegenomen. Ook met talentontwikkelingsprogramma’s die 
aanvankelijk alleen voor jongeren openstonden zoals Kunstbende en Roots & Routes kwam samenwerking 
tot stand.  
Inmiddels is duidelijk dat zingen en luisteren voor het ontplooien van talenten niet voldoende is. Het gaat 
ook om ‘vocal coaching’ in ontmoetingen tussen jongere en oudere deelnemers en inzet van middelen uit 
het theater en de nieuwe media. Zo is een cyclus ontstaan waarbij via audities, workshops en 
masterclasses talenten kunnen doorstromen naar concerten en producties. De samenwerking met Codarts 
en twee andere conservatoria levert nieuwe toekomstperspectieven op voor de deelnemers. De 
interessantste deelnemers, jong en ouder, komen terecht in de ALL STARS talentenpool waarin de 
gecoachte talenten door middel van optredens in buurten en festivals de investering aan de samenleving 
teruggeven. In de jaren daarna wordt deze cyclus herhaald waarbij iedere keer een nieuwe vertaalslag 
wordt gemaakt met thema’s die cultureel en maatschappelijk spelen. 
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Met Den Haag zijn in de loop der jaren goede contacten opgebouwd. In 2010 werd daar het eerste 
programma in de wijken ontwikkeld met een afsluiting in het Culturalis Theater waarbij het de ambitie is 
deze samenwerking voort te zetten in de 4 jaren ritmiek van het Rotterdamse cultuurplan. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.500 500 1.500 
structurele subsidie rijk 54.200 54.200 54.200 
  gemeente 0 0 0 
eigen inkomsten  40.000 10.000  
omzet     
bezoekersratio*  21,68 108,40 36,13 
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Euro+ Songfestival richt zich op de versterking van ‘intergenerationale’ relaties met het hoofdaccent op 
het creëren van kansen voor ouderen. E+S is daarmee naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur onderscheidend in het cultuureducatieve aanbod van Rotterdam; gelet op de uitwisseling van 
muzikale ervaringen tussen verschillende generaties en de daaruit voortvloeiende unieke methodiek.  
E+S legitimeert haar activiteiten aan de hand van onderzoek dat stelt dat talentontwikkeling bij jongeren 
beter beklijft als er een ouder persoon en in het bijzonder een familielid bij betrokken is. Niet alleen de 
ontmoeting van oudere en nieuwe generaties, maar ook het versterken van de diversiteit in de 
zangcultuur staat in de activiteiten van E+S centraal. Door middel van de inzet van professionele krachten 
ten behoeve van de zangtechnieken, worden niet alleen sociale maar ook artistieke doelstellingen 
bereikt. Daarmee levert E+S een bijdrage aan zowel de vergroting van de maatschappelijke cohesie als 
het artistieke niveau van de muziekeducatie in de stad. De Raad onderstreept het belang van deze 
intergenerationele aanpak van E+S, maar wil wel meer weten over de resultaten ervan.  
 
DNA van de stad 

De instelling is een vervolg van een project dat gestart is tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 en 
heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een succesvol en zeer gewaardeerd project voor jong en oud, 
ongeacht etnische herkomst. E+S benoemt een typisch Rotterdamse kwestie tot haar doelstelling: 
versterking van de relatie tussen jong en oud . En dat juist in een tijd waarin de tegenstelling tussen 
jongeren en ouderen groter lijkt te worden. Dit sluit volgens de Raad goed aan bij de demografische 
ontwikkelingen (vergroening) en thematiek van deze stad (conflicten tussen jongere en oudere 
generaties). E+S werkt daarbij nadrukkelijk in de wijken van de stad: zij gaat vooral in de wijken op zoek 
naar muzikaaltalent en brengt zo verspreid over de stad generaties actief met elkaar in contact. Geheel 
in de geest van de rol die cultuur in de stad kan spelen wordt in het Euro+Songfestival de grens tussen 
high en low culture met succes gedicht. Hierdoor worden groepen tot prestaties gebracht die tot voor 
deelname aan dit project onmogelijk leken. 
 
Ondernemerschap 
De aanvrager wordt in de toekomst erg afhankelijk van de gemeentelijke subsidie uit Rotterdam, terwijl 
het project in de afgelopen cultuurperiode vooral landelijk werd gefinancierd. Niet duidelijk is waarom nu 
bijvoorbeeld geen aanvraag is ingediend in het kader van de nieuwe regeling voor cultuurparticipatie.  
E+S stipt in haar aanvraag de ontwikkeling van een impresariaat waaruit mogelijk grotere eigen inkomsten 
zouden kunnen voortkomen aan, maar werkt deze functie vervolgens niet goed uit. Hoewel E+S tot nu toe 
in staat bleek een relatief hoog bedrag uit particuliere bronnen te halen, wordt daar in de komende jaren 
door E+S niet meer op gerekend. Het zou naar de mening van de Raad voor de hand hebben gelegen ook in 
de toekomst langs die weg inkomsten te verwerven. De eigen inkomsten uit kaartverkoop zijn bovendien 
zeer bescheiden.  
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Talentontwikkeling 
De masterclasses en overige activiteiten van E+S tonen aan dat er sprake is van een zekere doorlopende 
leerlijn. E+S weet voor haar talentontwikkelingsactiviteiten professionele mensen aan zich te binden die 
borg staan voor de artistieke kwaliteit van de talentontwikkeling. Ook de coaching van talent geschiedt op 
een verantwoorde manier. Bij de organisatie van de talentenjachten wordt echter opvallend weinig 
gebruik gemaakt van kennis die op dit terrein bij andere Rotterdamse cultuureducatie instellingen 
bestaat. Dit acht de Raad een gemiste kans.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Gemaal op Zuid 

 
Samenvatting advies 

De afgelopen jaren heeft Het Gemaal op Zuid redelijk goed gefunctioneerd als een laagdrempelige 
ruimte voor tentoonstellingen en veel andere activiteiten. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
wil dit ankerpunt in de Afrikaanderwijk daarom graag handhaven maar heeft geen vertrouwen in de 
combinatie van drie ondersteunende partijen die op het gebied van beheer geen ervaring hebben. Aan 
Kosmopolis zal worden gevraagd deze taak expliciet voor haar rekening te nemen. Deze aanvraag moet in 
de plannen van Kosmopolis worden ingebouwd. (zie ook aldaar) 
Aangevraagd: € 400.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Eind 2008 werd door Museum Rotterdam, TENT./CBK en Kosmopolis Rotterdam een nieuwe stichting 
opgericht om Het Gemaal op Zuid te beheren. De exploitatie van Het Gemaal en het locatiemanagement 
werden gefinancierd door Pact op Zuid en de woningbouwvereniging Vestia. Nu vraagt de stichting een 
cultuurplansubsidie aan. Tegelijkertijd wordt de opzet van de stichting gewijzigd. Museum Rotterdam en 
TENT./CBK trekken zich om financiële redenen uit de organisatie terug en de Stichting Freehouse en de 
Stichting Afri, twee in de wijk zelf gewortelde organisaties, gaan deelnemen aan de activiteiten in Het 
Gemaal. Met deze drie sterke spelers uit het veld die hun uitgebreide netwerk, kennis en creativiteit 
bundelen wordt Het Gemaal op Zuid vanaf 2013 een culturele trekpleister voor Zuid, waarbij 
talentontwikkeling en cultureel ondernemerschap centraal staan. De belangrijkste doelgroepen zijn de 
bewoners van de Afrikaanderwijk en omringende wijken, maar die uit de rest van de stad worden niet 
vergeten. Het Gemaal wordt een uitvalsbasis dat ook als ontmoetingsplek en kweekvijver voor talent en 
ondernemerschap uit de wijk gaat functioneren. 
 
Vier speerpunten kent het toekomstige programma van de nieuwe organisatie: cultureel 
ondernemerschap, talentontwikkeling, levendige binnenstad en instrumenteel ondernemerschap, 
onderwerpen die worden uitgewerkt in een jaarprogramma bestaande uit vier gezamenlijke projecten die 
ieder drie maanden in beslag nemen. In deze projecten zijn Freehouse en Kosmopolis Rotterdam 
afwisselend projectleider en is de Stichting Afri bij ieder project verantwoordelijk voor het organiseren 
van randprogrammering voor jongeren. Daarnaast zijn er ook doorlopende projecten, zoals de Wijkkeuken 
(sinds 2010 in Het Gemaal), een jongerenprogramma (muziek, dans, film en debat). Hedendaags 
wijkerfgoed, mode en voedsel komen aan de orde in programma’s als: 
Erfgoed van de Afrikaanderwijk (in samenwerking met Museum Rotterdam), Wijkwarenhuis (de wijk als 
één groot warenhuis), Global Fashion (met Rotterdam Runway als onderdeel, een ontwerpwedstrijd die 
jonge lokale ontwerpers koppelt aan (inter)nationaal bekende modeontwerpers), Food Court (met het 
doel de Afrikaanderwijk culinair op de kaart zetten). 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De afgelopen jaren heeft Het Gemaal op Zuid goed gefunctioneerd als laagdrempelige ruimte voor 
tentoonstellingen en veel andere activiteiten. Jongeren wisten het gebouw te vinden, net als 
buurtbewoners, kunstenaars en anderen die op Zuid actief zijn. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur acht het daarom zinvol dat beheer en programmering van Het Gemaal op Zuid overeind blijft. Het 
Gemaal vervult onmiskenbaar belangrijke functies in de wijk en functioneert als een bruggenhoofd voor 
alle culturele activiteiten in de Afrikaanderwijk.  
 
Het vertrek van TENT./CBK en het Museum Rotterdam als dragende partners van de organisatie is echter 
een gevoelige slag. Hun expertise in het produceren van tentoonstellingen en manifestaties valt weg. Het 
is nog niet duidelijk of kwaliteit van producties en activiteiten zijn geborgd bij de nieuwe ‘bewoners’ 
Kosmopolis, Freehouse en Afri. De eerste partij kent de Raad uit het cultuurplan en de activiteiten kan de 
Raad beoordelen als goed, zij het soms wat experimenteel. De Raad vertrouwt er daarom meer op de 
beheer- en programmeerfunctie van Het Gemaal bij Kosmopolis te beleggen, dan bij een nieuwe stichting 
met daarin voor de Raad twee ‘nieuwe’ partijen. De Raad acht het bovendien wenselijk dat Kosmopolis 
zich duidelijker manifesteert in Het Gemaal op Zuid en Rotterdam-Zuid.  
 
De aanvragen Gemaal op Zuid en Kosmopolis zijn los van elkaar ingediend, maar moeten volgens de Raad 
in samenhang worden bekeken. Afzonderlijk roepen de plannen namelijk meer vragen op, dan dat zij 
antwoorden geven. De Raad interpreteert de plannen van Het Gemaal en Kosmopolis daarom nu als volgt: 

 Gemaal op Zuid wordt voortaan beheerd en geprogrammeerd door Kosmopolis, met nadrukkelijk 
inschakeling van Afri en Freehouse   

 het profiel van zowel Kosmopolis als Het Gemaal verandert van programmering ‘over’ Zuid naar 
programmering ‘van’ Zuid 

 voor Freehouse betekent dit alsnog een bestendiging van het project rond het Afrikaanderplein en een 
kans ambities rond een ‘warenhuis van de wijk’ te verwezenlijken 

 Afri en Freehouse worden naast Kosmopolis de belangrijkste programmeurs binnen de muren van Het 
Gemaal op Zuid 

 al doende kunnen de drie nieuwe ‘bloedgroepen’ in Het Gemaal naar elkaar toegroeien en in het 
volgende cultuurplan groeien naar een meer gezamenlijk ‘ownership’.   

 
Dit betekent dat de aanvraag van Het Gemaal als zodanig geen zelfstandige positie heeft en om deze 
reden niet gehonoreerd. De Raad acht beheer en programmering van Het Gemaal echter dermate 
belangrijk, dat zij Kosmopolis Rotterdam adviseert deze functies over te nemen.  
 
DNA van de stad 
De focus van de activiteiten in Het Gemaal op Zuid op jongeren en (etnische) ondernemers past bij 
Rotterdam-Zuid. In voorgaande jaren hebben de activiteiten in Het Gemaal op Zuid ook duidelijk blijk 
gegeven van deze typisch Rotterdamse signatuur. Het Gemaal als locatie heeft bovendien een duidelijke 
functie in de Afrikaanderwijk en betekent daarom veel voor de ontwikkeling van deze wijk. De 
activiteiten zijn in veel gevallen nog wel dermate experimenteel dat de Raad soms vraagtekens stelt bij 
de feitelijke betekenis van deze interventies in de alledaagse werkelijkheid van jongeren, ondernemers 
en andere bewoners van Zuid. Aan de andere kant is duidelijk dat zowel de doelgroepen als problematiek 
op Zuid om een onconventionele aanpak vraagt. De activiteiten geven daar blijk van en de betreffende 
partijen zijn daarin hardwerkende koplopers. De Raad adviseert dan ook dat de programmerende partijen 
(inclusief Kosmopolis) deze activiteiten in Het Gemaal op Zuid te continueren of nieuw te gaan 
ontwikkelen. De operationalisering van het academisch discours over culturele diversiteit naar de 
alledaagse realiteit van de bewoners van Rotterdam-Zuid dient echter niet uit het oog te worden 
verloren.  
 
Ondernemerschap 
Het valt de Raad op dat in de exploitatie van Kosmopolis de huurlast van Het Gemaal is doorgeschoven 
naar deze aanvraag. Door beide aanvragen te combineren komen de huurlasten ook weer op de bestemde 
plek terug. De aanvraag van Het Gemaal op Zuid spreekt in haar voorgenomen activiteiten uitgebreid over 
het stimuleren van ondernemerschap bij bewoners en ondernemers van Zuid. In het meerjarenplan geeft 
de aanvraag van Het Gemaal zelf echter weinig blijk van ondernemerschap. Zo spreken zij geen ambitie 
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uit om bijvoorbeeld meer eigen inkomsten te verwerven. De Raad meent dat een instelling die 
ondernemerschap gemeengoed wil maken onder haar doelgroepen, zelf een voortrekkersrol dient te 
vervullen ten aanzien van ondernemerschap.  
  
Talentontwikkeling 
Op dit onderdeel zouden de nieuwe partners in de organisatie inventiever kunnen zijn. Alle drie hebben 
ze ervaring met talentontwikkeling, doch in deze aanvraag is op dit onderdeel slechts een wat 
plichtmatige formulering opgenomen. De oriëntatie van Kosmopolis en in enige mate ook Freehouse op 
avantgarde en moderne technologie moet niet doorschieten in vrijblijvende experimenten en academische 
reflecties maar daadwerkelijk ten dienste blijven staan aan jongeren en ondernemers. De 
programmerende partners van Het Gemaal zouden een duidelijker gezicht kunnen geven aan hun 
talentontwikkelingsactiviteiten en bovendien proberen doorlopende lijnen van talentontwikkeling uit te 
zetten.  
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
  
 Beoordelingskader    
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Got Skills 

 
Samenvatting advies 

Aanvrager is overtuigd van zijn visie maar de manier waarop die moet worden uitgewerkt is onvoldoende 
aangegeven. Onbescheidenheid hoeft helemaal geen slechte eigenschap te zijn, mits daar een duidelijk 
plan en aanpak tegenover staan, daarvan is echter geen sprake. Het ontbreekt aan duidelijke plannen hoe 
de levendigheid in de stad zou kunnen bevorderen. De sprong voorwaarts die Got Skills wil gaan maken 
ontbeert een zakelijk fundament. 
Aangevraagd: € 285.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Dit dansgezelschap wil zorg dragen voor een verdere ontwikkeling en ondersteuning van urban dansers en 
makers. Urban dans heeft nu het punt bereikt waarbij alleen een professionaliseringslag 
toekomstperspectief kan bieden. Het gezelschap is gestart in 1999 en speelde een invloedrijke rol bij het 
begin van de New Skool stroming. Medio 2005 zijn er twee artistiek leiders; één autodidact en één met 
een academische achtergrond. Beiden hebben een uitgebreide achtergrond in latin/ballroom, moderne 
dans, hiphop en urban dans. Zij besloten een geheel andere weg in te slaan dan andere Rotterdamse 
hiphop/urban instellingen dansgezelschappen. Got Skills is het enige professionele Rotterdamse 
dansgezelschap dat zich primair richt op urban dans en bijbehorende jongerencultuur en zich wat niveau, 
kwaliteit en uitstraling betreft wil meten met de bestaande dansgezelschappen. Het feit dat een aantal 
bestaande instellingen de urban culture omarmt betekent nog niet automatisch dat zij een goede brug 
weten te slaan naar urban jongeren.. “De sector zelf zal een professionaliseringsslag moeten maken om 
een robuuste plek in de stad te veroveren en vast te houden”. Andere instellingen in de urban sfeer 
gericht op dans leggen het accent meer op educatie van jongeren op amateurniveau, aldus GS.  
GS wil geen trendvolger maar trendsetter zijn. Men werkt zowel in de wijk als in de stad als 
internationaal, getuige bijvoorbeeld optredens in 2010 in Istanbul. Men wil de methodiek om met name 
ook autodidacte jongeren door te laten stromen naar de podia documenteren. 
Het maken van voorstellingen biedt veel mogelijkheden tot talentontwikkeling. GS biedt jongeren die een 
opleiding hebben afgerond doorstromingsmogelijkheden en beroepsperspectief. Maar ook autodidacten 
krijgen hier een kans die elders niet gevonden of geboden wordt. 
In de komende periode wil men starten met het maken van 2 complete producties per jaar, tot 3 
producties aan het eind van deze cultuurplanperiode. Hiermee wil men speciale doelgroepen bereiken, 
met name ook nieuw publiek voor dans. Deze producties zullen actuele maatschappelijke thema’s 
behandelen. Naast de grote producties worden er een drietal kleinere producties gemaakt. Het aantal 
voorstellingen loopt op van 50 naar 90; het aantal jongeren dat actief participeert loopt op van 800 naar 
2000 per jaar. 
Naast de vaste medewerkers (4,3 fte) heeft de organisatie een vaste pool van talenten en dansers (circa 
30), waarvan 10 standaard meedoen. Naast een nieuwe locatie in Rotterdam zal men, samen met 
anderen, ook een dependance inrichten nabij het Zuidplein. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
GS is overtuigd van haar eigen visie maar de manier waarop die moet worden uitgewerkt is onvoldoende 
aangegeven. Niet duidelijk is wat GS wil gaan doen en ten opzichte van andere gezelschappen toevoegt. 
Onbescheidenheid hoeft helemaal geen slechte eigenschap te zijn mits daar een duidelijk plan en aanpak 
tegenover staan, daarvan is echter geen sprake. Zo wordt niet duidelijk waarom juist GS een top-
dansinstelling zou zijn. Bij de argumentatie vervalt de aanvrager voortdurend in herhalingen. 
Het spel van GS is wel energiek om naar te kijken, maar wat choreografische kwalificaties betreft is GS 
nog niet op het niveau dat hoort bij een cultuurplaninstelling. GS is momenteel nog niet toe aan de 
functie die het zichzelf toedenkt. 
De potentie is volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zeker aanwezig maar deze aanvraag 
voor het cultuurplan komt te vroeg. 
 
DNA van de stad  
GS lijkt goed aan te sluiten bij de jongerencultuur en behoort wat dit betreft bij de stad. Op andere 
factoren scoort GS neutraal. Als dansgezelschap is GS in de stad nog niet voldoende zichtbaar. Het is een 
interessante gedachte omprojecten met buurtbewoners te ontwikkelen, maar het ontbreekt aan 
duidelijke plannen hoe GS de levendigheid in de stad zou kunnen bevorderen.  
De band met Rotterdam is sterk, maar wellicht is sprake van een overlap met activiteiten van andere 
dansgezelschappen.  
 
Ondernemerschap  
Slechts de artistiek leider wordt betaald. De sprong voorwaarts die GS wil maken ontbeert een zakelijk 
fundament. Grote gedachten worden niet onderbouwd. Zo wordt aangekondigd dat in de komende 4 jaar 
de inkomsten sterk zullen worden vergroot, maar de weg waarlangs wordt niet geoperationaliseerd. Hoe 
GS binnen de kortste keren tot 90 uitvoeringen kan komen wordt niet aangegeven. Alternatieve 
inkomstenbronnen worden niet met naam en toenaam genoemd. Niet aangegeven is de manier waarop het 
negatieve eigen vermogen wordt weggewerkt. 
 
Talentontwikkeling.  
De Raad acht het nogal overtrokken dat de aanvrager artistiek al volgroeid is. De manier waarop de 
artistieke choreografie wordt omschreven heeft de Raad niet overtuigd. Er is wellicht sprake van een 
intens groepsdynamisch proces maar een herkenbare methodiek ontbreekt.  
GS heeft geen opvatting omtrent haar positie in de talentontwikkelingsketen.  
GS beschikt zeker wel over interessant talent, maar er moet nog veel gebeuren om dat talent op een 
hoger plan te brengen. Van het idee dat iedereen bij GS wil werken is de Raad vooralsnog niet overtuigd. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Gouvernestraat 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft er waardering voor dat de Stichting De Gouvernestraat 
er in korte tijd in is geslaagd nieuwe publieksstromen naar het pand te trekken. In het gebouw vestigt 
zich het nieuwe fusiegezelschap voor jeugd- en jongeren theater en dans Maas. De Raad onderkent de 
potentie van de locatie en die van de gezamenlijke plannen. De Raad beoordeelt niettemin het 
voorliggende beleidsplan van De Gouvernestraat als een afzonderlijke organisatie als té zwaar opgezet, 
die aanvraag is op dit moment niet opportuun en adviseert negatief over de separate aanvraag van De 
Gouvernestraat. De Raad kan immers deze aanvraag niet los zien van die van Maas, de vaste bewoner van 
dit complex. In dit pand met zijn uitgebreide geschiedenis kan op programmatisch gebied meer dan 
slechts het huisvesten van een gezelschap. De Raad adviseert aanvrager Maas te voorzien van 
geoormerkte extra bijdragen specifiek ten behoeve van huisvesting en programmering. 
Aangevraagd: € 730.717 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
De Gouvernestraat exploiteert het pand waarin a) een theater en dansaanbod wordt geprogrammeerd,  
b) het op een jong publiek gerichte theater- en dansgezelschap Maas wordt gehuisvest en c) ruimte wordt 
geboden aan veelal Rotterdamse theatermakers en choreografen. 
Het is de bedoeling dat de drie organisaties verenigd in Maas en de stichting De Gouvernestraat 
samengaan in één organisatie. Die organisatie heeft een producerende en presenterende functie met één 
bestuur. Het bestuur geeft opdracht aan een tweekoppige directie, een artistiek en een zakelijk leider.  
De ontmoeting tussen makers en publiek komt centraal te staan, waarbij nader gespecificeerd wordt 
gedacht aan een kinderpubliek, jong volwassenen en jonge professionals. Vooral talenten die serieuze 
ambities hebben in het dans- of theatervak krijgen in De Gouvernestraat zowel een podium als 
mogelijkheden tot coaching en ontwikkeling. Daarnaast kan ook het volwassen publiek dat in voornoemde 
activiteiten geïnteresseerd is er terecht. De Gouvernestraat wil met haar activiteiten een spin in het 
Rotterdamse web zijn. Naast podia en oefenstudio’s worden mogelijkheden voor educatie in de ruimste 
zin des woords aangeboden.  
Met dit pakket worden in de cultuurplanperiode gemiddeld 11.500 toeschouwers per jaar verwacht met 
een piek van 16.500 toeschouwers in 2016. Momenteel (2011) ligt dit aantal op bijna 8.000. Via 
verhuringen worden daarnaast jaarlijks een kleine 5000 bezoekers verwacht.  
Alle voorstellingen van het huisgezelschap Maas zijn er te zien, behalve de grote zaalvoorstelling en 
klassenvoorstellingen. Daarnaast voorstellingen van andere gezelschappen die zich richten op kinderen of 
jongeren. En niet te vergeten de voorstellingen en open podia voor beginnende talenten, bijvoorbeeld van 
de SKVR of eindexamenkandidaten van Codarts. Tijdens het seizoen is er een aantal festivalmomenten 
naast een eigen Maasfestival waarin het werk van het eigen gezelschap en werk van verwante 
gezelschappen aan bod komt. In de programmering wordt per week een vast stramien nagestreefd. 
De organisatie onderhoudt structureel contacten met verwante gezelschappen, basis- en voorgezet 
onderwijs, kunstvakopleidingen en universiteiten. Voor speciale festivals voor bijvoorbeeld peuters of 
kinderen wordt samengewerkt met de Rotterdamse Schouwburg. 
Het pand, dat er al honderd jaar staat, is onverbrekelijk met de wijk verbonden. In de activiteiten wordt 
gelegenheid geboden voor wijkinitiatieven. Het gebouw, dat momenteel nog gesloten lijkt, zal naar de 
straat toe een meer open karakter krijgen. Daarvoor is separaat van deze subsidie een uitgebreide 
verbouwingsinvesteringssubsidie noodzakelijk  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit  
De aanvrager zoekt zijn profiel, het beleidsplan ontbeert een heldere artistieke visie. Het plan is erg 
voorzichtig en goeddeels gesteld in de onvoltooid toekomend tijd (wat er gaat gebeuren en wat zal). Het 
is niet duidelijk wie de aanvraag schrijft, net zomin als de relatie met de instelling(en) die in de toekomst 
dit huis gaan bewonen, het fusiegezelschap voor jeugdtheater en –dans Maas. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur kan deze aanvraag niet los van die van Maas beoordelen. Het beleidsplan van De 
Gouvernestraat noch dat van Maas verwoordt op inzichtelijke wijze hoe de instellingen in het gebouw 
samenwerken of dat ze onafhankelijk van elkaar programmeren. 
De Raad is evenwel wel van mening dat een black box als deze in Rotterdam noodzakelijk is, te meer 
omdat de locatie in de ontwikkeling van de cultuur in Rotterdam van historische betekenis is. De Raad is 
van mening dat het gebouw met zijn podiumfunctie indien mogelijk moet worden gehandhaafd. In de 
korte tijd waarin het gebouw in de nieuwe opzet functioneert is alweer een tevreden stemmende 
publiekstoeloop gerealiseerd. In hoeverre de Stichting De Gouvernestraat een voorwaarde is voor het 
voortbestaan van deze locatie wordt niet duidelijk.  
Omdat de nieuwe programmering pas sinds een half jaar functioneert kan daarover nog weinig concreets 
gezegd worden. Een deel van de functie zou kunnen overlappen met de programmering in de zalen in de 
directe omgeving, met name de kleine zaal van de Rotterdamse Schouwburg of de zaal van het Ro Theater 
aan de Willam Boothlaan. 
 
DNA van de stad 
De programmering van het podium aan de Gouvernestraat draagt bij aan de verlevendiging van de 
binnenstad. Ook de theater- en dansinstellingen die het gebouw als vaste domicilie kiezen dragen daaraan 
bij. De meerwaarde van de stichting De Gouvernestraat is niet helder. Het DNA van de stad speelt in 
zoverre een rol dat de programmering een relatief jong en zeer divers publiek aantrekt. Het gebouw zelf 
heeft al vele decennia een culturele bestemming. De historische betekenis van de organisaties die in het 
verleden in het gebouw waren gevestigd, maakt dat het gebouw zélf in zekere zin tot het DNA van 
Rotterdam behoort. De Raad vindt dat het gebouw in de komende jaren nog dienst kan doen als podium, 
maar is van mening dat het gebouw niet tegen elke prijs behouden zou moeten blijven.  
 
Ondernemerschap 
De Raad waardeert het dat De Gouvernestraat erin is geslaagd in korte tijd een, gezien de bezoekcijfers, 
aansprekende programmering neer te zetten. De zakelijke leiding van De Gouvernestraat wekt 
vertrouwen. De zakelijke verwevenheid met de organisatie die hier vaste huisvesting vindt is nog 
onduidelijk. Het bevreemdt de Raad dat de toekomstige vaste huisbewoner Maas niet ook subsidie heeft 
aangevraagd voor de exploitatie van het pand, maar dat in plaats daarvan is gekozen voor de omslachtige 
weg van een huisvestings- en programmeerstichting die ook partner is in de opzet van de organisatie 
Maas. Om een aanvullende programmering naast de reguliere voortstellingen van Maas te realiseren is het 
zware instrument van een afzonderlijke stichting met bijkomende overhead niet nodig. Ook is in de 
voorliggende beleidsplannen de verdeling van de huisvestingslast niet helder. De stichting Maas voert een 
bedrag op voor huisvesting en huurt blijkbaar van de Stichting De Gouvernestraat. De Gouvernestraat 
begroot inkomsten uit verhuur aan de inwonende gezelschappen en aan derden. Het ligt voor de hand om 
hier inkomsten en uitgaven tegenover elkaar weg te strepen. De Raad adviseert binnen de voor 
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theatergezelschap Maas geadviseerde subsidie enkele deelbedragen te oormerken ten behoeve van 
huisvesting en programmering. De werkzaamheden van Stichting De Gouvernestraat krijgen dan gestalte 
binnen Maas. De Raad stelt als voorwaarde dat er een daadwerkelijke fusie wordt gerealiseerd tussen de 
gezelschappen en een beheersstichting, al dan niet in een gelieerde stichting binnen Maas. Na twee jaar 
wordt tussentijds geëvalueerd of deze constructie werkt.   
De verbouwing wordt in het beleidsplan genoemd maar niet verder uitgewerkt, financiële dekking 
ontbreekt. De Raad gaat er vooreerst van uit dat deze opmerkingen een voornemen betreffen waarvoor 
financiering nog moet worden gevonden of van elders uit het gemeentelijke apparaat moet komen.  
De bouwkundige staat van het gebouw is slecht. De Raad is van oordeel dat er vooreerst geen 
bouwkundige ingrepen moeten worden gedaan, anders dan uitvoering van het strikt noodzakelijke 
achterstalling onderhoud en aanpassingen aan wettelijke eisen. De Raad ontraadt de beheerder of 
bespeler van het gebouw ten stelligste verdere planvorming. In de komende tijd moeten de bespelers en 
gebruikers van het gebouw zich concentreren op de uitwerking van de organisatie en programmering.  
 
Talentontwikkeling 
De Gouvernestraat heeft op het gebied van talentontwikkeling en cultuureducatie summier uitgewerkte 
plannen, behalve de ambitie om te programmeren voor jong en jeugdig publiek. Beide aspecten zijn 
kerntaken van het inwonend gezelschap Maas.  
 
Metropoolregio 
De Gouvernestraat kan een podium worden dat publiek uit de grote regio Rotterdam programma biedt. In 
de ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag- heeft het geen rol van betekenis. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio 0 
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 Heidegger (Cultureel Centrum Rotterdam) 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over de aanvraag van Cultureel Centrum 
Heidegger. In potentie is een dergelijk muziek- en debatpodium van waarde voor de stad, maar de tot nu 
toe geleverde prestaties en de plannen voor de toekomst bieden geen zekerheid voor een goede doorstart 
en geen vertrouwen om structurele subsidiëring in het kader van het cultuurplan toe te kennen.  
Aangevraagd: € 241.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Heidegger is een muziek- en debatpodium, club en cultureel centrum aan het Grotekerkplein en heeft een 
zaal met een capaciteit van 600 personen. De aanvraag wordt gedaan door Stichting Cultureel Centrum 
Rotterdam ten behoeve van ondersteuning van muziekpodium Heidegger dat op commerciële basis wordt 
geëxploiteerd door Heidegger BV. 
De hoofddoelstelling is het creëren van een muziekcentrum dat wordt gekenmerkt door professionaliteit 
en een hoog kwalitatief niveau waar artiesten en publiek elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is het 
streven het culturele klimaat van de binnenstad te verbeteren door het organiseren van evenementen.  
De programmering is in handen van The Empire Media, een internationaal boekingsnetwerk dat is 
gespecialiseerd in reggae, R&B, hiphop en soul. In Heidegger is incidenteel ook plaats voor klassieke en 
moderne muziek. Heidegger wil concerten geven met nationale en internationale artiesten in een breed 
scala van genres; grotere artiesten die in staat zijn een volle zaal te trekken en die elders in het land op 
gerenommeerde podia staan als Paradiso, Tivoli en het Paard van Troje. Naast de concerten zijn er 
clubavonden op vrijdag en zaterdag. Volgens het beleidsplan is het met deze activiteiten mogelijk de 
productiekosten te dekken uit de kaartverkoop. De aanvraag voor het Cultuurplan is bedoeld voor het 
realiseren van extra concerten voor opkomende en minder bekende artiesten en voor educatieve 
projecten als jamsessies, masterclasses en workshops die worden gekoppeld aan concerten. Bij deze 
projecten wordt samenwerking beoogd met talentvolle Nederlandse en Rotterdamse artiesten, studenten 
van muziekopleidingen en gerenommeerde nationale of internationale artiesten.  
Heidegger wil in de periode 2013-2016 40 concerten programmeren met de Nederlandse subtop en 
kleinere internationale acts, 40 concerten met beginnende internationale en doorbrekende Nederlandse 
groepen en 40 concerten in combinatie met een educatief onderdeel.  
Heidegger wil met zijn brede programmering en zaalcapaciteit de leemte in het podiumaanbod na het 
wegvallen van WATT vullen en ziet zich goed samenwerken met kleinere podia en organisaties om zo bij 
te dragen aan een goed functionerende Rotterdamse muziekscene en afgestemd podiumaanbod.  
Heidegger wil zich verder bezighouden met de promotie van artiesten, onder andere door het verzorgen 
van live streaming van de concerten via internet en uitzendingen op TV en radio. De geregistreerde 
concerten kunnen worden bekeken in het archief op de website.  
Heidegger zegt een belangrijke rol te spelen in cultureel Rotterdam door de centrale ligging en beoogde 
samenwerking met het Stadspodium. Ook zijn er plannen voor een Heidegger stadsterras en een 
theatercafé om het plein te ontwikkelen tot een culturele ontmoetingsplek. Heidegger heeft de ambitie 
om zich binnen enkele jaren te ontwikkelen tot een muziekpodium met een soortgelijke betekenis en 
uitstraling als Paradiso en de Melkweg. 
In 2011 organiseerde Heidegger zo’n 60 concerten, waarbij verlies is geleden. Het duurt langer dan 
verwacht om als muziekpodium de nodige bekendheid op te bouwen. Met meer en betere promotie denkt 
Heidegger meer publiek te kunnen trekken, maar daar is een financiële buffer voor nodig, alsook voor de 
horeca-inkoop en vooruitbetalingen aan artiesten. In de aanvraag wordt melding gedaan van een nieuw 
bedrijf met voldoende financiële middelen dat Heidegger in 2012 zal overnemen.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur mist een eigen gezicht in de programmering van Heidegger, er 
is geen focus op een bepaalde muziekstijl of een helder artistiek profiel. In het plan wordt gesteld dat 
alle muziekstijlen een plek vinden in Heidegger, daarmee is de programmering weinig onderscheidend. 
Het streven is concerten te organiseren van artiesten die een zaal met een capaciteit van 600 man kunnen 
uitverkopen en commercieel interessant zijn, zonder te leunen op subsidie. De Raad verbaast zich over de 
gepresenteerde lijst met te boeken artiesten; het is onduidelijk waarop die is gebaseerd.  
Het gebrek aan visie op de programmering staat in contrast met de ambitie om uit te groeien tot een 
podium met een regionale uitstraling vergelijkbaar met Paradiso en de Melkweg. Dat maakt Stichting 
Cultureel Centrum Rotterdam ambitieus zonder visie.  
 
DNA van de stad 
Het is moeilijk Heidegger te beoordelen op de aansluiting bij het DNA van de stad. Met de aangekondigde 
activiteiten op het nabije Stadspodium en de uitbreiding met een theatercafé en een stadsterras zou 
Heidegger weliswaar kunnen bijdragen aan verlevendiging van de binnenstad, maar Heidegger is bij het 
schrijven van dit advies al enkele maanden gesloten vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. 
Heidegger heeft zich in een korte periode bekend gemaakt bij een jong en divers publiek en er was zelfs 
sprake van een kortstondige hype, maar de plannen voor de toekomst bieden geen zekerheid voor een 
goede doorstart en voor structurele subsidiëring in het kader van het Cultuurplan.  
 
Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt het ondernemerschap negatief. De promotie in de stad is degelijk, maar het 
marketingplan is door de tijd ingehaald en de bezoekersaantallen vallen tegen. Daarbij komt dat de 
combinatie van Heidegger BV en een culturele stichting voor de programmering ondoorzichtig is.  
De personeelskosten zijn hoog. Dit wekt verbazing, omdat in het plan wordt gesteld dat Heidegger in staat 
zou moeten zijn op commerciële basis te draaien.  
 
Talentontwikkeling 
In het plan wordt geen methodiek voor talentontwikkeling gepresenteerd en de operationalisering is 
afwezig. Er is geen visie op de aangekondigde workshops, masterclasses en jamsessies. Dit is opmerkelijk, 
omdat wordt gesteld dat subsidie juist wordt aangevraagd voor niet-commerciële programmering en voor 
de ontwikkeling van educatieve programma’s met jonge talenten in samenwerking met gerenommeerde 
artiesten.  
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Metropoolregio 
De relatie met de metropool is evident afwezig. Heidegger geeft aan vooral met Den Haag te willen 
concurreren; internationale artiesten kiezen tussen de steden Amsterdam en Den Haag óf Amsterdam en 
Rotterdam (met podium Heidegger).  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio - 
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 Havenmuseum Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is gematigd positief over het Havenmuseum. In het 
beleidsplan van het Havenmuseum wordt geen coherente visie ontwikkeld op de wijze waarop in 
Rotterdam het verhaal van mobiel erfgoed verteld moet worden. Daarom is de Raad positief over het 
afstoten van museale publiekstaken aan het Maritiem Museum Rotterdam. Op het gebied van 
ondernemerschap moet het museum nog de nodige slagen maken, het is te zeer subsidieafhankelijk. De 
unieke locatie en het unieke product moeten het voor Het Havenmuseum mogelijk maken meer eigen 
inkomsten te genereren. Het gevraagde bedrag is naar de mening van de Raad dan ook te hoog. 
Aangevraagd: €1.708.000 
Advies: Positief €750.000  
 

Beschrijving aanvraag 
Het Havenmuseum, in 2002 voortgekomen uit een fusie tussen het Maritiem Buitenmuseum en de Stichting 
Openlucht Binnenvaartmuseum, biedt een attractief en educatief beeld van de technische ontwikkeling 
van de Rotterdamse haven van omstreeks 1850 tot 1970. De collectie van Het Havenmuseum bestaat uit 
operationeel erfgoed dat door het museum wordt gerestaureerd, beheerd, geregistreerd en 
gepresenteerd. Daarnaast stelt het museum ligplaatsen ter beschikking aan de eigenaren van historische 
schepen in de Oude Haven, Wijnhaven, Haringvliet, Bierhaven en Delfshaven. Het Havenmuseum is een 
werkend museum waar de kennis van de ambachtelijke en sociale geschiedenis van het havenbedrijf in 
stand wordt gehouden. Het museum heeft een aantal bijzondere kenmerken. Zo bestaat de collectie uit 
meer dan 40 grote objecten en talloze kleinere. Daarnaast faciliteert het museum meer dan 130 
historische vaartuigen van particuliere eigenaren en beheert het de museale Scheepshelling Koningspoort 
aan de Oude Haven. Het Havenmuseum maakt deel uit van de openbare ruimte. Dit heeft tot gevolg dat er 
geen entreegelden geheven kunnen worden en dat de bezoekers moeilijk te tellen zijn. Het Havenmuseum 
is een werkend museum dat 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is, het is landelijk en 
Europees gezien het grootste openluchtmuseum op het gebied van maritiem erfgoed. De collectie van Het 
Havenmuseum is geen gemeentelijke. De afgelopen 10 jaar heeft een herschikking van de collectie 
plaatsgevonden en is er volgens het beleidsplan een verbetering van de presentatie op de kade en op het 
water gerealiseerd. Ook heeft Het Havenmuseum zich in die periode toegelegd op de herinrichting van 
enkele havens en het verbouwen van het Verolme Paviljoen tot ontvangst- en tentoonstellingsruimte.  
Voor de beleidsperiode 2013-2016 heeft het Havenmuseum zich ten doel gesteld bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het Waterstadhavengebied tot een bruisend gebied waar tal van activiteiten 
plaatsvinden. Om dit doel te bereiken zou er een stichting moeten komen met de (voorlopige) naam 
Maritiem Kwartier Rotterdam waarin verschillende partijen verenigd worden; gemeente, bedrijfsleven, 
enkele onderwijsinstellingen, Maritiem Museum Rotterdam en het Havenmuseum. De beide musea gaan in 
nauwe samenwerking de museale presentatie en de historische invulling verzorgen evenals de 
rondleidingen en informatievoorzieningen. Het gebied heeft een uniek karakter omdat het in het centrum 
van de stad de enige plek is waar de vooroorlogse structuur nog zichtbaar is. Met de ontwikkeling van het 
gebied streeft Het Havenmuseum naar een verdubbeling van het bezoekersaantal, momenteel bezoeken 
naar schatting 125.000 mensen het museum. In 2012 moet een splitsing van het Havenmuseum 
plaatsvinden in een museaal deel en een exploitatiedeel, zodat in 2013 kan worden begonnen met het 
Maritiem Kwartier Rotterdam. Met de dienst Kunst en Cultuur is afgesproken dat Het Havenmuseum een 
zelfstandige aanvraag indient en dat alle inbreng van fondsen, bijdragen van vrijwilligers en financiële en 
materiële sponsoren inzichtelijk worden gemaakt. De intensieve samenwerking met Maritiem Museum 
Rotterdam zal al in 2012 van start gaan. Uiteindelijk zullen de publieksfuncties van Maritiem Museum 
Rotterdam en het Havenmuseum geheel worden geïntegreerd. Het Havenmuseum ontplooit veel initiatief 
om jongeren te interesseren voor mobiel erfgoed door reguliere educatieprojecten vanuit het museum op 
basisscholen en vmbo en mbo scholen, maar ook door studenten aan te nemen en op te leiden voor de 
publieksactiviteiten. Dit is essentieel voor het behouden van de specifieke kennis en vakmanschap, 
hiervoor is de stichting Mobiel Erfgoed Centrum in het leven geroepen. Talloze jongeren maken hier op 
verschillende manieren kennis met het maritiem erfgoed. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  105.000 105.000 111.000 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 1.458.000 1.458.000 1.458.000 
eigen inkomsten  629.000 836.000 737.000 
omzet  2.087.000 2.294.000  
bezoekersratio*  13,90 13,90 13,10 
eigen inkomstenratio**  43,1% 57,3% 50,5% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

  * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
Overwegingen  
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de inzet die het Havenmuseum toont 
voor de instandhouding van een stukje mobiel erfgoed in het centrum van Rotterdam. De Raad meent 
echter ook dat in het beleidsplan van het Havenmuseum geen coherente visie is ontwikkeld op de wijze 
waarop in Rotterdam het verhaal van mobiel erfgoed verteld moet worden. Bovendien beoordeelt het de 
museale ambitie van het Havenmuseum als zwak. In het huidige cultuurplan is fors geïnvesteerd in het 
Havenmuseum voor de ontwikkeling van programma’s en professionalisering, daarvan is weinig 
terechtgekomen. De Raad is daarom positief over het afstoten van museale publiekstaken aan het Maritiem 
Museum Rotterdam. Het gevraagde bedrag is, zeker na de afstoting van museale taken, naar de mening van 
de Raad te hoog.  
 
DNA van de stad 
Met de bedrijvigheid in de havenbekkens en met de vele verbindingen van het museum met mensen in de 
stad zou het Havenmuseum een bruisende open erfgoedwerf kunnen worden. Er zijn tal van particuliere 
organisaties en mensen uit de buurt actief en er wordt veel vrijwillig gewerkt aan het behoud en de 
restauratie van de schepen. Vanuit de vrijwilligersinzet is gestaag een unieke collectie ontstaan die voor 
veel meer reuring kan zorgen. 
 
Ondernemerschap 
Op het gebied van ondernemerschap scoort het Havenmuseum onvoldoende. De bezoekersaantallen en de 
verwachte stijging daarvan zijn onrealistisch en er wordt weinig eigen geld binnengehaald. De inzet van de 
vrijwilligers wordt bovendien ten onrechte gekapitaliseerd en het museum vraagt veel subsidie aan. Verder 
kunnen volgens het plan de weggevallen gelden voor de ID-banen alleen opgevangen worden met financiële 
steun van de gemeente. Daarin schuilt ook de voornaamste kritiek van de Raad: er wordt bij het Havenmuseum 
niet in verdienmodellen gedacht terwijl er legio kansen liggen. Het exploiteren van de havenbekkens behoort 
kostendekkend te zijn uit de bijdragen van de eigenaren van de schepen. Er ontbreekt ook een goede visie op 
de exploitatie, terwijl de unieke locatie en het unieke product uitnodigen tot het genereren van meer eigen 
inkomsten, door bijvoorbeeld veel intensiever rondvaarten en tochtjes te organiseren.  
 
Talentontwikkeling 
Op het gebied van talentontwikkeling scoort het Havenmuseum goed. Er zijn aantoonbare relaties met het 
beroepsonderwijs, er zijn voldoende stageplekken. Met het Mobiel Erfgoed Centrum komt kennis over 
behoud, conservering en restauratie voor het publiek beschikbaar.  
 
Metropoolregio 
Het Havenmuseum is een typisch op Rotterdam gerichte instelling. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Het Natuurhistorisch 
 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de wijze waarop Het Natuurhistorisch 
het belang van stadsecologie onder de aandacht brengt door slim gebruik van de media. Over de 
tentoonstellingen in het museum is de Raad minder positief, vooral de vaste collectie kan veel 
professioneler aan het publiek worden getoond. Ook vindt de Raad dat Het Natuurhistorisch meer publiek 
moet trekken. 
Aangevraagd: € 860.000 
Advies: Positief € 703.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Natuurhistorisch profileert zich als een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de 
natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van andere 
musea onderscheidt het museum zich door het dynamische collectie- en verzamelbeleid, de actieve 
onderzoeksfunctie en door een relativerende en opvallende kijk op de natuur. 
Het Natuurhistorisch omschrijft in zijn beleidsplan het belang van het ontwikkelen van kennis en inzicht 
over objecten en andere getuigenissen van de mens en diens natuurlijke omgeving. Het museum is deel 
van het collectieve geheugen van de maatschappij en levert een bijdrage daaraan. De samenwerking met 
het Erasmus MC en de samenwerkingsverbanden met meerdere gemeentelijke en andere diensten vanuit 
de afdeling bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) geven hier invulling aan; het museum heeft zodoende een 
maatschappelijke functie als kennismakelaar. Dit aspect wil Het Natuurhistorisch in de beleidsperiode 
2013-2016 verder ontwikkelen. 
Jaarlijks bezoeken 40.000 mensen Het Natuurhistorisch. De voornaamste doelgroepen zijn kinderen in 
groepsverband en gezinnen. Daarnaast onderscheidt het museum natuurliefhebbers, toeristen, 
wetenschappers, Rotterdammers, inwoners van de metropoolregio en cultureel geïnteresseerden. Het 
Natuurhistorisch ontvangt jaarlijks honderden (basis)schoolklassen en herbergt zo’n 300 kinderfeestjes per 
jaar. In totaal bezoeken meer dan 6.000 kinderen het museum. Op zondagen kunnen kinderen een college 
krijgen van een echte wetenschapper. Lezingen voor volwassenen vinden dikwijls buiten de deur plaats, 
maar ook intern onder de naam zondagmiddag@hetnatuurhistorisch. 
De collecties van het museum worden vormgegeven vanuit een viertal ‘beheersperspectieven’. Vanuit het 
zgn. Deltaperspectief wordt de collectie gevormd door fossielen uit de Noordzee, de grote rivieren en de 
Hollandse kust. Het verzamelgebied Rijnmond is onderwerp van het tweede, ‘urbane’ perspectief. Het 
‘biodiversiteitperspectief’ heeft betrekking op de schelpen, insecten en gewervelden die vanouds de kern 
van de collectie vormen en materiaal uit de Rotterdamsche Diergaarde. Het vierde perspectief beziet de 
collectie vanuit esthetisch en educatief oogpunt voor presentatiedoeleinden; is het object mooi of 
interessant om te exposeren. 
De collectie wordt ontsloten via de presentaties in het museum en digitaal beschikbaar gesteld voor 
onderzoekers en collega-musea. Daardoor heeft de collectie een grotere wetenschappelijke en 
maatschappelijke betekenis. De bibliotheek is van groot belang voor het museum en is in eerste instantie 
voor intern gebruik, voor onderzoek, collectiebeheer en voor het werk van bureau Stadsnatuur Rotterdam.  
Voor het publiek zijn de tentoonstellingen de gemakkelijkste manier om kennis te vergaren. Het 
Natuurhistorisch biedt twee soorten tentoonstellingen: de zes kleine wisseltentoonstellingen per jaar en 
de vaste opstellingen van onder andere het kabinet van dr. A.B. van Deinse, Ramon, Opgeraapt Opgevist 
Uitgehakt en Biodiversiteit. 
De commerciële afdeling bureau Stadsnatuur Rotterdam houdt zich bezig met ecologisch onderzoek 
binnen het stedelijke en industriële landschap. Daarmee is het museum ook adviseur op het gebied van 
natuurwetgevingsvraagstukken voor uiteenlopende opdrachtgevers. Er wordt een kennisbank beheerd en 
vanuit het bSR worden lezingen en colleges gegeven en excursies georganiseerd. Op jaarbasis bedraagt de 
omzet vanuit het bSR maximaal € 500.000. Hiermee en met de entreegelden, de zaalverhuur en de winkel 
kan Het Natuurhistorisch voor 35% tot 45% in eigen inkomsten voorzien. Het museum is wel volledig 
afhankelijk van free publicity. De directeur en de conservator dragen bij aan de naamsbekendheid van het 
museum door regelmatig bij de lokale radio en tv te gast te zijn en te publiceren in de landelijke media. 
In het magazine Straatgras worden de resultaten van onderzoek gepubliceerd. 
De financiële positie van het museum dwingt het momenteel en in de toekomst tot afvloeiing van enkele 
medewerkers en tot het werken met meer vrijwilligers. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  38.409 42.366  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 769.000 769.000 769.000 
eigen inkomsten  738.000 931.000 733.000 
omzet  1.507.000 1.700.000  
bezoekersratio*  20,00 18,20  
eigen inkomstenratio**  96,0% 121,1% 95,3% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 20 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het beleidsplan van Het Natuurhistorisch behoort tot de best geschreven plannen die de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur heeft mogen beoordelen. De positiebepaling in het veld als kennismakelaar en 
spin in het web is goed, de visie helder. De aansluiting bij de actualiteit van de natuur, zoals 
biodiversiteit, is een belangrijk hedendaags thema. Het museum slaagt erin op interessante wijze het 
belang van stadsecologie onder de aandacht te brengen door slim gebruik van (lokale) media. De verhalen 
worden op inspirerende wijze in de pers verteld, maar de Raad zou graag zien dat die inspiratie meer in 
het museum tot uitdrukking komt. Vooralsnog is de presentatie van de vaste opstelling rommelig, soms 
amateuristisch en dat is spijtig, gezien de geweldige collectie en de mogelijkheden met zulke goede 
vertellers aan boord. De Raad acht het van belang dat het museum de benodigde expertise op 
tentoonstellings- en marketinggebied inhuurt om met name de vaste collectie op een betere manier te 
presenteren. 
 
DNA van de stad 
De Raad heeft waardering voor de inventiviteit in de presentaties buiten het reguliere programma, waarin 
de relatie tussen de actualiteit en de collectie goed wordt benadrukt. Ook is de Raad positief over de 
onorthodoxe samenwerking met de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC. 
 
Ondernemerschap 
Het museum genereert voldoende eigen inkomsten en doet aan kwaliteitszorg. Maar de afdeling marketing 
verdient meer aandacht. Het moet mogelijk zijn om meer mensen naar het museum te trekken en op die 
plek met dezelfde passie de verhalen van het museum te vertellen als in de media gebeurt. Er moet beter 
worden nagedacht over publieksbereik van het museum zelf. 
 
Talentontwikkeling 
De educatieve waarde van het museum is evident. Het percentage schoolkinderen is voor een museum als 
Het Natuurhistorisch laag, er zou een slag geslagen kunnen worden in het aantrekken van meer 
schoolklassen. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Hiphop In Je Smoel (HIJS)  

 
Samenvatting advies 

De drukbezochte website bedient duidelijk een jonge doelgroep en heeft een intermediaire functie voor 
hiphopliefhebbers, programmeurs en overige stedelijke instellingen. De koppeling met het Rotterdamse 
blijkt echter niet uit de website; het is onduidelijk welke uitgelichte artiesten uit Rotterdam komen. HIJS 
biedt met de dropzone–formule een medium aan voor onontdekt talent en werkt behoorlijk professioneel. 
Aangevraagd: € 60.000 
Advies: Positief € 30.000 
 

Beschrijving aanvraag 
De doelstelling van HIJS is: 

 het meest toonaangevende hiphopplatform van Nederland zijn 
 fungeren als kenniscentrum op het gebied van hiphop 
 stimuleren van jonge hiphoptalenten 

 
De doelgroep bestaat uit hiphopliefhebbers en artiesten in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Tot de 
subdoelgroepen behoren: 

 beginnend schrijftalent, filmmakers en fotografen die allemaal op de site terecht kunnen met hun 
bijdragen 

 artiesten via de online Dropzone; een online podium op de site. Van dit podium is sinds de lancering 
halverwege 2011 al een kleine 500 keer gebruik gemaakt. Sommige talenten worden gescout voor 
festivals, zoals het Boomdox festival (zie hierna). 

 liefhebbers die alles van hun gading vinden op de site. 
 
HIJS werkt momenteel met 20 vrijwilligers en 5 medewerkers.  
De website blijft ook in de toekomst de kern van HIJS. Per jaar worden ruim 700.000 unieke bezoekers 
bereikt. Vanaf 2016 moeten de advertentie-inkomsten de kosten van de site gaan dekken. Op de site is 
onder meer een jaarlijks overzicht van de situatie rondom hiphop in Rotterdam terug te vinden. 
Omdat de meeste podia geen gespecialiseerde hiphop of urban programmeur bezitten vervult HIJS die rol 
voor een aantal Rotterdamse instellingen.  
In samenwerking met anderen, waaronder Nieuwe Oogst, vond in 2011 het eerste Boomdoxfestival plaats: 
het eerste echter hiphopfestival van Rotterdam. Dit binnenfestival moet in 2012 in samenwerking met 
Metropolis worden uitgebouwd tot een buitenfestival. Bestaande initiatieven (festivals en concerten) 
krijgen ondersteuning op marketing- en promotiegebied.  
In verband met de vorming van de metropoolregio wordt een alliantie aangegaan met de stichting Aight in 
Den Haag. 
Wat talentontwikkeling betreft geeft HIJS de beginnende artiest, naast de mogelijkheid van de Dropzone 
(zie boven) mogelijkheden tot ondersteuning op het gebied van ondernemerschap, organisatorisch en 
artistiek gebied. 
Cultuureducatie houdt in dat enkele raptalenten op de popacademie van Zadkine worden begeleid; dat 
workshoppakketten worden ontwikkeld. Men wil hier vooral aanvullend zijn op activiteiten die anderen 
reeds ontwikkelen.  
HIJS wil per jaar 4 talenten zodanig begeleiden dat ze zich als ondernemer kunnen gaan manifesteren. 
Wat prestaties betreft streeft HIJS behalve de hierboven genoemde activiteiten naar 7 producties met 27 
presentaties voor 7.600 bezoekers, 2 keer per jaar een talentenavond tijdens het festival Buma Beats 
i.s.m. Nieuwe Oogst; 11 publicaties via het kenniscentrum, 4 maal per jaar een Dropzone competitie voor 
aanstormende talent.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers***  17.570 57.624 30.000 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 30.500 30.500 30.500 
eigen inkomsten  137.000 17.000 156.000 
omzet  168.000 47.000  
bezoekersratio*  1,70 0,50 1,00 
eigen inkomstenratio**  449,2% 55,7% 511,5% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
*** bezoeken site         

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De aanvraag van Hiphop In Je Smoel (HIJS) is bevlogen, heeft een kernachtige missie en laat een 
sympathieke indruk achter. De kwaliteit van de website, momenteel de core business, wordt goed 
beoordeeld. Daarnaast zijn er plannen voor het produceren van shows met hiphoptalent. In de aanvraag 
gaat het over alle disciplines in de hiphop, maar in de praktijk voornamelijk over muziek. Aan te raden is 
om ook de andere disciplines te belichten in de uitvoering van het beleidsplan en om de achterliggende 
idealen, de motivaties van HIJS duidelijker te verwoorden. De commissie is van mening dat er voor de 
meeste intermediaire organisaties geen plaats is in het Cultuurplan, omdat de financiering vanuit de 
deelnemers uit de markt kan komen. Voor HIJS wordt een uitzondering gemaakt, omdat de bewuste 
deelnemers weinig kapitaalkrachtig zijn.  
 
DNA van de stad 
De drukbezochte website bedient duidelijk een jonge doelgroep en heeft een intermediaire functie voor 
hiphopliefhebbers, programmeurs en overige stedelijke instellingen. HIJS dient daarbij zelfs als 
kwaliteitskeurmerk. In de hiphopwereld staat HIJS inmiddels bekend als een betrouwbare, streetcredible 
organisatie. Daarmee heeft HIJS in de afgelopen vier jaar zijn positie weten te verstevigen, zelf tot op 
nationaal niveau. De koppeling met het Rotterdamse blijkt echter niet uit de website; het is onduidelijk 
welke uitgelichte artiesten uit Rotterdam komen. Ook is het zoeken naar aantallen Rotterdamse 
bezoekers van de website en het specifieke belang van HIJS voor Rotterdam, anders dan dat Rotterdam 
een jonge stad is en de evidente hiphophoofdstad van Nederland.  
De commissie onderschrijft echter het belang voor de stad in die zin dat er veel verbindingen worden 
gelegd met overige Rotterdamse instellingen en dat de aansluiting bij de doelgroep plaatsvindt.  
Dat gebeurt onder andere door de redactie regelmatig te vernieuwen en door de mogelijkheid te bieden 
video’s en muziek te uploaden op de website. De DIY mentaliteit die kenmerkend is voor hiphop spreekt 
hier duidelijk uit. De commissie stelt dat de samenwerking met het HipHopHuis geïntensiveerd kan 
worden.  
 
Ondernemerschap 
Het wordt gewaardeerd dat HIJS erin slaagt sponsors te vinden voor zijn activiteiten. Ook worden de 
uitgebreide en concrete marketinggegevens positief beoordeeld, evenals de aangetoonde betrokkenheid 
van de stakeholders. HIJS speelt een belangrijke rol als mediapartner in het genereren van publiek voor 
concerten en releases van albums. Met een luttel bedrag worden zo grote aantallen hiphopliefhebbers 
bereikt, wat profijt oplevert voor overige partijen in de stad. Op dat gebied is het onderdeel 
ondernemerschap in de aanvraag wellicht wat dun; het is onduidelijk wat het rendement is van de website 
voor de stad en voor de landelijke en stedelijke muziekindustrie. Met het aanbieden van de mogelijkheid 
voor advertisement van podia buiten Rotterdam zou de site beter vermarkt kunnen worden, zo meen de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Rotterdamse podia moeten op de site gratis terecht kunnen. De 
Raad is daarnaast de mening toegedaan dat de site te statisch is en minder werkt met bewegen beeld dan 
men zou verwachten.  
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Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is een kerncompetentie van HIJS. Daarnaast zijn er ambities op het gebied van 
educatie en de borging van kennis over de hiphopcultuur. HIJS biedt met de dropzone–formule een 
medium aan voor onontdekt talent en werkt behoorlijk professioneel. Het Boomdoxfestival was behoorlijk 
vooruitstrevend en toont talent dat elders niet aan de bak komt. De Raad zou het een logische 
ontwikkeling vinden als HIJS zeer nauwe samenwerking zou gaan zoeken met het podium voor nieuw 
talent in de ‘urban scene’: Nieuwe Oogst. 
 
Metropoolregio 
Er is goede samenwerking met het Stichting Aight in Den Haag, maar HIJS oriënteert zich breder en heeft 
zelfs nationale relevantie.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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 HipHopHuis Holland (HHHH) 

 
Samenvatting advies 

Qua type instelling hoort het HipHopHuis Holland helemaal bij de stad maar de aanvrager moet ervoor 
waken naast andere dansscholen de zoveelste te worden. De visie is helder en overtuigend, ambitieus en 
gedegen, maar mag wat sprankelender geformuleerd worden. Omdat HHHH een heel sterk merk is zou 
expertise beter kunnen worden verkocht. 
Aangevraagd: € 360.000 
Advies: Positief € 309.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Het HipHopHuis Holland is een thuishaven voor de hiphopliefhebber en professional en biedt een educatief 
programma op het gebied van dans, muziek en beeldende kunst. Het stimuleert talentontwikkeling , 
organiseert masterclasses, uitwisselingen en evenementen. Het lesprogramma is gericht op actieve 
deelname aan de hiphopscene: jams, battles, shows en events. Het HHHH ziet zichzelf als de schakel 
tussen de gevestigde instellingen en de underground hiphopscene en ontwikkelt met tal van gevestigde 
instellingen intensieve vormen van samenwerking, zoals SKVR, TRIAS in Rijswijk en Boijmans Van 
Beuningen 
De doelstellingen voor het komend cultuurplan zijn: 

 methodiekontwikkeling; in samenwerking met het landelijke sectorinstituut Kunstfactor en de 
Rotterdamse dansacademie van Codarts en met inschakeling van internationale pioniers worden 
lesmethoden verdiept en verbreed en gedocumenteerd. De komende periode wordt aan de 
internationale scene een reader gepresenteerd tijdens het enige multidisciplinaire hiphopfestival 
Street Science, dat uitgaat van verdieping en kennisoverdracht:  

 vernieuwing van het educatieve aanbod op het gebied van muziek (DJ lessen) en street-art 
 uitbreiding van het educatieve aanbod op het gebied van dans van 20 naar 36 lessen per week 
 vergroting afzet van binnenschools aanbod naar 3000 scholieren waarvan 20% in basisonderwijs en 8% 

in voortgezet onderwijs (Each One Teach One). Daarbij gaat het zowel om vijfweekse cursussen, 
eenmalige workshops, trajecten voor een heel jaar en speciaal aanbod voor themadagen 

 begeleiding van 20 tot 30 toptalenten per jaar 
 professionalisering van evenementen en producties met een groei van 25 % van het bezoekersaantal tot 

9.000 per jaar  
 professionalisering en verbreding van communicatie 
 vergroten eigen inkomsten met 50 % t.o.v. 2010. 

In totaal groeit het aantal contacturen in het lesprogramma van 925 naar 2220. Het aantal deelnemers is 
in 2010 in vergelijking met het jaar daarvoor al aanzienlijk gestegen met een toename vooral van vrije 
tijdsdeelnemers en deelnemers aan de binnenschoolse projecten. Dit is niet in de laatste plaats te danken 
aan de samenwerking op locatie met Nieuwe Oogst in Rotterdam-Zuid. 
Wat publieksbereik betreft onderscheidt het HHHH de volgende groepen: 

 beroepsamateurs (geen professionele ambities maar wel dat niveau) (gericht bezoek, 20-30 jaar) 
 professionals (frequent bezoek, 18-25 jaar) 
 talenten (frequent bezoek, 18-25 jaar) 
 hobbyisten (regelmatig bezoek, 8-25 jaar) 
 scholieren (incidenteel bezoek, 8-18 jaar) 
 bezoekers presentaties en evenementen 

Omdat het HHHH verhuist naar het centrum (Delftsestraat) en daarmee het merendeel van haar 
activiteiten onderbrengt in één gebouw krijgt ze in het stadsbeeld een veel prominentere plek.  
Internationale contacten zijn zowel noodzakelijk voor uitwisseling van kennis (Street Science) als voor het 
bieden van kansen en competitiemogelijkheden aan toptalent. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  1.425 6.450  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 309.000 309.000 309.000 
eigen inkomsten  121.000 60.000  
omzet  430.000 379.000  
bezoekersratio*  216,80 47,90  
eigen inkomstenratio**  39,2% 19,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 

De visie is helder en overtuigend, ambitieus en gedegen, maar mag wat sprankelender geformuleerd 
worden. HHHH blijkt in de praktijk goed in staat om haar visie op de juiste manier uit te dragen. HHHH is 
echt een school, geen dansgezelschap. Met het idee van school lijkt de tinteling van voorheen wat te gaan 
verdwijnen. De institutionalisering is daarmee dus ook een zekere bedreiging, al is er nog geen zichtbaar 
verlies van credibility. HHHH moet ervoor waken naast andere dansscholen de zoveelste te worden. Er 
bestaan goede ideeën over hoe het product moet worden aangeboden. De artistieke kracht om op het 
gebied van choreografie echt te gaan presteren ontbreekt. De beeldende kant van de hiphop mag in de 
activiteiten van de instelling een meer prominente plaats krijgen. 
 
DNA van de stad 
HHHH vestigt zich in het centrum en zit daarmee opvallend weinig meer in de wijken. Qua type instelling 
hoort het helemaal bij de stad en is daarbinnen en daarbuiten wijd en zijd bekend. De betekenis die 
HHHH kan hebben voor de openbare ruimte is nauwelijks omschreven. Onorthodoxe vormen van 
samenwerking zijn er weinig. HHHH participeert wel in internationale ontwikkelingen; zo zijn er veel 
docenten die uit het buitenland komen. De vertegenwoordigers van HHHH manifesteren zich overal. Een 
plintfunctie heeft HHHH tot op heden nauwelijks.  
 
Ondernemerschap 
Er is geen krachtig plan waaruit blijkt dat de eigen potenties beter worden uitgebouwd. Omdat HHHH een 
sterk merk is zou expertise beter verkocht kunnen worden. De lesgelden staan niet in verhouding tot de 
ontvangen subsidie maar HHHH wil daar niet aan tornen om de laagdrempeligheid te bewaken. Behoudens 
lesgelden worden geen andere bronnen van inkomsten genoemd. Uitbreiding van het publieksbereik is 
voor een school nauwelijks nog mogelijk. Er is zorg bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over de 
toekomst van HHHH in een veel duurder pand waarbij HHHH de risico’s van het huisbaas-zijn geheel op 
zich neemt. Het verzoek om verhoging van subsidie voor uitbreiding en verdieping is vaag onderbouwd. De 
zakelijke leiding heeft een te bescheiden taak. Om tot oplossingen voor de gesignaleerde problemen te 
komen wordt in de aanvraag te weinig creativiteit betracht. 
 
Talentontwikkeling 
Het talentvolgsysteem werkt goed. Veel cursisten stromen door naar opleidingen. De aanvrager maakt een 
duidelijk onderscheid tussen binnen- en buitenschoolse educatie. Onduidelijk is of de synergie tussen 
verschillende disciplines nu daadwerkelijk tot stand gaat komen in het nieuwe gebouw. De Raad meent 
dat dit nodig is om de positie in het veld te kunnen handhaven.  
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Metropoolregio 
HHHH noemt verschillende co-partners in het Haagse. 
 
 Beoordelingskader    
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Hofplein Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De podiumproducties van het Hofpleintheater zijn niet altijd even spannend; thema’s die aansluiten bij 
de grootstedelijke problematiek of baanbrekende theatervormen komen zelden voor. Het Hofpleintheater 
behaalt ruim 70% van haar inkomsten uit andere bronnen dan overheidssubsidie en dit getuigt zeker van 
ondernemerschap. Er is echter geen splitsing aangebracht in de bekostiging van onderwijs- en vrije 
tijdsactiviteiten. De Raad vindt het bedrag dat bestemd is voor de vrije tijdsactiviteiten te hoog en blijft 
bij ongeveer hetzelfde bedrag dat hij 4 jaar geleden adviseerde. 
Aangevraagd: € 1.895.000 
Advies: Positief € 950.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Hoofdtaak van Hofplein Rotterdam is het ontwikkelen van theatraal talent (talentherkenning, 
talentontdekkingen en talentontwikkeling) door middel van kunsteducatie, d.w.z. het geven van 
theaterlessen aan en het maken van theatervoorstellingen voor en door kinderen, jongeren en jong 
volwassenen. Jaarlijks worden momenteel 3900 leerlingen in de vrije tijd, 1200 leerlingen in langlopende 
binnenschoolse onderwijsprojecten en 700 leerlingen in eigen opleidingen bereikt.  
Leerlingen zijn te onderscheiden in een drietal categorieën 

 Leerlingen die in het theater een plek vinden om zichzelf te zijn en zich ontwikkelen tot actieve vrije 
tijdskunstenaar of nieuw publiek  

 Aankomende talenten die het beroepsveld in gaan 
 Leerlingen die verwezen zijn door ouders en pedagogen en voor wie het spel een mogelijkheid is de 

persoonlijkheid verder te ontwikkelen. 
Een afgeleide taak in het algemeen van deze activiteiten op het gebied van talentontwikkeling is het 
bevorderen van creatief denken, handelen en sociale vaardigheden. Daarmee draagt Hofplein bij tot het 
versterken van de humuslaag in Rotterdam. Dit komt niet alleen door de betrokkenheid van de 
deelnemers. Ook het publieksbereik is breed: 80.000, waarvan slechts 12% een directe relatie heeft tot de 
deelnemers en het merendeel behoort tot het publiek dat andere culturele voorzieningen weinig bezoekt. 
Hofplein bereikt met haar activiteiten dus een in cultureel opzicht nog betrekkelijk onervaren en nieuw 
publiek en noemt zichzelf hierdoor “geen elitaire instelling, toegankelijk voor de minder draagkrachtige 
Rotterdammer en niet alleen op getalenteerden gericht”. Wat het publieksbereik betreft: 81% komt van 
boven de Maas, 15% uit Rotterdam Zuid, 4% uit Hoogvliet.  
De activiteiten op het gebied van talentontwikkeling (lessen, projecten, coaching) bestaan uit 

 Buitenschoolsaanbod 
 Binnenschoolsaanbod zowel in basisonderwijs, voortgezet als hoger onderwijs 
 Eigen scholen; te weten: de Theaterhavo, de mbo theaterschool en de hbo Acteerschool 

Met al deze activiteiten heeft Hofplein een tweeslag ontwikkeld: zowel les als productie. Op deze manier 
heeft Hofplein zich sinds haar ontstaan 26 jaar geleden, ontwikkeld van een theatergezelschap met een 
eigen theater tot een instelling gericht op talentontdekking en talentontwikkeling met een aanbod in een 
doorlopend onderwijslijn waarbij gekozen kan worden uit een aanbod tussen binnenschoolse en 
buitenschoolse vorming en gerichte beroepsopleidingen. 
Hofplein wil talenten ontdekken en verder helpen in samenwerking met een groot aantal instellingen en 
opleidingen. In de aanvraag worden er meer dan 50 genoemd.  
Hofplein zit op meerdere locaties in de stad, in het Hofpleintheater, in twee locaties in Delfshaven en 
sinds kort in een LCC in Lombardijen en op leslocaties in Hoogvliet en Nesselande.  
Met haar activiteiten genereert Hofplein substantieel eigen inkomsten: 73% van de ontvangen subsidie. 
Van de inkomsten via omliggende gemeenten komt 25% ten goede aan Rotterdam.  
Als nieuwe plannen worden genoemd: 

 Verdieping van het maakproces zoals begeleiding bij het tot stand komen van scripts 
 Experimenten met de relatie filmbeeld/live spel 
 Ontwikkeling van het vak van regisseur naast dat van theatermaker (eindresultaat versus proces) 
 Op maat lessen maken voor basisonderwijs of projecten voor het curriculum 
 Casting voor theatermakers, omroepen en film 
 Kleinschalige thematische voorstellingen 
 Uitbouwen van het eindexamen van de hbo opleiding tot een maatschappelijk betrokken project 
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 Studio 010: een specifiek op de groep van jong volwassenen gericht project die aan de slag willen maar 
nog geen ervaring hebben met acteren, dans en zingen 

 Uitbreiden van het netwerk van ouders als ambassadeurs van Hofplein bij basis- en voortgezet 
onderwijs. 

 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  88.972 88.001 83.331 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 1.895.000 1.895.000 1.895.000 
eigen inkomsten  4.707.000 5.180.000 5.206.000 
omzet  6.602.000 7.075.000  
bezoekersratio*  21,30 21,50 22,70 
eigen inkomstenratio**  248,4% 273,4% 274,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 19 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De podiumproducties van het Hofpleintheater zijn niet altijd even spannend; vaak wordt teruggegrepen 
op weinig prikkelende thema’s. Thema’s die aansluiten bij de grootstedelijke problematiek, 
maatschappelijke kwesties of baanbrekende theatervormen komen zelden in de voorstellingen voor.  
De aanvrager wekt zo de indruk vooral het publiek te willen behagen; iets wat de aanvrager in zijn 
centrale doelstelling zelf ook erkent. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht dat voor zo’n 
dominante organisatie in zo’n dynamische stad een weinig ambitieus uitgangspunt. De uitdaging zou bij 
het Hofpleintheater kunnen schuilen in het ontwikkelen van spannend, baanbrekend theater rondom 
onderwerpen die de grote stad en haar bewoners/jongeren aangaan, zo meent de Raad.   
De Raad komt tot een positief oordeel, evenwel niet voor het bedrag waarvoor wordt aangevraagd.  
De Raad wijst er in dit verband op dat ook vier jaar geleden de Raad positief oordeelde voor een veel 
lager bedrag, nl 1 miljoen euro. De Raad ziet in dit plan, mede in het licht van de beperkte financiële 
mogelijkheden, geen aanleiding om hier boven uit te gaan en adviseert positief voor hetzelfde bedrag als 
vier jaar geleden. 
 
DNA van de stad 
Het Hofpleintheater is een zeer dominante partij in de stad waar niemand om heen kan. Het Hofplein lijkt 
letterlijk overal in de stad aanwezig, zo ook in de wijken. De aanwezigheid in de wijken lijkt echter 
vooral voort te komen uit de behoefte aan groei van het aantal decentrale locaties. Uit de aanvraag blijkt 
geen heldere strategie of methode voor het werken in de wijk en het spelen van een rol bij lokale 
ontwikkelingen. Het Hofpleintheater claimt met haar voorstellingen een groot publieksbereik in de stad te 
hebben. De zalen zitten regelmatig vol. De Raad acht het echter ongeloofwaardig dat slechts 12% van de 
bezoekers van de voorstellingen gelieerd is aan de jongeren die in opleiding zijn. Erg veel bezoekers, zo 
meent de Raad, hebben wel degelijk een band met de spelers en daarmee valt het publieksbereik in 
termen van diversiteit te relativeren. De niet onderwijs gerelateerde activiteiten van het Hofplein blijken 
zich toch vooral te concentreren op buitenschoolse educatie. Het plan om met een voorstelling langs 
scholen te toeren is bijvoorbeeld zeer summier uitgewerkt. De Raad vindt het opvallend dat het grote 
Hofpleintheater in haar aanvraag nergens spreekt van samenwerkingsverbanden met de eveneens grote 
SKVR en dan met name de theatervakschool. Instellingen met een dergelijke omvang zouden juist als een 
‘spin in het web’ in het theaternetwerk van de stad kunnen functioneren.  
 
Ondernemerschap 
Het Hofpleintheater behaalt ruim 70% van haar inkomsten uit andere bronnen dan overheidssubsidie en dit 
getuigt zeker van ondernemerschap. Het oprichten van theaterlocaties in de wijken is in het geval van het 
Hofpleintheater eveneens een vorm van ondernemerschap. De Raad waardeert bovendien ook dat het geld 
dat met optredens buiten Rotterdam wordt verdiend voor 25% ten goede komt aan de activiteiten in de 
stad. Maar naast deze positieve waardering is de Raad kritisch over de weinig transparante 
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bedrijfsvoering: kosten worden bijvoorbeeld per soort activiteit niet helder weergegeven. Ook is er geen 
splitsing aangebracht in de bekostiging van activiteiten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en 
de eigen voltijdsopleidingen aan de ene kant en de vrijetijdsactiviteiten aan de andere kant. De Raad is 
van mening dat de 1,8 miljoen subsidie alleen bestemd kan zijn voor de niet onderwijsgebonden 
activiteiten; dus voor de 3900 vrijetijdscursisten. De Raad vindt dit bedrag aan de hoge kant gelet op de 
gemiddeld grote groepsgrootte (dus per leerling relatief goedkoop); de docenten beneden CAO-niveau 
betaald worden zoals de aanvrager zelf signaleert en het onderhoudsniveau aan de gebouwen te wensen 
overlaat. 
De Raad spreekt er zijn verbazing over uit dat de in deze branche gebruikelijke arbeidsvoorwaarden nog 
altijd niet kunnen worden nageleefd en pleit daarom wederom nadrukkelijk voor een invoering, dan wel 
handhaving van een CAO. De Raad meent dat Hofplein –anders dan wordt gesuggereerd in de aanvraag– 
primair zelf verantwoordelijk is voor de bekostiging van deze invoering. Wellicht kunnen bijvoorbeeld de 
kosten verbonden aan de technische realisatie van producties worden teruggebracht. Ook valt het de Raad 
op dat de horeca inkomsten zeer laag zijn; hier kan een meer commerciële bedrijfsvoering worden 
nagestreefd. De Raad vindt het onbegrijpelijk dat een grote instellingen op het gebied van vrije 
tijdskunstbeoefening als Hofpleintheater en de SKVR niet met elkaar samenwerken en vindt dat beiden 
hiertoe plannen moeten ontwerpen. Vanzelfsprekend moeten daar inverdieneffecten uit kunnen 
voortkomen. Met het vaststellen van de eindbedragen voor beiden is hiermee rekening gehouden. 
De Raad vraagt zich tot slot af of met een groter aantal van de vele alumni na beëindiging van de cursus 
nog op enigerlei wijze een relatie kan worden onderhouden.   
 
Talentontwikkeling 
Hofplein Rotterdam biedt veel verschillende vormen van talentontwikkeling aan, waardoor van een 
doorlopende leerlijn met de onderwijsgebonden opleidingen op resp. mbo en hbo niveau sprake is. Gelet 
op de grote aantallen leerlingen waarmee het Hofpleintheater werkt, vraagt de Raad zich af of er geen 
sprake is van een fabrieksmatige productie: in hoeverre wordt er bij zo’n massale aanpak alles uit het 
individuele kind gehaald? Het Hofpleintheater is een voorziening waarbij iedereen met belangstelling 
terecht kan zonder al te veel aandacht voor specifiek talent.  
 
Metropoolregio.   
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Hotel Modern 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert Hotel Modern om zijn boeiende producties, zijn 
vakmanschap en de intensiteit van zijn werkwijze. Het gezelschap schept in zijn zelf ontwikkelde genre 
van live animatie in combinatie met spel, een bijzonder artistiek universum. Het gezelschap speelt 
relatief weinig voorstellingen in Rotterdam. Daar staan langdurige buitenlandse tournees tegenover, waar 
Hotel Modern positieve waardering oogst. De Raad acht het van belang dat, zoals Hotel Modern zich 
voorneemt, spelvervangers in te werken zodat het aantal speelbeurten (in het buitenland) kan toenemen. 
De Raad is van mening dat Hotel Modern zich nog beter zou kunnen positioneren om daardoor de 
gewenste verbreding van het gezelschap te realiseren.  
Aangevraagd: € 230.000 
Advies: Positief € 180.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Hotel Modern omschrijft zichzelf als een innovatieve theatergroep die multidisciplinaire 
theatervoorstellingen maakt. De drie kernleden zijn actrices Arlène Hoornweg en Pauline Kalker en 
beeldend kunstenaar Herman Helle. Het gezelschap is in 1997 opgericht, het heeft de Rotterdamse 
Schouwburg als vaste speelplek. Het gezelschap is diepgeworteld in Rotterdam. De maquettestijl die Hotel 
Modern kenmerkt, ontwikkelde Herman Helle bij onder andere OMA, het Rotterdamse bureau van Rem 
Koolhaas. Hotel Modern heeft een aantal jaren producties gemaakt bij LantarenVenster en het 
Productiehuis Rotterdam en werd in 2005 zelfstandig. Hotel Modern speelt in Nederland in het circuit van 
kleine zalen en vlakke vloerzalen en in het buitenland op gerenommeerde festivals als de Salzburger 
Festspiele.  
Hotel Modern smeedt theater, beeldende kunst en muziek samen. In zijn voorstellingen creëert Hotel 
Modern uitbundige, gruwelijke of vrolijke werelden. De voorstellingen gaan over de wrede absurditeit van 
het leven; terugkerende thema’s zijn oorlog en de kwetsbaarheid van de mens. Een belangrijk element in 
de voorstellingen zijn maquettes. Op het podium staan miniatuurlandschappen waarin de acteurs 
miniatuurfiguurtjes en objecten bespelen, die tegelijkertijd door de makers worden gefilmd. De beelden 
worden levensgroot geprojecteerd boven het podium en live van een soundtrack voorzien. De makers 
noemen deze theatervorm live animatiefilm.  
Hotel Moderns werk is toegankelijk voor een breed publiek dat varieert in leeftijd van 14 tot 90 jaar, de 
zalen zijn goed gevuld. In Nederland en zelfs wereldwijd neemt Hotel Modern een unieke positie in. De 
groep ontvangt uitnodigingen van over de hele wereld en tourde door Europa, de Verenigde Staten en 
Japan. Zowel in Nederland als in het buitenland krijgt Hotel Modern veel media-aandacht; het gezelschap 
ontving honderden persreacties en verscheen regelmatig op nationale en internationale televisie. Hierbij 
draagt Hotel Modern zijn Rotterdamse identiteit uit, de groep stelt zich op die manier op als cultureel 
ambassadeur van de stad. In Rotterdam geeft het gezelschap impulsen aan de creatieve industrie door 
intensief samen te werken met Rotterdamse beeldend kunstenaars, componisten, animatiefilmers, 
schrijvers, fotografen en vormgevers. Hotel Modern beschrijft dat haar werk onderwerp is van 
internationaal onderzoek. Nederlandse, Franse en Amerikaanse cultuurwetenschappers geven college over 
het werk en publiceren erover en een aantal studenten studeerde er op af.  
In de periode 2009-2012 heeft Hotel Modern zijn organisatie geprofessionaliseerd. Hotel Modern maakte 
vier nieuwe producties, die positief werden besproken door de pers en die veel publiek trokken. Eén van 
deze voorstellingen ontving de VSCD Mimeprijs. De groep organiseerde een animatiefilmfestival met werk 
van Europese animatiefilmers op zijn website. Een jongereneditie van dit festival werd in LantarenVenster 
gepresenteerd.  
In 2013-2016 wil Hotel Modern iets minder produceren zodat er ruimte ontstaat om meer te gaan 
optreden. Er worden drie nieuwe producties gemaakt. Met het medium live animatiefilm wil Hotel Modern 
nog veel verhalen vertellen. Het gezelschap gaat buiten de muren van het theater in de Rotterdamse 
binnenstad optreden met installaties en acts. Ook is Hotel Modern nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
bespeling van de grote zaal biedt. Het gezelschap verstevigt zijn band met de Rotterdamse Schouwburg, 
onder andere door daar in de komende periode vijftien in plaats van tien voorstellingen per jaar te 
brengen.  
Hotel Moderns humor en het gebruik van camera’s sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren. In de 
toekomst wil het gezelschap deze publieksgroep nog breder bereiken door zich aan te sluiten bij het 
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Cultuurtraject van de SKVR en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Hotel Modern heeft een 
traditie in het begeleiden van beginnende multidisciplinaire- en objecttheatermakers en blijft dit doen.  
Hotel Modern is al jaren een ondernemend gezelschap. De afgelopen jaren verdiende Hotel Modern 25% 
van de totale omzet zélf met de buitenlandse optredens. Hotel Modern streeft voor de nieuwe 
cultuurplanperiode naar 30% eigen inkomsten. De groep zal hiertoe spelvervangers inwerken zodat de 
beschikbaarheid voor de lucratieve internationale markt wordt vergroot en er meer kan worden verdiend. 
De huidige personele bezetting beschouwt Hotel Modern als de minimumvereiste voor een ondernemende 
en gezonde bedrijfsvoering.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  12.578 12.622  
structurele subsidie rijk 445.000 456.000 0 
  gemeente 180.000 180.000  
eigen inkomsten  252.000 327.000  
omzet  877.000 963.000  
bezoekersratio*  49,70 50,40  
eigen inkomstenratio**  40,3% 51,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert Hotel Modern om zijn boeiende producties, 
vakmanschap en de intensiteit van zijn werkwijze. Het gezelschap schept in zijn zelf ontwikkelde genre 
van live animatie in combinatie met spel een bijzonder artistiek universum. De beeldtaal is helder en 
getuigt van een duidelijke visie. De voorstellingen behandelen maatschappelijke en soms grote en 
indringende historische onderwerpen. De Raad heeft bewondering voor de wijze waarop Hotel Modern 
deze onderwerpen weet te verbeelden in een balans van ernst en lichtheid.  
De presentatie van de producties op de website, inclusief filmpjes van de voorstellingen, getuigen van de 
zorgvuldige werkwijze van het gezelschap en ze geven een goed beeld van de producties dan wel de 
making of. Hotel Modern presenteert zich internationaal en op zijn website expliciet als gezelschap uit 
Rotterdam. Hotel Modern beschrijft in zijn beleidsplan overigens geen verrassend nieuwe plannen voor 
projecten. De Raad heeft vertrouwen in de kwaliteiten van het gezelschap om in de komende periode 
aansprekende nieuwe producties te brengen.  
 
DNA van de stad 
Hotel Modern is ambassadeur voor Rotterdam omdat het gezelschap steevast expliciet zijn thuisstad 
vermeldt en door de kwaliteit van zijn voorstellingen. De Raad vindt het jammer dat de voorstellingen van 
Hotel Modern in Rotterdam relatief weinig speelbeurten hebben en de stad er slechts in beperkte mate 
van kan genieten. Hotel Modern is als gevolg daarvan geen bijzonder zichtbaar aanwezige instelling in het 
centrum van de stad, de aard van zijn voorstellingen maken presentaties in de buitenruimte onmogelijk. 
Het specifieke karakter van de voorstellingen van Hotel Modern heeft een karakteristiek idioom dat zich 
niet laat vergelijken met de producties van andere gezelschappen. Het gezelschap draagt daardoor sterk 
bij aan de pluriformiteit van het aanbod in Rotterdam.  
Tegenover de relatief geringe zichtbaarheid van Hotel Modern in Rotterdam staan langdurige buitenlandse 
tournees van enkele voorstellingen. Het gezelschap reist langs internationaal prestigieuze locaties. De 
voorstellingen genieten internationale waardering. Deze lange reizen dwingen bewondering af, evenals de 
positieve respons van publiek en pers. De Raad rekent Hotel Modern tot de internationele top. 
Hotel Modern is een van de vaste bespelers van de Rotterdamse Schouwburg. Het gezelschap slaagt erin 
zijn eigen identiteit te behouden en wordt niet opgeslokt door grotere structuren. 
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Ondernemerschap 
De Raad heeft waardering voor de manier waarop Hotel Modern enkele van zijn voorstellingen op reis 
weet te houden, ook in zakelijk opzicht. Dat de aanzienlijke begroting sluit met een relatief beperkte 
subsidie getuigt van goede zakelijke leiding. 
De Raad is van mening dat het begrip ondernemerschap in het beleidsplan niet op een visionaire manier is 
verwoord. Voor de huidige situatie voldoet die werkwijze, al is de basis van het aantal 
financieringsbronnen niet breed. Hotel Modern nadert een omslagpunt. Grotere reflectie en creativiteit 
om de zakelijke basis te verbreden is wenselijk, allianties buíten de culturele sector zijn denkbaar. De 
Raad is van mening dat verbreding voor Hotel Modern niet op voorhand ligt in groei van de organisatie. 
Wel acht de Raad het van belang dat Hotel Modern ‘spelvervangers’ inwerkt zodat het aantal speelbeurten 
kan toenemen. De producties zijn nauw verbonden met de persoonlijke visie en vaardigheden van de 
artistieke kern van het gezelschap. De Raad is van mening dat Hotel Modern zich nog beter kan 
positioneren. 
 
Talentontwikkeling 
Hotel Modern heeft, behoudens enkele workshops en stageplaatsen, beperkt aandacht voor 
talentontwikkeling. De originele vorm en het zichtbare spelplezier in de voorstellingen zijn aansprekend. 
De maatschappelijke en historische inhoud van een aantal voorstellingen van Hotel Modern is educatief 
voor bezoekers van uiteenlopende leeftijden. De nagesprekken na de voorstelling, waarbij bezoekers de 
speelvloer met zijn maquettes kunnen betreden, is een uitgelezen format voor nadere kennismaking en 
educatie. 
 
Metropoolregio 
De voorstellingen van Hotel Modern zijn breed toegankelijk en op vele plaatsen te zien. Het gezelschap 
draagt door zijn werkwijze niet bij tot de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Internationaal Danstheater 

 
Samenvatting advies 

De vraag waarom dit gezelschap naar Rotterdam zou moeten verhuizen wordt erg mager beantwoord.  
De nieuwe visie die is ontwikkeld is nog nauwelijks uitgekristalliseerd. De aangeboden methoden voor 
talentontwikkeling zijn weinig innovatief. 
Aangevraagd: € 300.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Internationaal Danstheater is een schakel tussen oorspronkelijke danstradities van verschillende 
culturen en de vaak hoogdrempelige academische en moderne dansvoorstellingen. Als branding stelt het 
Internationaal Danstheater dat zij hedendaagse dans op folklore basis brengt. 
Het Internationaal Danstheater wil verhuizen van Amsterdam naar Rotterdam omdat er in Rotterdam veel 
partners zijn die het verbinden van culturen door middel van kunst, wereldmuziek en dans als core 
business beschouwen. De afgelopen periode heeft Internationaal Danstheater een grote verandering 
doorgemaakt. “Van dansgezelschap met een eigen tableau en eigen orkest is men getransformeerd naar 
een actieve productieorganisatie”. Binnen het Internationaal Danstheater brengen medewerkers met 
verschillende culturele achtergronden hun eigen tradities, invloeden en dialoog mee. Het Internationaal 
Danstheater bestaat sinds 1961 en neemt behalve kennis en expertise een groot depot met kostuums en 
etnische rekwisieten mee. Van oudsher heeft het Internationaal Danstheater een grote achterban. Met het 
nieuwe aanbod weet het een groot publiek te bereiken. Jaarlijks bezoeken zo’n 60.000 mensen in binnen- 
en buitenland de producties. Het Internationaal Danstheater stelt zichzelf tot doel meer jong publiek te 
gaan bereiken en in de komende planperiode 75 grote of middenzaalproducties te brengen en 100 
jeugdvoorstellingen. Van die 175 voorstellingen vinden er 35 in Rotterdam plaats met naar schatting 
jaarlijks 10.000 bezoekers. De voorstellingen zullen naar verwachting waardevol en toegankelijk zijn voor 
een cultureel divers samengesteld publiek. 
Voor elke productie wordt een afzonderlijk artistiek team samengesteld; de aanvraag geeft daarvan een 
gedetailleerd beeld. In de avondvullende voorstellingen komen op traditie gebaseerde dansklassiekers 
terug, verschil met voorgaande jaren is dat de voorstellingen worden gemaakt door gevestigde 
choreografen met werelddans als uitgangspunt. Voorheen maakte een regisseur de voorstellingen en 
waren choreografen slechts uitvoerende makers. 
Wat talentontwikkeling betreft zullen verschillende projecten mogelijkheden bieden aan jonge 
choreografen. Daarnaast komen er participatieprojecten gericht op amateurdansers. Jeugdvoorstellingen 
worden omringd door een randprogramma. Het Atelier is een buitenschools project, een mobiele 
werkplaats waar kinderen en jongeren met dans kunnen kennismaken. In 2014 wil Internationaal 
Danstheater het eerste community art project starten, met name gericht op de wat oudere jongeren. Met 
enkele andere culturele instellingen in Nederland is meegewerkt aan de totstandkoming van een opleiding 
tot meester-coupeur. Het Internationaal Danstheater zal op die opleiding haar etnische kostuums laten 
maken. 
Wat het tableau betreft koerst Internationaal Danstheater aan op een groep van gemiddeld 19 dansers. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  61.806 66.141 62.476 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente    
eigen inkomsten  620.154 563.047 595.146 
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Internationaal Danstheater voegt dans op folkloristische basis toe aan de danswereld in Rotterdam en 
heeft inmiddels een nieuwe visie ontwikkeld al is die nog nauwelijks uitgekristalliseerd. Met de nieuwe 
koers kan het twee verschillende soorten publiek aan zich binden. Die koers komt overigens niet 
sprankelend over, doet enigszins gedateerd aan en de artistieke urgentie ontbreekt.  
De nominaties die de artistieke leiding heeft gehaald stammen wel uit een erg ver verleden.  
De vraag waarom dit gezelschap naar Rotterdam zou moeten verhuizen wordt erg mager beantwoord. 
Codarts en WMDC worden wel genoemd maar concrete vormen van samenwerking worden nauwelijks 
aangegeven. Bovendien biedt de accommodatie van het WMDC op het gebied van dans heel weinig 
mogelijkheden, zoals het WMDC zelf erkent. Het is niet duidelijk waar het gezelschap in Rotterdam wil 
neerstrijken. 
  
DNA van de stad 
De keuze van Internationaal Danstheater om zich in een uitgesproken multiculturele stad te vestigen is 
legitiem, maar de vraag is hierbij wel of men met dit aanbod in deze stad een groot, nieuw en jong 
publiek weet te bereiken. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft daar zijn twijfels over. 
Andere argumenten om zich in Rotterdam te vestigen, zoals de positie van Rotterdam als havenstad en de 
mogelijkheid om van hieruit te reizen, zijn niet overtuigend.  
 
Ondernemerschap 
De gepresenteerde plannen zijn niet realistisch wat betreft de inschatting van de eigen inkomsten, met 
name de opkomst van het cultureel divers publiek bij de dansprogramma’s is te optimistisch. 
Internationaal Danstheater wil een wezenlijk deel van zijn programma in Rotterdam neerzetten. Het tot 
op heden in Amsterdam gevestigde gezelschap heeft in Rotterdam nog een hele wereld te winnen en dat 
kost tijd, wellicht meer tijd dan in het beleidsplan aangegeven. 
  
Talentontwikkeling 
De aangeboden methoden zijn weinig innovatief. De Raad heeft onvoldoende vertrouwen dat de leiding de 
nieuwe ingeslagen koers succesvol weet af te ronden; daarvoor is men te veel geworteld in tradities.  
Juist om die reden is het eigenlijk verbazingwekkend dat men voor een jonge stad als Rotterdam kiest. 
Er wordt meerdere malen melding gemaakt van samenwerking met het WMDC en Codarts maar deze 
instellingen noemen Internationaal Danstheater niet als partner. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 International Film Festival Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt het International Film Festival Rotterdam 
positief. Het festival heeft zich bewezen met zijn inhoudelijk goede filmprogramma’s en zijn focus op 
films uit minder bekende filmlanden. Ook waardeert de Raad het als een goed opgezet festival. Het 
International Film Festival Rotterdam toont zich het meest onderscheidend en innovatief in zijn 
randprogrammering, waarin het nieuwe wegen en toepassingen van filmische middelen presenteert.  
De Raad beoordeelt het ondernemerschap van het filmfestival als adequaat en in een aantal opzichten als 
inventief. Het International Film Festival Rotterdam is een bijzonder sterk merk. Op basis daarvan zou 
het zich op het gebied van sponsorrelaties en ondernemerschap nog creatiever kunnen opstellen.  
De Raad ziet zich genoodzaakt om, gezien de beperkte financiële ruimte in het budget van het 
cultuurplan, het gemeentebestuur te adviseren de subsidie voor deze instelling op een lager niveau vast 
te stellen. 
Aangevraagd: € 1.178.000 
Advies: Positief € 1.000.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Het International Film Festival Rotterdam staat te boek als een icoon van de stad. Het festival richt zich 
van meet af aan, vanaf de eerste editie in 1972, op de onafhankelijke artistieke film van over de hele 
wereld. Het festival stelt films en filmmakers centraal en niet zozeer filmsterren of blockbusters. Als 
gevolg daarvan mist het festival soms de media-aandacht die het optreden van beroemde acteurs en 
regisseurs kan omringen, of geheide succesfilms, evenals enkele premières. Daar staat tegenover dat de 
trouw van het festival aan de inhoud van de films en hun makers en zijn inspanningen om nieuwe talenten 
te stimuleren en te helpen zich te ontplooien, zich spiegelt in blijvende relaties met die makers. Als zijn 
geheim beschrijft het festival dat het kunst en cultuur aanbiedt op een laagdrempelige manier aan een 
breed en divers publiek. Het festival biedt een twaalfdaagse ontdekkingstocht door de rijkdom en kracht 
van de cinema. Het festival presenteert een breed palet van grote aansprekende producties tot intieme, 
persoonlijke films, van bijzonder korte films tot urenlange epische vertellingen. De focus ligt op het werk 
van eigenzinnige makers, wier werk getuigt van engagement. De bezoekers van het festival kennen die 
koers en hun waardering blijkt uit hun bezoektrouw en de waarderingscijfers in publieksonderzoek. 
Gedurende twaalf dagen is het International Film Festival Rotterdam een evenement in de stad dat niet 
over het hoofd kan worden gezien. Het festival acht het zijn plicht om in de stad ook buiten zijn voor de 
handliggende vertoningsplaatsen zichtbaar aanwezig te zijn. In samenwerking met uiteenlopende 
instellingen op het gebied van kunst en cultuur in Rotterdam en ook met andere organisaties en bedrijven, 
organiseert het festival onderdelen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met het programma. 
Gewoonlijk zijn dat kunstprojecten met gelijkaardige thema’s als in het filmprogramma dan wel projecten 
die gebruik maken van filmtechnieken, of die reflecteren op ontwikkelingen in de cinematografie of 
audiovisuele media. Het festival is met zijn film- en gerelateerde programma een platform waar het 
publiek kennis kan nemen van artistieke films en verwante projecten. Het festival omvat ook 
nabeschouwingen, talkshows en debatten waar de filmkunst het onderwerp is. Het festival draait daardoor 
niet alleen om filmkijken maar ook om film als onderwerp van beschouwing en debat.  
Behalve het publieksprogramma heeft het festival zijn CineMart waar professionals elkaar kunnen 
ontmoeten en waar regisseurs en producenten hun concepten kunnen presenteren aan vertegenwoordigers 
uit de filmindustrie. De CineMart bemiddelt aldus in de (co-)financiering van nieuwe producties.  
Het International Film Festival Rotterdam stimuleert via zijn Hubert Bals Fonds filmmakers in landen waar 
de filmindustrie nog niet of matig ontwikkeld is. Dat zijn landen die geen filmopleidingen of 
filminfrastructuur hebben of waar regimes de productie van films met een alternatieve inhoud 
onwenselijk achten. Het Hubert Bals Fonds steunt de productie van geselecteerde projecten, jaarlijks 
vertoont het festival rond de 25 producties die met steun van het fonds zijn gerealiseerd. Ook op andere 
manieren stimuleert het festival opkomend talent. Dat kan zijn via advisering in scenario-ontwikkeling tot 
en met ondersteuning bij de postproductie en/of distributie. In de Tiger Awards competitie presenteert 
het festival jaarlijks films van jonge of nog weinig bekende makers.  
Het festival werkt samen met nationale collega-festivals en kennisinstituten. Het filmfestival oogst 
waardering onder internationale collega-festivals vanwege zijn programma en omdat het zich sterk 
verbindt met opkomende makers en met makers uit nog onbekende filmlanden. Zijn keuze voor 
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eigenzinnige geëngageerde films is een belangrijke pijler onder de reputatie van het International Film 
Festival Rotterdam. Het festival is zich ervan bewust dat de artistieke film op het moment in zwaar weer 
verkeert. De economische omstandigheden bemoeilijken de financiering van meer ‘risicovolle’ producties. 
Ook verandert de cultuurconsumptie. Veranderende distributiemogelijkheden van bewegend beeld spelen 
daarin een rol. Het belang van internationale filmfestivals zal in relatie tot deze ontwikkelingen 
toenemen. Het International Film Festival Rotterdam heeft een uitgesproken artistiek profiel door zijn 
filmkeuze en door zijn actieve steun aan filmmakers. In de komende periode wil het International Film 
Festival Rotterdam zijn profiel aanscherpen door sterkere focuspunten aan te brengen in zijn 
programma’s. Een relatieve afname van het aantal programmaonderdelen en titels bevordert de 
overzichtelijkheid en biedt de mogelijkheid meer de aandacht te vestigen op bijzondere producties.  
Voor wat betreft zijn publiek streeft het festival ernaar meer jongere bezoekers (uit Rotterdam) naar het 
programma te leiden, onder andere door middel van educatieve projecten en gerichte werving.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  353.000 340.000 274.000 
structurele subsidie rijk 1.273.000 1.287.000 1.273.000 
  gemeente 1.240.000 1.240.000 1.240.000 
eigen inkomsten  5.027.000 5.696.000  
omzet  7.540.000 8.223.000  
bezoekersratio*  7,10 7,40 9,20 
eigen inkomstenratio**  200,0% 225,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 12 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt het International Film Festival Rotterdam positief. 
Het festival heeft zich bewezen met zijn inhoudelijk goede filmprogramma’s en als een goed opgezet 
festival. Het is een sterk merk. Uit het beleidsplan blijkt dat het festival over goede zelfkennis beschikt. 
Gedurende vele jaren merkt het festival hierover op dat het in zijn positie ten opzichte van de andere 
grote filmfestivals in Europa soms enigszins in het nadeel is om grote titels en premières te verwerven. 
Het festival is erin geslaagd van deze nood een deugd te maken. De Raad acht het niet nodig dat het 
festival op dit relatieve nadeel de aandacht blijft vestigen. Het festival slaagt er misschien niet altijd in 
om het beoogde topprogramma samen te stellen en daardoor is de inhoud van het filmprogramma niet in 
elke editie sterk onderscheidend. Het Film Festival Rotterdam toont zich het meest onderscheidend en 
innovatief in zijn randprogrammering. Daarin onderzoekt en presenteert het nieuwe wegen en 
toepassingen van filmische middelen. In de editie van 2011 bracht het festival door zijn thematische 
programmalijn rond mode verrassende combinaties. 
 
DNA van de stad 
Naar het inzien van de Raad sluit het International Film Festival Rotterdam aan bij het DNA van 
Rotterdam, hoewel het zich niet richt op specifieke karakteristieken van de stad of zich bijzonder inspant 
om bewonersgroepen te bereiken. Het is veeleer andersom dat het festival in de loop van zijn veertigjarig 
bestaan deel is gaan uitmaken van het imago en het DNA van de stad. Een stedelijk aspect is dat in de 
loop van het festival de stad dit weer ontdekt en enthousiast in de armen sluit. 
 
Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt het ondernemerschap van het IFFR als adequaat. De Raad acht het festival op dit 
gebied op een aantal punten creatief, bijvoorbeeld het fonds op naam en vormen van crowdfunding voor 
filmprojecten. Deze methoden om eigen inkomsten te verwerven zijn nog tamelijk pril en de resultaten 
daarvan dan ook nog niet echt zichtbaar. Daar staat tegenover dat de Raad niet bijzonder onder de indruk 
is van de bijdragen die het festival genereert via sponsorovereenkomsten. De Raad merkt op dat het 
festival enkele sponsorrelaties heeft die voor de betreffende bedrijven relatief gunstiger uitpakken dan 
voor het festival. Uit de begroting blijkt dat enkele sponsors voor betrekkelijk lage sponsorbijdragen 
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aanzienlijke exposure krijgen. Ook bestaan enkele sponsorrelaties uit media barters, die van grote waarde 
zijn voor het festival, maar die in absolute zin geen inkomsten opleveren. Het IFFR is een bijzonder sterk 
merk dat een royalere houding van sponsors rechtvaardigt. De Raad is van mening dat het festival zich 
hierin aanzienlijk creatiever kan opstellen. 
Het festival genereert in de twaalf festivaldagen een aanzienlijk deel van dekking uit publieksinkomsten, 
ongeveer eenderde. Het festival heeft in de editie van 2012 een afname gezien van het aantal bezoeken. 
Die ontwikkeling doet vermoeden dat nu, mede als gevolg van de economische omstandigheden, een 
keerpunt is bereikt.  
Opvallend aan de opgave van bezoekcijfers van het filmfestival is dat het festival ook een aanzienlijk 
aantal niet-betalende bezoeken heeft. Dit betreft bezoeken aan de gratis toegankelijke 
programmaonderdelen, zoals tentoonstellingen, installaties en feesten. De Raad kan dit billijken omdat 
hij juist deze programmering als innovatief beoordeelt. Bovendien kunnen deze programmaonderdelen 
drempels verlagen dan wel nieuwsgierigheid wekken naar het overige aanbod. 
De Raad merkt op dat het IFFR zich in de kwestie van het ‘doekenprobleem’ (de afname van het aantal 
zalen en filmprojectiemogelijkheden als gevolg van sloop of herbestemming van gebouwen in het centrum 
van Rotterdam) afwachtend opstelt. Het festival is met een bescheiden deel van zijn programma aanwezig 
in het nieuwe LantarenVenster op de Wilhelminapier. De Raad onderkent dat de bedrijvigheid van vele 
bezoekers tegelijkertijd in het centrum van de stad een eigen kwaliteit van het festival is.  
De Raad spoort het International Film Festival Rotterdam aan om, gelet op de forse financiële taakstelling 
waarmee het budget voor de cultuurplanperiode 2013-2016 is belast, zijn goed ontwikkelde 
ondernemerschap nog te vergroten. De Raad kan er niet aan ontkomen om het gemeentebestuur te 
adviseren de subsidie voor deze instelling op een structureel lager niveau vast te stellen. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad vat de projecten die het filmfestival realiseert via het Hubert Bals Fonds op als 
talentontwikkeling. Het festival draagt met die projecten bij aan de verdere ontwikkeling van 
filmtalenten. Het aandachtspunt van het Hubert Bals Fonds ligt bij filmmakers uit de minder bekende 
filmlanden. De projecten hebben niet of nauwelijks betekenis voor Rotterdamse of Nederlandse 
filmmakers. Wel zijn ze het programmaonderdeel waarmee het IFFR zich onderscheidt. 
 
Metropoolregio 
Het IFFR is van betekenis voor Rotterdam, het neemt zich samenwerking voor met het filmhuis in Den 
Haag, het draagt echter niet beduidend bij aan de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap  0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 

 
Samenvatting advies 

De visie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, die op dit moment sterk gericht is op de 
ontwikkeling van de stad en op stedelijkheid wereldwijd, wordt in de cultuurplanaanvraag overtuigend 
gepresenteerd. Echter, de producties van de Biënnale, de tentoonstellingen en de omvangrijke 
publicaties die zij doet verschijnen, hebben eerder het karakter van de presentatie van ontwerpateliers 
dan een goed gedoseerde en vormgegeven informatie aan een algemeen, geïnteresseerd publiek. 
Daarmee presenteert de Biënnale zich vooral als een instelling voor vakgenoten. 
Aangevraagd: € 650.000 
Advies: Positief € 400.000  
 

Beschrijving aanvraag  
In de maatschappelijke agenda en de missie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam staat 
de groeiende kracht van de stad centraal en met name van de stedelijke regio’s en metropolen.  
De toekomst van de mensheid is verbonden met de stad waar een steeds groter deel van de mensheid 
leeft en waar het grootste deel van de welvaart wordt gegenereerd. De stad kan ons naar een betere 
toekomst brengen. De stad is een kans en de missie van de IABR is om met duurzame oplossingen te komen 
door middel van ontwerpend onderzoek. De IABR realiseert haar doelstellingen door, nadrukkelijk als 
Biënnale, langlopende onderzoek- en ontwikkelingsprojecten te koppelen aan concrete, bestaande 
stedenbouwkundige opgaven. Met andere woorden, het IABR-Principe is: toon het maken van stad zó dat 
het tonen bijdraagt aan het maken van stad. 
De IABR schakelt de Nederlandse ruimtelijke ontwerpopgave naar het mondiale niveau, zij verbindt de 
wereld met Rotterdam en Rotterdam met de wereld. Zij is manifestatie- en kennisontwikkelaar, 
internationale ontmoetingsplaats, onderzoekscentrum, katalysator, bemiddelaar en adviseur die eens in 
de twee jaar de stad publiek centraal stelt door middel van tentoonstellingen, publicaties, 
documentaires, discussies, ontwerpateliers en een veelvoud aan communicatie-uitingen. De kern wordt 
gevormd door een hoofdtentoonstelling in het Nederlands Architectuurinstituut en een conferentie. 
Daarnaast worden kleinere tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd. Voor de 5e IABR zijn er 
sinds begin 2010 drie test site ateliers opgezet in Rotterdam, Istanbul en Sao Paulo. Een vierde atelier is 
begin 2011 met de rijksoverheid opgezet, gericht op zeven belangrijke ruimtelijke opgaven in Nederland. 
De eerstvolgend editie van de IABR vindt vanaf april 2012 plaats onder de titel Making City en de centrale 
vraag daarbij is hoe we de stad maken en hoe we dit maakproces kunnen inzetten voor het vinden van 
oplossingen voor sociaaleconomische kwesties. De daarop volgende drie edities van de IABR, waarvan er 
derhalve twee zullen plaatsvinden in de komende cultuurplanperiode, hebben de volgende thema’s 

 zesde editie: Urban by Nature, over de symbiotische en productieve relatie tussen stad en platteland, 
en over de rol van landschapsarchitectuur bij het ontwerp van duurzame steden. 

 zevende editie: The Next Economy, over een mondiale economie in transitie, over de rol van de stad 
bij het opnieuw uitvinden van een duurzame economie en over de wijze waarop goed ontwerp van de 
ruimtelijke inrichting toekomstige ontwikkelingen in sociaal, economisch en ecologisch opzicht kan 
stimuleren en faciliteren. 

 achtste editie: Culture, over de relatie tussen cultuur en stad, de waarde van cultuur in termen van 
stad en verstedelijking, de rol van cultuur bij het ordenen van ruimte. 

Voor iedere aflevering wordt een klein netwerk van vijf tot zes stedelijke regio’s gevormd waaronder 
altijd Rotterdam-Den Haag. Projectateliers brengen de steden bijeen.  
IABR is breed gepositioneerd in Rotterdam en werkt in deze architectuurstad met veel partners samen.  
Er is een intensieve samenwerking met het NAi en AIR, met ZUS en de Academie van Bouwkunst. De VPRO 
is een belangrijke programmapartner. Op metropoolniveau zal vanaf 2012 het IABR Atelier Metropoolregio 
Rotterdam–Den Haag actief zijn. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een belangrijke 
alliantiepartner. De IABR heeft wereldwijde partnerschappen met andere streden en is uit dien hoofde 
nauw betrokken bij het internationale beleid van de gemeente Rotterdam. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
Bezoekers  61.000 40.855 7.708 
structurele subsidie rijk 1.677.000 0 0 
  gemeente 606.000 606.000 606.000 
eigen inkomsten  404.000 181.000 184.000 
Omzet  2.687.000 668.000  
bezoekersratio*  37,40 14,80 78,60 
eigen inkomstenratio**  17,7% 29,9% 30,4% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen  
 
Artistieke kwaliteit 
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam groeit iedere twee jaar uit tot een omvangrijke 
organisatie. Er zijn veel ontwerpers bij betrokken die meewerken met adviezen, opdrachten en 
ontwerpen. De Biënnale is op diverse plaatsen in de wereld actief. Er gaat veel geld in de Biënnale om, 
zo’n 2,6 miljoen euro per aflevering. De Biënnale is daarmee een voor Rotterdam relatief groot 
evenement. De instelling heeft een duidelijke visie op haar positie als architectuurbiënnale in Rotterdam, 
in Nederland en op internationaal niveau. Die visie (die op dit moment sterk gericht is op de ontwikkeling 
van de stad en op stedelijkheid wereldwijd) wordt in de cultuurplanaanvraag overtuigend gepresenteerd. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur begrijpt de visie en doelstellingen van de instelling, acht deze 
adequaat onder woorden gebracht. Het inhoudelijke niveau van de biënnale is de afgelopen edities niet 
altijd voldoende geweest. Het materiaal is niet altijd even interessant, of even uitdagend, niet de 
wereldtop aan ontwerpkwaliteit tonend. Het vele beschikbare materiaal wordt vrij braaf en kritiekloos 
gepresenteerd waardoor afleveringen van de biënnale inhoudelijk over het algemeen als zwak kunnen 
worden bestempeld. De Raad maakt hier een uitzondering voor de biënnale-aflevering die ‘water’ als 
thema had, deze editie sprong er kwalitatief uit. 
De Raad heeft moeite met de wijze waarop de resultaten van alle onderzoeken en (onderzoeks)-
opdrachten worden vertaald naar een publiekspresentatie. Die is veelal een onbemiddelde expositie van 
die resultaten. Een grote hoeveelheid beeld- en tekstmateriaal wordt zonder veel commentaar, kritische 
selectie of toelichting aan het publiek gepresenteerd. Daarmee presenteert de Biënnale zich vooral als 
een instelling voor vakgenoten. De producties van de Biënnale, de tentoonstellingen en de omvangrijke 
publicaties die zij doet verschijnen, hebben daarmee eerder het karakter van de presentatie van de 
resultaten van wereldwijd georganiseerde ontwerpateliers, dan een goed gedoseerde en vormgegeven 
informatie aan een algemeen, geïnteresseerd publiek. Men mag van de biënnale-organisatie een 
vertaalslag van al die resultaten verwachten, een schifting van het materiaal op het niveau van de 
verschillende doelgroepen en dat gebeurt onvoldoende. Daardoor beklijft er weinig van de boodschap van 
de Biënnale. 
 
DNA van de stad 
De Raad meent dat de IABR buiten de wereld van de direct betrokkenen weinig leeft. Ondanks de omvang 
van het evenement gaat er geen golf van energie door de stad, wordt er buiten de kring van direct 
belanghebbenden niet verlangend naar uitgekeken. Na afloop is het evenement ook weer weg uit de 
aandacht van de stad. Het heeft geen merkbare ‘Nachwuchs’. Als er een doorwerking binnen de stad 
Rotterdam is, bijvoorbeeld binnen de gemeentelijke diensten of de kringen van vakgenoten, dan is die 
onzichtbaar. De cumulatie van alle opgebouwde kennis is niet langer publiekelijk zichtbaar.  
De Raad kan zich voorstellen, dat het voor de stad Rotterdam aantrekkelijk is om een 
architectuurbiënnale met internationale uitstraling binnen haar muren te hebben. Dat sluit aan bij het 
profiel van Rotterdam als architectuurstad en onderstreept de ontwikkeling van Rotterdam op het vlak 
van de creatieve economie. Het culturele belang van de biënnale, waar het namelijk betekenisgeving van 
architectuur en stedenbouw voor de burger van de stad betreft en relevant vanuit de doelstellingen van 
het cultuurplan, is echter beperkt. Naar de mening van de Raad zou een cultuurplanbijdrage van 1,3 
miljoen euro per aflevering, zoals thans door de instelling gevraagd, buiten proportie zijn ten aanzien van 
haar betekenis. De Raad bepleit daarom de instelling Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam een 
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‘lump sum’ of taakstellend bedrag per editie toe te kennen van € 800.000, derhalve € 400.000 per 
cultuurplanjaar. Zie samenvatting. 
 
Ondernemerschap 
Qua ondernemerschap scoort de Biënnale op niveau; ze slaagt erin redelijk veel eigen inkomsten buiten 
het cultuurplanbudget om te genereren. De vraag is in hoeverre deze ten goede komen aan de biënnale in 
Rotterdam. De Raad heeft voorts met enige verbazing kennis genomen (op basis van zowel de jaarrekening 
2010 als de meerjarenbegroting voor de komende planperiode) van het salarisniveau van de top van de 
organisatie. 
 
Talentontwikkeling 
Niet van toepassing. 
 
Metropoolregio 
De relatie tussen Rotterdam en Den Haag en het schaalniveau van de metropoolregio is in de Biënnale 
zeker aan de orde, het is een van de onderwerpen van onderzoek van de Biënnale. Op dit punt scoort de 
instelling positief. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio + 
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 INTORNO 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is niet positief over de artistieke kwaliteit van INTORNO.  
Uit de aanvraag blijkt onvoldoende wat de ambities zijn. De visie overtuigt niet en de kwaliteit van de 
uitvoeringen is van matig niveau. Op andere criteria scoort INTORNO evenmin positief. 

Aangevraagd € 50.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
INTORNO werd in 1993 opgericht onder de naam Stichting INTORNO Ensemble. Met een wisselende groep 
vocalisten en instrumentalisten produceerde artistiek leider Marco Kalkman opera- en 
muziektheatervoorstellingen. Met name jonge musici kregen de kans zich bij het gezelschap te 
ontwikkelen. Aanvankelijk diende de stichting een sociaal doel door het betrekken van werklozen bij 
productietaken. Na 2003 ontwikkelde het maken van opera’s voor kleuters en peuters zich tot een 
specialisme van het gezelschap. Rotterdams erfgoed werd steeds vaker als uitgangspunt gekozen voor 
opera’s. De sleepboot Fighter werd door de stichting omarmd als leer-werktraject om te dienen als 
openluchtpodium voor de voorstellingen met daarnaast optredens in het gangbare zalencircuit en op 
minder voor de hand liggende speellocaties. Tevens ontwikkelde de stichting educatieve voorstellingen. 
In 2010 werd naam van het gezelschap gewijzigd in INTORNO. In de periode 2013-2016 wil INTORNO zich 
ontwikkelen tot een gevestigd en lokaal verbindend gezelschap in Rotterdam en omstreken, met de 
concentratie op de Fighter als eigen podium in Rotterdam en vaste speelmogelijkheden in Den Haag.  
In 2013 zal de boot, waarvan INTORNO het vruchtgebruik heeft, geheel gerenoveerd zijn om dienst te 
doen als theater.  
INTORNO wil zich in 2013-2016 gaan richten op de uitvoering van de volgende activiteiten: jaarlijks één 
operaproductie voor volwassenen, gebaseerd op een actueel thema of op cultureel erfgoed uit de 
Rotterdamse regio te spelen op de Fighter; jaarlijks één productie voor kinderen, met specialisatie 
peuters en kleuters in locale cultuurcentra en daarna landelijk aangeboden; jaarlijks een productie met 
een maatschappelijk doel/component waaronder educatief aanbod voor scholen en het leerwerktraject op 
het podiumschip de Fighter; gastproducties op het schip en bijdragen aan andere culturele evenementen 
zoals de Wereldhavendagen. Met een structurele basis hoopt INTORNO de kwaliteit van zijn aanbod te 
borgen en te verbreden en de bedrijfsvoering te professionaliseren. Nationaal wil de stichting voorzien in 
een leemte: opera’s voor de jonge doelgroep peuters en kleuters (3+ en 5+). Door het aanbod te 
presenteren op minder gangbare locaties wil INTORNO bijdragen aan de verlevendiging van de binnenstad 
en het bereiken van een brede doelgroep die traditioneel geen kennis heeft van opera. 
Het gezelschap richt zich ook op het onderwijs. Zo is een deel van het aanbod toegankelijk als 
schoolvoorstelling. De komende periode wil het gezelschap het educatieve aanbod voor het primair 
onderwijs structureel organiseren en laten aansluiten bij doorlopende leerlijnen. Zo wordt basisscholen 
een tweejarig traject aangeboden begeleid door een lesbrief. Daarnaast wil INTORNO projecten 
ontwikkelen voor middelbare scholen. Conservatoriumstudenten wordt de mogelijkheid geboden hun 
studie te verkennen in de praktijk van het maken van opera. INTORNO wil een ondernemende organisatie 
worden. Allereerst gebeurt dit door de bedrijfsvoering te professionaliseren met meer vaste medewerkers 
hetgeen leidt tot waarborging van de continuïteit. Zo moeten er naast de artistiek en zakelijk leider vaste 
medewerkers komen voor educatie en publiciteit. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor 
ondersteunende functies, zoals een boekhouder en een projectleider voor de Fighter. Ook wil INTORNO 
stagiairs uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs aantrekken. Met zijn organisatie wil INTORNO 
flexibel zijn zodat kan worden ingespeeld op actuele maatschappelijke situaties, nieuwe 
inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord, samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan en de 
marktpositie wordt behouden en vergroot. Gastbespeling en commerciële verhuur van de Fighter is 
voorlopig niet aan de orde omdat de eigen producties de komende jaren als kerntaak worden beschouwd. 
Verschillende overheden boden de organisatie de afgelopen jaren met subsidies de mogelijkheid om zich 
te ontwikkelen met maatschappelijke thema’s als invalshoek. In 2011 zijn deze regelingen echter 
beëindigd. Om structurele subsidie te verkrijgen kent INTORNO twee beleidsplannen : een tweejarig 
traject op een tiental basisscholen en de voorliggende subsidieaanvraag voor de cultuurplanperiode  
2013-2016. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur oordeelt niet positief over INTORNO. Uit de aanvraag blijkt 
onvoldoende wat de ambities zijn. De artistieke leiding komt solistisch over. Het aanbod voor de 
specifieke doelgroep kleuters en peuters oogt op het eerste gezicht sympathiek, maar de artistieke 
aspecten zijn slecht uitgewerkt. Kinderen een plezierige tijd bezorgen met zangspel is vanuit sociale 
motieven legitiem. Daarvoor heeft de Raad begrip, maar de artistieke kwaliteit geeft in zijn oordeel de 
doorslag en die is, zowel door de weinig overtuigende visie als door de matige vakmatige kwaliteit van de 
uitvoeringen, onvoldoende. Het idee om een boot te kiezen voor een operatheater is in de aanvraag niet 
helder, behalve dat het om een werkgelegenheidsproject gaat met een sociaal doel. De vraag is of deze 
boot uit het oogpunt van publieksomvang en –service en theatertechnische voorzieningen optimaal 
geschikt is voor opera-uitvoeringen. 
 
DNA van de stad 
Er is geen wezenlijke bijdrage van INTORNO aan het DNA van de stad. Zo komt het aanbod te weinig 
tegemoet aan een breed samengesteld publiek. Er is geen sprake van een internationale top en van een 
verlevendiging van de binnenstad is geen sprake. De Raad is van mening dat INTORNO door zijn 
gerichtheid op een beperkte doelgroep en door zijn geringe zichtbaarheid weinig bijdraagt aan de 
veelvormigheid van de cultuursector in de stad. 
 
Ondernemerschap 
Ook op het gebied van ondernemerschap scoort INTORNO niet hoog. De relatie tussen de visie/missie en 
operationele doelen is slecht uitgewerkt. Het is opmerkelijk dat de directeur ook de maker is van de 
voorstellingen, een model dat bij professionele kunstinstellingen bijna niet voorkomt. Dit leidt tot een 
vorm van solisme. Ook in die zin onderscheidt INTORNO zich niet van de reguliere amateurtheater- of 
muziekvereniging. Daarnaast onderhoudt INTORNO weinig relaties met stakeholders, waardoor het 
draagvlak in de stad gering is. 
 
Talentontwikkeling 
Het educatieve aanbod van INTORNO is weinig uitgewerkt. Zo is niet duidelijk hoe het aanbod aansluit bij 
de ontwikkelingsfasen van kleuters en peuters. 
 
Metropoolregio 
Het belang van INTORNO voor de Metropoolregio is niet aangetoond. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Stichting Jazz International Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

Hoewel de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardering heeft voor de activiteiten van Jazz 
International Rotterdam is het advies over subsidiëring uit het cultuurplan negatief omdat in het 
beleidsplan onvoldoende tot uitdrukking komt wat de meerwaarde is voor de Rotterdamse jazz; zowel de 
programmeer- als de marketingfunctie zou door de eerstbetrokken partners, de Doelen en 
LantarenVenster, zelf kunnen worden uitgevoerd. Deze functie is inherent aan de verantwoordelijkheid 
die de podia dragen voor een goede jazzprogrammering in de stad.  
Aangevraagd: € 200.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Jazz International Rotterdam is een samenwerkingsverband/netwerk met als doel de programmering van 
hoogwaardige concertante jazz in Rotterdam te versterken en te verbeteren, waarmee JIR de 
belangstelling voor de ontwikkelingen in de jazz en geïmproviseerde muziek in Rotterdam wil bevorderen. 
JIR wil voorts een ontmoetingsplaats bieden aan jazzmusici en het muziektalent in de stad stimuleren. 
Bij JIR zijn enkele tientallen Rotterdamse organisaties aangesloten maar de kern van het netwerk bestaat 
uit de Doelen, LantarenVenster en North Sea Round Town. JIR biedt het netwerk expertise op het gebied 
van jazzprogrammering en marketing en ziet zichzelf als een verbindende schakel, die zorgt voor de 
afstemming van de jazzprogrammering in de stad. Ook buiten Rotterdam onderhoudt JIR diverse 
contacten. Zo is het aangesloten bij de landelijke Vereniging van jazz en improvisatie muziekpodia (VIP) 
en participeert het in diverse promotionele jazzprojecten in den lande. 
Vanaf 2001 kent de Rotterdamse jazzsector een jazzconvenant. Hierin zijn basisafspraken ondergebracht 
over de afstemming van programma’s en het stimuleren van de jazz. In 2009 nam JIR het initiatief tot een 
nieuw convenant. 
Voor de komende cultuurplanperiode heeft JIR nieuwe ambities. Bij de programmering zullen de artistieke 
content, de symbiose met marketing, de inbedding en spreiding in de stad en internationale 
ontwikkelingen maatgevend zijn. JIR wil een pluriform aanbod realiseren met daarin nieuwe 
ontwikkelingen en trends. De programmering en marketing vallen volgens JIR samen. Er zijn speciale 
formats ontwikkeld voor een optimale aansluiting van het publiek bij de programmering. Voor zijn eigen 
Festival Jazz International Rotterdam wil JIR meer publiek werven, op nieuwe locaties programmeren en 
jong en aanstormend talent kansen bieden. 
De organisatie van JIR wordt structureel vernieuwd: LantarenVenster, de Doelen, North Sea Round Town 
en JIR worden partners in de programmering. Betrokken partijen willen de samenwerking intensiveren op 
het gebied van backoffice, programmering, productie en marketing. Er komt een nieuwe 
cofinancieringformule: JIR betaalt de uitkoopsom van een concert, de productie, programmerings- en 
marketingkosten. De podia dragen bij met zalen, technici, aanvullende apparatuur, catering en Buma. De 
zaalgebonden bijdragen zullen worden gelijkgetrokken en recettes worden gedeeld. 
De podia leggen hun eigen accenten in de programmering. De Doelen (Eduard Flipse Zaal) brengt een big 
band serie, concertante cross-over wereldmuziek/jazz, Chamber Jazz, The Blue Sofa (muziek en gesprek) 
en kleine festivals. In LantarenVenster wordt maandelijks Saturday Jazz Night geprogrammeerd waarin 
twee bands op één avond optreden voor een aantrekkelijk toegangsprijs, eens in de twee jaar het Festival 
Red Ear en concerten van het Festival Jazz International Rotterdam. North Sea Round Town is een 
stadsbreed fringefestival op 90 locaties rondom het North Sea Jazz Festival. JIR zal door tegenvallende 
recettes afzien van reguliere jazzprogrammering in Grounds, maar wil met een beperkt aantal projecten 
betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van dit podium. Nieuwe organisaties als jazzpodium Bird en 
Walhalla zullen deel gaan uitmaken van het jazzpalet in Rotterdam. 
JIR wil graag bijdragen aan de politieke prioriteiten van de gemeente. Zo wil het jong talent kansen 
geven, economisch risicovol maar uit marketingoogpunt interessant en de Codarts Big Band onderbrengen 
in de programmering van de Doelen. De verlevendiging van de binnenstad door NSRT wil JIR versterken 
door samen te werken met het Stadspodium. In de samenwerking met Den Haag (Metropoolregio) wil JIR 
graag investeren. JIR adviseert Haagse partijen bij de ontwikkeling van reguliere jazzprogrammering. In 
de marketing van het Rotterdamse jazzaanbod zal JIR acties ontketenen om ook het Haagse publiek te 
interesseren voor het Rotterdamse aanbod. 
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Rekening houdend met de bezuiniging vraagt JIR voor de nieuwe periode 23 % minder subsidie aan. 
In het vinden van financiële middelen uit de private sector heeft JIR tot heden weinig resultaten kunnen 
boeken. Het zoeken naar sponsors wordt vervolgd, daarnaast wil JIR experimenteren met een 
vriendenvereniging, donaties en acties. Ook zijn er plannen voor het zelf produceren van boeken en cd’s 
om sponsors over de brug te krijgen. 
JIR ziet zich als het expertisecentrum voor de marketing van jazz. Het marketingbeleid is geënt op 
doelgroepensegmentatie. Voor de marketing gericht op jongeren heeft JIR het collectief 
marketinginstrument JAZZ010 ontwikkeld: dit is zowel een meetinstrument voor doelgroepenonderzoek als 
ook een marketinginstrument. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  6.040 5.321 7.266 
structurele subsidie rijk 0 13.500 0 
  gemeente 259.500 259.500 259.500 
eigen inkomsten  166.000 138.000 166.000 
omzet  426.000 411.000  
bezoekersratio*  43,00 51,30 35,70 
eigen inkomstenratio**  64,0% 50,5% 64,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Jazz International Rotterdam heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van jazz op de verschillende podia in Rotterdam. Allereerst had JIR, in vervolg op het 
jazzconvenant, een aanjaagfunctie voor het afstemmen van jazzprogrammering tussen de podia. 
Daarnaast heeft de organisatie destijds de nodige reuring teweeg gebracht door jazz te programmeren op 
podia die dat niet of weinig deden. Vanuit die historische achtergrond is er veel waardering voor JIR en is 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zich bewust van de aanwezige expertise op het gebied van 
programmeren en kennis van het jazzlandschap in Rotterdam.  
Met de komst van verschillende nieuwe jazzpodia en met name het North Sea Jazz Festival staat jazz in 
Rotterdam inmiddels volledig op de kaart. In die mate, dat de Raad zich afvraagt wat de toegevoegde 
waarde is van Jazz International Rotterdam in de huidige situatie. De gezamenlijke aanvraag wekt de 
indruk dat de partners verschillende functies het liefst uit handen geven. Bijvoorbeeld op het gebied van 
de programmering wordt niet duidelijk waarom een aparte stichting moet bestaan en wat de meerwaarde 
van die programmering is; een partij als de Doelen is bijvoorbeeld prima in staat internationale big bands 
te programmeren en zou naar de mening van de Raad ook meer risicovol kunnen programmeren. Daarbij is 
het in het beleidsplan gepresenteerde programma-aanbod eenzijdig en soms zelfs zwak: een dj na afloop 
van een concert kan niet worden beschouwd als een echte toevoeging aan het programma.  
Uit de aanvraag blijkt dat JIR een verschuiving gaat doormaken naar een soort brancheorganisatie of 
marketingplatform. De Raad is van mening dat ook een dergelijke functie door de betreffende instellingen 
zelf kan worden opgepakt.  
 
DNA van de stad 
Met de inspanningen van de afgelopen tien jaar voor jazzprogrammering op de diverse podia in Rotterdam 
heeft JIR bijgedragen aan het DNA en heeft zich daarmee in de haarvaten van de stad genesteld. Uit het 
beleidsplan blijkt echter weinig oog voor het aantrekken van jongere publieksgroepen. JIR presenteert 
geen internationale top.  
 
Ondernemerschap 
Vanuit de historie kent de Raad de geleverde prestaties op het gebied van ondernemerschap van JIR, de 
taken werden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Het voorliggende businessmodel is echter 
onvoldoende uitgewerkt en het is onduidelijk hoe sommige constructies werken. Diverse subsidies worden 
gekoppeld, waaronder de regelingen omtrent de zaalhuur en het uitkopen van de ensembles. De 
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genoemde samenwerking en gedeelde backoffice worden verder niet concreet toegelicht. Daarbij komt 
dat 2 ton voor 7.000 bezoekers een groot bedrag is. Het wordt betreurd dat er geen marketingplan is, dat 
is pas gereed in 2012. Bekend is dat JIR met veel enthousiasme en regelmatig mailings verstuurt en 
gebruik kan maken van een omvangrijke database, maar juist dit aspect komt onvoldoende naar voren. Al 
met al is het ondernemerschap een ingewikkeld onderdeel met weinig handvatten.  
 
Talentontwikkeling 
JIR biedt talent een podium op verschillende locaties in de stad. Positief zijn ook de workshops met het 
Rotterdams Jazzorkest die twee maal per jaar worden gegeven en de samenwerking met Codarts. Verder 
is er geen concreet uitgewerkt plan op het gebied van talentontwikkeling.  
 
Metropoolregio 
De bijdrage van JIR aan de metropoolregio is niet te beoordelen, omdat samenwerking met partijen in 
Den Haag niet concreet is.  
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Jazzpodium BIRD 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht Jazzpodium BIRD een hoopgevend initiatief gezien de 
laagdrempeligheid van de programmering en de aansluiting bij de doelgroep. De mogelijkheden voor BIRD 
om uit te groeien tot een consistent commercieel podium zijn er, maar kort na de opening bevindt 
Jazzpodium BIRD zich op het gebied van ondernemerschap nog in het beginstadium. BIRD zou de 
broedplaatsfunctie verder kunnen uitwerken door sterker in te zetten op educatie.  
Aangevraagd: € 252.038 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen.  
 

Beschrijving aanvraag 
Jazzpodium BIRD is de resultante van de samenwerking tussen Jazzpodium Rotterdam, John106 en Higher 
Grounds, een stichting ontstaan vanuit concertorganisator Strange Fruit. De locatie in de Mini-Mall in de 
Hofbogen, hemelsbreed 200 meter van het stadscentrum van Rotterdam, is september 2011 geopend. 
BIRD beschikt over een restaurant en een podium met ruimte voor ruim 350 bezoekers, waar zowel 
concerten als nachtprogrammering plaatsvinden. De doelgroepen van BIRD zijn jongvolwassenen, 
muziekliefhebbers van 35+, gevestigde muzikanten en jong talent. 
BIRD begeeft zich op het snijvlak van actuele jazz en aan jazz verwante muziek ontstaan uit andere 
subculturen. John106 en Higher Grounds kwamen in aanraking met jazz via andere muziekstijlen zoals 
hiphop en elektronica en dit werkt door in de programmering en de context waarin die wordt geplaatst. 
Het programma van BIRD sluit aan bij actuele muziekontwikkeling en de vraag van het publiek naar 
eigentijdse muziekbeleving. Daarmee wil BIRD met klem een exponent van de huidige tijdsgeest zijn, 
waarin de traditionele kaders in de muziek langzaam verdwijnen, en aanvullend op het jazzaanbod in 
Rotterdam. 
Jazzpodium BIRD richt zich op de humuslaag en beoogt een broedplaats te creëren voor jonge, 
talentvolle, nog niet gevestigde muzikanten. Ter motivatie en inspiratie voor de ontwikkeling van talent 
worden incidenteel ook artiesten uit het midden- en topsegment geprogrammeerd en wordt deelname aan 
sessies door jonge talentvolle muzikanten gestimuleerd. Met deze bottom-up aanpak wil BIRD bijdragen 
aan de doorstroom en dynamiek in de keten. 
BIRD streeft ernaar het Nederlandse publiek hoogwaardige, actuele nationale en internationale live 
programmering aan te bieden. Daarmee wordt beoogd een essentiële bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van artiesten, maar ook aan de ontwikkeling van jazz en aanverwante muziek in het 
algemeen door ruimte te bieden aan het experiment en aan cross-overs. 
De nagestreefde kwaliteit van de programmering is het resultaat van een voortdurende afweging tussen 
actualiteit, urgentie, traditie en kwaliteit.  
Op donderdag het reguliere jazzprogramma Straightupjazz en op vrijdag de aan jazz verwante 
programmering met soul, funk, hiphop en pop. Optredens van spontane ensembles vinden op 
woensdagavond plaats onder de naam BIRDsessions, daarmee wordt gestalte gegeven aan de 
kweekbakfunctie en wordt ingezet op de locatie als culturele broedplaats. 
Kort na de opening zijn er samenwerkingsverbanden met North Sea Round Town, Motel Mozaïque en het 
IFFR, vooral op het gebied van communicatie en afstemming van de programmering. Ook vonden de 
afterparty’s van North Sea Jazz in 2012 plaats in BIRD. 
BIRD wil een zichtbare aanjager zijn voor het stadsgebied Rotterdam Noord/De Hofbogen. Als onderdeel 
van de Mini Mall wil het podium bijdragen aan de ontwikkeling en verlevendiging van de directe omgeving 
en zo een brugfunctie vervullen voor het Hofbogen gebied naar het aanpalende centrum. 
Jazzpodium BIRD stelt dat het actuele inhoud geeft aan een belangrijke traditie, vanaf de late 19de eeuw 
werd een historische verbintenis in gang gezet tussen Rotterdam en jazz. BIRD wil zich ontwikkelen tot 
een Rotterdams kernpodium, met een sterke vertegenwoordiging van het ondersegment en incidenteel het 
midden- en topsegment. 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    153 



 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers    8.347 

structurele subsidie rijk    

  gemeente    

eigen inkomsten    54.642 

omzet    54.642 

bezoekersratio*     

eigen inkomstenratio**     

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Jazzpodium BIRD heeft de deuren nog maar net geopend. De programmering is divers en concentreert zich 
op de andere kant van jazz, waarbij aanverwante muziekstromingen niet worden geweerd. De mix van  
Nu-jazz en aan soul en hiphop gerelateerde jazzmuziek lijkt een jong publiek aan te spreken, dat in de 
korte tijd de weg naar de Mini-Mall heeft gevonden. Toch mist de programmering door de breedte 
vooralsnog een aanwijsbaar eigen gezicht. Het gepresenteerde aanbod van concerten vind je weliswaar 
niet zo snel bij andere commerciële podia terug, maar daarmee legt BIRD nog geen bijzondere en 
duidelijke artistieke visie aan de dag. Met het oog op de locatie, de laagdrempeligheid door de lage 
entreeprijzen en de aansluiting op de doelgroep door de programmering is BIRD een hoopgevend initiatief. 
 
DNA van de stad 
BIRD is onmiskenbaar een Rotterdams podium. Voor een groep jongeren met een diverse achtergrond is 
BIRD een relevante nieuwe uitgaansplek. BIRD draagt bij aan de ontwikkeling van de Mini-Mall en het 
gebied eromheen en aan de verlevendiging van een geografisch breed geïnterpreteerd centrumgebied. 
Ook in de periode voor de opening van de Mini-Mall was BIRD zichtbaar in de stad met programmering op 
verschillende podia. Een bredere en diepgewortelde aansluiting met jazz in de stad moet evenwel nog 
plaatsvinden. 
 
Ondernemerschap 
De relatie tussen de missie en de concrete voornemens is goed en de betrokkenheid van stakeholders 
wordt voldoende aangetoond, maar. De ervaringen met de gehanteerde financiële constructie van een 
stichting en een BV zorgen voor een gebrek aan vertrouwen dat niet wordt weggenomen door de 
gepresenteerde onderbouwing. 
De in de begroting opgetekende stelposten en gesloten beurzen bieden weinig inzicht in de financiële 
situatie. De Raad adviseert BIRD te werken aan meer transparantie. De Raad erkent de mogelijkheden om 
uit te groeien tot een consistent commercieel podium, maar kort na de opening bevindt Jazzpodium BIRD 
zich op het gebied van ondernemerschap nog in de beginfase. Er zouden bijvoorbeeld meer inkomsten 
kunnen worden gegenereerd door het verhogen van de entreeprijzen. 
 
Talentontwikkeling 
BIRD biedt talent een podium in de reguliere programmering en met de BIRDsessions. Ook is het positief 
dat studenten van Codarts een plek hebben om op te treden, maar de aanvraag biedt verder weinig 
handvatten om te kunnen oordelen. Op het gebied van educatie mist de Raad enkele componenten die 
een broedplaats niet zouden misstaan, zoals workshops en lezingen. 
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Metropoolregio 
Slechts 3% van de bezoekers komt uit Den Haag. De opmerking over samenwerking tussen de 
jazzopleidingen van Codarts en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is wat mager, maar de Raad 
heeft op dit vlak ook geen hoge verwachtingen. BIRD is vooral een podium voor Rotterdammers en dat is 
prima. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Kosmopolis 
 
Samenvatting advies 

Kosmopolis moet naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de brugfunctie tussen 
het denken over culturele diversiteit in academische zin en de dagelijkse realiteit in de wijk beter gaan 
operationaliseren. De komende periode moet Kosmopolis met haar twee ‘huisgenoten’ in vooral Het 
Gemaal de relatie met de omgeving nadrukkelijk gaan leggen. Kosmopolis moet in verband met deze 
laatste nieuwe taak tussentijds geëvalueerd worden. 
Aangevraagd: € 700.000 
Advies: Positief € 700.000 inclusief beheer ruimte van het Gemaal op Zuid en tussentijdse evaluatie 
 

Beschrijving aanvraag: 
Kosmopolis ziet zichzelf als ontwikkelaar en producent van een intercultureel programma in de stad ‘als 
werkplaats’ van grootstedelijke ontwikkelingen in het algemeen en in het bijzonder het fenomeen 
‘superdiversiteit’: een groeiende verwevenheid van de fysieke en digitale wereld gekoppeld aan een 
groeiende complexiteit van migratiepatronen in en naar Europa. De werkwijze combineert actueel 
onderzoek, onorthodoxe visies en alledaagse praktijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van lokale 
sleutelfiguren, formele en informele netwerken en actieve partijen afkomstig uit diverse 
maatschappelijke sectoren, door Kosmopolis aangeduid als ‘nieuwe allianties’. Presentatievormen worden 
mede bepaald door de deelnemers- en publieksgroepen die Kosmopolis wil bereiken. 
Kosmopolis volgt het College in het belang dat ze hecht aan a) talentontwikkeling in de manier waarop ze 
onderwijsinstellingen betrekt bij al haar projecten, met name als het gaat om het ontwikkelen van  
‘soft skills’ en b) de levendige stad als daarmee bedoeld wordt: een stad als collectieve onderneming die 
steunt op de innovatieve kracht van diversiteit en op creativiteit van velen. Kosmopolis start vaak met 
kunst en cultuuractiviteiten in de wijken en brengt die in samenwerking met anderen naar het centrum 
van de stad, en vice versa. 
 
Kosmopolis wil de komende jaren drie functies vervullen:  

 erfgoedgenerator (via het programma Van Vandaag of Morgen in samenwerking met haar Amsterdamse 
evenknie Imagine IC) 

 verbindende schakel tussen micro- en macro niveau van stedelijke trends (via het programma Wijk en 
Wereld) 

 overdrager van kennis en kunde (via het programma Kenniskring) 
 
A Van Vandaag op Morgen 
In dit programma is ruimte voor methodologische inbreng van universiteiten en hogescholen in Amsterdam 
en Rotterdam. Abstracte begrippen als superdiversiteit en transnationalisme worden concrete producten 
als verhalenverzamelingen, performances, objecten en digitale cd’s die na presentatie worden opgenomen 
in de collecties van Amsterdam Museum en Museum Rotterdam. De doelgroep bestaat uit mensen van  
15 tot 35 jaar en specifieke trendsettende groepen zoals (transnationale) ondernemers en zorgverleners, 
nieuwe arbeidsmigranten en jongeren als cultuurproducenten. Voorbeelden van de werkwijze om actueel 
onderzoek in cultuurproducties te vertalen zijn: het kickboksersproject : Chicks, Kicks and Glory, dat 
uitgroeide tot een voorstelling op de Parade en de productie in ontwikkeling Meer handen aan bed waarin 
interviews met verzorgers en patiënten leiden tot een rondreizende driedimensionale 
portretten/beeldverhalengalerij, een theaterproductie op locatie en een mbo lesprogramma. De beeld-
tekstdocumentatie en een deel van de projecten gaat naar de erfgoedcollecties van de deelnemende 
musea.  
 
B Wijk en Wereld 
Er komt een meerjarig programma rond creatieve economie vanuit lokale ondernemers en kunstenaars in 
verschillende wijken in Rotterdam, uitmondend in presentaties van jongeren, gesponsord door het 
bedrijfsleven onder overkoepelende noemers als dans/sport, mode en ICT. De projecten zijn een 
mengeling van theater, performance, ondernemerschap en opleidingen waarbij alle lokale partijen, van 
corporaties tot bedrijven, scholen, kunstenaars en buurtorganisaties betrokken zijn. 
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C Kenniskring 
Dit deelprogramma loopt parallel mee met de programma’s in A) en B) en doet aan overdracht van kennis 
die daarin is opgespoord en vastgelegd. Veel van deze uitwisseling zal geschieden op stedelijk, nationaal 
en ook Europees niveau. Leidend thema is grootstedelijke diversiteit. Een van leidende thema’s zal zijn 
het begrip superdiversiteit. De kenniskring krijgt gestalte in het vaste samenwerkingsverband met de 
Erasmus Universiteit, Universiteit van Amsterdam, hogescholen in beide steden en Amsterdam Museum en 
Museum Rotterdam. Daarnaast worden relaties gelegd met bestaande netwerken: Interculturel Cities 
Network (een Europees verband) en het met steun van JOS nieuw opgezette Kenniscentrum Diversiteit. 
Een en ander krijgt zijn neerslag in een digitaal platform en een jaarlijks landelijk symposium. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  128.755 149.342  
structurele subsidie rijk 225.000 225.000 0 
  gemeente 1.016.000 916.000  
eigen inkomsten  223.000 333.000  
omzet  1.464.000 1.474.000  
bezoekersratio*  9,60 7,60  
eigen inkomstenratio**  18,0% 29,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht het belangrijk dat in de stad het denken over diversiteit 
op een hoog plan staat. Daarin slaagt Kosmopolis zonder meer. Superdiversiteit is een cultureel thema dat 
onmiskenbaar bij Rotterdam hoort en waarop wordt gereflecteerd op een vanuit de kunsten relevante 
wijze en wetenschappelijk interessant niveau. Daarnaast speelt Kosmopolis een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van nieuwe concepten en praktijken voor de erfgoedsector. Zij lijkt dat de komende jaren 
nog steviger in te gaan zetten door onder andere samenwerking met Imagine IC te intensiveren en de 
inzet van geavanceerde nieuwe media. De Raad stelt vast dat, nu Museum Rotterdam en het CBK zich uit 
Het Gemaal terug trekken, op de schouders van Kosmopolis de taak ligt om dit bruggenhoofd voor de 
cultuur in Rotterdam-Zuid verder inhoud en gestalte te geven. Daarbij merkt de Raad op dat de tot nu toe 
ontwikkelde concepten en activiteiten van Kosmopolis in veel gevallen nog wel erg experimenteel zijn, 
van een hoog abstract, academisch niveau en nog niet altijd geland zijn in de dagelijkse werkelijkheid. 
Wellicht noopt een intensievere betrokkenheid bij Het Gemaal de aanvrager tot een aanpak die niet 
alleen academisch excelleert, maar ook een brug weet te slaan naar de alledaagse werkelijkheid van haar 
doelgroepen. De voorgestelde samenwerking met de twee nieuwe partijen die duidelijk in die praktijk zijn 
geworteld, kunnen daarbij houvast bieden.  
Het advies van de Raad aan Kosmopolis is kort samengevat dat Kosmopolis de brugfunctie tussen het 
denken over culturele diversiteit in academische kring en de dagelijkse realiteit in de wijk beter moet 
zien te operationaliseren. Bovendien kan Kosmopolis in de buitenwereld nadrukkelijker een stevige 
regisserende rol vervullen. Via de door de Raad geadviseerde beheers- en programmeertaak in Het Gemaal 
kan aan deze regisserende rol meer inhoud worden gegeven. De Raad honoreert de aanvraag voor Het 
Gemaal dus niet, maar geeft aan Kosmopolis de opdracht een leidende rol op zich te nemen in beheer en 
programmering van Het Gemaal. Daarbij moet zij de andere twee partijen uitdrukkelijk uitnodigen in deze 
constructie deel te nemen. Om te kijken of deze nieuwe opzet voldoende slagingskans heeft stelt de Raad 
voor Kosmopolis na twee jaar tussentijds te evalueren.  
 
DNA van de stad 
De grootstedelijke problematiek wordt inhoudelijk goed gethematiseerd; op academisch niveau 
interessant, maar nog niet altijd onmiddellijk tastbaar voor de betreffende groepen in de stad. 
Kosmopolis heeft inmiddels een goede relatie met de universiteit en het hoger onderwijs ontwikkeld. Nu 
moet nog een slag worden gemaakt in de vertaling van haar waardevolle boodschap naar de taal en 
belevingswereld van haar doelgroepen. Het plan laat een ambitie zien om twee jaar een programma in het 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    157 



 

oude Noorden te draaien en daarna twee jaar in Ommoord, in beide gevallen vooral vanwege de 
activiteiten van de Hogeschool Rotterdam aldaar. Daarnaast is voor de gehele periode voorzien om reeds 
ingezette programma’s in Zuid voort te zetten over de gehele periode van vier jaar. Daarbij is 
nadrukkelijk Het Gemaal op Zuid in beeld gekomen met als nieuwe partners Afri en Freehouse. De Raad 
acht de kans groot dat de korte programma’s in Noord en Ommoord gevoegd bij de door de Raad 
voorgestane nieuwe taken in Het Gemaal tot overbelasting zullen leiden en adviseert Kosmopolis zich te 
concentreren op programma’s in Rotterdam-Zuid. Als Kosmopolis met haar twee ‘huisgenoten’ en het 
netwerk van andere culturele en maatschappelijke partijen de komende vier jaar het verschil weet te 
maken in het DNA van Rotterdam-Zuid, dan kan zij mogelijk vanuit die ‘bewezen effectiviteit’ ook weer in 
andere delen van de stad actief worden.  
 
Ondernemerschap 
Kosmopolis ontwikkelt weinig producten en activiteiten zelf, maar co-creëert veel met anderen. De 
dwarsverbindingen die zo tussen maatschappelijke organisaties en het onderwijs ontstaan, zijn 
interessant. Kosmopolis financiert met cultuurplan geld projecten die anders niet van de grond komen.  
De Raad stelt echter wel vraagtekens bij de raming van grote aantallen bezoekers van de projecten; met 
name bij de niet-betalende bezoekers. De Raad acht de activiteiten van Kosmopolis waardevol, maar 
vindt dat zij de binding met haar publiek in het oog moet houden. De kosten verbonden aan de overhead 
vindt de Raad uit verhouding met het aantal en de kosten voor de feitelijke activiteiten voor de 
doelgroep. De ruime begroting voor de organisatie van enkele conferenties (€ 260.000) getuigt van weinig 
ondernemerschap en moet in partnerships voor een belangrijk deel op een andere manier gefinancierd 
kunnen worden dan uit het cultuurplan. Gelet op de beoogde artistieke en maatschappelijke impact die 
Kosmopolis zou moeten hebben, zou zij in staat moeten zijn meer externe geldbronnen te mobiliseren. De 
Raad wil de komende jaren daarom een veel groter aandeel zien van maatschappelijke geld dan nu is 
begroot (in de meerjarenbegroting worden te veel bijdragen van anderen in natura gekapitaliseerd. Dat is 
boekhoudkundig gezien een hachelijke operatie). Concentratie van activiteiten in Rotterdam-Zuid en in 
het bijzonder Het Gemaal maakt het ook mogelijk om voor en met deze partijen meer systematisch het 
cultureel en maatschappelijk rendement van deze investeringen te evalueren.   
 
Talentontwikkeling 
Behoudens een enkele theoretische exercitie zegt de aanvrager weinig over talentontwikkeling. De Raad 
denkt dat Kosmopolis zich met een concentratie van activiteiten op Zuid, meer focus op een beperkt 
aantal programmalijnen, meer samenwerking met Freehouse, Afri en andere praktijkgerichte partners op 
Zuid ook talentontwikkeling concreter en duurzamer kan ontwikkelen.  
 
Metropoolregio 
Kosmopolis werkt samen met Kosmopolis Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio + 
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 Kulsan 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat er sprake is van een zeer veilige, commerciële en 
risicoloze programmering. Tegelijkertijd stelt de Raad vast dat Kulsan een voortrekkersrol heeft gehad in 
het bewerkstelligen van een structurele muzikale verbintenis tussen Turkije en Nederland. Kulsan heeft 
ook bewezen met weinig middelen veel andere geldstromen aan te boren. De Raad heeft hier waardering 
voor en meent dat deze situatie rechtvaardigt dat Kulsan aanspraak blijft maken op een bescheiden 
bedrag. 
Aangevraagd: € 50.000 
Advies: Positief € 50.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Kulsan is een Turkse afkorting en staat voor ‘een brug tussen twee culturen’. Vanaf 1987 beijvert de 
Stichting Kulsan zich voor een culturele verbinding tussen het Turkse en Nederlandse kunst- en 
cultuuraanbod, met name op het gebied van muziek. Maar andere disciplines doen ook steeds meer mee. 
Het gaat daarbij om de hedendaagse, klassieke en levensbeschouwelijke muziekcultuur en nieuwe 
muzikale verbindingen door middel van cross-over optredens. Kulsan brengt muzikale verbindingen met 
andere streken tot stand door aansprekende programma’s uit Turkije te koppelen aan andere muzikale 
stromingen zoals b.v.derwisj aan flaminco. De afgelopen jaren is Kulsan gegroeid van een instelling die 
optredens verzorgde op kleinere podia naar een die de grote podia zoals Schouwburg en de Doelen aan 
doet. In 2008 en 2010 organiseerde men het festival Turkey Now met 20.000 bezoekers (3.000 meer dan 
gepland) met 17 uitverkochte concerten. Het bezoek bestond voor 60% uit Turkse Nederlanders en voor 
40% uit overigen.  
De ambities voor de komende periode zijn om het festival Turkey Now –in aansluiting op het advies van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur– voortaan op te voeren naar één editie per jaar. De bedoeling is 
om een kwalitatief hoogwaardig muziekaanbod te presenteren voor een breed gevarieerd publiek, van 
klassiek tot moderne jazz en wereldmuziek. Naast de muziekprogrammering krijgen in een 
randprogrammering ook andere disciplines een kans. In de planning voor de komende vier jaar staat elk 
jaar een landsdeel centraal: in 2013: Centraal Anatolië, 2014: Zwarte Zeekust, 2015: Zuid Oost Anatolië 
en 2016: Zee van Marmara. Nieuw in het festival is de kennisuitwisseling tussen innovatieve ondernemers 
en bedrijven met de nadruk op duurzame productie. Naast de ‘lokale’ festivals in Rotterdam en 
Amsterdam is er een landelijke programmering die meerdere steden omvat. Voor 2013 worden 7 grote,  
13 middelgrote en 23 kleine concerten voorzien; daarvan 10 concerten van Turkse muziekgroepen alleen 
in Rotterdam, waarmee het totaal aantal Turkey Now concerten in Rotterdam 20 zal bedragen. In 2014 
gelden dezelfde streefcijfers. Afhankelijk van de evaluatie in 2014 zal het aantal voor de jaren daarna 
worden vastgesteld.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  1.620 15.220  
structurele subsidie rijk 293.000 294.000 0 
  gemeente 52.000 52.000  
eigen inkomsten  147.000 464.000  
omzet  492.000 810.000  
bezoekersratio*  213,00 22,70  
eigen inkomstenratio**  42,6% 134,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de voortrekkersrol die Kulsan heeft 
gehad in het bewerkstelligen van een structurele muzikale verbintenis tussen Turkije en Nederland 
evenals haar oriëntatie op de muzikale uitingsvorm van een belangrijke bevolkingsgroep in Rotterdam.  
Daarbij is de artistieke ontwikkeling vervolgens wat op de achtergrond geraakt. De Raad meent dat er 
sprake is van een zeer veilige, commerciële programmering. In de aanvraag worden programmatische 
keuzes onvoldoende uitgelegd en is er weinig oog voor vernieuwing, enkele cross-overs met rock en hiphop 
daargelaten. Zo is het evident dat er verschillen zijn in de culturen van de vier streken of regio’s die de 
komende vier jaar centraal staan, maar de urgentie en het vernieuwende karakter van die specifieke 
programmering ontbreken in de aanvraag.   
 
DNA van de stad  
De concerten van Kulsan vinden met name plaats op de Amsterdamse en Rotterdamse podia. Komend 
seizoen worden ongeveer 10 concerten geprogrammeerd met Turks-Nederlandse muziekgroepen in 
Rotterdam. Kulsan weet vooral de Turkse gemeenschap in Nederland goed te vinden en te bedienen en 
vervult in dat opzicht een meerwaarde. In die zin hoort deze aanvrager ook bij Rotterdam. Het festival 
Turkey Now komt dan ook eerder over als een landelijk festival waarin Turkse rurale kunst centraal staat. 
 
Ondernemerschap 
Kulsan heeft bewezen met weinig middelen veel andere geldstromen aan te boren, er wordt veel uit de 
markt getrokken. De Raad heeft hier waardering voor en meent dat deze situatie rechtvaardigt dat Kulsan 
aanspraak maakt op een bescheiden bedrag. 
 
Talentontwikkeling 
Een visie op talentontwikkeling ontbreekt in de aanvraag.  
 
Metropoolregio 
Er wordt niet gerept over samenwerking met Den Haag of over het leggen van dwarsverbanden met Turkse 
organisaties in Den Haag of de Haagse podia.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio - 
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 Kunst in de Klas 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt Kunst in de Klas (KiK) een mooi initiatief, waarvan er 
overigens in de stad meer zijn die niet in het cultuurplan zijn opgenomen. Helaas blijkt KiK maar voor 
weinig scholen weggelegd. Het valt de Raad op dat de forse verhoging van de aangevraagde subsidie niet 
leidt tot een toename van het aantal te bereiken leerlingen. 
Aangevraagd: € 102.500 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
KiK brengt op gestructureerde wijze kunstonderwijs op de basisschool, door kunstenaars in te schakelen 
die samen met de kinderen ‘een verbinding leggen tussen hoofd en hart’. Dit mondt uit in een openbare 
presentatie van kunstproducten. Daarnaast worden deze kunstproducten geëxposeerd bij een voor een 
breed publiek toegankelijke instelling. Door de KiK-projecten worden voorwaarden geschapen voor 
deelname van leerlingen, hun ouders en docenten aan het culturele leven in Rotterdam. Tevens biedt het 
werkgelegenheid aan kunstenaars buiten hun atelierpraktijk. 
KiK komt voort uit een burgerinitiatief van een aantal ouders die vonden hun kinderen hoogwaardige 
cultuureducatie zouden moeten ontvangen. Daaruit is de KiK methode ontstaan, die buiten een aantal 
(momenteel 5 basis) scholen in Rotterdam nu ook in Den Haag wordt toegepast. 
Die methode is: 

 bouw een netwerk op van bekwame kunstenaars uit verschillende disciplines 
 ontwikkel een samenwerking tussen 2 of 3 van deze kunstenaars en leerkrachten 
 voer een kunstprogramma ‘op maat’ uit in ongeveer 16 lessen 
 presenteer de resultaten op school en (voor de allerbesten) daarna in een Rotterdamse kunstinstelling. 

 
Naast de benaderde kunstenaars levert KiK per school een projectleider en wordt er gebruik gemaakt van 
de diensten van 2 adviseurs in de sfeer van fondsenwerving en relaties met culturele instellingen. 
Bij de lesprogramma’s worden, behalve de kunstenaars, ook steeds vaker externe partijen betrokken 
waaronder onder andere kunstinstellingen, corporaties, de Erasmus Universiteit en het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. 
In 2011 bestonden er intensieve contacten en programma’s bij 5 scholen waar 8 programma’s worden 
gepresenteerd waaraan 650 kinderen meedoen. Bij de eindpresentaties komen zo’n 1200 bezoekers 
kijken. 2 of 3 presentaties bij kunstinstellingen leveren ook nog veel bezoekers op.  
In de komende vier jaar wil KiK haar samenwerkingsrelaties met Rotterdamse culturele instellingen verder 
versterken.  
KiK vraagt bijna drie keer zoveel aan als in de vorige periode, gedwongen door het wegvallen van 
aanvullende gelden van gemeente, die in het onderwijsbeleid voorrang geeft aan het verbeteren van 
reken- en taalvaardigheden. Deze afwijzing zal, zo heeft de gemeente aan KiK meegedeeld, de komende 
jaren niet meer veranderen. De scholen hebben, behoudens de geoormerkte bijdrage voor 
cultuureducatie, zelf ook geen geld en van sponsoring verwacht KiK ook geen wonderen.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  750 804  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 25.000 25.000 25.000 
eigen inkomsten  102.000 101.000 83.000 
omzet  127.000 126.000  
bezoekersratio*  33,30 31,10  
eigen inkomstenratio**  408,0% 404,0% 332,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt Kunst in de Klas een mooi initiatief dat mogelijk maakt 
dat basisschoolleerlingen een authentieke kunstbeleving met een echte kunstenaar ervaren. KiK is 
daarmee onderscheidend van bijvoorbeeld de SKVR, die minder intensieve trajecten aanbiedt en ook geen 
kunstenaars maar kunstvakdocenten inschakelt. Helaas blijkt KiK maar voor weinig scholen weggelegd; 
bovendien heeft KiK geen ambitie om het werkingsgebied te vergroten. Ook is het voor de Raad 
onduidelijk of er in een tijd waarin het accent in kunsteducatie meer komt te liggen op het verwerven van 
basisvaardigheden behoefte is aan een dergelijke intensieve vorm van kunsteducatie. Er zijn overigens 
meer soortgelijke initiatieven in de stad die zich wellicht onder één noemer zouden kunnen scharen Het is 
overigens niet helder op basis van welke criteria kunstenaars worden geselecteerd voor KiK. Hierdoor lijkt 
de afhankelijkheid van de bereidheid van een beperkte groep kunstenaars groot. 
 
DNA van de stad 
KiK is actief op een vijftal scholen en daarom is de aanwezigheid en zichtbaarheid in de stad niet groot. 
Bovendien beschrijft de aanvraag geen ambitie om het werkingsgebied te vergroten. Soortgelijke 
instellingen lijken zich op dit moment vooral onder de vleugels van Villa Zebra te willen verenigen.  
In de aanvraag van KiK wordt wel summier gesproken over de wens tot samenwerking met Villa Zebra of 
soortgelijke instellingen. De Raad vindt deze intenties echter niet overtuigend.  
 
Ondernemerschap 
Opvallend is de enorme verhoging van de aangevraagde subsidie zonder dat hier een toename van het 
aantal te bereiken leerlingen tegenover staat. De wens of ambitie tot het vergroten van het bereik onder 
scholen en leerlingen wordt in de aanvraag ook niet uitgesproken. KiK verkent bovendien geen andere 
manieren om haar activiteiten te financieren, bijvoorbeeld door meer eigen inkomsten te verwerven.  
Er is tot slot ook weinig tot geen ambitie tot samenwerking met andere, vergelijkbare instellingen in 
Rotterdam.  
 
Talentontwikkeling 
KiK lijkt te werken volgens een soort vast format dat echter niet is gebaseerd op een duidelijke 
methodiek. Er is ook geen sprake van een doorlopende leerlijn. KiK lijkt te leunen op een weliswaar 
intensieve, maar tijdelijke ervaring. Uitstroom van getalenteerde kinderen is ook niet zichtbaar.  
De kwaliteiten waaraan de ingeschakelde kunstenaars moeten voldoen zijn tot slot niet geëxpliciteerd.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Kunsthal Rotterdam 

 
Samenvatting advies 

De Kunsthal functioneert al jaren als een laagdrempelige instelling die voor een breed publiek goede, 
verantwoorde tentoonstellingen maakt. De Kunsthal programmeert aanvullend op wat elders in Rotterdam 
en in Nederland te zien is. De Kunsthal is een belangrijk instituut en heeft een grote betrokkenheid bij de 
stad. De samenwerking met andere instellingen is intensief, het probeert vormen van co-creatie uit, 
vormen waarbij het publiek nauwer bij het maken van tentoonstellingen wordt betrokken 
Aangevraagd: € 2.093.000 
Advies: Positief € 1.844.000, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar 
komen. 
 

Beschrijving aanvraag  
De Kunsthal Rotterdam, geopend in 1992, neemt nog steeds een unieke positie in Nederland in. Met een 
publieksgerichte aanpak en goed ondernemerschap wordt met een klein team een groot aantal 
tentoonstellingen geboden aan een breed publiek. Ongeveer 1/3 van het publiek is nieuw, bijna driekwart 
van het publiek komt van buiten de regio. Een kwart is onder de 26 jaar. De Kunsthal is daarmee een 
brede laagdrempelige instelling die op een breed terrein op basis van de kernwaarden kunst, cultuur en 
maatschappij tentoonstellingen en andere activiteiten aanbiedt.  
De Kunsthal kiest voor de komende cultuurplanperiode voor twee nieuwe thema’s in aanvulling op haar 
reeds brede aanbod van activiteiten: De Groene Kunsthal en MaakMee. Voor De Groene Kunsthal moet het 
gebouw duurzamer worden gemaakt, vooral door fysieke ingrepen. Hiermee kan de exploitatie van het 
gebouw verbeteren door een verlaging van de energiekosten. Met het project MaakMee wordt het publiek 
betrokken bij de keuze voor tentoonstellingen. Het publiek kiest uit een voorselectie en maakt vervolgens 
de tentoonstelling actief mee. Overigens wordt een deel van de programmering al op initiatief en in 
samenwerking met andere culturele en maatschappelijke organisaties samengesteld. Daarnaast heeft  
De Kunsthal plannen voor het Museumpark tezamen met andere culturele instellingen in het kader van de 
gebiedsvisie voor het Museumpark als podium voor (inter)nationale cultuur. 
Het tentoonstellingsprogramma van de Kunsthal voor de komende planperiode is gebaseerd op vijf peilers: 
grote tentoonstellingen voor een breed publiek met onderwerpen, thema’s, meesterwerken en collecties 
van Nederlandse bodem. Vaak zijn dit familietentoonstellingen. 

 grote tentoonstellingen met internationaal gerenommeerde kunstenaars 
 tentoonstellingen en projecten die tot stand komen door samenwerking met vooral Rotterdamse en 

regionale partners 
 experimenten en jong talent 
 kleinschalige exposities en presentaties. 

In alle gevallen gaat het om onderwerpen en kunst die niet of te beperkt te zien is in de Nederlandse 
musea. De Kunsthal programmeert aanvullend. De Kunsthal ondervindt in toenemende mate ‘oneigenlijke’ 
concurrentie van musea die soortgelijke onderwerpen en presentatieformats als de Kunsthal hanteren en 
steeds vaker succesvolle tentoonstellingen programmeren die geheel los van de eigen collectie staan. 
Aangezien de Kunsthal niet over een eigen collectie beschikt als ruilmiddel, staat zij al gauw op 
achterstand door de hoge leenvergoedingen. 
De kosten van het gebouw (onderhoud en energie) zijn de afgelopen jaren extreem gestegen. Ook de 
kosten voor het maken van de tentoonstellingen zijn fors omhoog gegaan, onder meer door de transport- 
en verzekeringskosten. Een steeds groter deel van de kosten moet de Kunsthal zelf opbrengen, momenteel 
boven de 50%. Daardoor schrijft de Kunsthal rode cijfers en heeft zij nu een negatief vermogen van  
ca 2 ton. Het oorspronkelijke principe dat de gemeente alle vaste exploitatiekosten subsidieert (gebouw, 
personeel en organisatie) en dat de tentoonstellingskosten worden terugverdiend door middel van 
kaartverkoop, horeca en winkel is al enkele jaren onhaalbaar gebleken. De Kunsthal vraagt om 
subsidieverhoging op basis van het oorspronkelijke verdelingsmodel. Daarnaast zet de Kunsthal sterk in op 
verhoging van de eigen inkomsten met diverse kringen van donateurs en een nieuwe marketingaanpak. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  157.925 159.230 167.037 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 1.769.000 1.844.000 1.844.000 
eigen inkomsten  3.810.000 2.523.000 1.956.000 
omzet  5.579.000 4.367.000  
bezoekersratio*  11,20 11,60 11,00 
eigen inkomstenratio**  215,4% 136,8% 106,1% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 10 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De kwaliteit van de tentoonstellingen in de Kunsthal staat buiten twijfel. Ook de overige activiteiten zijn 
van niveau. De Kunsthal functioneert al jaren als een laagdrempelige instelling die voor een breed publiek 
goede, verantwoorde tentoonstellingen maakt. De Kunsthal programmeert aanvullend op wat elders in 
Rotterdam en in Nederland te zien is. Het ‘format’ is al twee decennia redelijk constant. Toch ziet de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de laatste paar jaar een lichte verschuiving naar een wat meer 
museale kunstbenadering. Het aanbod lijkt wat minder ‘recht voor z’n raap’ dan vroeger.  
Tegen de achtergrond van de door de Kunsthal zelf geformuleerde concurrentie lijkt dit een vreemde 
ontwikkeling. Eerder zou men verwachten dat de Kunsthal, ingehaald door het eigen succes, daarop zou 
reageren met een kleiner aantal hoog-kwalitatieve kunsttentoonstellingen, door iets ‘lichter’ te 
programmeren en wat meer laagdrempelige presentaties te bieden die geworteld zijn in het brede 
repertoire van de beeldcultuur. 
Hoe dan ook, de Kunsthal is een belangrijk instituut voor de stad, er vindt in het gebouw een breed 
aanbod van goede tentoonstellingen plaats die in een prettige ambiance worden geconsumeerd door een 
breed samengesteld publiek. Continuering van deze instelling is naar het oordeel van de Raad een must. 
 
DNA van de stad 
De Kunsthal, een in Nederland unieke instelling, is thuis in Rotterdam, heeft een grote betrokkenheid bij 
de stad en biedt ruimte aan Rotterdamse instellingen die iets willen laten zien, de samenwerking met 
andere instellingen is groot, vormen van co-creatie die uit worden uitgeprobeerd, vormen waarbij het 
publiek nauwer bij het maken van tentoonstellingen wordt betrokken.  
 
Ondernemerschap 
De Kunsthal heeft een breed repertoire aan instrumenten ontwikkeld om meer giften, donaties en 
mecenaat te genereren. De mogelijkheden voor goed ondernemerschap blijven voor de Kunsthal echter 
beperkt, door de uitval van de sponsormarkt, de concurrentie van musea en het ontbreken van een eigen 
collectie als ruilmiddel.  
 
Talentontwikkeling 
Op dit onderdeel scoort de Kunsthal neutraal. 
 
Metropoolregio 
Op dit onderdeel scoort de Kunsthal neutraal. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 LantarenVenster  
 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is van mening dat LantarenVenster een instelling is die bij 
Rotterdam hoort. De verhuizing van de instelling naar de Wilhelminapier heeft in vele opzichten 
verbetering gebracht. De Raad beoordeelt het programma van LantarenVenster op het gebied van film als 
adequaat, de jazzprogrammering als goed. De Raad doet de aanbeveling dat LantarenVenster door eigen 
programmering zijn profiel versterkt. Dat LantarenVenster educatie als een van zijn hoofdtaken noemt 
kan de Raad niet onderschrijven. Het beleidsplan beschrijft vooral dat LantarenVenster optreedt als 
gastheer voor educatieve projecten van derden.  
Naar het oordeel van de Raad is er voor LantarenVenster nog veel te winnen op het gebied van 
ondernemerschap; het verdienpotentieel is naar de mening van de Raad aanzienlijk. Gelet op de zeer 
forse financiële taakstelling waarmee het komend cultuurplanbudget is belast, kan de Raad er niet aan 
ontkomen te adviseren de subsidie voor deze instelling op een structureel lager niveau vast te stellen.  
Aangevraagd: € 1.609.000 
Advies: Positief € 1.250.000 
 

Beschrijving aanvraag  
LantarenVenster is filmhuis en jazzpodium, het omschrijft als zijn hoofdtaken de culturele functies: film, 
muziek en educatie. Beschikt over vijf filmzalen en een multifunctionele zaal, geschikt voor concerten en 
filmvertoning en heeft als secundaire functies horeca en verhuur. Voor de komende periode stelt 
LantarenVenster zich ten doel: kwaliteit en innovatie, door ontwikkeling van het nieuwe concept van 
LantarenVenster, versterken van de verbinding tussen de functies in huis en die tussen de instelling en 
haar maatschappelijke, culturele en fysieke omgeving. LantarenVenster omschrijft zich, in zijn sinds de 
herfst van 2010 nieuwe locatie op de Wilhelminapier, als een nieuw concept ten opzichte van de oude 
situatie in het gebouw in de Gouvernestraat. LantarenVenster positioneert zich nu als een merk en een 
imago, gekenmerkt door artistieke kwaliteit, ambiance en sfeer. De verschillende onderdelen van 
programma en functies zijn goed ontvangen. LantarenVenster verwacht in 2016 voor het reguliere 
filmprogramma 130.000 bezoeken en voor het muziekprogramma 15.000 tot 20.000 bezoekers.  
De bedrijfsvoering vergt nauwgezette aandacht. De publiekstoeloop is niet vanzelfsprekend constant, net 
zo min als de omzet in de horeca. Ook vergt de digitalisering van de filmvertoning investeringen. Recente 
ontwikkelingen van en programmering in bioscopen en filmhuizen in Rotterdam en nabijgelegen steden, 
brengen enige concurrentie met zich mee..  
Op het gebied van jazzprogrammering ambieert LantarenVenster een positie als toonaangevend podium 
voor jazz en verwante muziekstijlen in Rotterdam en als ‘het tweede jazzpodium’ van Nederland. De 
jazzprogrammering wil complementair zijn aan het overige aanbod op dat gebied in Rotterdam. Daartoe 
werkt LantarenVenster samen met andere jazzorganisaties in de stad en ziet hierin voor zichzelf een 
coördinerende functie. LantarenVenster programmeert in de komende periode jaarlijks 20 concerten van 
popmuziek die aansluiten bij het muziekprofiel. Het muziekprogramma kan aansluiten bij stedelijke 
festivals en speciale programma’s in andere muzikale genres. 
LantarenVenster beschrijft zich als de locatie bij uitstek voor kwaliteitsfilm in Rotterdam en regio. In de 
selectie van films en filmevenementen, al dan niet in samenwerking met of verhuringen aan andere 
(festival)organisatoren, treedt het filmprogramma buiten de gebaande paden van filmaanbod in de wijde 
regio. LantarenVenster ziet filmprogrammering als zijn zwaarste artistieke functie. Het programma-
aanbod is verbreed, maar het behoudt zijn diepte. Sommige kwalitatief goede maar ‘kleine’ titels in het 
programma spreken kleine aantallen bezoekers aan. Om die reden biedt het programma ook de ‘grotere’, 
populaire titels. LantarenVenster onderscheidt vier categorieën films: cross-over films (grote titels, maar 
dan in de meer intieme en ‘popcornloze’ filmzalen), arthouse-films, kunstzinnige films en kinder- en 
familiefilms. Vertoningen in het kader van thematische programma’s of filmreeksen met lezingen of 
discussies –al dan niet opgezet door externe organisatoren– bieden de beoogde verdieping en, wederom: 
ambiance. LantarenVenster hecht aan zijn relaties met zijn samenwerkingspartners (Rotterdams en 
landelijk) en in het bijzonder aan zijn historische relatie met het International Film Festival Rotterdam. 
Onder zijn filmpubliek ziet LantarenVenster, vergelijkbaar met landelijke trends, overwegend een publiek 
ouder dan veertig jaar. Deze bezoekersgroep wordt niet louter aangesproken door de inhoud van de films, 
maar komt ook voor de ambiance. De verschillende functies die LantarenVenster verenigt in zijn 
programma plus de verbeterde kwaliteit van filmprojectie en comfort in de zalen, dragen daaraan 
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aanzienlijk bij. LantarenVenster werkt samen met filmhuizen in Den Haag en Delft in de zogeheten 
Cinevillepas, waarmee deelnemers tegen een vast maandelijks bedrag onbeperkt films kunnen bezoeken 
in de aangesloten filmhuizen.  
LantarenVenster biedt educatieprogramma’s voor kennismaking met film en muziek. Voor zijn educatieve 
programma op het gebied van film en muziek werkt LantarenVenster samen met externe partners: de 
nabijgelegen Beeldfabriek, het Nederlands Fotomuseum en met V2_Instituut voor de Instabiele Media, 
(kunstvak)opleidingen en andere Rotterdamse partners. LantarenVenster biedt faciliteiten, de scholen 
benadert hij via deze partners; voor de festivals, events en speciale vertoningen voert LantarenVenster 
gerichte publiciteitscampagnes. LantarenVenster draagt bij aan talentontwikkeling door beginnende 
artiesten of filmmakers een podium te bieden, hetzij in festivalverband, hetzij in regelmatig weerkerende 
evenementen of door losse optredens. Een nieuw programmaonderdeel biedt korte films van Rotterdamse 
makers een Open Doek.  
De verschillende functies, in het bijzonder de film- en muziekprogrammering vergen precieze afstemming 
door de programmeurs. Daarin prevaleert de muziekprogrammering in Zaal 1 vooreerst boven 
filmvertoning. Om de muziekprogrammering recht te doen maakt LantarenVenster zijn (kleinere) filmzaal 
2 meer geschikt voor concerten.  
Door de opzet van zijn programmering, de zorg voor de juiste entourage en zijn secundaire functies, 
horeca en verhuur, is LantarenVenster op de Wilhelminapier een cultureel forum voor Rotterdam. De 
nieuwe vestigingsplaats heeft allure en betekenis voor de stad als uitbreiding van het centrum, al kunnen 
de toeloop en vooral de verblijfskwaliteit van de omgeving nog impulsen gebruiken. LantarenVenster 
werkt daartoe samen met collega-instellingen in zijn naaste omgeving op de Wilhelminapier en op 
Katendrecht.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  100.480 98.399 171.412 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 1.648.000 1.773.000 1.673.000 
eigen inkomsten  1.263.000 1.609.000 2.860.000 
omzet  2.911.000 3.382.000  
bezoekersratio*  16,40 18,00 9,80 
eigen inkomstenratio**  76,6% 90,8% 171,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 23 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht LantarenVenster een instelling die bij Rotterdam hoort. 
De verhuizing naar de Wilhelminapier was een grote opgave die in veel opzichten een verbetering heeft 
gebracht op het gebied van huisvesting, faciliteiten en bereikbaarheid voor bezoekers van buiten het 
centrum of van buiten de stad. LantarenVenster is nu gevestigd in een mooi pand op een bijzonder 
aansprekende locatie.  
De Raad beoordeelt het programma positief en onderschrijft de positieve geluiden uit kringen van publiek 
en kenners over zowel de film- als jazzprogrammering. Wél heeft de Raad enkele kritische 
kanttekeningen. De programmering in de afgelopen jaren toont adequate invulling op het gebied van film. 
De Raad kan echter de beschrijving door LantarenVenster zélf dat het filmaanbod buiten de gebaande 
paden treedt, niet onderschrijven. De Raad ziet in het filmaanbod veel overeenkomsten en overlappingen 
met dat van andere bioscopen in de stad en regio. Hoewel LantarenVenster meer specifieke 
filmhuisprogrammering en een vrij breed en soms ook verdiepend programma biedt, is het aanbod niet 
uniek of opvallend vernieuwend. De Raad waardeert dat LantarenVenster -als vertoningsplaats- ruimte en 
onderdak biedt aan andere organisaties voor thematische programmering. De Raad acht het raadzaam dat 
LantarenVenster zich meer actief opstelt, enerzijds door zijn zalen ruim beschikbaar te stellen aan 
initiatieven, anderzijds door zelf actief als inhoudelijk initiator op te treden voor de samenstelling van 
themaprogramma’s. Door eigen programmering kan LantarenVenster zijn eigen signatuur en profiel 
versterken.  
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De Raad is van mening dat LantarenVenster voor wat betreft de muziekprogrammering zichzelf in het 
beleidsplan tekort doet, doordat gegevens over de plannen voor de jazzprogrammering ontbreken. Een 
onderbouwing van genoemde nationale betekenis van LantarenVenster als film- en jazzpodium blijft in het 
beleidsplan onderbelicht. Uit het beleidsplan wordt evenmin duidelijk of LantarenVenster nieuwe wegen 
bewandelt met nieuwe stromingen in de jazz. Het voornemen om ook popmuziek te programmeren lijkt 
veeleer voort te komen uit economische dan uit inhoudelijke motieven. Het voornemen om een van de 
zalen meer te gaan gebruiken voor het muziekprogramma acht de Raad zinvol. De jazzprogrammering kan, 
op basis van het beleidsplan, niet worden aangemerkt als ambitieus, terwijl er relatief veel geld voor 
wordt begroot. Daardoor komt het beleidsplan voor dat deel van de programmering behoudend over en als 
gevolg daarvan diffuus.  
De Raad is van mening dat LantarenVenster zich moet focussen op zijn kerncompetenties film en jazz en 
dat de organisatie terdege acht moet slaan op behoud van zijn vanouds onderscheidende signatuur. 
 
DNA van de stad 
De Raad is van oordeel dat LantarenVenster als instituut met een lange historie in de stad en met zijn 
film- en muziekprogrammering aansluit bij het DNA van de stad. Het is zichtbaar dat bezoekers graag in 
het nieuwe LantarenVenster komen. Het gebouw op de Wilhelminapier en het aanbod draagt bij aan de 
verlevendiging van dat deel van het centrum. Het valt op dat de samenstelling van het publiek is 
verbreed. Relatief meer, en wat oudere, bezoekers uit de randgemeenten maken nu deel uit van het 
publiek. Ook komen er bezoekers van buiten de stad voor wie de oude locatie met eigen vervoer minder 
goed bereikbaar was. 
Een goede focus op de jazz met een mix van verwante stromingen kan verder tegemoetkomen aan de 
vraag naar programmering van die genres. Dit aspect is in het beleidsplan van LantarenVenster niet helder 
uitgewerkt. Evenzo is de voorgenomen menging van jazz en popconcerten niet sterk onderbouwd.  
 
Ondernemerschap 
LantarenVenster heeft zijn organisatie goed op orde gebracht. De filmvertoning, jazzprogrammering en 
horeca zijn ten opzichte van de organisatie in de Gouvernestraat van enkele jaren geleden aanzienlijk 
geprofessionaliseerd. De Raad acht de wijze waarop LantarenVenster van plan is het negatieve eigen 
vermogen in te lopen echter niet overtuigend. De Raad onderkent dat de begroting sterk wordt belast 
door de kosten van huisvesting. De Raad acht los daarvan de overhead groot. 
In de begroting is geen bedrag voor sponsoring opgenomen, terwijl er vele kansen moeten zijn voor de 
opbouw van relaties met het bedrijfsleven, zoals de haven. Die kansen moet LantarenVenster aangrijpen. 
Ook in de sfeer van relatiemarketing kunnen nog veel stappen worden gezet, wat een positieve impuls 
geeft aan de horeca. De geldstromen met betrekking tot de horecafunctie zijn in de stukken opgenomen, 
voor wat betreft de inkoop- en verkoopmarge, personeelskosten en dergelijke echter niet. De begroting 
maakt niet inzichtelijk of LantarenVenster aan zijn horeca verdient. Dat LantarenVenster stelt de horeca 
in een BV te willen onderbrengen suggereert gunstige verwachtingen. De Raad is van mening dat de 
horeca-inkomsten hoog begroot zijn ten opzichte van de verwachte bezoekersaantallen.  
Voor een podium dat zichzelf beschouwt als het tweede jazzpodium van het land, zijn 15.000 tot 20.000 
bezoekers voor 120 concerten weinig. LantarenVenster als geheel behaalt, na een vliegende start in 2010, 
(nog) niet de beoogde bezoekerscijfers. Het is zinvol geweest dat de gemeente rond de verhuizing heeft 
besloten LantarenVenster in zijn eerste periode op de nieuwe locatie extra te ondersteunen door middel 
van compensatie voor eventuele derving van inkomsten als gevolg van achterblijvende 
bezoekersaantallen. Toeloop naar LantarenVenster is een stimulans voor de ontwikkeling van de 
Wilhelminapier als centrumgebied, de Raad is echter van mening dat de compensatieregeling moet 
worden beëindigd.  
De Raad is van mening dat, gegeven bovengenoemde afspraak, het niet aangaat dat LantarenVenster in 
zijn beleidsplan desondanks een van de andere commercieel opererende bioscopen in Rotterdam met een 
verwant programma, aanwijst als concurrent. De Raad is integendeel van oordeel dat de additionele 
subsidie veeleer LantarenVenster tot concurrent maakt van de andere vertoners.  
Het gevraagde subsidiebedrag legt een groot beslag op het thans beschikbare budget. Uit het 
vorenstaande blijkt dat in de begroting van LantarenVenster marges en onbenutte mogelijkheden zitten. 
De Raad meent dat het verdienpotentieel van de instelling aanzienlijk is, onder andere op het terrein van 
verhuringen en spoort LantarenVenster aan, gelet op de zeer forse financiële taakstelling waarmee het 
komend cultuurplanbudget is belast, zijn inmiddels redelijk ontwikkelde ondernemerschap aanzienlijk te 
vergroten. De Raad kan er daarom, alle belangen maar ook alle mogelijkheden overziende, niet aan 
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ontkomen het gemeentebestuur te adviseren de subsidie voor deze instelling op een structureel lager 
niveau vast te stellen.  
 
Talentontwikkeling 
De Raad heeft waardering voor het feit dat LantarenVenster onderdak biedt aan de activiteiten van 
naburige en andere instellingen op het gebied van educatie en talentontwikkeling. LantarenVenster treedt 
daarin op als gastheer, maar draagt in inhoudelijke zin niet opvallend bij. Dat LantarenVenster educatie 
als een van zijn hoofdtaken noemt acht de Raad dan ook niet terecht. De Raad heeft daarop echter geen 
wezenlijke kritiek omdat voor LantarenVenster de vervulling van zijn kerntaken op het gebied van film en 
jazz de hoogste prioriteit moet hebben. 
 
Metropoolregio 
De Raad beoordeelt de positie en de activiteiten van LantarenVenster in de Metropoolregio Rotterdam-
Den Haag als vanzelfsprekend. De desbetreffende passage in het beleidsplan overtuigt de Raad niet dat 
LantarenVenster met extra inzet of met nieuwe plannen een wezenlijke bijdrage levert aan de vorming 
van de metropoolregio. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit       0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Laurenscantorij 

 
Samenvatting advies  

De Laurenscantorij is van hoge kwaliteit en behoort tot de landelijke top. Het beleidsplan is gedreven en 
wekt vertrouwen. Ook op de andere criteria scoort de aanvraag positief.  
Aangevraagd: € 67.500 
Advies: Positief € 65.500 
 

Beschrijving aanvraag 
De Stichting Laurenscantorij bestuurt drie ensembles: de Laurenscantorij, het Laurens Collegium 
Rotterdam en het Laurensorkest. De Laurenscantorij, het kathedrale koor van de Grote of Sint- 
Laurenskerk, wordt gevormd door gevorderde amateurzangers, jonge professionele zangers en 
conservatoriumstudenten. Het Laurens Collegium Rotterdam is het jongste professionele koor van 
Nederland. Door het hoge artistieke niveau is het koor een gewilde samenwerkingspartner voor orkesten 
en ensembles in heel Nederland. Het aantal uitnodigingen neemt jaarlijks toe. Het Laurensorkest is het 
vaste (professionele) begeleidingsorkest van de stichting. De Stichting Laurenscantorij beschouwt zichzelf 
als een uniek opleidingsplatform voor jonge musici en heeft goede banden met de conservatoria in 
Rotterdam en Den Haag. Naast de uitvoering van koorrepertoire van de 15de tot 21ste eeuw wil de Stichting 
Laurenscantorij een rijke Rotterdamse traditie in ere houden: de jaarlijks uitvoering van de Mattheus-
Passion en de maandelijkse uitvoering van cantates van J.S. Bach in een liturgische setting. 
De flexibiliteit van de Stichting Laurenscantorij is een groot voordeel voor programmeurs van orkesten en 
concertzalen, omdat haar ensembles voor zowel kleine als grotere projecten inzetbaar zijn. Codarts 
beschouwt het Laurens Collegium Rotterdam als een officiële stageplaats voor studenten koordirectie en 
zang. Dit werkt goed, mede doordat de artistiek leider/dirigent Wiecher Mandemaker ook docent 
koordirectie is aan Codarts. 
Het Laurens Collegium Rotterdam heeft de laatste jaren een onverwacht grote artistieke groei 
doorgemaakt. In 2011 kreeg het ensemble bijna alleen maar uitnodigingen van concertzalen en befaamde 
orkesten uit binnen- en buitenland, voor de artistieke kwaliteit van het koor een cruciale ontwikkeling. 
Ook de Laurenscantorij maakte een stap voorwaarts en haalde de artistieke doelen die de stichting 
zichzelf stelde in de periode 2009-2012 ruimschoots. De Laurenscantorij produceerde cd’s die lovende 
recensies kregen.  
In de komende cultuurplanperiode wil de Laurenscantorij de samenwerking met orkesten versterken 
waardoor de koren ook meer bekend raken bij. De stichting wil vier à vijf producties per jaar realiseren, 
onder meer met de BBC Scottisch Symphony Orchestra, het Vlaamse barokorkest B’Rock en het 
Combattimento Consort. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkoopsommen minstens de totale kosten dekken. 
De Bachtraditie wordt gecontinueerd, met een jaarlijkse uitvoering van de Mattheus-Passion en de 
maandelijkse cantatediensten. Om de kosten te bestrijden worden giften gevraagd en kan het publiek 
stoelen adopteren. Derde kerntaak in de programmering zijn drie à vier eigen koorproducties per jaar. 
Hedendaags repertoire van Rotterdamse componisten krijgt hierin een speciale plaats. Tot slot treedt het 
koor op bij officiële gelegenheden in de stad waaronder herdenkingen en prijsuitreikingen en voert het op 
zon- en feestdagen kerkmuziek uit tijdens de diensten in de Laurenskerk.  
Vergeleken met 2010 zal in 2013-2016 het kostenniveau op jaarbasis 50% hoger zijn. De stichting vraagt 
niet méér subsidie aan, maar rekent op zelfstandige inkomsten uit uitkoopsommen en wil met 
relatiemarketing de eigen inkomsten vergroten. De sleutel daarvoor ligt in het binden van publiek voor 
een langdurige periode, de Laurenscantorij start hiertoe een vriendenorganisatie. In het sponsorbeleid 
kiest de stichting voor het opbouwen van een duurzame relatie met een middelgroot of klein bedrijf. Als 
de naamsbekendheid van de Laurenscantorij toeneemt wordt gedacht aan de benadering van grotere 
sponsors. Door de uitbreiding van activiteiten wordt een groter beroep gedaan op de organisatie en 
vrijwilligers.  
 
Talentontwikkeling is verweven in het bestaan van de koren en het orkest. Met de conservatoria in Den 
Haag en Rotterdam onderhoudt de Laurenscantorij nauwe banden met als doel studenten leerervaring op 
te laten doen in en toptalent te werven voor de ensembles. Maar ook de amateurzangers van de 
Laurenscantorij kunnen hun talenten volop ontplooien. Ook al is muziekeducatie van kinderen geen 
kerntaak van de Laurenscantorij, jaarlijks organiseert de stichting rondom de Mattheus-Passion een 
educatieproject, waarvan de voorbereidende fase plaatsvindt in klas. 
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Door activiteiten te organiseren op het Grotekerkplein en het Stadspodium wil de Laurenscantorij een 
bijdrage leveren aan de verlevendiging van de binnenstad. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  6.900 8.714 22.877 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 67.500 67.500 67.500 
eigen inkomsten  82.000 70.000 178.000 
omzet  149.000 137.000  
bezoekersratio*  9,80 7,70 3,00 
eigen inkomstenratio**  121,5% 103,7% 263,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is uitgesproken positief over de Laurenscantorij. Het koor is 
van hoge kwaliteit en behoort tot de landelijke top. Het beleidsplan komt gedreven over en biedt 
vertrouwen in de organisatie.  
De Laurenscantorij heeft de afgelopen jaren een sterke artistieke groei doorgemaakt. Een toenemende 
stroom uitnodigingen van podia en orkesten in binnen- en buitenland hebben hier in niet geringe mate aan 
bijgedragen. Maar in de eerste plaats is de groei te danken aan de ambities van artistiek leider en dirigent 
Wiecher Mandemaker en de solide organisatie van het koor. 
Het koor heeft een sterke thuisbasis in de Laurenskerk met de jaarlijkse uitvoeringen van de cantates en 
Mattheus Passion van J.S. Bach in een liturgische setting. Daarnaast onderscheidt het Laurens Collegium, 
de professionele kern van de Laurenscantorij, zich met interessant repertoire uit andere periodes 
waaronder de hedendaagse muziek. De Laurenskerk werkt op een slimme manier samen met instellingen 
als Codarts en de Doelen en heeft een animerende functie in de scouting van jong talent. 
De aanvraag komt met het bescheiden bedrag dat bij de gemeente wordt aangevraagd, sympathiek over. 
Voor het professionele aandeel vraagt de Laurenscantorij cultuurplansubsidie aan.  
 
DNA van de stad 
Ook in het DNA van de stad onderscheidt de Laurenscantorij zich positief. Er is een sterke verbinding met 
de Laurenskerk. De Laurenscantorij draagt bij aan de verlevendiging van de stad met diverse 
openluchtconcerten op het Stadspodium en het Grotekerkplein. De aanvrager richt zich niet specifiek op 
jongeren, maar wel op een zo divers mogelijk publiek. De Laurenscantorij is een koor met veel jonge 
zangers. Naast op internationale podia geeft het koor ook concerten op Rotterdamse wijkpodia en is het 
te gast bij welzijnsinstellingen.  
De diversiteit in het programma is sterk en het koor heeft zich in korte tijd geprofileerd op internationaal 
hoog niveau. 
 
Ondernemerschap 
Op ondernemerschap scoort de Laurenscantorij naar behoren. De Laurenscantorij wordt ondersteund door 
een solide en gedreven organisatie waarbij de zelfwerkzaamheid hoog en de professionele kern relatief 
klein kan zijn.  
De doelstelling om het publieksbereik te vergroten maakt de aanvrager waar met minimale middelen. 
De zelf gefabriceerde website is informatief en effectief. Men kan er cd’s bestellen en opnames van het 
koor door middel van streaming audio beluisteren. Ook kan men direct via de site doneren. Het draagvlak 
van de Laurenskerk in de stad is gegroeid gezien de goede relaties die de Laurenscantorij onderhoudt met 
diverse culturele instellingen en met het bedrijfsleven. Ook kan de aanvrager bogen op de inzet van veel 
vrijwilligers. Het draagvlak wordt versterkt door de presentaties van het koor op uitnodiging; door de 
uitkoopsommen verdient het koor en draagt het bij aan een solide financiële basis.  
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Talentontwikkeling 
De Laurenscantorij geeft nieuw vocaal talent, dat afstudeert aan de conservatoria in Den Haag en 
Rotterdam (Codarts), de kans om de eerste podiumervaring op te doen en zich artistiek verder te 
ontwikkelen. De route waarlangs talentontwikkeling van Rotterdamse studenten plaatsvindt is uiterst 
effectief, omdat de artistiek leider ook aan het Rotterdams Conservatorium als hoofdvakdocent 
koordirectie werkzaam is. Het behoeft geen betoog dat de amateurzangers die zijn aangesloten bij de 
Laurenscantorij een grote stimulans vinden in het zingen met professionals. 
 
Metropoolregio 
Een opvallende bijdrage aan de Metropoolregio is, uitgezonderd de samenwerking met het Koninklijk 
Conservatorium, niet aan de orde.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    171 



 

 Stichting Grote of Sint-Laurenskerk 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over de muziekprogrammering van de 
Laurenskerk. De aanvrager werkt op inventieve manier samen met allerlei muziekorganisaties in en buiten 
Rotterdam. De Raad acht de inhoudelijke kwaliteit van de (permanente) tentoonstelling echter 
onvoldoende om dagelijkse openstelling structureel te subsidiëren. De Raad stelt de gemeente voor te 
onderzoeken of de programmeringstaak van Stadspodium Rotterdam kan worden overgenomen door de 
Laurenskerk. 
Aangevraagd: € 154.500 (€ 104.500 muziekprogrammering en € 50.000 tentoonstelling) 
Advies: Positief € 102.000 (muziekprogrammering) 
 

Beschrijving aanvraag 
De Stichting Grote of Sint-Laurenskerk heeft twee doelstellingen: het in stand houden van het 
Gemeentelijk- en Rijksmonument krachtens de Monumentenwet 1988 en het bieden van een podium voor 
cultuur en maatschappij. In 2010 werd de permanente tentoonstelling, De Laurenskerk, een monument vol 
verhalen, geopend als afronding van een Masterplan uit 2005. De kernpunten waren: 

 profilering van het podium, voor orgelmuziek, oude muziek en ceremoniële (stedelijke) bijeenkomsten 
 ontsluiting van het cultureel erfgoed door middel van een museumfunctie 
 verbeteren van de faciliteiten in het gebouw voor alle gebruikers. 

In de cultuurplanperiode 2013-2016 wordt deze punten verder uitgewerkt. Het verwarmingssysteem wordt 
vernieuwd en aangepast. Er komt een buitenterras op het Grotekerkplein om de toegang tot de 
Laurenskerk zichtbaarder te maken, de buitenruimte te verlevendigen en extra inkomsten uit horeca te 
genereren. Voorts wordt een educatief orgelproject opgezet voor het primair onderwijs en zal de 
aanvrager zich beijveren om de Green Hey Status te behalen. Voornoemde investeringen en activiteiten 
worden bekostigd uit externe bronnen. 
De permanente tentoonstelling, De Laurenskerk, een monument vol verhalen, vertelt op multimediale 
wijze verhalen over de kerk en zijn plaats in Rotterdam vanaf de Middeleeuwen tot heden, in beeld, in 
tekst en met geluidsfragmenten. Aan de hand van 20 thema’s beleeft de bezoeker kerk en stad met een 
audioguide). De tentoonstelling, vormgegeven door bureau Kossmann.dejong, werd in 2011 gelauwerd met 
vier designawards. Voor de tentoonstelling betaalt de bezoeker entree, in de komende cultuurplanperiode 
zal de aanvrager zich inspannen om hiervoor meer publiek te genereren. De publiciteit zal meer dan 
voorheen worden gericht op museumpubliek; maar ook indirect hoopt de Laurenskerk Rotterdam meer 
publiek te krijgen voor de tentoonstelling met educatieve activiteiten en de torenbeklimmingen.  
In tegenstelling tot de landelijke trend werden orgelconcerten in de Laurenskerk de afgelopen vier jaar 
goed bezocht, aldus de aanvrager. Het grootste deel van de concerten is laagdrempelig, omdat ze gratis 
zijn; er is altijd een collecte na afloop. De drie bijzondere orgels gebouwd door de firma Marcussen uit 
Denemarken, dragen bij aan het succes van de Laurenskerk als orgelpodium. Bij de programmering van de 
orgelseries wordt samengewerkt met de Doelen, de Stichting Stadsmuziek, Codarts, de Stichting 
Rotterdam Orgelstad en de Stichting Rotterdamse Orgeldagen. De activiteiten bestaan uit 

 de serie Grand’Orgue, 7 concerten en de ruggengraat van het jaarprogramma: internationale 
topsolisten waaronder huisorganist Hayo Boerema 

 Orgel & Festival, aansluiting bij stedelijke festivals  
 zomerconcerten, als trekker voor toeristen 
 marktconcerten, wekelijks tijdens marktdagen 
 Orgelpromenadeconcert, 1 keer per jaar 
 amateurorgeldagen, vier avonden per jaar 
 Het Speelorgel, een innovatief educatief project voor het basisonderwijs 

Naast de orgelactiviteiten biedt de Laurenskerk muziek uit de Renaissance en de Barok (oude muziek). De 
aanvrager werkt samen met de Organisatie Oude Muziek in een serie voor kleine ensembles. Daarnaast 
zullen vanaf 2013 de Doelen en de Laurenskerk Rotterdam samen één serie oude muziek programmeren in 
de kerk. Domestica Rotterdam brengt de serie Lof&Lust met musici, spelers en een regisseur. De 
Laurenscantorij verzorgt naast Cantatediensten en de Mattheus Passion jaarlijks twee thematische 
concertavonden en een Nieuwjaarsconcert. In de serie De Stemveroveraars komen in vijf concerten 
beroemde buitenlandse vocale ensembles aan bod.  
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Tot slot vinden in de Laurenskerk jaarlijks de volgende evenementen plaats: de meezingmanifestatie 
Carols aan de Maas, de uitreiking van de Laurenspenning, de 14 mei herdenking, de Museumnacht en de 
Rotterdamse Dag. 
Met activiteiten op het Stadspodium, het terras, zomerconcerten, de tentoonstelling en de 
torenbeklimming hoopt de Laurenskerk een bijdrage te leveren aan de verlevendiging van de binnenstad. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  37.135 42.245 19.416 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 154.000 154.000 154.000 
eigen inkomsten  737.000 1.276.000 849.000 
omzet  891.000 1.430.000  
bezoekersratio*  4,10 3,60 7,90 
eigen inkomstenratio**  478,6% 828,6% 551,3% 

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De aanvraag van de Laurenskerk is helder en geeft een goed beeld van de eigen positie in de stad.  
Het is een belangrijk podium voor Rotterdam en een van de toonaangevende plekken in Nederland voor de 
orgelcultuur. De kerk trekt veel publiek, met eigen concerten maar ook door deelname aan festivals. De 
muziekprogrammering komt tot stand doordat de aanvrager inventief samenwerkt met andere partijen 
zoals de Doelen, de Organisatie Oude Muziek en verschillende instellingen op het gebied van orgelcultuur. 
De programmering verraadt misschien weinig eigen signatuur, maar de kwaliteit van het aanbod is door de 
goede naam van de partners geborgd.  
De Laurenskerk is een van de weinige overgebleven oude bouwwerken van monumentale waarde in het 
centrum van de stad. De ruimte van de kerk is bijzonder geschikt voor de uitvoering van oude muziek 
(Middeleeuwen, Renaissance, Barok) en vult daarmee volgens de Raad een lacune in de stad. 
De Raad mist in de aanvraag de keuze voor een buitenprogrammering in de zomermaanden op het 
Grotekerkplein. Incidenteel is hier sprake van, maar de Laurenskerk zou de buitenruimte vaker kunnen 
benutten. De Raad is in dit licht positief over de activiteiten die de aanvrager wil ondernemen met een 
buitenterras om de openheid naar de stad te vergroten. In dit verband adviseert hij de mogelijkheden te 
onderzoeken van een integratie van de activiteiten van het Stadspodium in de programmering van de 
Laurenskerk. 
Over de erfgoedtentoonstelling waarvoor 50.000 euro wordt aangevraagd, is de Raad minder positief. De 
Raad waardeert de inzet van Stichting Laurenskerk Rotterdam dit prachtige monument van een goede 
programmering te voorzien. Maar de Raad vindt het ook een gemiste kans dat het verhaal van deze 
middeleeuwse kerk en zijn betekenis voor de stad Rotterdam nauwelijks aan bod komt. Met de huidige 
tentoonstelling wordt eerder een algemeen religieus verhaal verteld waarbij allerlei relaties tussen kerk 
en samenleving worden getoond. De erfgoedfunctie van de Laurenskerk zou moeten gaan over de plek van 
de kerk in de Rotterdamse geschiedenis, wat bijvoorbeeld de plaats van de kerk was in de Middeleeuwen 
en hoe het bombardement van invloed was.  
De lijn van het verhaal is in de tentoonstelling soms moeilijk te volgen in vergelijking met andere 
kerktentoonstellingen is deze niet erg publieksvriendelijk. De Raad acht de inhoudelijke kwaliteit van de 
tentoonstelling onvoldoende om dagelijkse openstelling structureel te subsidiëren.  
 
DNA van de stad 
Op de factor DNA scoort de Laurenskerk positief. De kerk is een oer-Rotterdams fenomeen. Zij zorgt voor 
verlevendiging van de binnenstad en trekt als cultureel erfgoed en podium een divers publiek. Voorts 
worden er internationale topsolisten geprogrammeerd, met name in de serie Grand’Orgue.  
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Ondernemerschap 
De Laurenskerk presteert goed op het gebreid van ondernemerschap. De subsidie is met 15% van de 
inkomsten bescheiden, afgezet tegen de vele activiteiten en het hoge publieksbereik. Door te saneren in 
de personeelskosten en door extra inkomsten uit de markt te betrekken door middel van sponsoring en 
verhuur, verwacht de Laurenskerk de exploitatie dekkend te houden. Met het terras op het plein wil de 
Laurenskerk extra inkomsten genereren. De Raad vertrouwt erop dat de aanvrager de komende 
cultuurplanperiode de continuïteit van de organisatie waarborgt. In dit verband is de Raad er een 
voorstander van dat de Laurenskerk ook de programmering van het op het Grotekerkplein aangelegde 
stadspodium overneemt, zo het gemeentebestuur aanvullende middelen voor deze programmering ter 
beschikking stelt. 
 
Talentontwikkeling 
Met de Amateurorgeldagen en Het Speelorgel is de Laurenskerk actief in de sfeer van talentontwikkeling. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Lezersfeest 

 
Samenvatting advies 

De programmering is in de afgelopen jaren steeds meer voorspelbaar geworden en niet verrassend. 
Aan de andere kant is het laagdrempelig, breed geprogrammeerd en hoort het bij de stad. Het aantal 
betalende bezoekers moet worden opgevoerd. 
Aangevraagd: € 65.000 
Advies: Positief € 65.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Leesbevordering noemt het Lezersfeest (“het grootste eendaagse literaire festival in Rotterdam”) als haar 
voornaamst doel, subdoelen zijn: 

 ruimte bieden aan talentontwikkeling ( elk jaar doen er meer debutanten mee) 
 diversiteit in de programmering vergroten (alle mogelijke vormen van lezen en literatuur worden 

gepresenteerd, waaronder ook spoken word, strips en Poetry Slam) 
 meer bijdragen aan de levendige binnenstad (door kleinere literaire bijeenkomsten vooruitlopend op 

het Lezersfeest) 
 
In het programma, waar jaarlijks ruim 2000 mensen op af komen (meer is niet mogelijk vanwege de 
capaciteit van de Rotterdamse Bibliotheek) wordt samengewerkt met de NRC , Selexyz Donner, uitgeverij 
Biblion en de Stichting Schrijvers School en Samenleving. Het hoofdprogramma met jaarlijks de bekendste 
schrijvers wordt omlijst met een randprogrammering bestaande uit vele kleine acts met o.a. kleinkunst, 
muziek en beeldende kunst.  
Opvallend is de voortdurende stijging van deelname van leesclubs aan de Boek-delen prijs; de prijs die 
wordt uitgereikt aan het boek dat volgens hen de boeiendste/meest enerverende leesclubbijeenkomst 
heeft opgeleverd. In 2011 deden er al 185 leesclubs mee. 
Jongeren en ouderen houden elkaar in de bezoekersaantallen redelijk in evenwicht. (10% jonger dan 25,  
7% ouder dan 65). Ongeveer 10% van de bezoekers is van niet Nederlandse afkomst. 
Een van de speerpunten voor de komende jaren is het vergroten van de interactie met de bezoeker, onder 
andere door de introductie van workshops schrijven. Het recent geïntroduceerde onderdeel Luiletterland, 
waarin innovaties op het gebied van lezen (zoals e-reading) een plaats krijgen en het meedoen gehalte 
groot is wordt mede daarom gehandhaafd. 
Bekeken wordt of het Lezersfeest kan gaan fungeren als grand finale van een aantal kleinere literaire 
bijeenkomsten door het jaar heen. Daaronder valt onder meer de verkiezing van het Beste Rotterdamse 
Boek.  
Niet alleen uit oogpunt van communicatie naar belangstellenden, maar ook vanwege de inhoudelijke 
bijdrage tijdens het feest zelf, is de samenwerking met NRC van groot belang. Deze blijft in de komende 
cultuurplanperiode gehandhaafd.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.500 2.000  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 65.000 65.000  
eigen inkomsten  70.000 72.000  
omzet  135.000 137.000  
bezoekersratio*  26,00 32,50  
eigen inkomstenratio**  107,7% 110,8%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het idee dat je er minstens één keer geweest moet zijn omdat je anders iets gemist hebt is prima en 
moet worden gecultiveerd. Het lezersfeest als tegenhanger van het boekenbal, dat voor schrijvers is, 
hoort bij de bibliotheek die van iedereen is.  
Anderzijds boekt het festival de op dat moment in zwang zijnde namen en ook niet meer dan dat. De 
programmering is in die zin eerder voorspelbaar dan verrassend. 
 
DNA van de stad 
Een laagdrempelig, breed geprogrammeerd festival, hoort bij de stad. Er is verder geen vergelijkbaar 
literair feest in Nederland. Het is in Rotterdam ook het best bezochte eendaagse literaire festival.  
Voor sommige doelgroepen in het publiek is het goed dat ze op het Lezersfeest in een enorme mix van 
indrukken terecht komen; zo komen ze in aanraking met nieuwe terreinen. 
 
Ondernemerschap 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht het niet sterk dat het Lezersfeest voor de helft van haar 
exploitatie subsidie aanvraagt. De gemiddelde bezoeker betaalt slechts 7 euro; er wordt voor een festival 
dat telkens uitverkocht is wel erg fors met vrijkaartjes gezwaaid. Eigenlijk moet zo’n festival door de 
boekenindustrie gedragen worden.  
 
Talentontwikkeling 
Van talentontwikkeling is hooguit sprake als een debuterende schrijver wordt gelanceerd.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio 0 
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 LP2 

 
Samenvatting advies 

LP2 is een facilitair bedrijf, zij maakt de producties van anderen mogelijk. De organisatie is deskundig in 
het ondersteunen van haar gebruikers. LP2 is vooral een goed werkende projectorganisatie en heeft 
daardoor een licht of weinig uitgesproken inhoudelijk profiel, wat passend is bij zijn functie als ‘vrije 
ruimte’. LP2 wordt sterk aanbevolen zich te ontwikkelen tot een accommodatie waarin ook popconcerten 
worden geprogrammeerd. 
Aangevraagd: € 285.000 
Advies: Positief € 250.000 
 

Beschrijving aanvraag  
LP2 is de naam van een stichting en een accommodatie, gevestigd in het gebouw Las Palmas op de 
Wilhelminapier. LP2 is vooral een facilitaire instelling: het biedt ruimte aan andere organisaties in de 
culturele en zakelijke sfeer. De instelling is een plek voor culturele instellingen ten behoeve van 
producties die zij niet in eigen huis kunnen plaatsen. LP2 is ook een plek voor grootstedelijke en 
(inter)nationale tentoonstellingen en festivals. De instelling werkt nauw samen met de ook in Las Palmas 
gevestigde Beeldfabriek van de SKVR en het Nederlands Fotomuseum. De drie instellingen werken 
gezamenlijk aan het verbeteren van de publieksfuncties in dit deel van het centrum van Rotterdam. De 
samenwerking met LantarenVenster wordt sinds de verhuizing van deze instelling nauw aangehaald. 
Vanaf de opening van LP2 in 2007 heeft deze accommodatie gemiddeld ruim 71.000 bezoekers per jaar 
getrokken. (De block buster Body Worlds trok alleen al 210.000 bezoekers.) De ruimte is sinds die tijd 
gemiddeld 221 dagen per jaar verhuurd. Daarvan waren 66 verhuringen cultureel van aard en 41 zakelijk. 
De instelling handhaaft een goede verhouding tussen zakelijk en cultureel verhuur. Zij wil nadrukkelijk 
een cultureel podium zijn, maar biedt daarnaast ruimte voor commerciële verhuur. LP2 is een 
tentoonstellingsruimte die voldoet aan museale normen, maar evenzeer een vlakkevloertheater, een 
danspodium en een concertzaal.  
LP2 is een ondernemingsgezinde organisatie en wil haar organisatorisch en inhoudelijk ondersteunende 
capaciteit de komende vier jaar te gelde maken. LP2 is een krachtig coproducent, ervaren in 
samenwerken en weet culturele projecten te initiëren en tot een succes te maken. Zij kiest voor een 
actieve initiërende en coproducerende rol met culturele organisaties. LP2 ziet een ondersteunende rol 
voor zichzelf weggelegd, door jonge makers van kunst en cultuur organisatorische ondersteuning én een 
podium te bieden. LP2 als tentoonstellingshal biedt ruimte aan grote internationale reizende 
tentoonstellingen (elke vier jaar twee grote publiekstentoonstellingen), aan tentoonstellingen waarin de 
stad Rotterdam centraal staat, presenteert festivals en evenementen van collega-instellingen uit 
Rotterdam en gaat zich meer richten op het binnenhalen van conferenties. Met de ontwikkelingen op 
Katendrecht en de Wilhelminapier komen er steeds meer mogelijkheden voor LP2 om de zakelijke markt 
uit te breiden. Op dit onderdeel is groei mogelijk, reden voor een recente uitbreiding van het (zeer 
beperkte) personeelsbestand met een manager voor de zakelijke markt. Ook corporate events gekoppeld 
aan de culturele programmering zal de komende jaren kunnen worden ontwikkeld. Al met al leveren de 
activiteiten van LP2 een behoorlijke economische spin off voor de stad.  
LP2 helpt door middel van coproducties startende culturele organisaties. Door de omvang van de zakelijke 
verhuringen beschikt LP2 over mogelijkheden om enkele malen per jaar tegen gunstige financiële 
condities culturele pioniers ruimte te bieden. 
De instelling meldt hoge en vrij onzekere huisvestingslasten te hebben in het (particuliere) pand Las 
Palmas (met name onzekerheid over de hoogte van de servicekosten) en het risico op leegstandsverliezen 
als leegstaande gebouwen elders in de stad om niet voor culturele doeleinden worden uitgegeven. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  33.073 146.435 105.879 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 259.000 259.000 259.000 
eigen inkomsten  362.000 440.000 481.000 
omzet  621.000 699.000 740.000 
bezoekersratio*  7,80 1,80 2,40 
eigen inkomstenratio**  139,8% 169,9% 185,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Over de artistieke kwaliteit van LP2 kan geen oordeel worden uitgesproken. LP2 is een facilitair bedrijf, 
zij maakt de producties van anderen mogelijk. De organisatie is deskundig in het ondersteunen van haar 
gebruikers. LP2 is vooral een goed werkende projectorganisatie, een kruising tussen Kunsthal en Ahoy. LP2 
heeft daardoor een licht of weinig uitgesproken inhoudelijk profiel, hetgeen passend is bij zijn functie als 
‘vrije ruimte’. De organisatie is zich daarvan welbewust. Wél maakt de organisatie kwalitatief goede 
keuzes in wat zij toont. Dit geldt ook voor het aanbod van theater en dans, al worden er slechts 
incidenteel voorstellingen geprogrammeerd. De projecten die de organisatie zelf heeft opgezet maken 
weinig indruk. 
 
Op het gebied van facilitering en (productionele) ondersteuning voor de ingehuurde 
projecten/verhuringen toont de organisatie zich verdienstelijk. Het beleidsplan is weinig concreet over 
het komende programma. Het plan geeft de indruk dat het programma louter uit verhuringen bestaat. 
Daarin is de productionele kracht van LP2 een deugd. Het plan verwoordt niet of er grenzen zijn aan het 
type of de inhoud van de in te kopen projecten en/of verhuringen.  
 
DNA van de stad 
De locatie van LP2 is bijzonder aantrekkelijk. Sommige evenementen leiden tot grote toeloop op de 
Wilhelminapier en geven dynamiek aan de omgeving, zoals ook het programma in LP2 beweeglijk is.  
 
Ondernemerschap 
De organisatie is niet kostendekkend omdat ze haar ruimte overeenkomstig haar opdracht vooral in de 
culturele sfeer verhuurd. Belangrijk voor het culturele veld is de wijze waarop LP2 ondernemerschap 
opvat en de zakelijk verhuur de culturele tak ondersteunt. De instelling bewaakt de verhouding tussen 
culturele en zakelijke verhuur voldoende. De verbinding tussen inhoudelijk programma en commerciële 
activiteiten is een sterk punt. LP2 getuigt van zelfinzicht en is realistisch. Op het gebied van 
ondernemerschap, in het bijzonder marketing, kan en moét de organisatie sterker en slagvaardiger 
worden. De verhoging van het aangevraagde bedrag is te groot en niet terecht in tijden van 
bezuinigingen.  
De exploitatie van LP2 wordt bedreigd door de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Er is sinds de 
gemeente de opdracht gaf deze vrije ruimte te ontwikkelen een grotere leegstand in Rotterdam ontstaan. 
Potentiële huurders van LP2 kunnen nu ook elders terecht en dat zijn vooral leegstaande ruimten die de 
gemeente Rotterdam zelf in eigendom heeft en om niet of tegen een laag bedrag ter beschikking stelt. De 
formule van LP2 wordt daarmee als het ware van binnenuit uitgehold. Daarmee dreigt de werkelijkheid 
van de markt de instelling in te halen en overbodig te maken. 
LP2 wordt sterk aanbevolen zich te ontwikkelen tot een accommodatie waarin ook popconcerten worden 
geprogrammeerd. Gelet op de bezoekerscapaciteit van deze ruimte zou deze functie kostendekkend  
moeten kunnen worden gerealiseerd. De instelling wordt in het bijzonder geadviseerd om de 
muziekprogrammering van De Nieuw Oogst over te nemen, mocht aan het bestaan van deze instelling een 
einde komen. Eventueel zou als variant aan LP2 gevraagd kunnen worden om de huidige ruimte van De 
Nieuwe Oogst in de Maassilo over te nemen en deze voortaan als facilitaire organisatie te beheren.  

Cultuurplanadvies 2013‐2016    178 



 

Dit zal echter niet met de thans beschikbare middelen kunnen, aan deze variant zijn extra kosten 
verbonden. 
 
Talentontwikkeling 
Jonge makers en creatieve instellingen worden tegemoet gekomen in de huur. LP2 ondersteunt jonge 
makers in hun productie. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing 
 
Boordelingskader 
Artistieke kwaliteit 0 
DNA van de stad 0 
Ondernemerschap 0 
Talentontwikkeling nvt 
Metropoolregio nvt 
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 Luxor Theater 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raadvoor Kunst en Cultuur Raad is van mening dat het Luxor Theater in Rotterdam een 
belangrijk podium is. Het beleidsplan ontbeert echter een artistieke visie en ambities en hoofdlijnen voor 
de programmering waardoor de Raad zijn artistiek-inhoudelijke oordeel moet baseren op het verleden.  
Uit de aanvraag blijkt dat het Luxor Theater de dalende trend in bezoekersaantallen voor musical en 
cabaret niet heeft weten te keren of anderszins de derving van publieksinkomsten ondervangen. De koers 
is niet opvallend gewijzigd noch zijn andere maatregelen genomen. Het gevolg is dat de exploitatie sterk 
verliesgevend is met aanzienlijke gevolgen voor de financiële positie.  
De Raad adviseert een bedrag van € 1.100.000 voor de huurlasten en daaraan toe te voegen een nader 
vast te stellen kapitaalsinjectie voor de duur van twee, maximaal drie jaar te reserveren van het 
incidenteel beschikbare bedrag van € 5 miljoen in de jaarschijven 2013 en 2014. 
Het Luxor Theater wordt geacht fundamenteel te reorganiseren en zijn programmering zó om te buigen 
dat een kostendekkende exploitatie wordt bereikt op basis van commerciële programmering. Dit proces 
onder strikte begeleiding en monitoring. 
Aangevraagd: € 3.475.000 
Advies: Positief voor huurlasten € 1.100.000  
 

Beschrijving aanvraag 
Het Luxor Theater (het Oude aan de Kruiskade en Nieuwe aan de Posthumalaan/Wilhelminapier) brengt 
een breed spectrum aan theatergenres, gewoonlijk omschreven als toegankelijk aanbod of 
amusementstheater: nationale en internationale producties waaronder musicals, opera/operette, theater, 
cabaret en (theater)concert. Tussen beide zalen is de volgende verdeling de vuistregel: In het Oude Luxor 
de voorstellingen die enige dagen staan en gericht zijn op een breed publiek met een accent op de regio 
Rotterdam-Den Haag. Het Oude Luxor heeft de mogelijkheid aanbod te ontwikkelen, co-producties en 
internationaal aanbod; het noemt circus en beweging en voorstellingen uit diverse werelddelen. Het 
Nieuwe Luxor toont de groot gemonteerde voorstellingen, nationale en internationale producties voor 
publiek uit de grote regio en ver daarbuiten, co-producties en neemt deel aan de Rotterdamse festivals. 
De programmering voor zover die kan worden aangeduid met ‘voor elk wat wils’ kan ook specifieke 
publieksgroepen (uit Rotterdam met zijn 168 nationaliteiten) aantrekken. Voor beide locaties geldt dat de 
organisatie de bezoekers een beleving wil bieden, dat wil zeggen: meer dan louter het bezoek aan de 
voorstelling. 
De ligging van het nieuwe Luxor op de kop van de Wilhelminapier heeft als pluspunt de aantrekkelijkheid 
van de omgeving, mede in relatie tot de ontwikkelingen van de (culturele) infrastructuur op de 
Wilhelminapier. Het Luxor Theater onderstreept het belang van de inhoudelijke festivals waaraan het 
deelneemt, de Rotterdamse Operadagen en Rotterdam Circusstad. Het Luxor Theater is van plan de 
kwaliteiten van zijn bijzondere gebouw op de Kop van Zuid en zijn locatie meer te benutten, onder 
andere voor arrangementen en evenementen. Dit is aanbod zowel voor bedrijven als in de zomermaanden 
voor passanten met verrassingsconcerten onder de luifel van het gebouw.  
Vanaf 2009 heeft het Luxor Theater zijn bezoekersaantallen aanzienlijk zien afnemen zoals bij 
gelijksoortige theaters elders in het land. Als oorzaak noemt het theater: het ongewisse economische tij 
plus een zekere verzadiging bij het publiek wat betreft musicals. Het publiek heeft al veel van dat genre 
gezien en kan kiezen uit een ruim aanbod. De bezoekersaantallen van het Oude Luxor zijn relatief goed. 
Het Luxor Theater ziet voldoende kansen om zich te blijven positioneren met onderscheidend kwalitatief 
hoogwaardig aanbod. Het Luxor Theater bedient publiek uit de grote regio en bij sommige producties ook 
publiek van ver buiten de randstad. Het theater streeft ernaar vaste relaties aan te gaan met bedrijven 
en organisaties door passende series voorstellingen aan te bieden. Dit laatste in een 
samenwerkingsverband met de vijf landelijke theaters met vergelijkbare accommodatie/aanbodprofiel. 
Het Luxor Theater wil zich met de mogelijkheden die het gebouw heeft als congrescentrum ook op die 
markt positioneren. 
Voor wat betreft nieuw publiek wil het Luxor Theater via de SKVR samenwerken met de 
kunstcoördinatoren om aanbod om workshops en educatieve projecten te ontwikkelen, gericht op het 
voortgezet onderwijs. 
Voor wat betref zijn programma ziet het Luxor Theater kansen door internationaal aanbod te brengen. Dit 
aspect is wat achtergebleven door het grote aanbod van Nederlandse makers. Aangezien er nu minder 
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goed aanbod uit Nederland komt, wordt internationaal aanbod van groter belang. Het Luxor Theater heeft 
een onderscheidend profiel ten opzichte van de andere theaters en concertzalen in Rotterdam: de 
Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein en Concert- en congresgebouw de Doelen. Tussen die 
instellingen vindt afstemming en samenwerking plaats. Het Luxor Theater en de collega-accommodaties 
denken aan onderlinge gastprogrammering, voor wat betreft Luxor ook door theater Walhalla op 
Katendrecht. 
 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  458.624 376.157 337.186 

structurele subsidie overige subsidie gemeente 560.000 0 0 

  gemeente 3.055.000 3.555.000 3.555.000 

eigen inkomsten  15.283.000 12.396.000 11.018.000 

omzet  18.898.000 15.951.000  

bezoekersratio*  7,90 9,50 10,50 

eigen inkomstenratio**  422,8% 348,7% 309,9% 

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 4 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 

 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur acht het Luxor Theater een passende –en zelfs noodzakelijke– 
voorziening in de stad: het Nieuwe Luxor met zijn mooie zaal voor groot gemonteerde voorstellingen in 
een functioneel gebouw op een aansprekende locatie. Het Oude Luxor aan de Kruiskade past eveneens in 
het palet van aanbod van podiumkunsten. De Raad heeft waardering voor de programmering uit afgelopen 
jaren op beide locaties vanwege de breedte van het programma en de diversiteit aan genres die op de 
andere Rotterdamse podia relatief weinig plaatsvinden. Een deel van het aanbod in het Luxor Theater 
behoort tot de nationale top in de betreffende genres. Het zou toe te juichen zijn als het Luxor Theater 
meer internationale producties zou presenteren. De Raad is zich ervan bewust dat de kosten daarvoor 
hoog zijn, mede doordat die producties gewoonlijk worden aangeboden via agenten en impresariaten met 
fixed fees waardoor een groot deel van het risico bij de theaters (recettes) ligt.  
Het beleidsplan van het Luxor Theater bevat geen inhoudelijke terugblik op het programma van de 
afgelopen jaren, evenmin schetst het concrete plannen of een artistiek-inhoudelijke koers voor de 
komende periode. De Raad betreurt dit. Ook mist de Raad in het beleidsplan een artistieke visie, ambities 
en hoofdlijnen voor programmering. Doordat die ontbreken moet de Raad zijn artistiek-inhoudelijke 
oordeel over het Luxor Theater baseren op zijn eigen kennis van het programma van de afgelopen jaren.  
De Raad heeft in zijn advies over opera in Rotterdam (2007) al de uitzonderlijke eigenschappen van het 
nieuwe Luxor als operagebouw belicht. Vrij recent gaf het Luxor Theater aan meer ruimte te willen geven 
aan opera en dans, vooral een opera-aanbod te willen realiseren dat recht doet aan deze kunstvorm en 
aan de stad. Dat het beleidsplan daarvan niet rept wekt bevreemding. 
Het beleidsplan van het Luxor Theater staat voor een belangrijk deel in het teken van observaties over 
teruglopende bezoekersaantallen. De Raad onderkent dat het amusementstheater in een impasse verkeert 
gegeven de landelijke trend dat er een sterke afname is in de belangstelling voor sommige genres. In 2008 
ontvingen het Oude en het Nieuwe Luxor Theater samen nog tegen de 600.000 bezoekers, dit is intussen 
teruggelopen tot ruim 300.000 bezoekers in 2011. In 2008 stond de musical Les Misérables acht maanden 
onafgebroken in het Nieuwe Luxor Theater. Sindsdien blijken met name musicals verliesgevend. De 
aanbodzijde blijft echter ook achter. In het kielzog van de grote en succesvolle musicalproducties van 
commerciële aanbieders kwam er in de kleinere theaters in de provincies steeds meer musicalaanbod. Dit 
leidde tot een erosie in de kwaliteit. Er was de afgelopen jaren te veel aanbod van wisselende kwaliteit, 
een trend die recent ook waarneembaar is in het cabaretgenre.  
Het beleidsplan noemt ook andere externe factoren die het theater bedreigen, zoals de verhoging van de 
btw op entreegelden. Het Luxor Theater heeft te lijden van de economische recessie. Het beleidsplan 
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biedt geen diepgaand inzicht in de samenstelling van het publiek, beleid op doelgroepen noch een aanzet 
tot eventuele koerswijziging om (nieuw) publiek te bereiken of te behouden.  
De Raad realiseert zich heel wel dat een koerswijziging van het theater noch van de exploitatie eenvoudig 
is bij te sturen. De Raad vindt het zorgwekkend dat het beleidsplan geen analyse van deze problematiek 
verwoordt, daar geen visie tegenoverstelt of blijk geeft van creatieve denkwijzen waarmee de organisatie 
deze ontwikkelingen, in zowel vraag als aanbod, het hoofd wil bieden. De aanvraag is ook in dit opzicht 
summier. Er worden geen fundamentele keuzes gemaakt. Evenmin blijkt uit het beleidsplan dat het Luxor 
Theater aandacht besteedt aan kwaliteitsborging, kwaliteitsontwikkeling of innovatief vermogen. 
De Raad is van mening dat een oplossing alleen gevonden kan worden als het Luxor Theater zich volledig 
heruitvindt op alle gebieden.  
 
DNA van de stad 
Het aanbod dat het Luxor Theater in de afgelopen periode bracht is door zijn inhoudelijke breedte 
toegankelijk voor publieksgroepen van uiteenlopende samenstelling. Het is een topinstelling waar 
amusementstheater van hoge kwaliteit hoort te staan en het heeft alle faciliteiten voor hoogwaardige 
opera en dans. Met de andere theaters in Rotterdam stemt het Luxor Theater in beperkte mate 
programmering af. In verband daarmee is het wellicht zinvol om de in het verleden afgesproken verdeling 
van programma’s over de grote theaters tegen het licht te houden. Het is denkbaar dat goed draaiende 
producties van de andere grote podia naar het Luxor Theater verhuizen.  
De Raad vindt in de programmering of de andere activiteiten van het Luxor Theater geen overtuigende 
relatie tot andere aspecten van het DNA van Rotterdam voor wat betreft de jonge, cultureel diverse 
populatie, in wijkgerichte activiteiten of creatieve onorthodoxe samenwerkingsverbanden.  
De ligging en het gebouw van het Nieuwe Luxor zijn aantrekkelijk. Als gebouw en als theater voor grote 
producties is het Luxor Theater een landmark. De publieksstromen kunnen bijdragen aan verlevendiging 
van de binnenstad dan wel de Kop van Zuid. Het is echter zichtbaar dat de bezoekers doorgaans niet lang 
in de buurt van het theater verblijven vóór of na de voorstellingen. Het Luxor Theater kan een veel 
prominentere rol spelen in de ontwikkeling van het gebied. De Raad ziet mogelijkheden om in en rondom 
het gebouw een grotere levendigheid te bewerkstelligen, bijvoorbeeld met, zoals het beleidsplan stelt, 
concerten en/of voorstellingen onder de luifel van het gebouw. 
 
Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt de financiële situatie van het Luxor Theater als alarmerend. Het theater kampt met 
een fors negatief eigen vermogen. Teruglopende bezoekersaantallen zijn een zware financiële last voor 
het theater. De Raad onderkent dat de zakelijke markt, die mede van belang is voor de exploitatie van 
Luxor, door de recessie is gekrompen. In de afgelopen twee jaar heerste er geen gunstig klimaat om 
tussentijds sterk in de programmakoers in te grijpen. Dat daardoor de begroting niet sluitend is, is niet 
verwonderlijk, maar de omvang van de tekorten is groot: in 2010 een tekort van meer dan € 800.000.  
Uit het beleidsplan blijkt niet dat de organisatie krachtdadig heeft ingegrepen om dat tij te keren of dat 
zij zelfs maar op creatieve wijze plannen voor oplossingen formuleert. De organisatie heeft zich te weinig 
voortvarend opgesteld. Het beleidsplan bevat geen aanwijzingen hoe de organisatie deze nijpende situatie 
ondernemend en krachtdadig denkt op te lossen. Het plan zoekt leniging van de financiële nood door 
bezuinigingen binnen de organisatie en noemt dat het theater zich ook zal richten op congresorganisatie. 
De Raad mist echter een uitwerking van dit voornemen, evenals een positiebepaling ten opzichte van 
andere congreslocaties. Het Luxor Theater geeft in zijn meerjarenbegroting aan dat in de periode 2013-
2016 de tekorten worden teruggebracht. De prognose is dat pas in het laatste jaar van de komende 
cultuurplanperiode, 2016, een positief resultaat wordt behaald.  
In de komende periode moet het Luxor Theater een volledig nieuwe opvatting en opzet maken voor zijn 
programmering en een nieuwe balans vinden in de programmering, verhuringen, congressen en andere 
evenementen. Deze operatie moet leiden tot een fundamenteel andere exploitatie van het gebouw. Een 
dergelijke aanpassing in de programmering vereist afstemming met andere theaters in Rotterdam –en de 
grote regio– en met de congresgebouwen voor wat betref de ambities op de congresmarkt. 
Het Oude Luxor aan de Kruiskade laat relatief betere cijfers zien in bedrijfsmatige zin en in 
zaalbezetting. Een flexibele opstelling voor wat betreft de programmering in beide Luxor theaterzalen 
zou te overwegen zijn, eventueel verplaatsing van programma’s van het Oude naar het Nieuwe Luxor en 
vice versa. De Raad adviseert de dubbele directie terug te brengen tot een eenhoofdige leiding, hetgeen 
leidt tot een besparing in de overhead.  
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Een voor de handliggende besparing lijkt gevonden te kunnen worden in het substantiële bedrag dat het 
Luxor Theater jaarlijks afdraagt aan het naast het Oude Luxor Theater gelegen Hotel Centraal als 
compensatie voor geluidsoverlast. Dat is een begrotingspost die de Raad hogelijk bevreemdt.  
De Raad acht het Luxor Theater een waardevolle voorziening voor de stad, echter het aangevraagde 
subsidiebedrag is excessief in relatie tot de bedrijfsresultaten en tot het beschikbare budget in het 
cultuurplan.  
Gezien de urgente financiële situatie is continuering van de huidig bedrijfsvoering onverantwoord. De 
Raad adviseert –uitgaande van het besef dat sluiting van een theater van een dergelijke omvang geen 
optie is– het volgende.  
De Raad adviseert een bedrag van € 1.100.000 voor de huurlasten op te nemen en daaraan toe te voegen 
een nader te bepalen bedrag bij wijze van kapitaalsinjectie voor de duur van twee, maximaal drie jaar, 
ten laste van de vooreerst niet aangewende reservering voor het cultuurplan 2013-2016. Deze 
kapitaalsinjectie stelt het Luxor Theater in staat zijn programma zó om te buigen dat in een kort 
tijdsbestek de programmering tot een kostendekkende exploitatie leidt. De organisatie dient een creatief 
antwoord te formuleren door aansprekend nieuw, commercieel aanbod. Binnen de aanwending van de 
middelen, gedurende het proces van herformulering, dient een helder onderscheid te worden gemaakt 
tussen commerciële activiteiten en niet-commerciële programmering. De huur komt gedurende de looptijd 
van het cultuurplan ten laste van het budget voor 2013-2016.  
Het Luxor Theater moet worden opgelegd zijn organisatie in alle geledingen te heruitvinden, toe te 
werken naar een efficiëntere en flexibelere opzet. Sanering van de financiën komt niet ten laste van het 
cultuurplanbudget. Bij de gedachtenvorming over een nieuw profiel dienen de andere grote theaters in 
Nederland en de producenten van grootschalige voorstellingen uitdrukkelijk te worden betrokken. Het 
proces dient extern te worden begeleid en nauwgezet te worden gemonitord. 
 
Talentontwikkeling 
Het Luxor Theater heeft geen programma voor talentontwikkeling. De paragraaf die het beleidsplan wijdt 
aan cultuureducatie is obligaat. Gezien de omvang van de organisatie zou cultuureducatie een speerpunt 
moeten zijn. 
 
Metropoolregio 
Het Luxor Theater heeft een functie voor een grote regio in de zuidelijke Randstad en daarbuiten, meer 
dan tweederde deel van de 360.000 (geplande) bezoekers komt van buiten Rotterdam, vermoedelijk 
slechts in geringe mate uit Den Haag. Van inhoudelijke samenwerking met Haagse collega’s is geen 
sprake.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling    - 
 Metropoolregio nvt 
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 Maas (werktitel) 

 
Samenvatting advies  

Maas is de samenwerking van de drie bestaande Rotterdamse gezelschappen, de jeugd- en 
jongerentheatergroepen Siberia en Max. en jeugddansgezelschap de Meekers. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur beoordeelt de drie gezelschappen die samen Maas zullen vormen positief. De 
gezelschappen brengen alle drie aansprekende en kwalitatief goede producties. De gezelschappen zijn 
erin geslaagd in korte tijd een enthousiast en enthousiasmerend beleidsplan op te stellen. Hoewel er op 
dit moment nog geen resultaten van gezamenlijke producties te zien zijn geweest, heeft de Raad 
vertrouwen in dit nieuwe gezelschap. 
De relatie van Maas met De Gouvernestraat, het gebouw waar Maas domicilie kiest en de gelijknamige 
programmeringsstichting, is nog niet helder. De Raad acht het raadzaam dat het nieuwe gezelschap een 
werkstructuur opzet waarin het beheer van het gebouw in de Gouvernestraat ofwel is opgenomen, ofwel 
is ondergebracht in een gelieerde stichting. Binnen die opzet moet ruimte worden gereserveerd voor 
programmering in het gebouw, anders dan bespeling door Maas.  
De Raad adviseert om aan Maas een subsidiebedrag toe te kennen waarin bedragen zijn geoormerkt voor 
de functies beheer en programmering. De Raad stelt als voorwaarde dat het gezelschap en de beheerder 
van het pand afzien van andere bouwkundige aanpassingen dan strikt noodzakelijk.  
Aangevraagd € 1.417.000 
Advies: Positief € 1.380.000, waarin de volgende bedragen zijn geoormerkt. € 980.000 voor het 
gezelschap Maas; € 300.000 voor huisvesting in de Gouvernestraat; € 100.000 voor additionele 
programmering in de Gouvernestraat. De voorwaarde is dat de gezelschappen daadwerkelijk fuseren en 
dat zij een heldere werkrelatie opzetten voor beheer en programmering van het gebouw in de 
Gouvernestraat. Een nadere voorwaarde is dat Maas en/of de beheersstichting afzien van bouwkundige 
ingrepen in het pand, behalve de strikt noodzakelijke voor wat betreft onderhoud en wettelijke 
vereisten. De Raad adviseert om Maas na twee jaar tussentijds te evalueren. 
 

Beschrijving aanvraag  
Maas is een gezelschap in oprichting en produceert met professionele makers theater- en 
dansvoorstellingen voor kinderen, jongeren en jong volwassenen en hun familie en vrienden. Maas 
ontstaat uit de samenvoeging van de drie Rotterdamse jeugdtheater en –dansgezelschappen: theatergroep 
Max., theatergroep Siberia en de Meekers (zie hieronder voor een beknopte schets van de drie 
gezelschappen). De drie gezelschappen vormen samen een nieuw gezelschap; de ‘bloedgroepen’ blijven 
herkenbaar. Maar het is vooral een nieuw gezelschap. Moniek Merkx wordt artistiek leider en er komt een 
artistieke raad waarin de artistiek leiders van de drie gezelschappen zitting hebben.  
De nieuwe organisatie verenigt twee functies: produceren en presenteren. Het theatergebouw De 
Gouvernestraat is de thuisbasis van het gezelschap Maas, met zijn gehele programmering wil De 
Gouvernestraat zich profileren als huis voor jong en nieuwsgierig publiek en sluit daarmee aan op de visie 
en het profiel van het gezelschap. De nieuwe organisatie start met ingang van januari 2013. De inhoud zal 
langzaam aan gestalte krijgen. Ook besluiten zij nog gezamenlijk over de definitieve naam voor 
gezelschap en podium.  
Maas zet de bestaande lijn van producties van de drie samenstellende gezelschappen voort: 
‘kwaliteitstheater in alle soorten en maten’ voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Maas noemt als 
dé bron van al zijn voorstellingen en van zijn activiteiten op het gebied van educatie en 
talentontwikkeling: ‘dit gretige, brutale en kwetsbare publiek’. 
Voor Maas is nieuw dat binnen het gezelschap theater en dans elkaar ontmoeten. Choreografen en 
regisseurs kunnen samenwerken en ook hun eigen discipline verdiepen. Het nieuwe gezelschap zal ook 
nieuwe gebieden onderzoeken en ontdekken, zoals mime, animatie, muziektheater of circus. Maas stelt 
dat geen enkele kunstvorm is uitgesloten. Binnen Maas blijven de dans- en theaterstroom bestaan, maar 
de organisatie voorziet ook allerlei mengvormen. Bij dans wordt dramaturgie belangrijker, bij theater de 
fysieke en beeldende kant. De ervaring leert dat jongeren en kinderen uit de (grote) stad daar gevoelig 
voor zijn.  
Maas brengt meer dan voorheen differentiatie aan tussen leeftijdsgroepen onder zijn publiek: kinderen, 
jongeren en jong volwassenen. Tot het aanbod behoren steevast educatie met workshops. Voor kinderen: 
tekenend, spelend of dansend; voor jongeren en jong volwassenen zijn er naast workshops ook ateliers 
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waar zij zich presenteren en zelf theater maken. Jong volwassenen met talent en met serieuze ambities 
biedt Maas een podium, coaching en een kans om zich als makers, spelers of dansers te ontwikkelen.  
Een deel van het aanbod speelt Maas uitsluitend op scholen. Maas geeft met de voorstellingen en 
educatieve programma’s mede inhoud aan het curriculum van het onderwijs. Ook werkt Maas met een 
aantal culturele instellingen in de stad aan een plan voor kunstzinnige leertijd: langer lopende projecten 
of lessenreeksen rond voorstellingen en exposities.  
Binnen de afzonderlijke gezelschappen heeft talentontwikkeling al een prominente rol. Maas biedt in zijn 
nieuwe vorm speciale programma’s waarin professionals en jong talent elkaar ontmoeten en 
samenwerken. Dit krijgt vorm in een ‘zomerschool’ voor beginnende talenten en ‘ateliers’ voor talenten 
die professionele ambities hebben en die al over basisvaardigheden beschikken. 
Maas neemt zijn intrek in De Gouvernestraat, brengt daar zijn voorstellingen en educatie. Het gezelschap 
speelt ook in de andere theaters in de stad, de Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein, tijdens 
festivals en op scholen. Maas omschrijft De Gouvernestraat als een belangrijk podium in de binnenstad 
waar goede voorstellingen te zien zijn en dat in samenspraak met verschillende partijen in de stad, zoveel 
mogelijk jongeren laat meedenken en meespelen.  
Maas maakt per jaar een aantal voorstellingen die ook elders in Nederland te zien zijn. Daarnaast hebben 
de drie gezelschappen ervaring met buitenlandse tournees in België, Duitsland, Groot Brittannië, de 
Verenigde Staten en Zuid-Afrika.  
Maas stelt zich ten doel dat alle Rotterdamse kinderen ten minste één keer in hun schoolcarrière naar 
Maas komen kijken. Maas produceert gemiddeld per jaar tien producties die 590 keer worden 
gepresenteerd, waarvan 230 keer in Rotterdam. Maas verwacht 59.500 bezoekers te ontvangen, waarvan 
12.970 in Rotterdam. Van die producties zijn er vijf tourneeproducties voor grote, middelgrote en kleine 
zalen. Twee producties zijn specifiek voor scholen en drie producties zijn kleinschalige 
talentontwikkeling. De schoolproducties worden 160 keer gepresenteerd, waarvan 140 in Rotterdam. Maas 
bereikt met de schoolproducties 3.500 bezoekers in Rotterdam op een totaal van 4.000 bezoekers. 
Bovenstaande getallen betreffen gemiddelden per jaar over de periode 2013-2016. 
 
De drie gezelschappen die samengaan in Maas zijn: 

 Theatergroep Max., sinds 2010 gevestigd in Rotterdam, voordien in Delft. Max. heeft groot 
gemonteerde voorstellingen gemaakt, maar ook kleinere producties voor lokale cultuurcentra en 
scholen. Max. heeft een aantal jonge regisseurs gelegenheid geboden om producties te realiseren. Van 
de meeste voorstellingen speelt Max. reprises. Max. Maakt uitgebreide educatieprogramma's en doet 
aan talentontwikkeling in het Max.lab. Om aan docenten en scholen een handreiking te doen en om de 
interesse voor cultuureducatie aan te wakkeren, heeft Max. in 2011 een boek gepubliceerd: Eerste 
hulp bij theater, voor iedereen die theater wil maken met kinderen en jongeren. 

 
Max 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers   30.872  
structurele subsidie rijk  855.000 0 
  gemeente  150.000  
eigen inkomsten  393.000 684.000  
omzet  1.496.000 1.689.000  
bezoekersratio*   32,60  
eigen inkomstenratio**   68,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 Theatergroep Siberia is in 2009 opgericht uit een fusie van Rotterdamse jeugdtheatergezelschappen 

Waterhuis, Rotterdams Lef en Rotjong. Siberia maakt voorstellingen voor kinderen vanaf 6 jaar tot en 
met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De voorstellingen van Siberia presenteren grote 
maatschappelijke thema’s, in een ‘rauwe stijl’ die ruimte laat voor de verbeelding. Bij Siberia zijn 
voorstelling en educatie nauw met elkaar verbonden. Siberia werkt met verschillende regisseurs. Voor 
jong talent is er het programma Pitch waarin jonge talenten samenwerken met ervaren acteurs die 
leiden tot producties en ook dienen als intensieve audities voor het gezelschap. 
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Siberia 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  29.769 28.831  
structurele subsidie rijk 222.500 222.500  
  gemeente 821.500 821.500  
eigen inkomsten  238.000 334.000  
omzet  1.282.000 1.378.000  
bezoekersratio*  35,10 36,21  
eigen inkomstenratio**  22,8% 32%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 Meekers maakt danstheater dat geschikt is voor jeugd- en familiebezoek, een deel van de 

voorstellingen is speciaal voor scholen. Meekers is sinds 1987 in Rotterdam gevestigd. De producties 
zijn montagevoorstellingen door gemiddeld vijf dansers. De voorstellingen bestaan uit verschillende 
scenes rond een thema. Een rode draad in de voorstellingen van Meekers is dat ze toegankelijk, speels 
en humoristisch zijn. Meekers geeft choreografen de gelegenheid zich te ontwikkelen op het gebied 
van jeugddans. De afgelopen periode hebben regelmatig gastchoreografen bij Meekers gewerkt.  

 
Meekers 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  26.251 22.101 26.000 
structurele subsidie rijk 487.500 487.500 0 
  gemeente 235.500 235.500  
eigen inkomsten  244.000 215.000  
omzet  967.000 947.000  
bezoekersratio*  27,50 32,70  
eigen inkomstenratio**  33,7% 29,7%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt de drie gezelschappen die tezamen Maas vormen, 
op dit moment nog elk op zijn eigen merites, positief. Deze gezelschappen brengen alle drie 
aansprekende en kwalitatief goede producties.  
Het gezamenlijke beleidsplan van de drie instellingen bevat een sprankelende missie, al acht de Raad de 
visie nog enigszins mat geformuleerd. De Raad onderkent dat deze drie gezelschappen op het moment van 
aanvragen in een pril fusieproces verkeren. Het plan bevat bijgevolg nog vrij veel onuitgewerkte 
intenties. Dat de visie of de inhoud nog niet zijn uitgekristaliseerd, kan de Raad billijken. De Raad acht 
het prijzenswaardig dat Maas erin is geslaagd om in korte tijd, na daartoe expliciet te zijn aangezet door 
de gemeentelijke Uitgangspuntennota, een enthousiast en enthousiasmerend beleidsplan op te stellen. 
Hoewel het nog niet vaststaat dat de beoogde synergie zal ontstaan, heeft de Raad vertrouwen in de 
plannen. De artistiek-inhoudelijke capaciteiten van de drie instellingen afzonderlijk en hun inzet voor een 
gezamenlijk nieuwe organisatie zijn overtuigend. De Raad ziet uit naar de producties die zullen 
voortkomen uit deze samenwerking. 
De Raad mist in het beleidsplan heldere opvattingen over de positie van Maas ten opzichte van Theater 
Hofplein en Theater Zuidplein die zich beide ook richten op delen van de beoogde doelgroepen van Maas. 
 
DNA van de stad 
Voor wat betreft Maas als geheel, kan de Raad op dit moment nog niet beoordelen in hoeverre het nieuwe 
gezelschap aansluit bij het DNA van Rotterdam. Voor dit onderwerp baseert de Raad zich dan ook op zijn 
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kennis van de afzonderlijke gezelschappen. De Raad beoordeelt de aanwezigheid van theatergroep Max. in 
de stad als goed: het gezelschap speelt veel voorstellingen op scholen en in de Lokale Cultuur Centra. 
Max. is daardoor overtuigend in de stad aanwezig. Hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate, voor 
theatergroep Siberia. Doordat de Meekers veel schoolvoorstellingen speelt, is het gezelschap relatief 
weinig zichtbaar in de stad, met uitzondering van zijn opvallende publiciteitscampagnes. De 
samenwerkingsverbanden waarvan het beleidsplan rept zijn goed beschreven maar vooreerst nog niet 
voelbaar. Evenmin is duidelijk in hoeverre het werk van het nieuwe gezelschap wijkgericht zal zijn, of op 
welke manier het nieuwe gezelschap zich in het centrum van Rotterdam denkt te manifesteren, behalve 
door zijn beoogde locatie, de Gouvernestraat. De huidige programmering van De Gouvernestraat stemt de 
Raad optimistisch over de toekomst van dat gebouw voor wat betreft zijn functie in het podiumaanbod in 
het centrum en voor de levendigheid van die omgeving. De bouwkundige staat van het gebouw is 
zorgwekkend. Naar de mening van de Raad kan het gebouw voorlopig nog worden bespeeld. De Raad 
ontraadt Maas ten stelligste om vooreerst in te zetten op verbouwing van het pand.  
De ambitie van Maas om elke scholier in Rotterdam gedurende zijn schoolcarrière in elk geval één 
voorstelling te laten zien is prijzenswaardig. De Raad betreurt het dat Maas voor zijn band met de stad in 
het beleidsplan verwijst naar wat de drie instellingen in het verleden hebben gedaan en slechts summier 
zijn intentie aanduidt.  
 
Ondernemerschap 
De Raad heeft voor wat betreft het ondernemerschap van Maas enig voorbehoud. Uit de aanvraag van 
Maas spreekt inzet voor deze samenwerking, maar de banden zijn nog fragiel. Het lijkt alsof de betrokken 
instellingen vooreerst voorbijzien aan de mogelijke valkuilen van het fusieproces. De werkorganisatie is 
weliswaar in een helder organogram gevat, maar zij kan nog niet aan de praktijk worden getoetst. De 
formatie omvat in het geschetste organogram ruim 52 fte.  
De Raad beoordeelt de begrote opbrengsten vanwege externe partijen als bijzonder optimistisch, gegeven 
het feit dat de drie instellingen weinig relatie onderhouden met zakelijke netwerken. In het beleidsplan 
leidt de fusie tot een verhoging van het gevraagde subsidiebedrag ten opzichte van de huidige subsidies 
van de drie instellingen tezamen. De drie instellingen zoeken in deze aanvraag compensatie voor de te 
verwachten terugval van middelen vanwege het Rijk en de provincie Zuid-Holland. De Raad is van mening 
dat daadwerkelijke fusie van de drie gezelschappen kan leiden tot vergroting van de efficiency en tot 
aanzienlijke kostenreductie. 
Maas rekent erop in de nieuwe theaterlocatie De Gouvernestraat onderdak te vinden, daar te repeteren 
en zijn producties uit te brengen. Uit het beleidsplan van Maas, noch van De Gouvernestraat, blijken 
eenduidige opvattingen over de feitelijke inrichting van de organisaties: een volledige fusie of 
organisatieonderdelen naast elkaar voor de twee functies productie en presentatie. Evenmin blijkt of 
Maas de ambitie heeft om, naast de presentatie van zijn voorstellingen in de Gouvernestraat, ook als 
programmeur van dat podium op te treden. De Raad vraagt zich af of het nieuwe Maas in dat laatste geval 
niet een té grote taak op zich neemt. Omdat de Raad vertrouwen heeft in het gezelschap in wording en 
omdat hij de huidige functie van het gebouw en zijn programmering waardeert, adviseert hij om binnen 
het in totaal geadviseerde subsidiebedrag voor drie taken specifieke deelbedragen te reserveren. Een 
aanzienlijk deel is geoormerkt voor het gezelschap Maas. 
Binnen het geadviseerde bedrag is een tweede deel geoormerkt voor de huisvestingslasten in het pand in 
de Gouvernestraat. Het bedrag is gebaseerd op de betreffende passages in het beleidsplan van De 
Gouvernestraat over de huisvestingskosten, waarin opgenomen achterstallig onderhoud en wettelijk 
noodzakelijke aanpassingen, begroot op gemiddeld € 200.000 per jaar. Dit bedrag komt voort uit 
afspraken tussen huidige gebruiker van het pand, de Stichting De Gouvernestraat, en het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam/dienst Kunst en Cultuur. De Raad is van mening dat het geoormerkte 
bedrag volstaat om ook andere huisvestingslasten te bekostigen, met inbegrip van een 
medewerker/beheerder. De huur voor kantoorruimte die Maas opvoert in zijn eigen begroting is in het 
totaalbedrag verdisconteerd. De Raad oormerkt binnen de geadviseerde subsidie voor Maas als derde een 
bedrag voor de programmering van het podium De Gouvernestraat. Een en ander uit te werken in 
prestatieafspraken.  
Hoewel het gebouw in een slechte staat van onderhoud verkeert, meent de Raad dat het in de komende 
vier jaren nog volstaat voor de beoogde programmering en bespeling. De Raad ontraadt Maas ten stelligste 
om plannen op te vatten voor een verbouwing die verdergaan dan achterstallig onderhoud en 
aanpassingen die wettelijk noodzakelijk zijn. 
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De separate aanvraag door De Gouvernestraat voor het cultuurplan 2013-2016 is weliswaar afgewezen, 
maar gegeven de inhoud van dit advies voor Maas, kan die functie van het gebouw worden uitgevoerd. 
Naar het oordeel van de Raad kunnen beide plannen op deze manier gestalte krijgen.  
De Raad heeft zoals uit bovenstaande blijkt, vragen en kanttekeningen bij de voorgestelde plannen van 
Maas en van De Gouvernestraat. De Raad acht het voorgestelde plan inhoudelijk kansrijk. De Raad doet de 
aanbeveling dat Maas zijn plannen zorgvuldig uitwerkt en stelt als voorwaarde dat de gezelschappen 
daadwerkelijk fuseren. De relatie van Maas met die van De Gouvernestraat, vergt in dat proces speciale 
aandacht. De Raad adviseert om Maas na twee jaar tussentijds te evalueren. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad is positief over de plannen die Maas ontvouwt op het gebied van talentontwikkeling. De drie 
instellingen hebben afzonderlijk goede trajecten voor talentontwikkeling. De Raad acht het samengaan 
van die drie trajecten kansrijk. De Raad is positief over het onderdeel ‘ateliers’. Wel vraagt de Raad zich 
af of het plan voor een summerscool naast de ‘ateliers’ niet een te grote belasting zal vormen. Het 
verheugt de Raad dat het aspect talentontwikkeling dat kortgeleden nog dreigde te verdwijnen prominent 
op de agenda van Maas staat. De Raad is eveneens positief over de ambities van Maas op het gebied van 
cultuureducatie. De drie instellingen hebben in het verleden getoond op dat gebied goede resulaten te 
bereiken. 
 
Metropoolregio 
De drie instellingen, in het bijzonder Theatergroep Max., onderhouden relaties met instellingen op het 
gebied van jeugdtheater en educatie in de provincie Zuid-Holland dan wel Den Haag. Op het gebied van 
jeugdtheater en –dans is Maas dan ook een speler in de vorming van de metropoolregio  
Rotterdam-Den Haag.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 MAMA 

 
Samenvatting advies 

MAMA is vooral sterk in de integratie van het tentoonstellingsprogramma, het educatieve aanbod en de 
ontwikkeling van creatieve talenten. Juist in de uitstekende balans tussen en integratie van deze drie 
functies schuilt de kwaliteit van deze instelling. 
Aangevraagd: € 129.000 
Advies:Positief € 129.000 
 

Beschrijving aanvraag  
MAMA is een platform voor visuele cultuur op het grensvlak van beeldende kunst en populaire cultuur, een 
thuisbasis voor de jongste generatie kunstenaars, kunstprofessionals en publiek. Talentontwikkeling en 
programma-aanbod gaan bij MAMA hand in hand waarbij de presentatiefunctie een voorwaarde is voor de 
manier waarop talent zichtbaarheid krijgt. De instelling biedt een jong publiek (primaire doelgroep tussen 
de 16 en 25 jaar) presentaties, tentoonstellingen, boeken en tijdschriften, performances, masterclasses 
en events, hetzij in de eigen showroom aan de Witte de Withstraat, hetzij online of op locatie. MAMA 
ontwikkelt nieuwe productie- en presentatievormen die aansluiten op de veranderende artistieke 
praktijken van de jongste generatie kunstenaars, kunstprofessionals en publiek. 
Voor de komende cultuurplanperiode formuleert MAMA de volgende beleidsmatige hoofddoelstelling: 
talentontwikkeling en programmering van MAMA gaan geheel met elkaar verweven worden. 
Deze doelstelling wordt vertaald in drie operationele doelstellingen: 

 artistiek: het ontwikkelen van nieuwe productie- en presentatievormen; thema’s zijn daarbij actuele 
betrokkenheid, internet awarness en community 

 talentontwikkeling: verstevigen en uitbreiden van de keten tussen onderwijs en gevestigde 
kunstwereld. Voor velen was MAMA de afgelopen jaren een opstap voor een carrière in de kunst- en 
cultuurwereld 

 publiek: door middel van programmering verbindingen leggen tussen kunstenaars en publiek 
Talentontwikkeling en programmering gaan hand in hand. De zgn. Rookies, een pool van 40 jongeren die 
leren en werken bij MAMA, werken hierbij samen met kunstenaars en met andere instellingen in de stad. 
Het ‘mede-eigenaar’ worden van de projecten en de daarbij geboden begeleiding versterken hun 
beroepsperspectief. 
MAMA gaat uit van 21.000 bezoekers per jaar voor een 19-tal producties (waarvan 15 presentaties), 
ontwikkelt naast het Rookie en Rookie MA traject straks ook Rookies Junior, biedt naast het 
talentontwikkelingsprogramma ook (peer-led) educatieve projecten aan. In het kader van de BKV-regeling 
doet de instelling het voorstel voor een nieuw programma-onderdeel Brought to you by MAMA waarmee 
nieuwe producties mogelijk worden gemaakt, gepresenteerd en gedistribueerd van jonge Rotterdamse 
makers. Uitgangspunten daarbij zijn innovatieve kunstpraktijken, kruisbestuiving tussen autonome en 
toegepaste kunst en onderzoek en experiment. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
Bezoekers  13.765 17.918  
structurele subsidie rijk 213.000 209.000  
  gemeente 129.000 129.000  
eigen inkomsten  112.000 123.000  
Omzet  454.000 461.000  
bezoekersratio*  24,80 18,90  
eigen inkomstenratio**  32,7% 36,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De artistieke programmering van MAMA is losjes, af en toe wat ‘plat’ en meestal vrolijk. Voor een 
instelling in deze niche van het presentatie-aanbod dreigt altijd het gevaar van een zekere 
oppervlakkigheid van haar ‘light’ formule. MAMA zat de afgelopen cultuurplanperiode enige tijd in een 
artistieke dip maar is daar goed uitgekomen. De tentoonstellingen die de instelling de laatste tijd 
programmeert zijn interessant, hebben een signalerende functie voor Rotterdam, zijn avontuurlijk en 
toch laagdrempelig. MAMA heeft zich artistiek-inhoudelijk goed hernomen en blijft waardevol voor de stad 
en voor het culturele klimaat van de Witte de Withstraat. Goed dus dat MAMA daar gevestigd wil blijven. 
 
DNA van de stad 
De instelling draagt naar behoren bij aan het DNA van de stad Rotterdam. 
 
Ondernemerschap 
Het ondernemerschap van MAMA is redelijk, maar niet buitengewoon goed ontwikkeld. De Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur is wel bezorgd over de financiële positie van MAMA, nu er grote onzekerheid is 
over continuering van de rijkssubsidie, een aanzienlijk bedrag aan de inkomstenkant van haar begroting. 
De Raad herkent geen ‘plan-B’ en vraagt zich af of MAMA haar beleid nog kan realiseren als de 
rijksbijdrage wegvalt. Mocht de rijkssubsidie onverhoopt wegvallen, dan dient de gemeente nadrukkelijk 
met MAMA te bezien in welke mate het voorgestelde programma nog uitvoerbaar is. 
 
Talentontwikkeling 
Nog steeds voorbeeldig is het talentontwikkelingsprogramma van MAMA. Het Rookiesprogramma is 
uitstekend, het levert met grote regelmaat goede, gemotiveerde jongeren op die kunnen organiseren en 
produceren in de breedte van de culturele sector. MAMA draagt daadwerkelijk bij in het creëren van een 
creatieve klasse die in staat is op niveau cultureel ondernemerschap te beoefenen. MAMA is vooral sterk 
in de integratie van het tentoonstellingsprogramma, het educatieve aanbod en de ontwikkeling van 
creatieve talenten. Juist in de uitstekende balans tussen en integratie van deze drie functies schuilt de 
kwaliteit van deze instelling. 
 
Metropoolregio 
Gelet op het tentoonstellingsaanbod en de doelgroep van MAMA speelt de metropoolregio geen rol van 
betekenis. 
 
BKV-gelden 
In het kader van de BKV-regeling doet de instelling het voorstel voor een nieuw programma-onderdeel 
Brought to you by MAMA waarmee nieuwe producties van jonge Rotterdamse makers mogelijk worden 
gemaakt, gepresenteerd en gedistribueerd. De Raad meent, dat de voorgestelde uitgangspunten zoals 
innovatieve kunstpraktijken, kruisbestuiving tussen autonome en toegepaste kunst en onderzoek en 
experiment in goede handen zijn bij MAMA. De instelling richt zich op een eigen categorie kunstenaars, 
dubbelt daarbij niet met andere instellingen binnen de BKV-regeling en is in staat het produceren van 
nieuw werk te koppelen aan haar talentontwikkelingsprogramma. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Maritiem Museum Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Maritiem Museum Rotterdam. De 
kwaliteit van de tentoonstellingen is goed, het beleidsplan is degelijk en het museum heeft een sterke 
educatieve functie. De Raad heeft waardering voor de bezuinigingsmaatregelen die het museum zelf 
treft. Het oppakken van de publieksfunctie voor Het Havenmuseum is een positieve ontwikkeling, het 
Maritiem Museum Rotterdam zou naar de mening van de Raad € 200.000 moeten reserveren voor het 
invullen van deze functie.  
Aangevraagd: € 4.697.500 
Advies: Positief € 4.114.000  
 

Beschrijving aanvraag 
Het Maritiem Museum Rotterdam heeft als missie een breed publiek bewust te maken van de invloed van 
de maritieme wereld op het leven van alledag en van iedereen. Daarin staat maritiem Nederland centraal 
in verleden, heden en toekomst met daarin een bijzondere positie voor de Wereldhaven Rotterdam. Dit 
doet het museum door middel van persoonlijke, materiële en virtuele publieksoverdracht, de uitbouw en 
het beheer van de maritiem-historische collectie en door wetenschappelijk onderzoek. Waar de meeste 
maritieme musea het historische vertrekpunt nemen, onderscheidt het Maritiem Museum Rotterdam zich 
door het heden en de toekomst van de maritieme wereld als uitgangspunt te nemen voor de 
programmering.  
Het Maritiem Museum Rotterdam is het oudste maritieme museum van Nederland, het bestaat vanaf 1874. 
Het museum staat qua merkkracht bovenaan ten opzichte van de andere Rotterdamse musea, in het 
landelijke veld geldt het met het Scheepvaartmuseum te Amsterdam als één van de grote twee maritieme 
musea. De identiteit van het Maritiem Museum Rotterdam wordt bepaald door de omvangrijke en 
hoogwaardige collectie en het vermogen deze in te zetten voor een breed publiek. De collectie 
scheepsmodellen en kaarten behoort tot de wereldtop. Het museum trekt 130.000 bezoekers per jaar, 
vooral afkomstig uit de regio Groot-Rotterdam.  
Het museum omschrijft in zijn beleidsplan een langetermijnvisie die op twee pijlers berust 

 het vermogen om een breed publiek te bereiken 
 de kwaliteit als collectiehouder en maritiem kennisinstituut 

Het museum heeft de ambitie om door te groeien naar een eigentijds internationaal topmerk in 2020, 
waarin de kennis van de maritieme wereld van nu verbonden wordt met een grote maritiem-historische 
collectie. Het Maritiem Museum Rotterdam is dan een museum met een sterk netwerk met partners uit 
het bedrijfsleven en de financiële wereld, de museale en culturele sector, en de academische wereld. Het 
museum ziet zich op de lange termijn gehuisvest in een ander pand op een aansprekende locatie elders in 
de stad, waar zowel de activiteiten van het Maritiem Museum Rotterdam, het Museum Rotterdam en het 
Havenmuseum gecombineerd kunnen worden.  
De noodzaak tot bezuinigen heeft geleid tot een heroverweging van de drie kernwaarden van het museum. 
Die worden onderscheiden in een intrinsieke waarde met de top-3 maritieme collectie wereldwijd, een 
toegevoegde waarde met zowel trendsettende, wetenschappelijk onderbouwde tentoonstellingen als de 
expertise op educatief maritiem gebied, en een waarde in de zin van de output; het Maritiem Museum 
Rotterdam is een publiekinstituut voor een breed publiek en partner van het (maritieme) bedrijfsleven en 
de stad Rotterdam. 
Voor de beleidsperiode 2013-2016 heeft deze heroverweging geleid tot drie hoofdlijnen in het beleid.  
Ten eerste wordt geïnvesteerd in de kernkwaliteiten van het museum; die liggen bij de afdeling educatie, 
de wetenschapsfunctie en de afdeling marketingcommunicatie en fondsenwerving.  
Daarnaast wordt er een tijdelijke stop gezet op het aankoopbeleid van het museum. Ten slotte worden 
een aantal heldere keuzes gemaakt; de exploitatie van museumschip Buffel wordt beëindigd, er zullen 
minder tentoonstellingen worden georganiseerd en de publiekstaken van Het Havenmuseum zullen worden 
overgenomen. Hieronder wordt verstaan de marketing&communicatie, educatieve functies, de 
programmering en de publieksinformatie. Daarmee geeft het museum invulling aan de wens vanuit de 
gemeente om meer samen te werken. Ook draagt het Museum hiermee bij aan het vertellen van het door 
de gemeente geformuleerde Verhaal van de stad, door de komende beleidsperiode de maritieme identiteit 
van de stad sterker voor het voetlicht te brengen.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  131.158 133.123  
structurele subsidie rijk 0 0  
  gemeente 4.767.500 4.767.500  
eigen inkomsten  760.000 725.000  
omzet  5.528.000 5.492.000  
bezoekersratio*  36,30 35,80  
eigen inkomstenratio**  15,9% 15,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 6 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het Maritiem Museum Rotterdam is naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een 
goed museum met interessante tentoonstellingen voor een breed publiek. De kwaliteit van de 
tentoonstellingen is bovengemiddeld, die behoren tot de betere in Rotterdam. Het bevreemdt de Raad 
dat dit in het plan niet wordt benadrukt, maar vertrouwt erop dat het museum de lijn van de huidige 
tentoonstellingen ook in de komende periode zal voortzetten. De visie van het museum en het programma 
mogen misschien wat spannender, maar zijn in het algemeen degelijk en op orde. De Raad ziet vooralsnog 
geen urgente reden voor Maritiem Museum Rotterdam om in het Verhaal van de stad een andere dan een 
dienende en coöperatieve rol te spelen. Het voortouw om het Verhaal van de stad te vertellen ligt volgens 
de Raad bij Museum Rotterdam. De Raad acht het wenselijk dat Maritiem Museum Rotterdam de 
publiekstaken van het Havenmuseum op zich neemt. 
 
DNA van de stad 
Het museum draagt met zijn centrale ligging bij aan de verlevendiging van de binnenstad, qua dynamiek 
spreekt het spreekt jong en oud aan. Collectieonderdelen, zoals scheepsmodellen en kaarten behoren tot 
de wereldtop.  
 
Ondernemerschap 
Het museum houdt met het oog op bezuinigingen zelf de hand op de knip door het aankoopbudget te 
bevriezen en het aantal fte’s terug te dringen. Het museumschip de Buffel wordt afgestoten. Het valt op 
dat Maritiem Museum Rotterdam in verhouding met andere musea weinig eigen inkomsten genereert, 
terwijl het aan draagkracht toch niet ontbreekt in de stad; er zijn voldoende relaties met vermogende 
partijen in onder andere de havenwereld. Het museum zou meer geld uit de markt moeten halen.  
Op het gebied van samenwerking kan in breder verband worden opgemerkt dat die volgens het plan niet 
leidt tot kostenvermindering. Het oppakken van de publieksfunctie voor het Havenmuseum is positief, 
maar het daarvoor gevraagde bedrag van 5 ton is naar de mening van de Raad te ruim, dat zou ook met  
2 ton moeten kunnen.  
 
Talentontwikkeling 
Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een sterk ontwikkelde educatieve functie. De verteltraditie loopt 
als een rode draad door de verschillende tentoonstellingen en spreekt schoolklassen nog steeds aan. De 
Raad maakt zich echter zorgen over het op peil blijven van het niveau en de inzet van de educatieve 
activiteiten. Het Maritiem Museum Rotterdam dreigt de voortrekkersrol die het op dit gebied heeft gehad, 
te verliezen.  
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Metropoolregio 
Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een landelijke uitstraling, de focus op de metropoolregio is niet 
van toepassing.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Metropolis Festival 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de kwaliteit van de programmering van 
het Metropolis Festival. De voorgestelde veranderingen kunnen echter niet rekenen op veel enthousiasme, 
ze zijn niet erg realistisch en leiden bovendien af van de hoofdtaak. Op het gebied van ondernemerschap 
mag meer worden verwacht, er zijn weinig eigen inkomsten. Metropolis is echter een belangrijke 
component in de Rotterdamse popsector.  
Aangevraagd: € 119.000 
Advies: Positief € 118.000 

 

Beschrijving aanvraag 
Het Metropolis Festival is een jaarlijks, eendaags, gratis toegankelijk openlucht muziekfestival op de 
eerste zondag in juli in het Zuiderpark. In 2012 vindt de 24ste editie plaats, uit de aanvraag spreekt trots 
over de geleverde prestaties; op het festival stonden al veel inmiddels gearriveerde namen uit de 
internationale en nationale popmuziek. In 2011 werd het festival door 42.000 bezocht. 
Metropolis richt zich op het presenteren van vernieuwend (inter)nationaal talent voor liefhebbers van 
originele en avontuurlijke popmuziek. De programmering is trendsettend en Metropolis presenteert 
artiesten die op het punt van doorbreken staan bij een groot publiek. De programmering kenmerkt zich 
door scherpe en eigenzinnige keuzes, de makkelijke weg wordt daarbij gemeden. Vanuit die gedachte is 
jarenlang de slogan ‘the best you’ve never heard of’ gehanteerd. Metropolis heeft die slogan laten varen 
omdat het publiek mede dankzij de invloed van social media tegenwoordig bijzonder goed geïnformeerd 
is. 
Metropolis wil de komende editie nog scherpere programmering op de bühne brengen en zich in de 
communicatie meer richten op de Rotterdamse signatuur van het festival. Daarnaast beoogt Metropolis 
met een sportevenement voor jongeren -Streetmasters’ Playground- meer aansluiting te vinden bij de 
jongerencultuur van het moment. Andere voornemens zijn het generen van meer inkomsten uit de markt 
en het opbouwen van klanteninformatie. De permanente zoektocht naar kwaliteit, vernieuwing en 
aansluiting bij de jongerencultuur zal de komende jaren moeten leiden tot de verdere ontwikkeling van 
Metropolis tot een sterk en uniek merk. 
Metropolis heeft zich voor de komende cultuurplanperiode allereerst ten doel gesteld een eendaags, 
jaarlijks, gratis buitenmuziekfestival te blijven. Daarnaast wordt de programmering verbreed zodat die 
aansluiting vindt bij jongeren waarin meer ruimte is voor straatcultuur, combinaties met sport en 
uitbreiding naar andere kunstdisciplines als mode, architectuur, design, film en video. De communicatie 
moet brutaler worden en daarmee meer in lijn met de artistieke visie worden gebracht. Samenwerking 
wordt geïntensiveerd met bestaande muziekorganisaties en podia in de omgeving, maar ook met 
internationale festivals. 
Ook zijn er plannen voor aanvullende activiteiten op het basisfestival; op meerdere momenten in het jaar 
zullen er activiteiten worden georganiseerd om het gratis festival financieel overeind te kunnen houden. 
De aanvrager denkt daarbij onder andere aan een betaalde editie op de zaterdag voorafgaand aan het 
gratis festival. 
Metropolis heeft plannen voor het revitaliseren van de marketing en het herijken van de marktpositie. 
Aldus wil Metropolis meer naamsbekendheid opbouwen als ‘beste muziekfestival voor nieuwe muziek’, het 
imago versterken en een meer divers publiek aantrekken. Om dit te realiseren worden de banden met 
mediapartners geïntensiveerd en wordt online content verzameld en aangeboden. 
De eigengereidheid van het festival heeft in het verleden grote sponsordeals in de weg gestaan. Op het 
gebied van ondernemerschap wordt, naast de aangekondigde betaalde evenementen, in het beleidsplan 
zwaarder ingezet op het aantrekken van sponsors. Ook zijn er plannen om een ‘Vrienden van Metropolis 
club’ op te zetten, de banden met het bedrijfsleven aan te halen door middel van een Metropolis Business 
Club- en VIP-pakketten te ontwikkelen voor onder andere sponsoren. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  36.000 35.000  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 285.000 323.000  
eigen inkomsten  285.000 109.000  
omzet  350.000   
bezoekersratio*  7,00 9,20  
eigen inkomstenratio**  100,0% 33,7%  

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 44 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de artistieke kwaliteit van het 
Metropolis Festival. De nadruk die in de programmering wordt gelegd op het avontuur en het onbekende 
maakt dat vernieuwing gegarandeerd is. Van oudsher heeft Metropolis een voortrekkersrol in het 
promoten van onbekende bandjes en in een periode van 23 jaar zijn veel daarvan uitgegroeid tot 
gevestigde namen. De programmering is altijd van hoge kwaliteit, maar Metropolis begeeft zich minder op 
onontgonnen terrein als de aanvraag wil doen geloven; veel bandjes zijn meestal al te zien geweest in het 
nationale clubcircuit. Er spreekt zelfbewustzijn uit de aanvraag als wordt gesteld dat verandering 
noodzakelijk is. De consument is veranderd en Metropolis zoekt naar manieren om mee te gaan met die 
verandering en aansluiting te blijven vinden bij nieuwe trends en een jong publiek. De Raad is er echter 
niet van overtuigd dat de voorgestelde weg de juiste is. De ideeën voor sportevenementen en een 
betaalde zaterdag kunnen niet op veel steun rekenen in de Raad. Onduidelijk is hoe een duur betaalde 
zaterdageditie financieel voordeel kan opleveren voor het gratis festival een dag later, waar meer publiek 
op zal afkomen. De geformuleerde ambities om groter te worden zijn ingewikkeld en leiden af van de core 
business en waar Metropolis ontegenzeggelijk goed in is, het aanbieden van een leuk gratis festival met 
relatief onbekende bandjes van hoge kwaliteit.  
 
DNA van de stad 
Het festival draagt bij aan de verlevendiging van het Zuiderpark en heeft met 23 edities een historie om 
trots op te zijn. Uit de aanvraag blijkt echter niet dat er wordt samengewerkt met een partij als Rotown, 
terwijl dit wel gebeurt, de dwarsverbanden ontbreken. Het bereiken van meer diverse publieksgroepen 
wordt aangekondigd, maar de wijze waarop dit gebeurt wordt onvoldoende uitgewerkt. 
 
Ondernemerschap 
Er is sprake van een negatief eigen vermogen en een zorgwekkende cashflow. Het is vreemd dat dit 
opgevoerd als een langlopende schuld. Dergelijke vormen van creatief boekhouden verdienen niet de 
schoonheidsprijs en wekken weinig vertrouwen. Verder wordt niet duidelijk hoe dit probleem moet 
worden opgelost. Metropolis worstelt al jaren met het aantrekken van sponsors, vanwege de 
eigengereidheid van het festival. Het verhaal over sponsorinkomsten is niet sterk. Het zelf exploiteren van 
de horeca zou een goede eerste stap zijn naar het generen van meer eigen inkomsten.  
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is beperkt uitgewerkt. Metropolis biedt talent letterlijk een podium.  
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Metropoolregio 
Samenwerking met Den Haag had de Raad graag beter uitgewerkt teruggezien in de aanvraag. Het publiek 
komt voornamelijk uit de regio Rotterdam, vermoedelijk ook uit Den Haag.  
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio 0 
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 Motel Mozaïque 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Motel Mozaïque; het festival heeft een 
uitstekende signatuur en uitstraling en is onderscheidend van karakter. Met de verschillende 
programmalijnen draagt Motel Mozaïque door heel het jaar bij aan de kwaliteit van het muziekaanbod in 
de stad. De Raad bepleit een grotere, eigenstandige ontwikkeling van de beeldende-kunstprogrammering 
binnen de vele activiteiten die onder de vlag van Motel Mozaïque vallen. Hij is voorts van mening dat de 
beoogde grote concerten commercieel rendabel zouden moeten zijn en adviseert daarom het gevraagde 
extra bedrag van € 50.000 niet toe te kennen. 
Aangevraagd: € 360.000 
Advies: Positief € 300.000 
 

Beschrijving aanvraag 
De eerste editie van Motel Mozaïque zag het licht tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 na enkele 
spontane brainstormsessies over het aanbieden van popmuziek in een andere setting dan gebruikelijk. 
Inmiddels worden door de Stichting Motel Mozaïque verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder 
het hoofdfestival Motel Mozaïque, Bazar Curieux en een serie van tien grote concerten.  
Stichting Motel Mozaïque, altijd op zoek naar de mooist mogelijke, organische mix van de kunstdisciplines 
popmuziek, theater, performance en beeldende kunst, waarbij het thema gastvrijheid in het programma 
is verweven en wordt gekoppeld aan actuele maatschappelijke onderwerpen en grootstedelijke 
ruimtelijke issues. De stad Rotterdam fungeert als podium en als inspiratiebron. De focus op de 
maatschappelijke inhoud wordt tijdens het hoofdfestival vormgegeven in de projecten Plaza Mozaïque, 
Slapen in Kunst en de tours langs interessante plekken met gidsen . 
Voor de (inter)nationale kunstprogrammering is Motel Mozaïque altijd op zoek naar de nieuwste trends, 
stromingen en talenten. Motel Mozaïque trekt een jong publiek, voor hen is het festival een eerste 
kennismaking met nieuwe kunstvormen en performance. De prikkelende programmaopzet draagt bij aan 
het bevorderen van kunstbeleving en de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden daarmee. 
onderscheidt het festival zich.  
De naam Motel Mozaïque symboliseert de grondhouding van gastvrijheid en de diversiteit aan 
kunstdisciplines die samen de basis vormen van het festival. In het Motel worden de doelgroepen: makers, 
artiesten, publiek en pers ontvangen, het gepresenteerde werk vormt het Mozaïque.  
Motel Mozaïque ziet het als haar missie om haar gasten te verrijken met waardevolle belevenissen en 
inzichten door in Rotterdam kwalitatief hoogstaande kunst te verbinden met maatschappelijke en 
ruimtelijke onderwerpen. Daarbij is de stad het decor, met bruisende programma’s binnen de muren van 
culturele instellingen en in de openbare ruimte draagt Motel Mozaïque bij aan verlevendiging van de 
binnenstad. Het festival trekt een grote stroom festivaltoeristen naar de stad, tweederde van de 
bezoekers komt van buiten. Ook wordt veel persaandacht gegenereerd, waarmee wordt bijgedragen aan 
het imago van de stad.  
Onder de naam Laboratoire Mozaïque worden 5 programmalijnen geschetst voor de Cultuurplanperiode 
2013-2016. De eerste is het jaarlijkse hoofdfestival Motel Mozaïque in de toonaangevende 
kunstinstellingen, openbare pleinen en verborgen plekken in Rotterdam. Popmuziek wordt gecombineerd 
met beeldende kunst, theater en performance. De gidsenprogramma’s, Slapen in Kunst en Plaza en Perron 
Mozaïque betrekken de bezoekers nauw bij de stad. Het tweede programma is Bazar Curieux 4.0, dat 
bedacht is voor het Rotterdams Architectuur Festival. Het programma met voornamelijk popmuziek, wordt 
gepresenteerd middels een route door de stad. Er is ruimte voor grote concerten, maar ook voor 
kleinschaligheid en het experiment; van de deelnemende artiesten wordt iets speciaals gevraagd. De 
derde (nieuw te ontwikkelen) programmalijn is Fabrique Mozaïque dat duurzaam gebruik maakt van het 
stramien en de werkmethode van Motel Mozaïque. Het decor is de industrie en de haven, het publiek 
verplaatst zich met een boot met divers kunstaanbod naar diverse locaties waar optredens en 
performances worden gegeven. In het vierde programma Club Mozaïque wordt in debatten en brainstorms 
inzichtelijk gemaakt hoe nieuwe programmathema’s en samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Tot 
slot een jaarlijkse serie met grote popconcerten in De Rotterdamse Schouwburg en de Doelen. Hiermee 
wil Motel Mozaïque verantwoordelijkheid nemen bij afwezigheid van een volwaardig grootstedelijk 
poppodium in Rotterdam. Voor deze concerten wordt een additioneel bedrag van €50.000 aangevraagd, 
bovenop de €310.000 voor de andere programma’s.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  13.660 12.830 13.879 
structurele subsidie rijk 80.500 80.500 80.500 
  gemeente 308.500 308.500 308.500 
eigen inkomsten  370.000 400.000 291.000 
omzet  759.000 708.000 680.000 
bezoekersratio*  28,50 30,30 28,02 
eigen inkomstenratio**  95,1% 102,8% 74,8% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Met de muziekprogrammering slaagt Motel Mozaïque erin jaarlijks enkele grote commerciële artiesten te 
trekken die normaliter aan Rotterdam voorbij zouden gaan. De muziekprogrammering is van goede 
kwaliteit maar mag breder en gedurfder; na 11 edities ligt sleetsheid op de loer. De Raad merkt op dat de 
nu voorliggende beleidsnota van Motel Mozaïque zich nauwelijks uitspreekt over de artistieke visie van het 
festival en de inhoudelijke koers voor de komende jaren. De aanvraag heeft meer het karakter van een 
organisatorische voortgangsnotitie. Onduidelijk wordt waarom verbindingen tussen verschillende 
kunstdisciplines worden gemaakt en wat die relaties dienen te veroorzaken. Voor een combinatiefestival 
als Motel Mozaïque is een dergelijke artistieke visie van groot belang.  
Het onderdeel beeldende kunst van Motel Mozaïque is redelijk van kwaliteit, zij het niet opvallend. De 
beeldende kunstactiviteiten vertonen weinig ontwikkeling, zijn niet echt spannend meer. Het onderdeel 
lijkt als instrument te worden ingezet bij de andere activiteiten van het festival. De Raad bepleit dan ook 
een grotere, eigenstandige ontwikkeling van de beeldende-kunstprogrammering binnen de vele 
activiteiten die onder de vlag van Motel Mozaïque worden aangekondigd.  
 
DNA van de stad 
Het festival Motel Mozaïque is van belang voor Rotterdam. Het kiest de stad tot onderwerp, het 
exploreert de stad tot in de meest bijzondere uithoeken. Het programma van het festival ondersteunt het 
verhaal van de stad en maakt dit zichtbaar. Het festival, door zijn programmering enigszins elitair van 
karakter, maakt slim gebruik van vaste en wisselende locaties en zorgt voor een sterke wisselwerking 
daartussen. De combinaties van verschillende kunstdisciplines maken van Motel Mozaïque een speels, echt 
Rotterdams festival. In de randprogrammering zoekt men naar een laag instapniveau door onderdelen 
gratis toegankelijk te maken. Het festival heeft een uitstekende signatuur en uitstraling, het is zeer 
onderscheidend van karakter.  
 
Ondernemerschap 
De sponsorwervingsactiviteiten van het festival zijn bedroevend (een sponsoropbrengst van 9.000 euro op 
een totaal aan inkomsten van bijna 520.000 euro in 2010). De meerjarenbegroting belooft de komende 
jaren weinig verbetering.  
Het is een goed idee geweest om recent een nieuwe, ervaren zakelijk leider aan te trekken, want op het 
punt ondernemerschap kan en moet het festival nog veel leren. In de nabije toekomst moet het aandeel 
eigen inkomsten aanmerkelijke vergroot worden.  
Het bevreemdt de Raad dat de bestuursvoorzitter werkt bij concertpromotor Live Nation, dit is met het 
oog op good governance niet gewenst.  
 
Talentontwikkeling 
Motel Mozaïque biedt talenten in de popmuziek en de beeldende kunst een podium, maar verder niet veel 
meer dan dat. Dat de activiteiten van de vrijwillige gidsen zouden bijdragen aan verdere 
beroepsontwikkeling is wat ver gezocht. Interessanter zou zijn te onderzoeken op welke manier de 
combinaties tussen kunstdisciplines kunnen bijdragen aan vernieuwing en talentontwikkeling van de 
deelnemende kunstenaars.  
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Metropoolregio 
Het festival heeft een nationaal karakter en weet, voor Rotterdam vrij uitzonderlijk, een groot publiek 
van buiten de regio aan zich te binden.  
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Museum Rotterdam 
 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is kritisch over Museum Rotterdam. Het museum vraagt veel 
subsidie aan en trekt jaarlijks slechts 50.000 bezoekers, bovendien worden weinig eigen inkomsten 
gegenereerd. De Raad heeft weliswaar waardering voor de experimenten met participatief verzamelen in 
de wijken, maar in de tentoonstellingen wordt de koppeling met de bestaande collectie onvoldoende 
gelegd. De Raad is vooral kritisch op de manier waarop Museum Rotterdam zich heeft voorbereid op het 
vertellen van het Verhaal van de stad; het museum is daarin de afgelopen periode te afwachtend 
geweest. De Raad ziet daarom voor het museum de komende vier jaar een kerntaak om met passend 
budget de collectie op een aansprekende manier te tonen aan het Rotterdamse publiek en ter 
voorbereiding op het Verhaal van de stad een blauwdruk te maken op een manier die recht doet aan alle 
onderdelen van de Rotterdamse geschiedenis, met gebruikmaking van de collectie.  
Aangevraagd: € 5.398.000 
Advies: Positief € 3.750.000 en een tussentijdse evaluatie 
 

Beschrijving aanvraag 
Museum Rotterdam is het stadsmuseum van Rotterdam, dat de actuele, veelkleurige stad als vertrekpunt 
neemt. Het museum is gevestigd in het Schielandshuis en de Dubbelde Palmboom in Historisch Delfshaven 
en geeft betekenis aan de stad Rotterdam door het onderzoeken, bewaren en ontsluiten van het erfgoed 
van de stad, door cultuureducatie en door het geven van presentaties.  
Het woord Historisch is uit de naam geschrapt om de eigentijdse benadering van het stadsmuseum te 
benadrukken. Museum Rotterdam spant zich in om de continuïteit en verwevenheid tussen de historische 
stad, de eigentijdse stad en de stad van de toekomst te laten zien. De missie van Museum Rotterdam 
luidt: MR stelt zijn kennis van de geschiedenis van Rotterdam in dienst van de actuele stad door samen 
met Rotterdammers het cultureel erfgoed te bewaren en te presenteren.  
De in de uitgangspuntennota Midden in de Stad geschetste wenselijkheid om de geschiedenis van de stad, 
het Verhaal van de stad, beter te vertellen en te presenteren door de Rotterdamse erfgoedinstellingen, 
was eerder aanleiding voor Museum Rotterdam en Maritiem Museum Rotterdam verschillende scenario’s 
onafhankelijk te laten onderzoeken. De onderzoekers concludeerden dat de beide musea niet dienen te 
fuseren, maar dat Museum Rotterdam zich verder moet ontwikkelen als museum dat de geschiedenis van 
de stad vertelt en zich daarbij concentreert op zijn eigen sterke kanten.  
Voor de komende cultuurplanperiode formuleert Museum Rotterdam twee beleidsspeerpunten: ten eerste 
het realiseren van het Verhaal van de stad vanuit de actualiteit en tegen de achtergrond van de in de 
uitgangspuntennota genoemde wenselijkheid om dit integrale verhaal te vertellen op één locatie en door 
een erfgoedbrede presentatie. Het tweede speerpunt is de verdere ontwikkeling van het museum tot 
Museum Rotterdam-op-locatie, waarmee het museum zijn toegevoegde waarde voor de stad als museum 
voor alle Rotterdammers vergroot.  
Museum Rotterdam voert de directie over de projectorganisatie die de komende beleidsperiode het 
Verhaal van de stad moet voorbereiden. Er moet bepaald gaan worden welke erfgoedpartners zullen 
deelnemen, wat hun inhoudelijke en financiële bijdrage zal zijn en op welke wijze aanvullende fondsen 
en financiële partners gevonden gaan worden. Museum Rotterdam heeft voor de komende beleidsperiode 
de taak om een geschikte locatie te zoeken, het Verhaal van de stad inhoudelijk uit te werken en de 
financiering van het project vorm te geven. Jaarlijks reserveert Museum Rotterdam daarvoor € 150.000 op 
de begroting, in totaal € 600.000 in de komende beleidsperiode.  
Museum Rotterdam wil het Verhaal van de stad vanaf de vroegste bewoningsgeschiedenis opdelen aan de 
hand van ingrijpende omslagpunten. Het wordt vormgegeven uit de diverse erfgoedcollecties van de stad. 
Zo wordt volgens het beleidsplan het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam na oplevering van het Verhaal van 
de stad in Museum Rotterdam geïntegreerd. Het Schielandhuis wordt niet geschikt geacht voor de 
gewenste grootse en meeslepende presentaties en daarom wordt voorgesteld na de cultuurplanperiode 
2013-2016 een nieuwe centrale plaats te betrekken van tenminste 1000 m2 tentoonstellingruimte met 
daarnaast ruimte voor collectiewisselexposities die zich op inhoudelijke en behoudstechnische gronden 
niet lenen voor exposities in de stad. Daarnaast biedt deze nieuwe centrale vestiging kantoorruimte, 
ruimte voor educatieve projecten en andere te vervullen functies. In totaal tenminste 2.500 m2. Museum 
Rotterdam voert oriënterende gesprekken om het Forum van Koolhaas in 2016 te betrekken.  
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Een essentieel onderdeel van de beleidsstrategie van Museum Rotterdam is het slaan van een brug tussen 
heden en verleden. Met de erfgoedexperimenten van Museum Rotterdam-op-locatie worden burgers 
betrokken, daarmee wordt volgens het museum het burgerschap van Rotterdammers versterkt. Om zich 
hier inhoudelijk en budgettair op te richten, wordt hiervoor jaarlijks € 150.000 opgenomen in de begroting 
en wordt de Dubbelde Palmboom afgestoten.  
Inhoudelijk gaat Museum Rotterdam ook in de toekomst, in het bijzonder samenwerken met Kosmopolis 
Rotterdam. Museum Rotterdam omschrijft zijn komende verzamelbeleid als De transnationale stad, met 
daarin aandacht voor het vastleggen van recente sociaal-culturele transformaties in de stad, de snel 
veranderende stad, nieuwe rituelen die in de stad waarneembaar zijn, nieuwe bedrijven en Rotterdam als 
jongerenstad. Voorts wordt een masterplan Cultuureducatie ontwikkeld, dit vanwege de verwachte 
terugloop in het aantal bezoeken van schoolkinderen door de afstoting van de Dubbelde Palmboom.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  79.792 81.204 65.973 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 5.522.000 5.522.000 5.522.000 
eigen inkomsten  1.197.950 947.000 860.035 
omzet  6.149.000 6.326.000  
bezoekersratio*  69,20 68,00 83,70 
eigen inkomstenratio**  21,7% 17,1% 15,6% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 22 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de pogingen die Museum Rotterdam onderneemt in 
het zoeken naar een nieuwe rol van het museum in de samenleving en naar innovatie in de museale 
praktijk. Het museum opereert al jaren in de wijken en slaagt erin nieuwe doelgroepen te betrekken 
hetgeen aansluit bij wat de gemeente van een stadsmuseum verwacht. Er is ook waardering voor het 
initiatief om samen met bewoners in de wijken de collectie te vormen, maar de Raad is van mening dat 
participatief verzamelen alleen ontoereikend is. De visie op de collectievorming zou zich meer moeten 
richten op hoe de bestaande collectie verbonden moet worden met de hedendaagse objecten. Die 
verbinding wordt ook in de tentoonstellingen te weinig gelegd. In het Schielandshuis werd de afgelopen 
beleidsperiode onvoldoende een brug geslagen tussen de user generated objecten uit de wijken en de 
bestaande collectie. De tentoonstellingen en de activiteiten stonden te vaak op zichzelf, de relatie tussen 
verleden en heden werd onvoldoende gelegd. 
De twee speerpunten in het beleidsplan zijn helder, maar de voorbereidingen op het Verhaal van de stad 
zijn niet concreet: het is onduidelijk hoe de presentatie inhoudelijk invulling zal krijgen. De Raad is van 
mening dat Museum Rotterdam daar in dit stadium veel meer over had kunnen vertellen. In het 
beleidsplan ontbreekt ook informatie over de meest recente stappen die het museum neemt in aanloop 
naar het Verhaal van de stad. De Raad had bovendien graag gezien dat het museum daar veel eerder een 
begin mee had gemaakt, ook al is de ideale locatie nog niet voorhanden. Museum Rotterdam is de 
afgelopen periode onnodig afwachtend geweest, wat dat betreft is er te weinig verandering ten opzichte 
van de vorige cultuurplanadvisering. De Raad ziet voor het museum de komende vier jaar een kerntaak om 
met passend budget de collectie op een aansprekende manier te tonen aan het Rotterdamse publiek en 
ter voorbereiding op het Verhaal van de stad een blauwdruk te maken op een manier die recht doet aan 
alle onderdelen van de Rotterdamse geschiedenis, met gebruikmaking van de collectie. De Raad 
benadrukt dat de meidagen van 1940 en de periode van de Tweede Wereldoorlog hierin moeten worden 
opgenomen.  
 
DNA van de stad 
Museum Rotterdam betrekt bewoners uit de wijken actief bij de verschillende projecten, participatie en 
diversiteit zijn daarbij kernbegrippen. Daarmee voldoet Museum Rotterdam aan de criteria vermeld onder 
DNA van de stad.  
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Ondernemerschap 
Het gevraagde bedrag is hoog voor wat wordt geleverd: de experimenten in de wijken en de 
tentoonstellingen in het Schielandshuis. Er wordt door het museum weinig geld uit de markt gehaald en 
met 3,5% publieksinkomsten en overige inkomsten in de normbegroting 2013-2016 scoort het museum 
laag, de inkomsten uit de kaartverkoop zijn onder de maat.  
Met 50.000 bezoekers per jaar trekt het Schielandshuis ten opzichte van de andere grote Rotterdamse 
musea weinig publiek, zeker in relatie tot het subsidiebedrag.  
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling speelt in het beleidsplan van Museum Rotterdam nauwelijks een rol van betekenis.  
Het afstoten van de Dubbelde Palmboom is begrijpelijk, maar geen reden voor Museum Rotterdam om zich 
ontslagen te achten van de verantwoordelijkheden tot het bieden van educatieve programma’s in het 
Schielandshuis.  
 
Metropoolregio 
Deze factor speelt geen rol. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Music Matters 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur oordeelt in principe negatief over een bijdrage voor Music 
Matters in het cultuurplan. De Raad onderkent dat de activiteiten van Music Matters, hoewel wisselend 
van kwaliteit, van belang zijn voor de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren. Ze zouden 
echter verankerd moeten worden bij de partnerinstellingen die deel uitmaken van de Muziekcoalitie. De 
Raad hecht er aan dat de instellingen die deel uitmaken van de Muziekcoalitie de activiteiten binnen hun 
eigen budgetten realiseren. Na vijf jaar dreigt het programma Music Matters, bij het uitblijven van 
keuzes door de partners, te institutionaliseren en dat is volgens de Raad niet de bedoeling en ook niet 
wenselijk. Het programma was immers een impuls om een beweging aan te jagen. 
De Raad is er zich evenwel van bewust dat de activiteiten van Music Matters niet in één ogenblik kunnen 
worden overgedragen aan de partners. Daarvoor is een afbouwfase nodig. Om budgettaire redenen kan de 
Raad in de ondersteuning hiervan helaas niet tegemoetkomen. 
Aangevraagd: € 400.000 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen. 
 

Beschrijving aanvraag 
Stichting Music Matters werd in 2007 opgericht voor de uitvoering van het stadsbrede programma Music 
Matters. Het doel was door middel van muziek de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren 
te vergroten. Music Matters wil de samenhang bevorderen tussen de vele initiatieven en organisaties op 
het gebied van muziekeducatie en talentontwikkeling. De activiteiten van Music Matters zijn 
onderverdeeld in vier thema’s: eerste kennismaking met muziek, wijkparticipatie, talentontwikkeling en 
docentontwikkeling.  
In de komende cultuurplanperiode wil Music Matters de projecten in nauwe afstemming met zijn partners 
continueren. Het programma wil zich met name op de 12-18 jarigen gaan richten, in vier lijnen: de 
binnenschoolse cultuureducatie, buitenschoolse cultuureducatie, kunstbeoefening in de vrije tijd en 
kunstbeoefening met een beroepsperspectief (talentontwikkeling). Naast het primair onderwijs wil Music 
Matters zich ook richten op het voortgezet onderwijs. 
Bij alle hierna genoemde activiteiten is Music Matters veelal met andere instellingen verantwoordelijk 
voor de uitvoering: SKVR Muziekschool, scholen, theaters, wijkgebouwen, locale cultuur centra, WMDC, 
Mobiliteit in Muziek, mbo instellingen, Hiphop in je Smoel, Epitome Entertainment en andere. 
Music Matters zou graag zien dat muziekonderwijs weer een vast onderdeel wordt in het basisonderwijs. 
Nu dit niet het geval is, wil de stichting zang en muzikale kennismaking in het basisonderwijs bevorderen. 
Ruim 100 scholen worden bij deze aanpak betrokken. De stichting wil een langdurig muzieklestraject 
aanbieden aan basisschoolleerlingen in 16 wijkorkesten op ruim 40 scholen. De SKVR wil deze wijkorkesten 
uiteindelijk als wijkmuziekscholen gaan positioneren. Met tientallen basisscholen zet Music Matters een 
netwerk op van 20 Rotterdamse wijkkinderkoren onder de naam Zangmakers.  
Met Brass Meets wordt de ontwikkeling van Caribische brassmuziek in Rotterdam gestimuleerd, door in de 
Brassbandschool blazers en slagwerkers voor brassband op te leiden. De deelname aan de school groeit. 
Vanaf 2011 is de school geïntegreerd in de SKVR Muziekschool, echter de basisinfrastructuur en de 
methodiek van de Brassbandschool vergen nog de nodige aandacht. In vervolg hierop wil Music Matters 
brassbands blijven ondersteunen. 
De 12-18 jarigen (vo en mbo) is nog een relatief onderbedeelde groep in de muziekeducatie. Voor deze 
doelgroep zoekt Music Matters samen met onderwijsinstellingen naar nieuw aanbod. Music Matters streeft 
naar een doorgaande lijn van educatieve projecten op de basisschool naar talentontwikkeling. Dat wil de 
stichting bereiken met laagdrempelige trajecten, waarin het plezier centraal staat, tot aan de Music 
Matters Award, waarmee jong talent met professionele ambities een podium krijgen aangeboden. 
Naast het initiëren van projecten richt Music Matters zich op het versterken van het netwerk, het weven 
van het zogeheten Muziekweb. In 2010 werd de Muziekcoalitie opgericht, waarin de zes grootste 
muziekinstellingen zijn vertegenwoordigd: De Doelen, Codarts, SKVR, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
WMDC en Music Matters. Deze coalitie stelde in 2011 een Masterplan ‘Overal Muziek’ op dat in 2012 
resulteert in een website. Hierop staat het gezamenlijk muziekeducatie-aanbod van de partners aan het 
onderwijs in doorlopende leerlijnen. Een tweede activiteit van het netwerk is Music Matters Day & Night, 
een tweejarig concept voor een totaalpresentatie van de activiteiten. Als derde wil Music Matters de 
samenwerking met de muziekopleidingen als Codarts, Music College Albeda en de Zadkine Popacademie 
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versterken. Tot slot organiseert de stichting bijeenkomsten met andere instellingen met het oog op 
kennisuitwisseling, afstemming en samenwerking.  
De afgelopen jaren werkt Music Maters veel samen met Rotterdamse podia, festivals en evenementen, aan 
de hand van workshops tot podiumpresentaties. Daarmee draagt de stichting bij aan de verlevendiging van 
de binnenstad. Tot slot organiseert de stichting sinds 2011 ‘Music Maters presents…’, een reeks concerten 
in De Unie en de Doelen, waarin jong talent en samenwerken centraal staan. Hier ontmoeten stijlen en 
scenes elkaar. 
 
Tot en met 2012 wordt Music Maters ondersteund vanuit het gemeentelijke programma Cultuurbereik. 
Omdat dit programma niet wordt gecontinueerd vraagt de stichting voor de komende cultuurplanperiode 
een bijdrage uit het cultuurplanbudget. De stichting heeft de afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro 
gegenereerd aan externe inkomsten uit fondsen. In 2011 is Music Maters samen met de SKVR gestart met 
het uitbouwen van een instrumentenfonds.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  13.453 25.665 27.550 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 450.000 405.000 405.000 
eigen inkomsten   21.942 12.226 
omzet     
bezoekersratio*  33,40 15,80 14,70 
eigen inkomstenratio**   5,4% 3,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De aanvraag van Music Matters bevat een helder plan waarin de activiteiten goed zijn omschreven. De 
projecten zijn ambitieus in hun pogingen om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met muziek. 
Music Matters wil als intermediair met allerlei activiteiten in de stad een laagdrempelig podium bieden 
voor kinderen en jongeren, waarbij de samenwerkingspartners zorgen voor de inhoud. Tegelijkertijd wil 
het met leertrajecten, workshops en dergelijke een belangrijke schakel vormen naar het 
muziekonderwijs. Die ambities vindt de Rotterdamse Raadvoor Kunst en Cultuur lovenswaardig.  
Er zijn evenwel kwaliteitsverschillen in de activiteiten waar te nemen. De Music Matters Award heeft zich 
ontwikkeld tot een belangrijk instrument voor talentontwikkeling in de stad. De Brassbandschool is een 
goed initiatief, dat niet alleen laagdrempelig is, maar dat ook kwaliteitseisen stelt aan de deelnemers. De 
wijkorkesten bevorderen weliswaar door hun lage drempel de kennismaking met het fenomeen muziek 
maken, maar in dit programma ontbreekt een artistiek uitdagende aanpak. Ze dienen eerder een 
welzijnsdoel dan een artistiek doel. 
 
De Raad vraagt zich in het algemeen af of de activiteiten van Music Matters niet geborgd zouden moeten 
zijn in het takenpakket van de instellingen, die hier eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Toen het 
programma in 2007 stadsbreed werd gelanceerd, was er in Rotterdam een inhaalslag nodig in de 
cultuurparticipatie. Music Matters werd als tijdelijk programma in de muzieksector gestart en zou zichzelf 
op den duur weer overbodig moeten maken. De activiteiten zouden gaandeweg verankerd moeten worden 
bij de instellingen, die er toe doen. Bij sommige activiteiten is dit al gelukt. Naast de Brassbandschool 
wordt nu ook het merendeel van de wijkorkesten ondergebracht bij de SKVR Muziekschool.  
Na vijf jaar dreigt Music Matters, bij het uitblijven van keuzes door de partners, te institutionaliseren en 
dat is volgens de Raad niet de bedoeling en ook niet wenselijk. De partners van Music Matters die deel 
uitmaken van de Muziekcoalitie zouden veel meer uit zichzelf naar buiten kunnen treden met educatieve 
activiteiten en een laagdrempelige aanpak in de ontwikkeling van jong muziektalent. Dat zou niet alleen 
blijk geven van hun maatschappelijke betrokkenheid, maar het is ook in hun eigen belang. Door te 
investeren in de jeugd ontwikkelen de instellingen hun toekomstige publiek. Daarnaast is de Raad van 
mening dat de instellingen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor doorlopende leerlijnen in de stad.  
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DNA van de stad 
Music Matters heeft de juiste doelgroepen bereikt. Het programma is erin geslaagd een verbinding te 
maken met de stad en de wijken, daar waar de partners faalden. In deze zin onderscheidt Music Matters 
zich positief in het DNA van Rotterdam. 
 
Ondernemerschap 
Als intermediair heeft Music Matters aangetoond goed samen te werken met de muziekinstellingen die 
deel uitmaken van de (Rotterdamse) Muziekcoalitie. De Music Matters Award heeft de organisatie 
ontwikkeld tot een sterk merk. 
Music Matters is tot heden ondersteund door bijdragen uit programmabudgetten of overheidsfondsen, op 
zich begrijpelijk want bij dit participatieprogramma kunnen geen hoge publieksinkomsten worden 
verwacht. Door de vierjarige ondersteuning uit het gemeentelijk programmabudget Cultuurparticipatie 
kon Music Matters zich weliswaar verder ontwikkelen, maar de vraag is of deze financiering effectief is nu 
blijkt dat een deel van de partners zelf (nog) niet de verantwoordelijkheid nemen voor de 
participatiedoelstelling van Music Matters, noch financieel deelnemen in het programma.  
 
Talentontwikkeling 
De talentontwikkeling is de kerntaak van Music Matters als intermediair. Met name in de bemiddeling naar 
doorlopende leerlijnen presteert Music Matters goed. Niet alle activiteiten (wijkorkesten) getuigen 
daarentegen van een sterke visie.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio  nvt 
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 Nederlands Fotomuseum 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is gematigd positief over het beleidsplan van het Nederlands 
Fotomuseum. Als kunstmuseum is het niet onderscheidend, de bezoekersaantallen vallen tegen en de 
Raad krijgt uit het beleidsplan geen goed beeld van de samenwerking met SKVR op het gebied van 
educatie. Toch vervult het museum een belangrijke functie als samenwerkingspartner voor de wereld van 
de professionele fotografie en groeit het museum –weliswaar mondjesmaat- in zijn rol als nationaal 
instituut. 
Aangevraagd: € 822.500 en BKV-gelden € 127.000 
Advies: Positief € 753.000 en BKV-gelden € 127.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Nederlands Fotomuseum beschouwt fotografie als een maatschappelijk en artistiek medium dat helpt 
om de wereld in beeld te brengen en begrijpelijk te maken. Wat er op een foto staat is dus even 
belangrijk als de visie van de fotograaf. Fotografie speelt een cruciale rol in het collectieve geheugen van 
de samenleving. Voor het Nederlands Fotomuseum is de sterke documentaire traditie van de Nederlandse 
fotografie een belangrijke leidraad. De geschiedenis van de fotografie wordt nadrukkelijk benaderd vanuit 
een eigentijds vertrekpunt. De instelling beschouwt zichzelf dan ook zowel een kunstmuseum, een 
historisch museum als een archief.  
Een foto is niet alleen een beeld, maar ook een object. Daarvan heeft het Nederlands Fotomuseum er 
veel. De instelling is een nationaal museum dat met een collectie van ruim 4 miljoen beelden 
(negatieven, afdrukken, albums en daguerreotypieën) van vooral Nederlandse fotografen een essentieel 
deel van de fotocollectie Nederland beheert. Onder de fotografen van wie de collectie wordt beheerd zijn 
Rotterdammers goed vertegenwoordigd. Het museum verwerft bij voorkeur complete œuvres of projecten 
van fotografen. Binnenkort wordt de collectie fotografie van het Wereldmuseum, 100.000 objecten groot, 
in permanente bruikleen van de gemeente Rotterdam overgenomen. Het museum heeft goede 
depotvoorzieningen en er lopen een aantal restauratieprogramma’s. Het museum neemt het voortouw in 
de discussie over duurzame opslag van digitale fotobestanden. 
In het tentoonstellingsbeleid van het museum staat het presenteren van een breed scala aan 
internationale, historische en hedendaagse fotografie centraal, met een nadruk op de documentaire vorm 
en de eigen collectie, met daarnaast één keer per jaar een block buster. De kleine zaal van het museum 
blijft het platform voor vernieuwde projecten, jonge talenten en amateurfotografie. Rond het thema 
ZWART/WIT worden de komende drie jaar, door een tijdelijke extra bijdrage van een van de stakeholders 
van het museum, grensverleggende installaties en tentoonstellingen gepresenteerd. Het museum 
onwikkelt diverse websites en doet aan wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke functie wordt 
de komende cultuurplanperiode wel wat teruggenomen. 
Op educatief gebied gaat het museum nauw samenwerken met de SKVR Beeldfabriek en LantarenVenster. 
De instellingen vormen uit de eigen personeelsformatie één team van professionals op educatief gebied 
dat tot 75 freelance docenten en rondleiders kan worden uitgebreid. Daarmee kan het aanbod aan 
activiteiten aanmerkelijk vergroot worden en de kwaliteit verbeteren. Het museum heeft een programma 
voor vrijetijdsfotografen en organiseert met en voor hen om het jaar het Fotofestival aan de Maas. Samen 
met de SKVR Beeldfabriek zal voor deze doelgroep een cursusaanbod worden ontwikkeld. Het museum 
stopt veel energie in het verbeteren van de publieksfunctie van de Wilhelminapier en werkt in dit verband 
nauw samen met de andere culturele instellingen en commerciële functies op de pier. Er wordt gedacht 
aan een festival, gezamenlijke arrangementen, buitenevenementen, kleinschalige voorzieningen op 
straatniveau. Dit alles passend in de samen met de Dienst Stadsontwikkeling opgestelde toekomstvisie De 
Wilhelminapier als bestemming.  
Het museum beheert de best gesorteerde fotoboekwinkel van Nederland. Met de HEMA is een 
overeenkomst gesloten voor de verkoop van fotoafdrukken via dit winkelbedrijf. Ondernemerschap is in 
het museum breed ontwikkeld: meer dan 30% van de begroting wordt uit eigen inkomsten gedekt. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  50.980 53.033 64.000 
structurele subsidie rijk 2.135.500 1.422.500 1.836.500 
  gemeente 677.500 822.500 677.500 
 BKV gelden 127.000 123.000 123.000 
eigen inkomsten  1.558.000 1.510.000 1.318.000 
omzet  4.371.000 3.755.000  
bezoekersratio*  57,70 44,70 39,20 
eigen inkomstenratio**  53,0% 63,8% 52,4% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 31 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het beleidsplan van het museum toont zelfinzicht, is kritisch genoeg over het eigen functioneren. In zijn 
collectiebeherende en verzamelfuncties is het museum sterk. De educatieve activiteiten zijn naar 
behoren. De tentoonstellingen zijn wisselend van niveau. Met name op de inrichting van de 
tentoonstellingen (maar eigenlijk op het hele entreegebied van het museum) valt wel wat af te dingen. 
Het Nederlands Fotomuseum presenteert zichzelf in een drievoudige gedaante: als kunstmuseum, als 
archief en als historisch museum. Het museum beschouwt fotografie als een maatschappelijk en artistiek 
medium. Programmatisch kiest het museum voor de documentaire fotografie als uitgangspunt. Het 
tentoonstellingsprogramma van het kunstmuseum dat deze instelling dus ook wil zijn is niet opvallend. Er 
zijn enkele goede tentoonstellingen gepresenteerd zoals Nan Goldin, New Topographics, Quickscan NL. 
Deze ziet de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in het licht van het brede tentoonstellingsaanbod 
echter als incidenten. Ook de nu door het museum gepresenteerde beleidsnota presenteert op het vlak 
van fotografie als beeldende kunst geen visionaire vooruitzichten. Op dit onderdeel is het museum niet 
onderscheidend noch in Nederland noch daarbuiten.  
Over het algemeen komt het museum over als een wat introvert instituut. Het straalt degelijkheid, maar 
ook saaiheid uit. Het heeft zijn collectiebeheer goed op orde en is voor de professionele wereld een 
goede samenwerkingspartner. Het heeft een stap gemaakt door naar de Wilhelminapier te verhuizen, met 
alle problemen die daar nog liggen, maar qua bezoekersaantal scoort het museum nog steeds vrij laag. De 
grote verwachtingen waarmee het museum indertijd in Rotterdam begon aan zijn nationale functie zijn 
eigenlijk nog niet waargemaakt. De Raad ziet wel een geleidelijke groei en ontwikkeling, maar die zouden 
wel iets sneller mogen gaan. 
De samenwerking met de SKVR en LantarenVenster op het terrein van cultuureducatie schept, zeker in 
organisatorische zin, nieuwe mogelijkheden. Het werken met één team van educatoren kan op het brede 
vlak van de beeldcultuur een sterker aanbod aan onderwijs en bezoekers van deze drie instellingen met 
zich meebrengen. Noch uit de aanvraag van SKVR Beeldfabriek noch uit die van het Nederlands 
Fotomuseum krijgen wij echter een goede indruk van de inhoudelijke vernieuwing die door de educatieve 
samenwerking kan worden bereikt.  
 
DNA van de stad 
Het Nederlands Fotomuseum scoort niet bijzonder op het punt van DNA van de stad. Het draagt naar 
behoren bij aan de levendigheid op de Wilhelminapier, maar het blijft (zoals vaker met 
museumgebouwen) toch teveel een gesloten box met een weinig extraverte uitstraling. Op de overige 
criteria onder DNA scoort het museum onvoldoende. Wel is er aandacht voor jonge Rotterdamse 
fotografen en veel aandacht voor amateurfotografen en hun organisaties. 
 
Ondernemerschap 
Het museum haalt een behoorlijk percentage eigen inkomsten. Op dit punt scoort het, zonder opvallend 
inventieve maatregelen, naar behoren. 
 
Talentontwikkeling 
Het museum levert geen bijzondere bijdrage aan de functie talentontwikkeling. 
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Metropoolregio 
Op dit onderdeel scoort het museum neutraal. 
 
BKV-regeling 
Het Nederlands Fotomuseum gebruikte in het verleden de BKV-gelden voornamelijk voor educatieve 
taken. Nu wordt de nadruk gelegd op het inkomensvormend karakter van de BKV-gelden door te wijzen op 
de verschillende professionele kunstenaars die deze instelling in dienst heeft en op free lance basis 
inschakelt. Dat is op zich een begrijpelijke reactie op recente besluitvorming van het gemeentebestuur 
over de bestedingsrichting van de BKV-gelden, maar het heeft ook iets krampachtigs. De Raad meent dat 
dit museum opnieuw in de BKV-regeling kan worden opgenomen en wel voor het gevraagde bedrag, maar 
ziet de wijze waarop de instelling haar opbouwploeg en de publieksbegeleiders nu als beroepsmatig 
werkzame kunstenaars presenteert als een wat oneigenlijk beroep op de regeling. De Raad zou bij 
voorkeur het historische BKV-bedrag van het Nederlands Fotomuseum in het cultuurplanbudget 
onderbrengen en het BKV-budget aan een andere instelling toekennen, een en ander op een budgettair 
neutrale wijze. Gelet op de spanning die er op het cultuurplanbudget staat en het ontbreken van 
voldoende andere relevante BKV-voorstellen stelt hij echter om pragmatische reden voor om de situatie 
voor de komende vier jaar te laten voor wat zij is.  
 
Beoordelingskader  

 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Nieuwe Oogst 
 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt de aanvraag teleurstellend omdat die zich vooral 
concentreert op het podium en het daarop te realiseren muziekaanbod. Het poppodium begint 
langzamerhand wel wat te leven maar de home-base lijkt niet van de grond te komen. Exposities op het 
gebied van urban arts maken tot op heden geen overtuigende indruk. Op het gebied van 
talentontwikkeling, de hoofdtaak, is tot nu onvoldoende bereikt. De Raad heeft grote twijfels omtrent 
het ondernemerschap van de aanvrager en meent dat de aanvrager de te verwachten inkomsten 
schromelijk overschat. De Raad ziet wel in dat voor talentontwikkeling onder groepen jongeren die tot nu 
weinig kansrijk zijn in dit cultuurplan ruimte moet worden gemaakt. De Raad reserveert derhalve elders 
voor de functie talentontwikkeling zoals die gestalte had moeten krijgen bij Nieuwe Oogst, een bepaald 
bedrag onder nader te bepalen condities. 
Aangevraagd: € 686.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Nieuwe Oogst onderneemt activiteiten op vier terreinen 

 talentontwikkeling (selectie, toeleiding en ontwikkeling) 
 aanbieden van een podium 
 exploitatie van een ‘homebase’ 
 aanbieden van een netwerk 

 
Nieuwe Oogst is het platform voor talent tot ongeveer 25 jaar op het gebied van grootstedelijke ‘urban’ 
jeugdcultuur. Daarbij gaat het om een brede benadering, in principe komen alle disciplines aan bod 
inclusief cross-overs. Nieuwe Oogst brengt jonge talenten in aanraking met andere voorbeelden, coacht 
hen zowel in hun discipline als in ondernemerschap, biedt oefen- en of expositieruimte, legt contacten 
met relevante instellingen enzovoorts. Het is de bedoeling om aldus jaarlijks 25 tot 30 toptalenten te 
begeleiden, 90 concerten en/of tentoonstellingen te organiseren voor een kleine 40.000 bezoekers. In 
2011 deden 23 talenten mee aan Harvest me, het talentontwikkelinsgprogramma van Nieuwe Oogst. 
Inmiddels zijn de eerste talenten naar nationaal niveau doorgebroken. Tot 15 december 2011 werden een 
kleine 40 concerten en evenementen georganiseerd voor bijna 11.000 bezoekers. 
 
De talentontwikkeling gaat in 6 stappen 

 scouten 
 selectie 
 behoeftebepaling 
 lessen, workshops, masterclasses 
 presentatie 
 evaluatie 

 
Bij de evenementen zal er op worden toegezien dat alle disciplines in balans worden aangeboden.  
Er is een laagdrempelige ontmoetingsplek, de Homebase waarin jongeren contacten leggen, ervaringen 
uitwisselen, experimenteren enzovoorts. Per jaar worden daar 2500 personen verwacht. Vanaf 2010 
participeert Nieuwe Oogst tezamen met de BUMA in het driedaagse evenement BUMA Rotterdam beats, 
een festival/cq. Muziekconferentie, waarbij urban muziek centraal staat. Er wordt gewerkt aan 
uitzendingen door een lokaal radiostation. Met het IFFR wordt samenwerking gezocht rondom de productie 
en presentatie van videoclips uit Rotterdam-Zuid. 
 
Jaarlijks wordt een groei van 10% verwacht in talenten, bezoekersaantal en inkomsten. Uiteindelijk zal 
60% van de totale baten gedekt worden uit eigen inkomsten uit horeca en entree. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  50.875 7.030  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 650.000 700.000  
eigen inkomsten  46.000 178.000  
omzet  696.000 878.000  
bezoekersratio*  12,78 99,60  
eigen inkomstenratio**  7,1% 25,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt de aanvraag teleurstellend omdat die zich vooral 
concentreert op het podium en het daarop te realiseren muziekaanbod. De overige disciplines komen niet 
uit de verf. Zo ontbreekt een visie op dans terwijl er op urban gebied in de stad heel wat aan de gang is. 
Andere actieve instellingen op het gebied van de urban culture komen in de aanvraag niet of nauwelijks 
voor. Zo wordt niet duidelijk wat de meerwaarde van Nieuwe Oogst is naast de bijdrage die andere 
instellingen op dit gebied leveren. Terwijl urban en talentontwikkeling Rotterdamse toverwoorden zijn die 
op andere plekken in de stad veel helderder worden uitgewerkt wordt niet duidelijk wat Nieuwe Oogst er 
mee wil. De Raad stelt zich dus de vraag wat Nieuwe Oogst aan de stad toevoegt. De aanvraag geeft hier 
onvoldoende helderheid over. De aanvraag is vanwege zijn wordingsgeschiedenis moeilijk op zijn merites 
te beoordelen; op grond van beleidsmatige overwegingen is het podium juist op deze plek gerealiseerd. 
Louter op papier lijkt deze instelling te voorzien in een breed gedragen maatschappelijke behoefte op een 
unieke plek; in de praktijk is dat zeer de vraag. Het betreft een aanvraag die naar de mening van de Raad 
op deze plaats in de stad moeilijk kans van slagen heeft en niet gedragen wordt door de doelgroep en niet 
of nauwelijks een netwerk vormt met overige in deze branche vergelijkbare instellingen. 
 
DNA van de stad 
Op het eerste gezicht zou deze aanvraag die de culturele participatie in Rotterdam-Zuid beoogt van een 
moeilijk te benaderen groep jongeren een bijdrage aan de pluriformiteit in Rotterdam moeten leveren. De 
Raad concludeert echter dat veel kansen voor nieuwe, onverwachte vormen van samenwerken worden 
gemist. Als gevolg daarvan wordt de nagestreefde verlevendiging van de stad en toename van de 
veelvormigheid niet gerealiseerd. Nieuwe Oogst had in redelijke overzienbare termijn moeten uitgroeien 
tot een culturele hotspot maar maakt dat niet waar. Het poppodium begint langzamerhand wel wat te 
leven maar de home-base lijkt niet van de grond te komen. Naar eigen waarneming van de Raad is het er 
soms erg stil. Exposities op het gebied van urban arts maken tot op heden geen overtuigende indruk. De 
organisatie is nog duidelijk zoekende naar een zichtbaar profiel. Tot op heden leeft deze plek onder 
jongeren niet; anders dan een uit andere doelgroepen samengesteld uitgaanspubliek in het weekend, dat 
deels de door een commerciële exploitant georganiseerde dansavonden bezoekt. De instelling mag dan 
inmiddels voldoende bekend zijn onder de doelgroep; ze spreekt blijkbaar onvoldoende aan. De aanvraag 
blijft in gebreke in een beschrijving van de mate en manier waarop de instelling een rol kan en wil spelen 
in de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid. 
 
Ondernemerschap 
Hoewel startend vanuit een onzekere situatie heeft de organisatie verzuimd een gedegen sterkte-zwakte 
analyse op te stellen.  
De opgevoerde personeelskosten zijn onvoldoende gedifferentieerd.  
Voorziene inkomsten uit entrees en horeca gaan vanaf 2013 met een factor 10 omhoog zonder dat dit 
optimisme gerechtvaardigd is. De aanvraag wordt daarom door de Raad als onrealistisch aangemerkt. Er 
worden geen concrete voornemens gepresenteerd hoe de hooggespannen verwachtingen kunnen worden 
ingelost.  
Het tekort dat in 2009 en 2010 is veroorzaakt door het gehele eigen vermogen te verbruiken is in 2011 
niet weggewerkt.  
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De Raad zet vraagtekens bij een post als vergoeding voor bestuursleden, zeker na een periode waarin 
onvoldoende resultaten zijn geboekt. Het zwaartepunt in de exploitatie komt te liggen op de realisatie 
van concerten en horeca-inkomsten terwijl dat in wezen niet tot de kerntaken van deze op 
talentontwikkeling gerichte organisatie hoort.   
Er is geen visie op de manier waarop de relatief grote publieksaantallen worden binnengehaald. 
Er wordt geduid op projectmatig werken zonder dat dit wordt toegelicht. 
 
Talentontwikkeling 
Nergens wordt duidelijk hoe een traject voor talenten er in de praktijk uit zou kunnen zien. Juist ten 
aanzien van kerntaken blijft de aanvraag vaag. Er wordt niets gezegd over een eventueel aanbod op het 
gebied van cultuureducatie.  
In de talentontwikkeling wordt onvoldoende met anderen samengewerkt; hooguit wordt meegelift op 
projecten die door anderen zijn opgezet. Uit de aanvraag blijkt niet hoe het principe van op maat 
gemaakte trajectontwikkeling in de praktijk moet worden ontwikkeld. Tot nu toe zijn daar geen tastbare 
voorbeelden van. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Nieuw Rotterdams Jazz Orkest 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over de aanvraag van het Nieuw 
Rotterdams Jazz Orkest. Het NRJO bestaat uit uitstekende musici, maar het niveau van de organisatie is 
amateuristisch. Met negen concerten per jaar is het orkest te weinig zichtbaar in de stad. De aanvrager 
onderstreept het eigen karakter van het orkest, maar verzuimt in een artistieke visie duidelijk te maken 
hoe dit gestalte krijgt. 
Aangevraagd: € 62.715 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Nieuw Rotterdams Jazz Orkest (NRJO) is voortgekomen uit het Rotterdams Jazz Orkest met een 
vernieuwde personele bezetting en instrumentale samenstelling. Het Rotterdams Jazz Orkest is in 2004 
opgericht en produceerde meer dan 70 concerten, waarvan het grootste deel op Rotterdamse podia en 
festivals. Het NRJO zegt met alle toonaangevende partners in de stad op het gebied van de jazz samen te 
werken. 
Het NRJO heeft een uitgebreid big band repertoire opgebouwd. Het nieuwe orkest is geen big band meer 
in de traditionele bezetting, maar een flexibel ensemble. Daarnaast kan het NRJO worden 
gekarakteriseerd als een ‘schrijvend’ orkest, met musici die ook componeren. 
Het NRJO claimt een belangrijke bijdrage te leveren aan het Rotterdamse jazzklimaat. De Doelen heeft 
het ensemble de status van ‘huisorkest’ verleend. Het orkest zoekt de samenwerking met andere 
kunstdisciplines, waaronder dans, film en opera. Dit leidt tot een verruiming van de stijl, verbreding van 
het repertoire en tot meer publiek. 
De afgelopen jaren zijn voor elk nieuw concert nieuwe composities en arrangementen geschreven, zowel 
door huisarrangeur Johan Plomp als door gastarrangeurs. Het Rotterdams Jazz Orkest werkte ook met 
bijzondere gastartiesten en producers en organiseerde themaconcerten rondom jazzcoryfeeën als Wayne 
Shorter en Ornette Coleman. 
In de komende cultuurplanperiode wil het NRJO het repertoire verder ontwikkelen, de samenwerking met 
internationale componisten, arrangeurs en musici uitbouwen en spelen op nationale en internationale 
podia en festivals. Het wil daarbij nieuw publiek werven en meer aan zich binden. In de publiciteit zoekt 
het NRJO naar een duidelijk beeldmerk om de herkenbaarheid in alle publiciteitsuitingen te vergroten. 
 
Elk jaar worden de volgende activiteiten gepland 

 een multidisciplinaire voorstelling, waarbij het NRJO wil samenwerken met de dans, film of opera 
disciplines 

 een concert met een door het orkest zelf geselecteerde gast 
 een concert in samenwerking met een groot jazzfestival in Rotterdam 
 eens in de twee jaar een educatief concert 
 eens in de twee jaar de NRJO-award, een prijs voor jong jazztalent 
 concerten bij twee culturele evenementen bijvoorbeeld Internationaal Film Festival Rotterdam, 

Operadagen Rotterdam, Museumnacht 
 enkele laagdrempelige informele concerten om te experimenteren met nieuw repertoire 

Het NRJO draagt bij aan een verlevendiging van de binnenstad met concerten op festivals en ongewone 
locaties. De internationale ambities zijn vooralsnog beperkt tot concerten in België en Duitsland. De 
bezuinigingen en de recessie leiden tot minder boekingen en lagere uitkoopsommen. Om die reden wil het 
NRJO inzetten op marketing & PR, een meer onafhankelijke positie, een eigen jazzfestival in 
samenwerking met LantarenVenster en tot slot een intensieve samenwerking met andere disciplines.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  1.320 1.200  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 51.000 51.000  
eigen inkomsten  30.000 38.000  
omzet  81.000 89.000  
bezoekersratio*  38,60 42,50  
eigen inkomstenratio**  58,8% 74,5%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Vier jaar geleden heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur positief geadviseerd in het vertrouwen 
dat de organisatie zou worden geprofessionaliseerd hetgeen helaas niet blijkt uit de voorliggende 
aanvraag. Hoewel het NRJO bestaat uit uitstekende musici, de organisatie is amateuristisch gebleven. Met 
negen concerten per jaar is het orkest te weinig zichtbaar in de stad. De aanvrager onderstreept het 
eigen karakter van het orkest, maar verzuimt in een artistieke visie duidelijk te maken hoe dit gestalte 
krijgt. De aanvraag geeft de indruk dat het NRJO een leuk en bevlogen orkest is, maar wat het nu 
eigenlijk is komt onvoldoende tot uitdrukking. Het NRJO wil multidisciplinair werken door samenwerking 
aan te gaan met film, dans of opera, maar nergens wordt zo’n samenwerking concreet gemaakt. De 
aanvraag steunt in hoge mate op de rol van de dirigent en zijn composities. Het organiseren van één 
educatief concert om de twee jaar getuigt weinig van een visie op educatie. Er blijkt niet welke artistieke 
redenen ten grondslag lagen aan de keuze om zich om te vormen van een big band naar een large 
ensemble. Van het NRJO zou men mogen verwachten dat het een eigen serie in de Doelen had, in eigen 
beheer of op uitnodiging, maar dat is niet het geval. In dit verband verbaast het de Raad dat het orkest 
zichzelf aanmerkt als één van de huisensembles van de Doelen.  
 
DNA van de stad 
Op dit aspect scoort het NRJO negatief gezien de geringe zichtbaarheid en verbondenheid met de stad. 
Het onderscheidt zich door de zwakke uitwerking van de aanpak niet als typisch Rotterdams.  
 
Ondernemerschap 
Op het terrein van ondernemerschap scoort het NRJO laag met het beperkte aantal concerten en slechts 
2000 bezoekers per jaar. De Raad adviseert het orkest op commerciële basis te gaan werken, zoals bands 
in de popsector. 
 
Talentontwikkeling 
Met één educatief concert om het jaar is hier weinig sprake van. 
 
Metropoolregio 
De betekenis voor de Metropoolregio is er gezien de smalle basis in Rotterdam nauwelijks.  
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio - 
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 North Sea Round Town 

 
Samenvatting advies  

North Sea Round Town is van meerwaarde voor de stad, het festival verrast en prikkelt door de cross-
overs en de programmering op onverwachte plekken. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
adviseert daarom positief over subsidiëring. Het is prijzenswaardig dat North Sea Round Town erin slaagt 
een omvangrijk Fringe Festival te organiseren met vrij beperkte middelen.  
Aangevraagd: € 73.000 
Advies: Positief € 71.000 
 

Beschrijving aanvraag 
De hoofdtaak van North Sea Round Town (NSRT) is het organiseren van een stadsbreed festival om de stad, 
haar bedrijven, instellingen, bewoners en bezoekers op te warmen voor- en te betrekken bij de komst van 
het North Sea Jazz Festival naar Rotterdam. Vanaf de komst van het North Sea Jazz Festival in 2006 zijn 
de ogen op Rotterdam gericht als dé jazzstad van Nederland. De stad mag jaarlijks rekenen op 70.000 
bezoekers en 1.200 artiesten uit de internationale jazzscene.  
North Sea Round Town zet een stadsbreed programma neer in samenwerking op zowel inhoudelijk als 
financieel gebied met vrijwel alle podia en organisaties uit het jazzveld, in totaal zo’n 90 stakeholders,. 
Daarmee treedt de sector eens per jaar krachtig naar buiten als het visitekaartje van Rotterdam.  
Voor en tijdens het moederfestival wil NSRT een festival presenteren met avontuurlijke programmering en 
met interessante combinaties tussen artiesten, podia en doelgroepen. Het festival draagt bij aan de 
inhoudelijke ontwikkeling en profilering van actuele jazz en geïmproviseerde muziek. De presentaties 
vinden plaats op onverwachte plekken zoals metrostations, kerken, musea, verzorgingstehuizen, balkons, 
pleinen, reguliere podia en in huiskamers.  
Daarmee laat NSRT de stad voelen dat een festival van wereldformaat binnen de stadsgrenzen zijn plek 
heeft gevonden en probeert het de stad zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers en toeristen; 
daarmee wil NSRT Rotterdam laten uitgroeien tot de jazzstad van Europa.  
Door de veelvormigheid van de Rotterdamse jazzscene is er voor alle mogelijke doelgroepen passend 
aanbod, van laagdrempelige kennismaking met jazz tot avant-garde, cross-overs met hiphop en pop, big 
band tot worldjazz.  
NSRT heeft de laatste vijf jaar een ontwikkeling doorgemaakt van een laagdrempelig Fringe Festival naar 
een organisatie die een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en profilering van Rotterdam als 
jazzstad met onder andere de komst van de Buma Jazzdag.nl naar Rotterdam als festivalonderdeel en de 
finale en prijsuitreiking van de Dutch Jazz Competition. NSRT is een landelijk platform geworden waar 
nationaal talent, landelijke programmeurs en landelijke media samenkomen om zich te presenteren, 
inspiratie op te doen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van jazz te bespreken. In de aanvraag 
van NSRT wordt een intensieve samenwerking geschetst tussen alle betrokken waarin JIR een centrale rol 
gaat spelen. NSRT geeft aan hierin enkele taken te kunnen onderbrengen. NSRT beoogt vanwege steeds 
toenemende organisatorische en financiële druk niet groter te groeien, maar daarentegen wel in te zetten 
op groei van kwaliteit en groei van publiek, van 78.000 bezoekers in 2011 naar 90.000 in 2016.  
NSRT beoogt ten slotte met verschillende projecten een impuls te geven aan talentontwikkeling van jonge 
musici. Er staat veel talent op de bühne, naast de Nederlandse jazztop. NSRT heeft een actieve rol in het 
opsporen en presenteren van jong talent en beoogt daarmee bij te dragen aan de breed opgezette keten 
voor talentontwikkeling in Rotterdam, onder andere door de samenwerking met Codarts, de SKVR en Music 
Matters. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  56.000 64.285 77.845 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 186.000 234.000 73.000 
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*  3,30 3,60 0,90 
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
North Sea Round Town presenteert in zijn goed geschreven aanvraag een duidelijke visie. Het festival 
draagt met de programmering op 90 locaties bij aan de zichtbaarheid van jazz in de stad ter voorbereiding 
op het North Sea Jazz Festival. Het is prijzenswaardig dat NSRT erin slaagt een omvangrijk fringe Festival 
te organiseren met vrij beperkte middelen. 
Naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zou, om sleetsheid in de formule te 
voorkomen, meer aandacht moeten komen voor een visie op de lange termijn. 
 
DNA van de stad 
Door op zeer uiteenlopende podia en onverwachte locaties te programmeren, verrast en prikkelt het 
festival. Ook worden cross-overs niet geschuwd met onder andere de popmuziek. Het festival is in zijn 
opzet dan ook echt Rotterdams; iedereen wordt bij het festival betrokken. NSRT koerst daarmee meer op 
het DNA van de stad dan op zijn artistieke kwaliteit. 
 
Ondernemerschap 
Het ondernemerschap bij NSRT is op orde, de bedrijfsvoering is gezond. Het grote economisch belang voor 
de stad is bovendien evident, er is sprake van een duidelijke multiplier. Het verwondert de Raad dat het 
hoofdfestival niet meebetaalt aan North Sea Round Town. In ogenschouw nemend dat Rotterdam het 
hoofdfestival met 6 ton ondersteunt uit de economische pot voor een periode van 10 jaar, zou dit voor de 
hand liggen. De marketingparagraaf is duidelijk en goed uitgewerkt, maar de website is weinig actueel en 
biedt geen aankondigingen van activiteiten. Zelfs met een door NSJF opgelegde geheimhoudingplicht ten 
aanzien van het programma, moet het mogelijk zijn meer uitnodigende content aan te bieden. 
 
Talentontwikkeling 
NSRT biedt talent een podium en koppelt in enkele gevallen artiesten van het hoofdfestival aan talenten, 
maar verder is het onderdeel talentontwikkeling wat mager uitgewerkt. De samenwerkingsverbanden zijn 
ad hoc en vooralsnog weinig verstrengeld in de programmering. 
 
Metropoolregio 
Met het North Sea Jazz Festival zijn dwingende afspraken gemaakt om niet met partijen uit Den Haag 
samen te werken. Beoordeling van activiteiten voor de metropoolregio is dus niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Onafhankelijk Toneel & Opera O.T. 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de producties die het Onafhankelijk 
Toneel & Opera O.T. in het verleden heeft gemaakt. De Raad is van mening dat het gezelschap betekenis 
heeft gehad voor vernieuwing van (interdisciplinair) theater en voor innovatie op het gebied van opera. 
Ook heeft het gezelschap bijgedragen aan de ontwikkeling van het theaterbestel in Rotterdam. De Raad is 
teleurgesteld over het voorgelegde beleidsplan. Uit het plan spreekt weinig visie, vuur of richting. Het 
gezelschap is er niet in geslaagd doorstroming of verjonging te bewerkstelligen. Op het gebied van 
ondernemerschap zijn de inzichten van het Onafhankelijk Toneel nauwelijks geëvolueerd. Het gezelschap 
is er onvoldoende in geslaagd om zijn band met de stad op een eigentijdse manier vorm te geven.  
Aangevraagd: € 850.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
O.T. Theater & Opera O.T. (O.T.) beschrijft als zijn missie: kunst maken door middel van theater. Voor 
O.T. is theater de plaats waar menselijke verhoudingen en drijfveren kunnen worden verbeeld. De 
organisatie stelt dat mensen de verbeelding nodig hebben om hun leven vorm te geven. Het O.T. wil kunst 
maken die de menselijke maat viert, die mensen verleidt om na te denken en die empathie en 
betrokkenheid bevordert. Kunst biedt mogelijkheden om te confronteren, evengoed kan zij troosten; voor 
O.T. zijn humor en relativering belangrijke ingrediënten. Met zijn werk wil O.T. een tegenwicht bieden 
aan wat het aanduidt als onze steeds harder wordende maatschappij. O.T. omschrijft zich expliciet als 
anti-cynisch. 
O.T. formuleert als doelstellingen voor de periode 2013-2016 

 het maken van kwalitatief hoogwaardige producties op het gebied van muziektheater en theater over 
maatschappelijke en emotioneel belangrijke onderwerpen 

 maatschappelijke verbindingen intensiveren en uitbreiden 
 ruimte geven aan jonge makers 
 het intensieve programma van educatie voortzetten evenals voorstellingen met jongeren en amateurs 
 nieuw beleid inzetten om het eigen pand aan de Sint Jobsweg tot een bruisend middelpunt te maken in 

combinatie met een meer commerciële aanpak 
 het publiek binden en bezoekeraantallen vergroten 

Ook noemt O.T. dat het in de komende periode de opvolging van de artistieke leiding gefaseerd wil 
uitvoeren. De twee artistiek leiders blijven in ieder geval nog aan tot eind 2016. O.T. heeft vanaf zijn 
oprichting tot begin 2012 gewerkt als coöperatieve vereniging UA. Begin 2012 is O.T. overgegaan tot de 
oprichting van een stichting met een raad van toezicht. Een doel is mede om de continuïteit van de 
organisatie te borgen en de transparantie van de bedrijfsvoering voor buitenstaanders te vergroten. Om 
de periode van het komende cultuurplan sterk, in een alliantie, tegemoet te treden heeft O.T. aansluiting 
gezocht bij of een aanbod voor facilitering van een functie gedaan aan verschillende culturele instellingen 
in de stad. Dit leidde niet tot resultaat omdat bleek dat de dienst Kunst en Cultuur al diverse allianties 
had geïnitieerd.  
O.T. brengt uiteenlopende producties: familievoorstellingen, interdisciplinaire producties, poppenspel 
met live video, bewerkingen van romans, klassiek en hedendaags theaterrepertoire en opera. Het 
beleidsplan van O.T. noemt zijn positie in het Nederlandse theaterbestel uniek, vanwege de 
multidisciplinaire achtergrond van zijn artistiek leiders: theater, dans en beeldende kunst. O.T. heeft die 
positie vooral omdat de artistiek leiders de sterke drang hebben te blijven experimenteren, met behoud 
van de eigen, herkenbare signatuur. Zijn stijl omschrijft O.T. met een citaat, als ”helder, inhoudelijk en 
toegankelijk is, zonder een knieval te doen voor het publiek.” 
O.T. brengt in zijn producties ervaren en jonge spelers samen. De spelers hebben tijdens het 
repetitieproces een grote inbreng, wat resulteert in een hecht ensemble binnen de productie. O.T. maakt 
twee grotere theaterproducties per jaar die in het eigen theater en zalen in het land spelen en een 
kleinere productie die misschien uitsluitend in het eigen gebouw te zien zal zijn. O.T. heeft geen vast 
ensemble, waardoor het organisatorisch niet eenvoudig is om voorstellingen lang op het repertoire te 
houden. O.T. herneemt echter wel producties van theatervoorstellingen.  
In de voorgaande jaren heeft O.T. met verschillende vooraanstaande gezelschappen en ensembles 
samengewerkt in goed ontvangen operaproducties, onder andere met de Nationale Reisopera en De 
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Nederlandse Opera. De Rotterdamse Operadagen hebben bijgedragen aan de eigen ontwikkeling als 
operaproducent én aan de samenwerking tussen Rotterdamse instellingen. Voor de komende 
cultuurplanperiode ziet O.T. weinig mogelijkheden om grote operaproducties te realiseren tenzij daarvoor 
specifiek (project)middelen gevonden kunnen worden. O.T. herneemt drie operaproducties op uitnodiging 
van een festival in de Verenigde Staten..  
O.T. wil in de komende periode een aantal producties maken op basis van het klassieke theaterrepertoire 
en van nieuwe teksten en muziektheaterproducties. Daarnaast wil het een keer per twee jaar een grote 
coproductie maken in samenwerking met bijvoorbeeld jongeren of amateurspelers. O.T. zet zijn beleid op 
het gebied van talentontwikkeling voort met verschillende trajecten. In Studio’s organiseert O.T. 
werkperiodes voor en met jonge, recent afgestudeerde acteurs, musici en dansers. De werkperiode wordt 
afgesloten met een presentatie voor publiek. Als erkend leerbedrijf biedt O.T. jaarlijks stageplaatsen aan 
studenten van uiteenlopende opleidingen (mbo, het kunstvakonderwijs en/of universiteiten).  
O.T. biedt ruimte aan amateurtheatergroepen, onder andere voor de jaarlijkse amateurtheaterdag, 
workshops voor amateurs en eenmaal per twee jaar een voorstelling met amateurs en professionele 
acteurs samen.  
O.T. heeft veel aandacht aan educatie, de basis ligt in de korte lijn tussen artistieke directie en het hoofd 
educatie. O.T. bereidt leerlingen en docenten voor op een verkenningstocht in de wereld van het theater 
en biedt hen zo de gelegenheid op een verrassende nieuwe manier naar de wereld te kijken. Na afloop is 
er nazorg. O.T. zet, in samenwerking met Rotterdamse culturele instellingen en scholen, doorlopende 
leerlijnen op van primair tot en met voortgezet onderwijs. Ook biedt O.T. inleidingen en nagesprekken bij 
zijn voorstellingen voor volwassen publiek. Uiteenlopende publieksgroepen bereikt O.T. met speciale 
voorstellingen of gericht aanbod van arrangementen. 
O.T. wil Rotterdammers in zijn eigen gebouw een gastvrij huis bieden, waar de bezoeker zich welkom 
voelt en waar hij niet verloren raakt in een grote massa. O.T. hecht bijzonder aan de intimiteit en sfeer 
van het eigen huis, kwaliteiten die overeenkomen met zijn voorstellingen en speelstijl. In de komende 
jaren wil O.T. zijn eigen gebouw meer tot een bruisend centrum maken, met het eigen culturele aanbod 
van voorstellingen en door de ruimte te verhuren (aan non-profitorganisaties en aan commerciële 
partijen), ook onderzoekt O.T. of de horecafunctie kan worden versterkt.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  12.502 12.685 12.994 
structurele subsidie rijk 1.317.000 1.298.000 1.277.000 
  gemeente 923.000 923.000 923.000 
eigen inkomsten  326.000 518.000 601.000 
omzet  2.566.000 2.739.000  
bezoekersratio*  179,20 175,10 169,30 
eigen inkomstenratio**  14,6% 23,3% 27,3% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 50 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft grote waardering voor de producties die het 
Onafhankelijk Toneel in het verleden heeft gemaakt. De Raad is van mening dat het gezelschap betekenis 
heeft gehad voor vernieuwing van (interdisciplinair) theater en innovatie op het gebied van opera. De 
producties van het gezelschap tonen een eigen idioom en een consistente herkenbare signatuur. De Raad 
prijst de operaproducties uit eerder jaren. Op het gebied van opera heeft het Onafhankelijk Toneel een 
goede staat van dienst, voor wat betreft zijn eigen producties en de coproducties met de De Nederlandse 
Opera en de Nationale Reisopera. Die producties zijn goed ontvangen door publiek en pers. Daarin heeft 
het gezelschap een sterk netwerk. Tijdens de Rotterdamse Operadagen is het Onafhankelijk Toneel een 
opvallende en gewaardeerde deelnemer. 
De Raad is dan ook teleurgesteld in het voorliggende beleidsplan. Daaruit spreekt weinig visie, vuur of 
richting. Het beleidsplan bevat weinig concrete plannen, over de artistieke kracht van de producties van 
het gezelschap in de periode van het huidige cultuurplan is de Raad niet onverdeeld positief.  
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De Raad vindt het jammer dat het Onafhankelijk Toneel in zijn beleidsplan opera een onderbelichte 
positie heeft gegeven. De strekking van de opmerkingen over dat onderwerp is dat, alleen indien daarvoor 
financiële middelen beschikbaar komen, overwogen wordt nieuwe operavoorstellingen te maken. De Raad 
betreurt het dat Onafhankelijk Toneel zijn operafunctie voorwaardelijk poneert, juist vanwege de 
verdiensten van het gezelschap op dat gebied. Een van de gevolgen kan zijn dat het aanbod aan opera in 
Rotterdam verder verschraalt, terwijl er wel degelijk een publiek is voor deze discipline.  
Voor wat betreft de andere terreinen is het beleidsplan weinig overtuigend. De Raad betreurt het dat het 
Onafhankelijk Toneel er niet in is geslaagd een sterk programma te schetsen of nieuwe plannen krachtig 
te verwoorden. De inhoud van het beleidsplan is sympathiek, zij het zoekend en behoudend, het wekt de 
indruk dat het gezelschap nu vooral strijdt om te overleven.  
 
DNA van de stad 
De Raad is niet onverdeeld positief over de relatie van het Onafhankelijk Toneel met het DNA van de stad. 
De Raad acht het prijzenswaardig dat het gezelschap zijn eigen artistieke lijn volgt. De producties en de 
opvattingen van het Onafhankelijk Toneel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het theaterbestel 
in Rotterdam. Het gezelschap slaagt erin om diversiteit in zijn publiek te brengen door zijn projecten op 
het gebied van talentontwikkeling en met groepen uit het onderwijs. Het gezelschap is in festivalverband 
goed zichtbaar in de stad. Het eigen gebouw van het gezelschap op de Müllerpier is markant en heeft een 
toegevoegde waarde voor zijn omgeving. De manier waarop het Onafhankelijk Toneel het gebouw gebruikt 
is beperkt. Het Onafhankelijk Toneel zou vanuit en in zijn gebouw een grotere rol voor de directe 
omgeving kunnen spelen of het voor andere doeleinden kunnen (laten) gebruiken dan louter de eigen 
voorstellingen. De Raad ziet tot zijn teleurstelling het fraaie eigen theatergebouw vooral functioneren als 
een cocon. De entourage van dat eigen huis en de sfeer beoordeelt de Raad als aangenaam. De Raad 
betreurt dat het gezelschap, ondanks zijn jarenlange aanwezigheid in de stad, relatief weinig binding 
heeft met Rotterdam. Het gezelschap slaagt er onvoldoende in om zijn band met de stad op een 
eigentijdse manier vorm te geven. 
 
Ondernemerschap 
Het aantal bezoekers van het Onafhankelijk Toneel is met 12.000 (cijfers 2009, 2010), waarvan de helft 
uit Rotterdam, niet groot. Daaraan is debet dat het gezelschap betrekkelijk weinig voorstellingen geeft 
buiten Rotterdam. Het gezelschap maakt weinig gebruik van zijn potentie om meer eigen inkomsten te 
genereren. In de komende jaren denkt het gezelschap meer publiek te werven door jaarlijkse festivals te 
verbinden aan de reguliere activiteiten. Dit streven is loffelijk, echter om structureel meer publiek te 
werven en meer eigen inkomsten, is een proactieve benadering nodig die in het beleidsplan ontbreekt. De 
inzichten van het gezelschap op het gebied van ondernemerschap evolueren nauwelijks. Integendeel, de 
prognoses om eigen inkomsten te verwerven zijn weinig realistisch. 
De Raad betreurt dat het Onafhankelijk Toneel geen coalitiepartners heeft gevonden in andere 
theaterinstellingen in Rotterdam. Het Onafhankelijk Toneel heeft tot 2012 gefunctioneerd als een 
coöperatieve vereniging. Drie van de leden waren afgevaardigd in het bestuur. De makers vormden 
tezamen directie en bestuur. De keuze voor deze rechtsvorm komt sympathiek over en drukt de 
onderlinge solidariteit uit. Deze bestuursvorm heeft echter het nadeel dat de directie ambities, 
doelstellingen en beleid niet met regelmaat spiegelt aan een raad van bestuur. Het gezelschap lijkt 
daardoor op ondernemend gebied achterop te zijn geraakt. De Raad ziet in deze constructie de 
kwetsbaarheid van het gezelschap en is van mening dat deze werkwijze de doorstroom en verjonging van 
de artistieke staf heeft bemoeilijkt. De Raad acht het positief dat het gezelschap, zij het laat, heeft 
gekozen de rechtsvorm om te vormen tot een stichting met een raad van toezichtmodel.  
 
Talentontwikkeling 
De Raad beoordeelt de trajecten voor talentontwikkeling en de educatieve activiteiten van het 
Onafhankelijk Toneel positief. Het gezelschap heeft over talentontwikkeling een overtuigende visie en 
levert met zijn activiteiten op dat gebied een positieve bijdrage. Het Onafhankelijk Toneel neemt zich 
veel projecten voor om binnenshuis talenten op te leiden, maar de Raad is van mening dat het sterke 
accent op die projecten de balans in het activiteitenprogramma van het Onafhankelijk Toneel verstoort. 
De activiteiten op het gebied van educatie leveren enthousiasmerende bijeenkomsten op. De Raad 
betreurt het dat een convenant met een pedagogische academie eenzijdig, dus buiten toedoen van het 
gezelschap, door de onderwijspartner is beëindigd. De voorgenomen voorstelling in samenwerking met 
vrijetijdsacteurs ligt in een ver verschiet. 
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Metropoolregio 
De Raad onderkent dat het Onafhankelijk Toneel publiek bereikt van buiten Rotterdam. Het beleidsplan 
maakt echter niet aannemelijk dat er een sterke bezoekersstroom afkomstig is uit de metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag. De vermelde relatie met theaters in Den Haag betreft reguliere speelbeurten, 
zonder beduidende betekenis voor de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam niet op te 
nemen in het cultuurplan. Het verhaal van de oorlog dient op korte termijn te worden opgenomen in het 
Verhaal van de stad dat wordt voorbereid door Museum Rotterdam. Om de opname van de functie van 
het OorlogsVerzetsMuseum in het brede ‘Verhaal van de stad’ mogelijk te maken stelt de Raad voor om 
voor dit doel een nader te bepalen deel te reserveren van het incidenteel beschikbare bedrag van € 5 
miljoen in de jaarschijven 2013 en 2014. 
Aangevraagd: € 582.000  
Advies: Geen structurele opname in het cultuurplan voor de gehele periode 2013-2016. Uit het vrij 
beschikbare budget in de eerste twee jaarschijven van het cultuurplan wordt een bedrag vrijgemaakt om 
de functie van het OorlogsVerzetsMuseum te integreren in het Verhaal van de stad zoals ontwikkeld door 
het Museum Rotterdam. 
 

Beschrijving aanvraag 
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam formuleert zijn missie op de volgende wijze; het museum “wil 
op een herkenbare wijze de herinnering levend houden aan en het verhaal vertellen van het 
bombardement, de onderdrukking en het verzet in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 
actuele betekenis hiervan duidelijk maken voor jong en oud”. Particulier initiatief leidde in 1985 tot 
de oprichting van het OorlogsVerzetsMuseum. In 2006 kreeg het de opdracht te professionaliseren. Het 
museum heeft daaraan invulling gegeven door de collectie digitaal te registreren en te fotograferen, 
daarnaast is een collectieplan geformuleerd. Het museum is inmiddels opgenomen in het register van 
de Nederlandse Museum Vereniging. Het museum is nauw verbonden aan de Stichting Museum 
Rotterdam: de directeur van het OorlogsVerzetsMuseum is in dienst van het Museum Rotterdam. Het 
museum wil met zijn erfgoed-, tentoonstellings- en educatiebeleid zijn kennis van het oorlogsverleden 
van Rotterdam overdragen aan een zo breed mogelijk publiek.  
Het OorlogsVerzetsMuseum is een dynamisch museum dat zich eigentijds presenteert en een 
dwarsdoorsnede van de Rotterdamse bevolking wil bereiken door middel van de tentoonstellingen, 
projecten in het museum, radio-uitzendingen, website en sociale media. In de educatieve projecten 
streeft het museum ernaar een relatie te leggen tussen de geschiedenis van de stad en de persoonlijke 
geschiedenis van de jongeren die deelnemen. Het museum richt zich voornamelijk op leerlingen van 
het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op studenten, inburgeraars en nieuwe Rotterdammers. 
De plaats die het museum inneemt te midden van de andere musea met betrekking tot de Tweede 
Wereldoorlog is in zoverre uniek, dat het museum zich specifiek richt op de regionale geschiedenis. 
Het verzamelbeleid richt zich op Rotterdamse objecten, documenten en verhalen, daardoor biedt het 
museum vooral een burgerperspectief. Volgens het museum vervult het nog immer een waardevolle 
functie voor de stad, gezien de groei van de publieke interesse, de vraag vanuit het onderwijs en de 
toeloop van toeristen uit alle delen van de wereld.  
Het gebrek aan financiële middelen is echter een blijvende bron van zorg voor het museum. Met het 
huidige budget kan alleen aan de meest basale vraag worden voldaan, de publieke openstelling en het 
realiseren van educatieve activiteiten. Om het OorlogsVerzetsMuseum op verantwoorde wijze te 
kunnen exploiteren en aan de groeiende vraag vanuit het onderwijs te kunnen voldoen, wordt een 
bedrag van €582.000 begroot uit het Rotterdamse cultuurplan. Dat is een verhoging van €276.000 ten 
opzichte van de vorige cultuurplanperiode. Vanuit financieel oogpunt zou het OorlogsVerzetsMuseum 
op termijn willen worden opgenomen in de organisatie van Museum Rotterdam, maar heeft voorkeur 
de komende beleidsperiode op de huidige locatie te blijven.  
Met dit advies wordt aan het OorlogsVerzetsMuseum in de komende twee jaar de tijd geboden de 
integratie met het Museum Rotterdam te realiseren.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  10.063 12.631 12.442 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 306.000 376.000 393.000 
eigen inkomsten  113.000 73.000  
omzet  419.000 451.000  
bezoekersratio*  30,40 29,80 31,60 
eigen inkomstenratio**  36,9% 19,4%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft sympathie voor de passie waarmee het 
OorlogsVerzetsMuseum wordt vormgegeven. Er zijn naast de vaste collectie soms interessante 
tentoonstellingen te zien en de invloed van de vele vrijwilligers is merkbaar. Over het algemeen 
zijn de tentoonstellingen echter wat amateuristisch opgesteld en ontbreekt een moderne visie op 
het exposeren. Het museum richt zich op een van de meest aansprekende, emotionele en 
interessante verhalen uit de geschiedenis van de stad, maar de onderbouwing van de gekozen 
museale vorm ontbreekt. Ook ontbreekt een lange termijnvisie op de verteltechnieken en 
toekomstige aansluiting bij jongere generaties. Ten slotte zet de Raad zijn kanttekeningen bij de 
waarde van de collectie die eerder een algemeen verhaal over de oorlog vertelt dan dat zij de 
specifiek Rotterdamse situatie belicht. De collectie overlapt daarmee vele andere oorlogscollecties 
in het land. Dit overwegende beoordeelt de Raad de functie van het OorlogsVerzetsMuseum als 
meer maatschappelijk dan museaal. De Raad acht het noodzakelijk dat het verhaal van de oorlog 
wordt verteld in het kader van het Verhaal van de stad, waarin de Raad Museum Rotterdam een 
voortrekkersrol toedicht. Ook stelt de Raad dat niet langer gewacht dient te worden met de 
integratie van de functie van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam in Museum Rotterdam, het is 
niet nodig dat langer uit te stellen. Het verhaal van de oorlog neemt in de geschiedenis van de stad 
een dermate belangrijke plek in dat de Raad beide partijen enige tijd gunt om tot een integratie 
van de verhalen te komen die recht doet aan deze centrale periode in de geschiedenis van 
Rotterdam. De Raad adviseert het OorlogsVerzetsMuseum niet op te nemen in het cultuurplan. 
 
DNA van de stad 
Het verhaal dat in het museum wordt verteld behoort onmiskenbaar tot het DNA van de stad, de 
collectie is echter grotendeels niet specifiek Rotterdams. De collectie heeft geen grote meerwaarde ten 
opzichte van andere, gelijksoortige aan de oorlog en het verzet gewijde musea in Nederland. Het 
museum heeft aantoonbaar draagvlak onder een groep senioren, verder bezoeken vooral schoolklassen 
het museum. Het museum draagt op zijn locatie onder de Pieter de Hoochbrug niet bij aan 
verlevendiging van de stad en er worden geen vernieuwende concepten ontwikkeld op het gebied van de 
presentatie van erfgoed.  
 
Ondernemerschap 
Het museum trekt slechts 12.000 bezoekers, de marketing is te beperkt.  
 
Talentontwikkeling 
Het educatieve programma is weinig ontwikkeld.  
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Metropoolregio 
Het museum onderhoudt geen banden met partijen in Den Haag.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Operadagen Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over Operadagen Rotterdam. Het artistieke 
concept rijpt ieder jaar en het publieksbereik groeit. Positief vindt de Raad dat er zowel op 
organisatorisch als artistiek gebied intensief wordt samengewerkt met veel instellingen in de Rotterdamse 
muziek- en theatersector. Operadagen Rotterdam heeft zich geworteld in de stad en is er naar het 
oordeel van de Raad niet meer uit weg te denken. 
De Raad stelt voor, binnen de beperkte financiële ruimte, Operadagen Rotterdam te subsidiëren met de 
helft van het bedrag dat toegekend is voor de cultuurplanperiode 2009-2012 en als biënnale om en om 
met Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival te organiseren. Beide moeten blijven bestaan vanwege hun 
unieke waarde voor de stad. 
Aangevraagd: € 450.000 
Advies: Positief € 204.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Operadagen Rotterdam is een samenwerkingsverband van presenterende en producerende Rotterdamse 
instellingen: de Doelen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rotterdam Festivals, Rotterdamse 
Schouwburg, OT/Opera-OT, Nieuwe Luxor Theater, Jeugdtheater Hofplein en Ro theater. 
Aan het eind van het theaterseizoen worden in tien dagen hoogwaardige opera, vernieuwend 
muziektheater en gemeenschapsprojecten geprogrammeerd op tal van binnen- en buitenlocaties in de 
stad. Naast eigen producties en initiatieven ontwikkelt Operadagen Rotterdam in nationaal en 
internationaal verband coproducties. Operadagen Rotterdam wil opera en muziektheater als een 
toegankelijke en aansprekende podiumkunst brengen en bijdragen aan een beter leefklimaat in de stad. 
Sedert 2007 is Guy Coolen intendant. Door zijn omvangrijke netwerk heeft hij getracht Operadagen 
Rotterdam op de internationale kaart zetten, als cultureel ambassadeur, als programmeur van 
internationale producties in Rotterdam en als co-producent voor Europese projecten. De afgelopen jaren 
werden de edities uitgewerkt aan de hand van thema’s, hetgeen de eenheid heeft versterkt. 
Door middel van de gemeenschapsprojecten als huiskamerconcerten, brunchconcerten in bedrijven, een 
voorstelling in een supermarkt en het meezing operaprogramma op de Koeweide in Crooswijk, heeft 
Operadagen Rotterdam veel Rotterdammers kunnen betrekken bij het festival. Operadagen Rotterdam 
brak een lans voor het openbreken van genres, locaties en publiek. Operadagen Rotterdam is een in 
Nederland uniek operafestival, met zijn accenten op genre- en publieksverbredende activiteiten. Het 
festival is veelvuldig in de landelijke en internationale pers besproken. Uit publieksonderzoek blijkt dat 
Operadagen Rotterdam wordt bezocht door een breed samengesteld deel van de Rotterdamse en 
Nederlandse bevolking. 
Voor de komende cultuurplanperiode 2013-2016 handhaaft Operadagen Rotterdam zijn drie motto’s: 
makers in de stad, verdieping in de stad en de stad en de wereld. De aanvrager wil het accent op de 
gemeenschapsprojecten, de bevordering van participatie en talentontwikkeling versterken. Community-
opera specialist Anthony Heidweiller wordt betrokken in het team. Hij zal in een multiculturele setting 
activiteiten genereren in de wijken, voor jong en oud. Operadagen Rotterdam wil in de komende edities 
ook kansen bieden aan jonge en nieuwe Nederlandse makers. Verder zullen in het kader van 
talentontwikkeling cursussen, workshops, masterclasses, inleidingen en andere publieksinformerende 
activiteiten worden georganiseerd. 
De artistieke keuzes in de programmering worden in de komende jaren bepaald door het overkoepelende 
begrip ‘revolutie’, dat in elk volgend jaar cyclisch wordt uitgewerkt in ‘Gelijkheid’, ‘Vrijheid’, 
‘Broederschap’ en ‘Een nieuwe wereld?’. Operadagen Rotterdam onderscheidt zich niet alleen door zijn 
eigenheid van andere grote festivals in de stad, maar ook door te kiezen voor de periode direct na het 
seizoen in mei. Het festival geeft daarmee een opwaartse impuls aan de bezoekersaantallen. 
Operadagen Rotterdam constateert dat er op nationaal niveau een crisis gaande is in de podiumkunsten, 
waar met name opera en muziektheater als kostbare genres onder lijden. Door de bezuinigingen van het 
rijk schrapt De Nederlandse Opera twee producties per seizoen en de Nationale Reisopera waarschijnlijk 
tweederde van zijn producties. Operadagen Rotterdam wil in deze tijden een baken blijven voor de opera 
en het muziektheater door een nationaal platform te zijn waar jaarlijks producties en coproducties 
worden gepresenteerd en waar nieuwe makers nieuwe presentatievormen bedenken voor een nieuw en 
breed publiek. 
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Internationaal krijgt Operadagen Rotterdam steeds meer gewicht door de samenwerking met 
wereldvermaarde festivals en door medewerking te verlenen aan de internationale wedstrijd Music 
Theatre Now. 
Operadagen Rotterdam ziet de samenwerking met de bovenvermelde Rotterdamse partners als een 
creatieve vernieuwende vorm van ondernemerschap, omdat deze qua logistiek, strategie, financiën en 
met name artisticiteit winst oplevert voor de stad en de podiumkunsten in het land. Daarnaast werkt 
Operadagen Rotterdam ook plannen uit met diverse kleinere instellingen waaronder Theater Walhalla en 
De Player. 
Het laagdrempelige meezingproject Hoe klinkt Rotterdam? mondt uit in de Nacht van de Stemmen, het 
platform waar het festival en de stad de verbinding aangaan. Wegens het succes zullen de 
huiskamerconcerten door conservatoriumstudenten in de komende periode in aantal fors toenemen. 
Studenten van de Willem de Kooning Academie worden door Operadagen Rotterdam betrokken bij het 
maken van de festivalkranten. 
Door de talrijke uitvoeringen op buitenlocaties draagt Operadagen Rotterdam evident bij aan de 
verlevendiging van de binnenstad. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  18.950 21.272 24.843 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 706.500 706.500 706.500 
 BKV gelden    
eigen inkomsten  587.000 1.027.000 1.319.000 
omzet  1.406.000 1.897.000 2.196.000 
bezoekersratio*  37,30 33,20 28,40 
eigen inkomstenratio**  83,1% 145,4% 186,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is positief over de artistieke kwaliteit van Operadagen 
Rotterdam. Het artistieke concept rijpt ieder jaar en het publieksbereik groeit. Positief is dat er zowel op 
organisatorisch als artistiek gebied intensief wordt samengewerkt met tal van instellingen in de 
Rotterdamse muziek- en theatersector waaronder OT/Opera OT als producerende partner. Operadagen 
Rotterdam belichaamt als netwerkorganisatie deze samenwerking, maar voegt daar elk jaar een 
bijzondere meerwaarde aan toe door artistiek uitdagende keuzes vanuit bindende thema’, en door een 
scala van activiteiten die dwars door de gehele stad plaatsvindt. Operadagen Rotterdam heeft zich 
geworteld in de stad en is er naar de mening van de Raad niet meer uit weg te denken. Deze vorm van 
opera brengen past bij Rotterdam. In dit verband is de Raad positief over de keuze van Operadagen 
Rotterdam om de komende jaren structureel samen te werken met Anthony Heidweiller, oprichter van het 
YO! Operafestival in Utrecht. Heidweiller heeft de community-opera in Nederland geïntroduceerd, 
ontwikkeld en populair gemaakt.  
De Raad vindt Operadagen Rotterdam ook om een andere reden een bijzonder project. Operadagen 
Rotterdam bewijst namelijk dat het in een stad zonder een eigen operatheater desondanks een opera-
evenement van nationale en international allure kan realiseren voor een groot en divers publiek. Deze 
prestatie wordt in binnen- en buitenland geprezen, blijkens persreacties en bevindingen van buitenlandse 
operamakers en intendanten. Op deze credits kan Rotterdam trots zijn. 
In dit verband vindt de Raad het een gemiste kans dat er geen afstemming is met het Rotterdam 
Philharmonic Gergiev Festival dat, hoewel in een andere periode in het jaar, ook ambities heeft met de 
uitvoering van (scenische/concertante) opera in de Doelen. Daarnaast vindt de Raad het spijtig dat het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, ondanks dat het genoemd wordt bij de samenwerkingspartners, geen 
noemenswaardige rol speelt in het evenement.    
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DNA van de stad 
Operadagen Rotterdam scoort positief op de factor DNA van Rotterdam. Enerzijds engageert het 
topartiesten voor de grote (binnen) evenementen, anderzijds dringt Operadagen Rotterdam in de 
haarvaten van de stad met tientallen huisconcerten, met theatrale happenings op onverwachte locaties, 
met een traditioneel smartlappenfestival in Crooswijk enzovoorts. Op onorthodoxe wijze werkt de 
organisatie samen met andere instellingen en verrijkt en verlevendigt daarmee de stad. Met deze 
benadering bereikt Operadagen Rotterdam een groot gevarieerd publiek, dat meer divers is dan het 
publiek van de reguliere operagezelschappen in de Rotterdamse Schouwburg. Door de participatie van 
Jeugdtheater Hofplein bereikt Operadagen Rotterdam ook kinderen en jeugd, jongeren worden tot heden 
in mindere mate bereikt.  
 
Ondernemerschap 
Ook het ondernemerschap van Operadagen Rotterdam beoordeelt de Raad als sterk, in de eerste plaats 
om de solide en vertrouwenwekkende organisatie, en in de tweede plaats omdat het festival vanuit de 
samenwerking een bindende kracht weet te genereren, die ruimte geeft aan creatieve en vernieuwende 
impulsen. Met een relatief laag budget realiseert de aanvrager een interessant en divers aanbod en toont 
daarmee zijn innovatieve karakter. Nu het aantal producties van de operagezelschappen in Nederland 
door de landelijke bezuinigingen drastisch zal afnemen, vindt de Raad het van groot belang dat 
Operadagen Rotterdam in de gelegenheid wordt gesteld om zich nationaal en internationaal te profileren. 
 
Talentontwikkeling 
Voor wat betreft talentontwikkeling onderscheidt Operadagen Rotterdam zich niet in bijzondere mate. Op 
verschillende podia krijgt (jong) vocaal talent weliswaar kansen om zich te bewijzen, bijvoorbeeld in 
huisconcerten voor conservatoriumstudenten, uitvoeringen van amateur-gezelschappen en in opera-
uitvoeringen van Jeugdtheater Hofplein. Maar talentontwikkeling is niet expliciet een onderdeel in het 
beleid. 
 
Metropoolregio 
Het is evident dat Operadagen Rotterdam door de regionale uitstraling van het evenement ook van belang 
is voor de Metropoolregio. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio 0 
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 Passionate Bulkboek 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur kent geen voorbeeld van een organisatie die ontwikkeling van 
leesvaardigheid onder schoolgaande jongeren zo doeltreffend organiseert. Dat het Passionate Magazine 
wordt stopgezet kan de Raad billijken. De aangekondigde samenwerking met Poetry Internationale wordt 
nergens uitgewerkt. 
Aangevraagd: € 210.000 
Advies: Positief € 186.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Passionate Bulkboek is een literair-educatieve organisatie met als belangrijkste missie het stimuleren van 
de Nederlandstalige letteren bij jongeren van 15 tot 30 jaar. Dit gebeurt zowel op de vrijetijdsmarkt als 
in het voortgezet onderwijs en betreft zowel receptieve als actieve participatie. De organisatie is gericht 
op het hele Nederlandse taalgebied maar biedt vooral activiteiten op nationaal niveau aan die vaak hun 
uitvoering in de binnenstad van Rotterdam hebben. Ten opzichte van andere literaire instellingen in 
Nederland is Passionate Bulkboek complementair; men richt zich niet alleen op de organisatie van een 
festival en daarbij richt geen enkele andere organisatie zich expliciet op jongeren in deze leeftijdsgroep. 
Enkele andere instellingen die zich op jongeren richten houden zich alleen met poëzie bezig. Er zijn niet 
of nauwelijks andere instellingen die het literatuur tot in de haarvaten van het onderwijs brengen. 
 
Passionate Bulkboek biedt een reeks activiteiten die fungeren als een doorlopende leerlijn voor de 
doelgroep van 13 tot 30 jaar. De zeven activiteiten zijn niet alleen een doel op zich maar fungeren ook als 
stepping stone naar elkaar: 

 Dag van de literatuur (Doelen Rotterdam voor 4500 scholieren) 
 Dag van het Literatuuronderwijs (Doelen Rotterdam) voor enkele honderden docenten Nederlands 
 Passionate Magazine 
 Festival Geen Woorden Maar Daden (op vier plaatsen in het land) 
 Write Now! (schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot 24 jaar; één van de 10 voorrondes en finale in 

Rotterdam) 
 Jonge Jury, literatuurkeuze door jongeren in onderbouw voortgezet onderwijs 
 De Inktaap (slotdag in Doelen, Rotterdam), keuze uit reeds met prijzen bekroonde werken door 

leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo 
 
Met deze activiteiten worden circa 100.000 personen bereikt. Passionate toont aan dat de betrokkenheid 
van Rotterdam bij al deze evenementen de afgelopen jaren getalsmatig groot was of is toegenomen.  
In de periode 2013-2016 gaat Passionate Bulkboek haar maatschappelijke rol versterken door het 
verbeteren van literaire competenties en taalvaardigheid van kinderen in het voortgezet onderwijs tot 
één de kerndoelen te maken. Het nieuwe vmbo-project is daar de operationalisering van. Met dit project 
wordt een lagere instapmogelijkheid in de doorlopende leerlijn mogelijk (12 -13 jarigen). Het gaat hier 
om een interactief leesbevorderingsproject dat moet leiden tot het gedurende een bepaalde tijd 
produceren van een krant of magazine voor de doelgroep. 
Passionate Bulkboek zal zich nog meer dan voorheen toespitsen op de versterking van het literaire klimaat 
in Rotterdam. Zo is Passionate Bulkboek sinds het voorjaar van 2011 in gesprek met Poetry International 
om de mogelijkheden voor samenwerking per onderdeel in kaart te brengen. Het opzetten van een 
kwartaalprogramma in Zaal de Unie is een eerste concrete uitwerking van deze samenwerking. 
Zoals het er nu naar uit ziet zal vanaf 2013 Passionate Magazine in deze vorm worden gestaakt. Zowel het 
Nederlandse Letterenfonds als de gemeente hebben bekend gemaakt dat literaire tijdschriften niet meer 
op financiële steun kunnen rekenen. Bekeken zal worden of het blad in digitale vorm op bescheiden schaal 
kan worden voortgezet. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  73.726 9.768  
structurele subsidie rijk 500.500 403.500 0 
  gemeente 186.500 186.500  
eigen inkomsten  678.000 680.000  
omzet  1.365.000 1.270.000  
bezoekersratio*  9,30 60,40  
eigen inkomstenratio**  98,7% 115,3%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen  
 
Artistieke kwaliteit  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is enthousiast over de richting en de missie. Passionate 
Bulkboek is een productiehuis in literaire evenementen geworden en dat doen ze goed. Er is geen 
voorbeeld van een organisatie die ontwikkeling van leesvaardigheid onder deze doelgroep zo doeltreffend 
organiseert. De indruk bestaat wel dat de organisatie wat betreft haar taaklast tegen haar grenzen aan 
zit.  
 
DNA van de stad  
Passionate Bulkboek past met zijn aandacht voor laaggeschoolde groepen helemaal bij de stad. Het 
Magazine heeft de literaire geschiedenis van de stad goed vastgelegd en kan haar taak op dat gebied 
inderdaad als volbracht beschouwen. 
 
Ondernemerschap  
Passionate Bulkboek gaat proberen het tijdschrift naar het web over te zetten. 
Omdat Passionate Bulkboek een uitgebreid netwerk heeft kan dan wellicht gaan werken. Momenteel is er 
echter geen grote media-gevoeligheid. 
De slag naar de laaggeschoolde groep is een mogelijkheid om meer geld te gaan verdienen met 
lespakketten. 
De overhead van de organisatie is relatief zwaar. 
 
Talentontwikkeling  
De GDMW festivals worden door een zeer gemêleerd publiek bezocht. Talenten krijgen via de festivals, 
Write Now! en Passionate Magazine veel mogelijkheden aangeboden. Veel talent breekt vervolgens ook 
door naar landelijke circuits. 
Vmbo is een enorm veld waar vrijwel niemand iets doet; het vmbo-project verdient daarom alle aandacht. 
De plannen van Passionate zijn op dit punt te weinig gedetailleerd en niet uitgewerkt. 
 
Metropoolregio  
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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 Poetry International 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt het niet overdreven dat hier gesproken wordt over “het 
vlaggenschip van het literaire leven”. Toch zal Poetry International permanent het evenwicht moeten 
blijven zoeken tussen haar internationale reputatie en het voeling houden met de stad. De aangekondigde 
samenwerking met Passionate Bulkboek wordt nauwelijks uitgewerkt. Wat talentonwikkeling betreft zijn 
de aangedragen projecten niet overtuigend. 
Aangevraagd: € 284.000 
Advies: Positief € 254.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Poetry International werkt aan een krachtige aanwezigheid van goede poëzie wereldwijd. In standplaats 
Rotterdam is Poetry International “het vlaggenschip van het literaire leven”.  
Kern van de nieuwe koers is dat door uitbreiding van het aantal publieksmomenten door het jaar heen, 
door de permanente aanwezigheid op het web met een dynamische collectie voorzien van audio en 
videoclips Poetry International een “dagelijkse vast waarde wordt in het internationale poëzielandschap”.  
Wat betreft het festival komt in de programmering meer ruimte voor publieksparticipatie met workshops 
en in samenspraak met de SKVR Schrijverschool te organiseren wedstrijden. In het programma, dat werd 
teruggebracht van 7 naar 5 dagen, wordt de aandacht voor Nederlandse dichters verdubbeld. Het 
programma krijgt meer een thematisch karakter. Voor de aanstaande liefhebber en de nieuwsgierige 
bezoeker komen er laagdrempelige programma’s. Het recordbezoekersaantal van 2009, 5500 bezoekers, is 
het streefgetal voor de komende edities. Alle festivalvoordachten en speciale programma’s zijn live te 
volgen op het Poetry International Web. 
 
Oriëntatie op de stad komt onder meer tot uitdrukking in samenwerking met Passionate Bulkboek rond een 
viertal avonden in de vorm van een Letterenclub in De Unie. Daar komen niet alleen gevestigde dichters 
aan bod maar ook aanstormend talent uit b.v. de Write Now! competitie van Passionate Bulkboek. Op het 
festival is een Rotterdamdag. Centraal onderdeel daarvan is Rotterdam Classics meet Poetry International 
waarin films over de stad gekoppeld worden aan poëzie. De samenwerking met de ROTEB wordt 
geïntensiveerd. Poet in Transit is een programma waarin Poetry International een internationale dichter 
uitnodigt om zich gedurende een jaar in het bijzonder met Rotterdam bezig te houden. Hij of zij bezoekt 
de stad regelmatig en hij/zij is in ieder geval te gast bij het festival en bijvoorbeeld het Dunya festival. 
 
Poetry International neemt telkens in januari de inhoudelijke organisatie op zich van de grootste 
poëzieprijs van Nederland, de VSB Poëzieprijs. De rol van Poetry International bij de organisatie van de 
Gedichtendag wordt daarentegen teruggebracht tot de kern: inhoud, communicatie en bevorderen van 
samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Het is de bedoeling om Rotterdam te laten groeien tot 
één van de centrale steden van de Gedichtendag. De winnaar van de VSB Poëzieprijs treedt op tijdens het 
festival. 
 
Het Poetry International Web is het platform waarop naar verwachting in 2012 een begin wordt gemaakt 
met het digitaliseren van vrijwel het gehele bestand, zowel tekst als audio/video. Tezamen met enkele 
internationale organisaties wordt toegewerkt naar een World Wide Poetry Website. Gestreefd wordt naar 
een aantal dagelijks bezoekers van 7.000 per dag.  
 
Wat educatie en talentontwikkeling betreft zijn op de site Dichter in het web interactieve digitale 
leergangen voor het onderwijs te vinden Zo is er de lessenreeks Het gedicht is een bericht omtrent het 
leven van een dichter op het zuidelijk halfrond. Met het vertaalproject Met andere woorden worden 
vertalers in spé aangemoedigd het poëzievertalen tot hun vak te maken. Met dit programma tracht Poetry 
International organisaties en personen in Rotterdam actief te benaderen en te ondersteunen. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
Bezoekers festival  5.600 3.723  
Bezoekers Poetry International Web  900.000 1.683.610  
structurele subsidie rijk 552.000 552.000  
  gemeente 254.000 254.000  
eigen inkomsten  378.000 262.000  
omzet  1.184.000 1.069.000  
Bezoekersratio festival*  45,40 68,20  
Bezoekersratio Poetry International Web****  0,89 0,47   
eigen inkomstenratio**  46,9% 32,5%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
*totale structurele subsidie gemeente gedeeld door aantal bezoekers 
bij berekening landelijke subsidie niet meegerekend; is nml. bestemd voor de site 
aantal bezoeken site per jaar ongeveer 1.000.000      
**eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
*** bezoekers aan festival 
****=rijks + gemeentesubsidie gedeeld door aantal bezoekers Poetry Web 
 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De kwaliteit van dit internationaal hoog aangeschreven festival staan niet ter discussie. Er wordt in de 
nationale pers ruim aandacht aan besteed. Het festival stelt bezoekers en schrijvers/dichters/vertalers in 
staat om mensen uit allerlei landen, culturen en omstandigheden rechtstreeks te ontmoeten.  
De website is een enorme database van hoogstaande poëzie die, blijkens de aangevoerde cijfers, dagelijks 
door vele duizenden bezoekers overal ter wereld wordt geraadpleegd. Niet ten onrechte spreekt de 
aanvrager over “het vlaggenschip van het literaire leven”. Dat dit juist door het literaire leven dichtbij 
huis in Rotterdam zelf niet altijd als zodanig werd beleefd is door betrokkenen tijdens het festival 
manifest gemaakt en leidt in de plannen tot een aanpassing van de programmering. 
 
DNA van de stad 
In de aanvraag worden vele initiatieven aangekondigd die de aansluiting bij de stad kunnen versterken. 
Dit is ook nodig want Poetry International was de laatste jaren het contact met de stad enigszins verloren 
geraakt, zo hebben betrokkenen zelf een aantal malen duidelijk te verstaan gegeven. De inhoud en 
betekenis van alle aangedragen projecten is nog niet overtuigend, zoals bijvoorbeeld het vertaalproject 
voor Rotterdammers dat een hoog gehalte van politieke correctheid ademt. Poetry International zal 
permanent het evenwicht moeten blijven zoeken tussen haar internationale reputatie en het voeling 
houden met de stad. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is echter wel overtuigd van de 
bereidheid van de leiding van Poetry om de oriëntatie op de stad verder te versterken. Het project 
waarbij dichters in de gelegenheid worden gesteld te reageren op filmpjes over Rotterdam is daarvan een 
goed voorbeeld. Ook de samenwerking met Passionate Bulkboek wekt wat dat betreft verwachtingen. 
 
Ondernemerschap 
De realisatie van de VSB poezieprijs is zowel zakelijk als in termen van publieksbereik een geslaagd 
project te noemen. 
De aangekondigde samenwerking met Passionate Bulkboek wordt verder nauwelijks uitgewerkt, maar het 
feit dat Poetry samenwerking zoekt met derden juicht de Raad toe.  
Het is onbegrijpelijk dat Poetry International haar website met meer dan een miljoen hits per jaar niet 
commercieel weet uit te buiten. De inkomsten door verkoop van boeken en gadgets worden te gunstig 
ingeschat. De Raad stelt wel vast dat Poetry International de interne organisatie wat kostenontwikkeling 
betreft strak aanstuurt. De vraag is of daarom het subsidiebedrag in vergelijking met de vorige periode 
moet worden verhoogd. 
De Raad adviseert: handhaven van het budget en geeft in overweging wellicht niet alle aangekondigde 
nieuwe projecten op te pakken. 
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Talentontwikkeling 
Poetry International kondigt een aantal nieuwe projecten aan. Sommige daarvan zijn zeker interessant. 
De Raad is echter niet van al deze projecten even overtuigd, zoals hierboven opgemerkt. 
 
Metropoolregio 
Poetry International geeft enkele aardige vormen van samenwerking met Den Haag aan en is hierin ten 
opzichte van veel andere aanvragers in dit cultuurplan onderscheidend. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Popunie 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over subsidie van de Popunie. De Popunie 
heeft zich bewezen als belangenbehartiger voor popmuzikanten in Zuid-Holland, maar de Raad ziet geen 
reden deze activiteiten te bekostigen vanuit het cultuurplan nu financiering vanuit de provincie wordt 
afgebouwd. De Rotterdamse poppodia zouden zelf zorg moeten dragen voor een goede organisatie van het 
veld, de Raad ziet geen toegevoegde waarde in een nieuwe functie als intermediair voor de Rotterdamse 
popsector. 
Aangevraagd: € 300.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
De Popunie is een intermediaire organisatie ter ondersteuning van de popsector en -muzikanten, gericht 
op belangenbehartiging, educatie en talentontwikkeling. De Popunie wil de schakel zijn tussen 
(amateur)muzikanten en alle andere actoren in de popsector zoals oefencentra, podia, festivals, publiek, 
gemeente en popopleidingen. De Popunie promoot en ondersteunt de Rotterdamse popmuziek en 
popcultuur vanaf de basis, met een verscheidenheid aan diensten en projecten.  
Al meer dan 25 jaar vervult de organisatie die functie voor de provincie Zuid-Holland.. Bezuinigingen op 
de amateurkunstbeoefening bij de provincie en de behoefte aan een onafhankelijke poporganisatie voor 
Rotterdam hebben de Popunie doen besluiten een subsidieaanvraag te doen voor het Rotterdamse 
cultuurplan.  
De Popunie is van oudsher de belangenbehartiger van amateurmuzikanten. De beoogde activiteiten voor 
de stad Rotterdam worden ook vanuit dit oogpunt benaderd. In de Rotterdamse popsector worden veel 
kansen niet benut door onvoldoende samenwerking, gebrek aan afstemming en slecht ondernemerschap. 
De Popunie ziet voor zichzelf een rol weggelegd als de onafhankelijke poporganisatie om een structureel 
optreedcircuit in Rotterdam mogelijk te maken. Onderdelen van die functie zijn het oppakken van de 
promotie en informatievoorziening voor muzikanten. Dat is volgens de Popunie nodig om de kwaliteit van 
de popsector te versterken en talentontwikkeling structureel te ondersteunen.  
De eerste kerntaak is belangenbehartiging van popmusici en popsector. De Popunie ziet zich als een 
betrouwbare en laagdrempelige partij en belangrijk aanspreekpunt voor muzikanten op zoek naar een 
oefengelegenheid of voor podia op zoek naar geschikte artiesten. De Popunie fungeert als informatie- en 
adviescentrum en beheert een centrale database met Rotterdamse artiesten. Er zijn plannen voor een 
halfjaarlijks overleg met de kleinere podia en presentatieplekken om invulling te geven aan die 
adviesfunctie.  
Een tweede kerntaak is talentontwikkeling en verlevendiging van de binnenstad. Daarom zet de Popunie 
zich in de toekomst in om met het Promotieplan Rotterdam optredens van amateurbands te stimuleren op 
de kleinere podia en muziekcafés. Vanaf 2013 wil de Popunie de Grote Prijs van Rotterdam en een 
Rotterdamse Popweek organiseren.  
Derde kerntaak is bijdragen aan de promotie en collectieve marketing van Rotterdamse popmuziek door 
het digitaliseren en openbaar maken van het Rotterdams poparchief. Informatie over Rotterdamse bands 
en podia zullen in de toekomst te vinden zijn op de Rotterdamse Popserver. Door een gezamenlijk Haags- 
Rotterdams podium te realiseren tijdens Noorderslag/Eurosonic (Altersonic) wordt de aandacht gevestigd 
op artiesten uit de regio en invulling gegeven aan de Metropoolregio. De Popunie wil een actieve rol 
spelen in de collectieve marketing van de Rotterdamse poppodia.  
Stimuleren van cultureel ondernemerschap in de popsector is een vierde kerntaak. Daartoe worden de 
samenwerkingsverbanden met de verschillende popopleidingen in Rotterdam versterkt. Daarnaast wil de 
Popunie cursussen en coaching gericht op sponsoring ontwikkelen. Momenteel voorziet de Popunie in 
informatie voor artiesten over platendeals, promotie en management met de workshopdag Making Your 
Band. Ook wordt Rotterdams toptalent buiten de landsgrenzen financieel ondersteund door de Popunie. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  10.000 10.000 10.000 
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten  70.000 65.000 60.000 
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de knowhow op het gebied van educatie en 
talentontwikkeling en de opgebouwde goodwill in de popwereld. Als belangenbehartiger voor 
popmuzikanten in de provincie Zuid-Holland en in Rotterdam heeft de Popunie zich bewezen. Over de 
artistieke kwaliteit kan de Raad zich geen oordeel vormen omdat de Popunie een intermediaire 
organisatie is.  
Nu de financiële steun van de Provincie Zuid-Holland wordt afgebouwd wendt de Popunie zich tot de 
gemeente Rotterdam voor een financiële bijdrage uit het cultuurplan. De Raad ziet helaas geen reden om 
te adviseren dit verzoek te honoreren. De taak van belangenbehartiger is in Rotterdam niet urgent, er zijn 
hier voldoende goed geoutilleerde oefenruimtes. Het circuit van kleinschalige poppodia is weliswaar 
beperkt, maar zij worden door de Raad in staat geacht om zelf op te komen voor het gezamenlijke belang 
in collectieve marketing, verlevendiging van de binnenstad en promotie van popbands.  
 
DNA van de stad 
De Popunie richtte zich in de eerste plaats op jong talent en heeft zich ten doel gesteld optredens in 
muziekcafés en op kleinere podia te stimuleren en daarmee bij te dragen aan verlevendiging van de 
binnensteden in de provincie. Daarmee scoort de Popunie naar behoren op de criteria die gesteld zijn voor 
het onderdeel DNA van de stad.  
 
Ondernemerschap 
De Popunie stimuleert ondernemerschap bij bandjes en artiesten. Op het onderdeel ondernemerschap 
scoort de Popunie niet goed. De organisatie leunt voornamelijk op overheidsfinanciering, de Raad is van 
mening dat de Popunie in staat moet zijn meer inkomsten uit de markt te genereren.  
 
Talentontwikkeling 
De Popunie is een professionele organisatie op het gebied van educatie en talentontwikkeling en doet dit 
naar behoren. Een van de taken is het beheren van een database met bandjes uit de regio Zuid-Holland 
die beschikbaar is voor promotors en poppodia. Met regelmaat wordt het blad Speaker uitgebracht met 
informatie voor amateurmuzikanten over podia en festivals, het opstellen van technische riders, 
biografieën, en dergelijke. Daarnaast organiseert de Popunie verschillende bandwedstrijden, zoals de 
Highschool Music Competition; de Grote Prijs van Zuid-Holland; Popkids, workshops voor kinderen en 
internationale uitwisselingen met het programma Stage Europe Network.  
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Metropoolregio 
Er zijn aantoonbare relaties met organisaties in de regio Den Haag, er wordt goed samengewerkt. Met de 
organisatie van de Grote Prijs van Zuid-Holland bedient de Popunie amateurmuzikanten in de 
metropoolregio. Er is een concreet voornemen om een Rotterdams-Haags podium te verzorgen tijdens 
Eurosonic/Noorderslag.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit nvt 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio 0 
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 Prinses Christina Concours 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert om butgettaire redenen negatief over subsidiëring 
in het Cultuurplan 2013-2016 ondanks de positieve overwegingen. Het Prinses Christina Concours is een 
landelijk concours, dat wordt voorafgegaan door regionale concoursen onder andere in Rotterdam. 
Subsidiëring van het regionale concours door de gemeente Rotterdam heeft in deze bezuinigingsperiode 
geen prioriteit. Het Prinses Christina Concours is een ondernemende stichting waarvan mag worden 
verwacht dat, gezien de verhouding van het totaal aan gevraagde subsidies ten opzichte van de 
begroting, zij ook zonder het kleine gemeentelijke subsidie de activiteiten uitvoert. 
Aangevraagd: € 22.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Sinds 1967 organiseert het Prinses Christina Concours (PCC) concoursen voor jongeren van 12 tot 19 jaar. 
Centraal staat de klassieke muziek. Vanaf 2004 is de doelstelling verbreed met jazzmuziek. Het PCC 
organiseert vier landelijke concoursen 

 voor jongeren van 12-19 jaar het Prinses Christina Concours (klassiek) 
 voor dezelfde leeftijdsgroep om het jaar het Prinses Christina Compositie Concours 
 voor jongeren van 12-20 jaar om het jaar het Prinses Christina Jazzconcours 
 voor kinderen t/m 12 jaar het jaarlijkse Prinses Christina Junior Concours (internet) 

De deelnemers komen uit het hele land. De jury’s beoordelen niet alleen de presentaties, maar geven ook 
feedback in nagesprekken. De voorronden en finale van de regionale concoursen zijn in zes regio’s in 
Nederland, waaronder Rotterdam (West 1). De Nationale Finale is in Den Haag.  
Om kinderen op de basisschool en thuis in aanraking te brengen met klassieke muziek zet het PCC de 
Classic Express in, een door het hele land rijdende, uitvouwbare concertzaal, waarin prijswinnaars van 
concoursen optreden in ± 500 concerten per jaar. Ook worden kinderen bereikt met het tijdschrift ‘Kies je 
instrument’ (oplage 200.000) en de websites kiesjeinstrument.nl en benniebriljant.nl. 
De prijswinnaars van concoursen wordt een uitgebreid pakket aan (podium)ervaring en kansen aangeboden 
met het spelen in concerten in binnen- en buitenland. Daarnaast krijgen zij inhoudelijke adviezen en 
ondersteuning op zakelijk gebied. 
De gemeentelijke subsidie van de Gemeente Rotterdam wordt hoofdzakelijk benut voor de jaarlijkse 
regionale concoursen voor de Provincie Zuid-Holland (in Rotterdam) en masterclasses. 
De staf van het PCC bestaat uit 11 personen verdeeld over 7,45 fte. Daarnaast zijn er 55 vrijwilligers 
actief. Meer dan 2/3 deel van de inkomsten van het PCC bestaan uit bijdragen van sponsors en private 
fondsen en stichtingen. In de educatieve projecten wordt samengewerkt met voortgezet onderwijs, 
basisonderwijs en muziekscholen. Waar het gaat om ondersteuning, begeleiding en nazorg wordt 
samengewerkt met muziekscholen, conservatoria en privé-docenten en organisaties als zalen, orkesten en 
ensembles. 
In het cultuurplanperiode 2013-2016 wil het PCC de activiteiten in de huidige omvang voortzetten en 
consolideren wat de laatste jaren is opgebouwd. Ook wil het PCC als ‘kenniscentrum’ een bijdrage leveren 
aan discussies en onderzoeken over het thema talentontwikkeling. Om het deelnemers- en publieksbereik 
te blijven behouden wil het PCC de komende jaren meer gebruik maken van social media.  
In Rotterdam wordt jaarlijks het concours georganiseerd voor de regio West 1 (Zuid-Holland).  
De selectieronde vindt plaats in Codarts, de regionale finale in de Doelen en de masterclass in Codarts.  
De jazzconcoursen worden in 2014 en 2016 georganiseerd in Amsterdam in het BIMhuis en het 
Muziektheater aan ’t IJ. De compositieconcoursen worden in 2013 en 2015 georganiseerd, waarbij 
intensief wordt samengewerkt met de compositieafdeling van Codarts; de leeftijdlimiet wordt verruimd 
tot 21 jaar. De junior concoursen zijn in 2011 gestart en worden jaarlijks georganiseerd. 
In het educatieve project ‘Kies je instrument’ zullen de komende jaren hechtere verbindingen worden 
gelegd met plaatselijke organisaties. Was de Classic Express de eerste jaren extern gefinancierd, voor de 
komende jaren vindt het PCC het van belang dat het project voor een deel wordt medegefinancierd door 
het rijk. Redenen zijn statutaire begrenzingen voor particuliere gevers. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  1.000 1.000  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 22.000 22.000  
eigen inkomsten  99.000 1.446.000  
omzet  121.000 1.468.000  
bezoekersratio*  22,00 22,00  
eigen inkomstenratio**  450,0% 6572,7%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De landelijke concoursactiviteiten van het PCC beoordeelt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur als 
positief. Ze zijn kwalitatief goed en van belang voor de ontwikkeling van jong talent. De verschillende 
manieren die het PCC kiest om kinderen te stimuleren tot deelname aan muziek, sorteren een groot 
effect. Naast de concoursen zijn dit onder andere twee interactieve websites waarvan de Raad wel vindt 
dat die hier en daar wat gedateerd overkomen in het bijzonder die van Bennie Briljant. 
Het PCC is een landelijk de aandacht trekkend evenement, niet alleen door de spreiding van voorrondes 
en regionale concoursen in verschillende provincies, maar ook door de inzet van de zogeheten Classic 
Express. Deze rijdende concertzaal bereikt met 500 concerten per jaar tienduizenden scholieren in het 
hele land. Dat is uit het oogpunt van publieksbereik een grote prestatie. Het is ook een slimme keuze dat 
de optredende musici laureaten zijn van het concours. Zij doen podiumervaring op en tegelijkertijd 
interesseren zij leeftijdsgenoten voor een (mogelijk) actieve deelname aan klassieke muziek.  
Wat het concours tot een sympathiek evenement maakt, is dat alle deelnemers van het PCC worden 
gelauwerd met prijzen, er zijn geen verliezers. 
 
DNA van de stad 
Niet van toepassing. 
 
Ondernemerschap 
Voor het geringe gevraagde subsidiebedrag van de gemeente organiseert het PCC in Rotterdam veel 
activiteiten. De Raad juicht de inzet van het PCC om extern geld uit de markt te trekken toe. Maar liefst 
de helft van de exploitatie wordt gedekt door inkomsten uit sponsoring en private middelen. Door veel 
stakeholders aan zich te binden, toont het PCC zich minder afhankelijk van de overheid. 
 
Talentontwikkeling 
Zoals mag worden verwacht, zie onder artistieke kwaliteit. 
 
Metropoolregio 
Doordat winnaars van de Rotterdamse Finale optreden in het Nationale Finale in Den Haag is er sprake van 
een relatie met Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad nvt 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Prinses Theater 

 
Samenvatting advies 

De pretenties om uit te groeien tot een ‘hotspot’ worden op geen enkele manier gestaafd door feiten. De 
aanvraag is onvoldoende concreet in de toelichting op de plannen en niet onderscheidend ten opzicht van 
wat op andere podia gebeurt. 
Aangevraagd: € 25.000 
Advies: Negatief. 
 

Beschrijving aanvraag 
In het Prinses Theater gaat begin 2012 een kunst- en cultuursociëteit van start met een brede 
programmering van haast alle kunstdisciplines (theater, dans, live-muziek, beeldende kunst, film/video 
en mode). De sociëteit biedt ook plaats aan een café/restaurant en heeft de ambitie om het imago te 
verkrijgen van ‘broeinest voor de cultuur’, van een ‘hotspot’, een ‘nieuw’ podium; kortom ‘dé kunst & 
cultuurtempel van Rotterdam’. “Zonder te weten wat er dagelijks op de agenda staat moeten publiek en 
deelnemers blindelings hun weg naar het Prinses Theater kunnen vinden, omdat er altijd wat te doen en 
te beleven valt”, aldus de aanvraag. 
 
Het Prinses Theater wil een ontmoetingsplaats en podium zijn ter bevordering van de communicatie en 
creativiteit, alsmede de uitwisseling van ideeën tussen mensen onderling en wil een eigen home met 
gemoedelijke sfeer zijn voor studenten, startende en reeds gevestigde professionals uit de kunst en 
cultuur, alsook amateur-beoefenaars en liefhebbers van culturele uitingen. 
 
Er zal worden samengewerkt met scholen en opleidingen en het podium zal met name voor Rotterdams 
talent ter beschikking staan. Ook met het cultuurhuis Delfshaven zijn inmiddels afspraken gemaakt om de 
finale van So you think you can dance in het Prinses Theater te houden.  
Bierbrouwerij Grolsch zal met een medefinancieringcontract en haar kennis op horecagebied als partner 
optreden en investeren. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overweging 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt deze aanvraag is een nogal obligaat karakter hebben; er 
is een podium en daarom wordt er een aanvraag ingediend. De pretenties om uit te groeien tot een 
‘hotspot’ worden op geen enkele manier gestaafd door feiten. De aanvraag komt daardoor 
ongeloofwaardig over. De aanvraag is onvoldoende concreet in de toelichting op de plannen en niet 
onderscheidend ten opzichte van wat op andere podia gebeurt; er is derhalve geen toegevoegde waarde. 
De motivatie tot deze aanvraag lijkt niet meer dan de beschikbaarheid van een gebouw.  
 
DNA van de stad 
Wat het belang voor de stad betreft lijken vooralsnog alleen de plek en de historie die het Prinses Theater 
heeft van belang. Maar wat er in de toekomst allemaal zou kunnen gebeuren kan uit deze aanvraag niet 
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worden afgeleid. Opvallend is dat aan het rijke verleden van het Prinses Theater niet eens wordt 
gerefereerd. 
 
Ondernemerschap 
De uitwerking van het idee van sociëteit is niet geschied en lijkt dus niet doorwrocht. Datzelfde geldt 
voor de ideeën omtrent kwaliteitsmanagement, stakeholders, enzovoorts. 
 
Talentontwikkeling 
Geen opmerkingen 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Radio City 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over opname van Radio City in het 
cultuurplan. Uit het beleidsplan spreekt geen artistieke visie en de aanvraag voor structurele subsidie 
wordt vooral gedaan om de opstartfase financieel te overbruggen. De Raad adviseert Radio City partijen 
uit de markt aan te spreken om zorg te dragen voor die financiering.  
Aangevraagd: € 133.250 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Radio City is een nieuw op te zetten organisatie die bemiddelt tussen opkomend muziektalent en de 
markt. Zadkine, MOvE BV, Hogeschool Inholland en Stichting Cultuurbrigade zijn de initiatiefnemers. 
Gesteld wordt dat Rotterdam momenteel een goed ontwikkelde popsector mist. Niet alleen ontbreekt een 
grootstedelijk poppodium, ook is het werkveld versnipperd en is er gebrek aan ondernemerschap. Radio 
City heeft als missie de Rotterdamse popsector verder te professionaliseren en daarmee een breder en 
meer divers aanbod van artiesten te realiseren. 
Door als intermediair op te treden tussen beginnende beroepsbeoefenaren op de muziekopleidingen en de 
popsector (de onderdelen productie, distributie en receptie) vindt betere aansluiting plaats en wordt het 
ondernemerschap in de popsector versterkt. Radio City wil daarmee een waardevolle en duurzame 
bijdrage leveren aan de versterking van de muziek- en mediasector waar momenteel verschillende 
uitdagingen liggen, zoals het tekort aan stageplaatsen en een snel veranderende markt onder invloed van 
ontwikkelingen in mediatechnologie. 
In een cluster van muziekopleidingen en aanverwante partijen wil Radio City programma’s ontwikkelen 
gericht op ondernemerschap de instroom van starters in de muzieksector. De omzet moet worden 
gegenereerd uit contractactiviteit en uit externe opdrachten en producties. Beoogde opdrachtgevers zijn 
de podia, bedrijven, particulieren en de muziekscholen. 
Radio City onderscheidt zijn hoofdtaken in 

 het verbinden van relevante partijen met netwerkbijeenkomsten, matching events, opdrachten en een 
digitaal platform 

 het ontwikkelen van kennis en competenties van artiesten en aanverwante professionals 
 het realiseren van meer zichtbaarheid en werkplaatsen in de creatieve sector 

Radio City wil dit bereiken door de activiteiten van de deelnemende onderwijsinstituten samen te voegen 
tot een portfolio die beschikbaar is voor de verschillende marktpartijen. Er worden masterclasses 
georganiseerd ter bevordering van kennis en competenties van beginnende beroepsmusici en cursussen en 
opleidingen aangeboden op het gebied van ondernemerschap. Daarnaast worden binnen de eigen 
organisatie van radio City stageplaatsen gecreëerd. 
De beoogde samenwerkingspartners zijn onder andere de Popunie, Stichting Hiphop in je Smoel, Albeda 
College en Codarts. 
De financiering moet komen uit een mix van subsidie, sponsoring, inkomsten uit de markt en gelden uit 
het onderwijs. Ondersteuning vanuit het Cultuurplan is vooral nodig om de opstartfase te bekostigen, 
daarna is naar verwachting een sluitende exploitatie zonder subsidie haalbaar. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De artistieke kwaliteit van Radio City is niet te beoordelen omdat het een facilitaire, intermediaire 
organisatie betreft voor de popsector. De verschillende activiteiten van het leerwerkbedrijf op het gebied 
van de promotie van artiesten en het verkrijgen van optredens worden in het beleidsplan niet gekoppeld 
aan een artistieke visie. 
 
DNA van de stad 
Radio City schetst een veelheid aan samenwerkingsverbanden en concentreert zich op een groep 
studenten, jonge makers en artiesten aan het begin van hun carrière. De verbindingen die worden gelegd 
zijn obligaat en hebben zich nog niet bewezen. 
 
Ondernemerschap 
Hoewel Radio City zijn toegevoegde waarde vooral ziet op het gebied van ondernemerschap in de 
popsector, is het businessmodel onrealistisch. Daarin vallen met name de winstmarges van de producten 
op. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is er niet van overtuigd dat de producten en diensten van 
Radio City met de aangekondigde marges gretig aftrek zullen vinden. 
 
Talentontwikkeling 
Radio City heeft zich ten doel gesteld talenten te begeleiden naar het podium en in de muziekindustrie, 
onder andere door ondersteuning op het gebied van promotie. Daarmee scoort Radio City positief op het 
onderdeel ‘talentontwikkeling’. Ook is het versterken van de (lokale) muziekindustrie van positieve 
invloed op de ontwikkelkansen van jong Rotterdams talent.  
 
Metropoolregio 
Radio City is in de eerste plaats een op Rotterdam gerichte instelling. Koppeling met de metropoolregio is 
niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit nvt 
 DNA van de stad nvt 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 RAiR  

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur betwijfelt of een kleine, aparte organisatie als ondersteuning 
voor het artist-in residence beleid nodig is. De basis van het AiR-beleid hoort te blijven liggen bij de 
kunstenaarsinitiatieven en andere organisaties. Een lichte, niet geïnstitutionaliseerde coördinatie van 
deze activiteiten is denkbaar en zou dan bij voorkeur bij een bestaande beeldende-kunstorganisatie 
moeten worden ondergebracht, zoals bij het Centrum Beeldende Kunst.  
Aangevraagd: € 120.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
RAiR zet zich in voor een aantrekkelijk internationaal uitwisselingsklimaat voor kunstenaars en bevordert 
zo een gezond internationaal kunstklimaat in de stad. Het aanbod van werkplekken voor buitenlandse 
kunstenaars is in geen andere stad in Nederland zo uitgebreid en divers als in Rotterdam. De werkperiode 
in Rotterdam is voor veel kunstenaars een belangrijke stap in hun carrière gebleken en omgekeerd is voor 
Rotterdam de aanwezigheid van een grote groep buitenlandse kunstenaars betekenisvol. De afgelopen 
dertig jaar verbleven jaarlijks op tien verschillende locaties in de stad zo’n vijftig buitenlandse (en een 
enkele keer Nederlandse) kunstenaars, over deze gehele periode een instroom van 1800 kunstenaars. In 
het bijzonder de panden van de kunstenaarsinitiatieven boden gedurende deze drie decennia werkruimte 
aan gasten waarvan een behoorlijk aantal later een grote naam in het internationale kunstcircuit kreeg.  
De Stichting Rotterdam Artist in Residence (RAiR) – officieel opgericht in 2009 – werkt sinds 2007 aan de 
optimalisering van het beleid op het terrein van Artist-in-Residence. Het functioneert als informatie- en 
aanspreekpunt, verbindt partijen met elkaar op lokaal, nationaal en internationaal niveau en maakt het 
AiR-beleid zichtbaar. Een divers en dynamisch vestigingsklimaat voor de internationale beeldend 
kunstenaars is van belang voor het imago van de stad. RAiR draagt bij aan een inspirerende 
werkomgeving, een uitstekend netwerk, mogelijkheden voor ontwikkeling, productie en presentatie. 
Het doel van de stichting is 

 de zichtbaarheid van de residencies verhogen 
 de kwaliteit van de residencies verhogen 
 het vergroten van de internationale bekendheid en aantrekkingskracht van Rotterdam als AiR-stad 

In de komende cultuurplanperiode wil de stichting zich verder ontwikkelen tot een professionele instelling 
door het verder professionaliseren van de organisatie (van 0,5 fte naar 1 fte). Drie actiepunten staan voor 
de komende jaren centraal: faciliteren en informeren, presentaties en ontmoetingen, netwerken 
verbreden. De stichting werkt dit nader uit in een concreet programma van jaarlijkse activiteiten zoals 
presentaties, debatten, aanwezigheid op festivals, artist talks, atelierbezoeken van curatoren, bezoeken 
van de gastkunstenaars aan Rotterdamse galeries en kunstinstellingen. De stichting verzamelt informatie 
en maakt die via een website toegankelijk. RAiR gaat partnerships aan; zo is een belangrijke partner het 
Centrum Beeldende Kunst. Daarnaast zijn er partnerships in ontwikkeling met de Stichting 
Kunstaccommodatie Rotterdam, met de Willem de Kooning Academie en met Stroom Den Haag. Voorts 
beoogt RAiR samenwerking met vijf tot zeven buitenlandse AiR-instellingen. Daarnaast wil de stichting de 
komende jaren haar publieksactiviteiten intensiveren en een verdubbeling in het bereik realiseren, van 
3000 naar 6000 bezoekers.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers    2.500 
structurele subsidie rijk   0 
  gemeente   75.000 
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*    30,0 
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
RAiR is een bemiddelingsorganisatie die als zodanig niet zelf op artistieke kwaliteit te waarderen is. De 
organisatie zit in een proces van verdergaande professionalisering. Jarenlang werd het Artist-in-Residence 
programma gedragen door kunstenaars uit de collectieven, op basis van vrijwilligheid. Met de komst van 
RAiR draagt een kleine professionele organisatie bij aan de realisering van de drie doelstellingen, 
namelijk het faciliteren van een AiR-programma, het vergroten van de zichtbaarheid van AiR’s en het 
bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die zich hiermee bezig houden. De Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur vraagt zich echter af of de organisatie daadwerkelijk effectief is gebleken, of de 
zichtbaarheid van buitenlandse kunstenaars in Rotterdam daadwerkelijk is toegenomen door de 
activiteiten van deze instelling. De verwachtingen die eerder door de Stichting zijn gewekt zijn op dit 
punt niet waargemaakt.  
 
Artist-in-Residence programma’s zijn op zichzelf beschouwd nuttig voor Rotterdam, de aantallen 
uitwisselingen zijn indrukwekkend, de aanwezigheid van buitenlandse kunstenaars is positief voor het 
kunstklimaat, evenals de ervaring en contacten die Rotterdamse kunstenaars in het buitenland opdoen. 
Maar of een kleine, aparte organisatie als ondersteuning daarvoor nodig is betwijfelt de Raad in sterke 
mate. De basis van het AiR-beleid hoort te blijven liggen bij de kunstenaarsinitiatieven en andere 
organisaties zoals Hommes. Hun voorkeur, inzet en wensen bepalen de uitvoering van de programma’s. 
Steeds nieuwe generaties kunstenaars zouden uit de aard van hun kunstenaarschap deze programma’s 
moeten ondersteunen. Willen of kunnen ze dat niet meer, dan moet dat niet kunstmatig gecontinueerd 
worden door de ondersteuning te professionaliseren. Een lichte, niet geïnstitutionaliseerde coördinatie 
van deze activiteiten is denkbaar en zou dan bij voorkeur bij een bestaande beeldende-kunstorganisatie 
moeten worden ondergebracht, zoals bij het Centrum Beeldende Kunst.  
 
DNA van de stad 
Op dit onderdeel scoort de aanvraag naar behoren. 
 
Ondernemerschap 
Op dit onderdeel is niet van enige bijzondere inspanning gebleken. Nu het programma internationaal van 
de gemeente ophoudt wordt de financiële claim door de aanvrager doorgeschoven naar het cultuurplan en 
in omvang van het budget aanzienlijk vergroot (van € 90.000 naar ruim € 150.000). Uit de aanvraag blijkt 
niets van enige poging om door middel van ondernemerschap zelf bij te dragen aan de kosten van de 
activiteiten. 
 
Talentontwikkeling 
De stichting voegt weinig toe aan het –op zichzelf veelal positieve- effect dat deelname aan een Artist-in-
Residence programma voor de kunstenaars heeft. 
 
Metropoolregio 
Op dit onderdeel scoort de aanvraag neutraal. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 RoMeO (Stichting Romeo) 
 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert Stichting RoMeO niet op te nemen in het 
cultuurplan. De Raad heeft waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers van RoMeO en het 
ondernemerschap dat de organisatie aan de dag legt. Het voornemen van RoMeO te institutionaliseren 
heeft weinig inhoudelijke handvatten, het is onduidelijk welk erfgoedbelang met een verdere 
professionalisering is gediend, Het institutionaliseren van RoMeO is gezien de moeilijke budgettaire 
situatie niet wenselijk.  
Aangevraagd: € 75.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en Exploitatie van Oldtimers) draagt zorg voor 
het behoud en de presentatie van de historische collectie mobiel erfgoed van de Rotterdamse Elektrische 
Tram (RET). De missie van RoMeO is het levend houden van de geschiedenis van het openbaar vervoer in 
Rotterdam en overige gemeenten waar de RET het openbaar vervoer verzorgt of verzorgd heeft, alsmede 
het bevorderen van de kennis op dat gebied. 
Circa 150 vrijwilligers werken aan het verzamelen, restaureren, beheren en presenteren van de collectie 
openbaarvervoermiddelen, andere historische realia en documentatie die in samenhang de geschiedenis 
van het openbaar vervoer in Rotterdam vertellen. RoMeO verhuurt historische trams aan particulieren en 
bedrijven voor rondritten langs allerlei highlights in de stad. In de winter zijn rondritten met de 
snerttram. Er zijn circa 600 ritten per jaar voor een breed publiek, special-interest-groups, 
stadsbewoners, scholieren en toeristen. 
Onlangs heeft RoMeO een verbeterplan laten opstellen, een eerste stap richting meer professionalisering. 
RoMeO heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een professioneel museum dat uiteindelijk zonder 
financiële bijdragen van de lokale overheid kan bestaan. De wens tot professionalisering wordt ingegeven 
door de groeiende particuliere vraag naar onderhoud en de wettelijke eisen die aan publieke 
voorzieningen worden gesteld. Daarbij vereist de groei van de collectie ook een groei van het aantal 
medewerkers. Stichting RoMeO dient zijn aanvraag voor het cultuurplan in om de gewenste 
professionaliseringsslag in de beleidsperiode 2013-2016 te kunnen uitvoeren en de functie van Mobiel 
Erfgoed Centrum te accommoderen. Met dit initiatief gaan Het Havenmuseum, Scheepswerf De Delft en 
RoMeO op hun eigen locaties leerling-werkplaatsen aanbieden. De remise van RoMeO gaat daarmee 
fungeren als een soort open atelier met een ambachtelijke scholingsvoorziening; jongeren krijgen er 
vakmatige scholing door betrokken te worden bij de restauratieprojecten. 
Om de toekomst van de organisatie op termijn te borgen, dient op korte termijn de exploitatie te 
groeien. De inkomsten moeten sterk toenemen om ten minste de stijgende vaste lasten te kunnen dekken. 
RoMeO verwacht dit te realiseren door de commerciële exploitatie te intensiveren, de publieke en 
museale functie uit te breiden en te participeren in het Mobiel Erfgoed Centrum. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    242 



 

Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Beheer en behoud van het rollend materieel van voornamelijk de RET geschiedt op bewonderenswaardige 
wijze door een grote ploeg vrijwilligers. De exploitatie van dit materieel vindt op een zakelijk 
verantwoorde manier plaats. Het beleid van RoMeO is helder. De organisatie weet welke risico’s ze loopt 
en doet er alles aan om deze beheersbaar te houden ook al heeft ze weinig invloed op zaken als 
huisvesting, het al dan niet doorberekenen van kosten en dergelijke. 
De instelling staat op een scharnierpunt in haar bestaan. Ze vraagt vooral gemeentesubsidie aan om te 
kunnen professionaliseren. Zij stelt voor 1 fte betaald personeel in de begroting op te nemen om daarmee 
in een drietal functies te kunnen voorzien: een bedrijfsleider, een vrijwilligerscoördinator en een 
administratief medewerker. De aanvraag is op zich voldoende onderbouwd, maar de Raad adviseert 
desondanks negatief. RoMeO neemt een principiële stap met het voorstel betaalde medewerkers aan te 
gaan trekken. Die stap kan praktisch gesproken niet eenvoudig meer ongedaan worden gemaakt en de 
komende jaren zal telkens weer blijken, dat er meer en meer professionals nodig zijn om de activiteiten 
uit te kunnen blijven voeren op een steeds hoger kwaliteitsniveau. Bovendien en nog belangrijker: de 
instelling slaat de weg van institutionalisering in. Dit is vanuit de instelling gezien wellicht niet 
onbegrijpelijk, maar als de gemeente Rotterdam daarin meegaat is het moeilijk om daar later op terug te 
komen. De Raad meent, gelet op de moeilijke budgettaire situatie, de keuze van RoMeO om te 
professionaliseren voor de gemeente niet opportuun is. De objecten die RoMeO beheert behoren tot het 
erfgoed van de stad, dit staat niet ter discussie, wel de vraag of de gemeente Rotterdam de zorg voor 
deze collectie naar zich toe moet trekken door de instelling vanaf 2013 in het cultuurplan op te nemen. 
Het is niet duidelijk welk erfgoedbelang met een verdergaande professionalisering en 
cultuurplansubsidiëring van deze instelling wordt gediend. 
 
DNA van de stad 
Het behoud en beheer van dit mobiel erfgoed met een Rotterdamse geschiedenis draagt op zich 
onvoldoende bij aan het DNA van de stad. Er is geen sterke worteling van de organisatie in alle delen van 
de samenleving noch zijn de activiteiten van RoMeO kenmerkend voor Rotterdam.  
 
Ondernemerschap 
Ondernemerschap is bij de instelling in goede handen. Een groot deel (ten minste 75%) van de 
exploitatiekosten wordt op ondernemende wijze met eigen activiteiten terugverdiend. De exploitatie van 
het beschikbare tram- en busmaterieel geschiedt op verantwoorde en soms creatieve wijze (de 
snerttram). Voor een vrijwilligersorganisatie wordt dit goed aangepakt. 
 
Talentontwikkeling 
RoMeO werkt samen met het Mobiel Erfgoed Centrum dat is opgezet door het Havenmuseum. Er wordt 
naar behoren geïnvesteerd in de opleiding van talenten op het vlak van behoud van mobiel erfgoed. 
 
Metropoolregio 
Deze factor speelt geen rol. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Live at Rotown 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de programmering van Rotown en zijn 
bepalende rol in de Rotterdamse popsector. Rotown draagt ontegenzeggelijk bij aan de verlevendiging 
van de binnenstad van Rotterdam. De Raad juicht de plannen van Rotown toe om een aantal grote 
concerten te organiseren, maar vindt geen onderbouwing voor het gevraagde bedrag voor die concerten. 
De Raad vindt bovendien dat grote concerten van het type dat momenteel in Rotterdam ontbreekt 
zichzelf moeten kunnen betalen en kent daarom het extra gevraagde bedrag van €100.000 niet toe. 
Aangevraagd: € 349.000  
Advies: Positief € 167.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Stichting Live at Rotown (LAR) organiseert circa 200 programma’s op het gebied van popmuziek in 
poppodium en café-restaurant Rotown aan de Nieuwe Binnenweg. Daarnaast programmeert Stichting Live 
at Rotown op andere locaties als De Unie en de naastliggende Paradijskerk.  
De doelstelling van Rotown is het aanbieden van vernieuwende programmering waarbij de kwaliteit van de 
acts voorop staat. De programmeurs hebben vooral een signalerende functie en boeken aanstormende 
artiesten uit binnen- en buitenland. Rotown wil daarmee oog houden voor nieuwe ontwikkelingen in het 
binnen- en buitenland, maar houdt ook zicht op regionaal en lokaal talent. Na een optreden in Rotown 
zijn veel artiesten op de grotere podia en festivals te vinden, daarom vervult de Rotown-programmering 
voor veel landelijke podia de functie van kwaliteitskeurmerk.  
Die landelijke positionering is vleiend, maar Rotown heeft, mede dankzij de ontstane poppodiumsituatie 
in Rotterdam, de ambitie om uit te groeien tot de beste club van Rotterdam en zo een positie te 
verwerven als kloppend hart van de lokale popcultuur. Rotown wil leidend worden en vormt de basis van 
de Rotterdamse popmuziekkalender. Daarom heeft Rotown de intentie om vanaf 2012 12 grote optredens 
per jaar te organiseren op andere locaties in de stad voor een doelgroep van boven de 350 personen. 
Daarvoor wordt een additionele €100.000 gevraagd. 
In 2009 is Rotown verkozen tot beste club van Rotterdam door Uitkrant NL10 en in 2010 tot het beste 
poppodium van Nederland door de landelijke collega’s. In de Cultuurplanperiode 2009-2012 is Stichting 
Live at Rotown begonnen concerten te programmeren op verschillende andere podia in de directe 
omgeving. Concerten in De Unie en in de naastliggende Paradijskerk waren naar de mening van de 
aanvrager succesvol en gaven invulling aan het project ‘The Music Mile’, waarmee Rotown zijn 
welwillendheid ten aanzien van de buurt heeft willen onderstrepen. Er kwamen steeds meer bezoekers 
van buiten Rotterdam. De website werd vernieuwd en heeft een interactiever karakter.  
Voor de Cultuurplanperiode 2013-2016 houdt Rotown vast aan zijn missie om spannende en vernieuwende 
programmering neer te zetten, in Rotown en op andere plekken. Momenteel is LAR in gesprek met 
verschillende andere podia voor grotere concerten, waaronder De Nieuwe Oogst en De Gouvernestraat. 
Pop Up, het gezamenlijke marketinginstrument van de poppodia, moet de komende jaren worden 
uitgebreid met andere podia en festivals om de popsector sterker te profileren. 
Op het gebied van publieksbereik streeft Rotown naar handhaving van het huidige peil. Dit vanwege de 
behaalde hoge percentages in 2010 ten opzichte van zalen met eenzelfde grootte en de verwachte (en al 
geconstateerde) terugloop van bezoekers van met name de dance-avonden. 
Een eerste kennismaking van een grote groep jongeren met kunst en cultuur vindt plaats via de 
laagdrempeligheid van popmuziek. Rotown slaagt er in veel jongeren aan trekken met de diversiteit van 
zijn programmering, ruim 80% van de bezoekers is tussen de 18 en 35 jaar. Met het poppodium en café-
restaurant wil Rotown bijdragen aan de verlevendiging van het gebied rond Nieuwe Binnenweg. Rotown 
doet mee aan bijna alle grotere evenementen in de stad en toont zich een goede buur door met 
verschillende ondernemers in de straat samen te werken. Rotown wil zich ondernemend tonen door 
nieuwe publieksgroepen aan te boren door programmering op andere podia en door het openen van een 
inpandige platenwinkel. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  49.233 57.758 46.858 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 172.500 172.500  
eigen inkomsten  280.000 338.000 295.000 
omzet  452.000 510.000  
bezoekersratio*  3,50 3,00  
eigen inkomstenratio**  162,3% 195,9%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 30 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De visie en missie van Rotown zijn helder, zo ook het beleidsplan; dit is prettig leesbaar, kort en krachtig. 
De kwaliteit van de programmering is hoog en consistent en krijgt ook landelijke erkenning. Rotown is een 
belangrijk podium en vervult een bepalende rol in de popsector van Rotterdam.  
 
DNA van de stad 
Rotown draagt met de concerten bij aan de verlevendiging van de Nieuwe Binnenweg en het centrum. Er 
is sprake van evidente economische spin-off voor partijen in de buurt en een constante stroom jong 
publiek vindt al jaren de weg naar Rotown. Daarnaast werkt Rotown aantoonbaar samen met legio andere 
partijen in de stad en in de buurt. 
 
Ondernemerschap 
Over het algemeen is het ondernemerschap op orde, er zijn zelden financiële uitglijders en bij tijd en 
wijle wordt lef getoond, zoals onlangs met de opening van een indoor platenzaak. In de cijfers van de 
stichting ontbreken de opbrengsten van de baromzet die de afgeschafte entreegelden op vrijdag moeten 
compenseren en worden de overige afdrachten van de BV aan de stichting niet verklaard. Meer geld 
genereren uit sponsoring is onmogelijk, echter, dit wordt onvoldoende toegelicht. Van de totaalinkomsten 
komt 34% uit subsidie, dat is in verhouding met vergelijkbare podia een laag percentage. Opvallend is dat 
er nauwelijks inkomsten worden verwacht uit de beoogde 12 grote concerten waarvoor Rotown een extra 
€100.000 aanvraagt. De Rotterdamse Raadvoor Kunst en Cultuur acht het waarschijnlijk dat Rotown met 
deze concerten ten minste quitte moet kunnen spelen en kent het gevraagde bedrag daarom niet toe.  
Er zijn voldoende statistieken van het gebruik van social media en de marketing is in lijn met de visie. Die 
is op orde en effectief, maar weinig creatief. De activiteiten van de gezamenlijke marketingtool van de 
Rotterdamse poppodia Pop Up worden niet omschreven.  
 
Talentontwikkeling 
De DJ workshops zijn wat obligaat en mager onderbouwd. Rotown biedt jonge bandjes de gelegenheid op 
te treden, maar doet daarnaast niets aan talentontwikkeling en onderhoudt geen aanwijsbare relaties met 
de popopleidingen. De genoemde internationale samenwerking staat nog in de kinderschoenen. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdam Circusstad  

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt het beleidsplan van Rotterdam Circusstad 
positief, onder andere vanwege de visie op de discipline circus en de aansprekende combinatie van 
voorstellingen in theaterzalen en op straat. Rotterdam Circusstad benut nog niet alle mogelijkheden op 
het gebied van ondernemerschap.  
De Raad ziet echter op dit moment, gegeven de druk op het beschikbare budget, geen mogelijkheden de 
aanvraag van Rotterdam Circusstad te honoreren.  
Aangevraagd: € 145.000 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen. 
 

Beschrijving aanvraag  
De Stichting Rotterdam Circusstad is in 2009 opgericht door Codarts Circus Arts, het Luxor Theater, de 
Rotterdamse Schouwburg en Circus Rotjeknor, in samenwerking met de gemeente met het doel om van 
Rotterdam dé circusstad van Nederland te maken. In deze brede opzet zijn zowel alle fasen van 
talentontwikkeling als die van de productieketen vertegenwoordigd.  
De stichting noemt drie speerpunten, waartoe zij samenwerkt met verschillende partners in de stad 

 presentatie: programmering in de twee theaters (de beide Luxor Theaters en de Rotterdamse 
Schouwburg), met andere partijen en het eigen Circusstad Festival 

 talentontwikkeling in een doorlopende leerlijn, van jeugdige amateur tot professional 
 educatie: actieve deelname aan circusactiviteiten door kinderen en jongeren in het hele land 

Elke twee jaar organiseert Rotterdam Circusstad het Circusstad Festival waar alle onderdelen van beide 
ketens worden gepresenteerd en waar het publiek kennismaakt met circusartiesten uit Rotterdam, 
Nederland en het buitenland. Het Circusstad Festival onderscheidt zich van andere festivals door zijn 
eigen signatuur waarbij de stad zowel inspiratiebron als decor is en doordat het stedelijke trends en 
thema’s vertaalt in een vernieuwend circusaanbod. In de tussenliggende jaren wil Rotterdam Circusstad 
het programma CityCircus realiseren waarin het nieuwe projecten voorbereidt. 
Rotterdam Circusstad beschrijft dat het circustheater in Nederland in beweging is, zij het nog klein in 
omvang en pril in de vorming van een eigen artistieke zeggingskracht. Daarom vindt Rotterdam Circusstad 
het van belang om ideeën en inspiratie te importeren. Op die manier toont Rotterdam Circusstad zich als 
een projectontwikkelaar om de positie van het circustheater in de stad te versterken.  
Het Circusstad Festival speelt zich af in de twee theaterzalen en op het Schouwburgplein en stemt het 
programma af op de doelgroepen die op de verschillende momenten en locaties aangesproken worden. 
Voor kinderen en jongeren organiseert het festival workshops, circuswerkplaatsen en masterclasses 
(educatie). Het presenteert nieuwe voorstellingen van jonge makers, onder wie alumni van de twee hbo 
circusopleidingen in Rotterdam en Tilburg (talentontwikkeling). 
Rotterdam Circusstad wil zowel nieuw repertoire als het ondernemerschap van Nederlandse 
circusartiesten stimuleren en is door het Fonds Podiumkunsten benaderd voor een traject professionele 
talentontwikkeling. Voor wat betreft de internationale aspecten wil Rotterdam Circusstad de motor en de 
promotor zijn voor het Nederlandse circustheater in het buitenland. 
In de cultuurplanperiode 2013-2016 organiseert Rotterdam Circusstad twee edities van Circusstad Festival, 
in 2013 en 2015. Rotterdam Circusstad zoekt in de festivals de kruisbestuivingen tussen circustheater en 
stedelijke urban kunstvormen. Er zijn voorstellingen, workshops, talentprojecten, programma’s voor 
amateurs, een Parade en sectorbijeenkomsten voor makers, programmeurs en organisatoren. In 2014 en 
2016 zijn er edities van CityCircus met nieuwe educatie- en talenttrajecten en nieuwe partnerships. De 
organisatie is van plan een Extreme Circus Arts Day te presenteren, een programma dat disciplines toont 
die in Nederland nog nauwelijks worden beoefend. Ook komen er meer cursussen voor jongerencircus, 
optredens in de buitenruimte, workshops voor internationale circusartiesten en een zondagscursus bij 
Codarts voor circustalent. 
Door structurele marketing vestigt Rotterdam Circusstad de aandacht op de projecten en bouwt de 
organisatie de komende jaren verder aan de band met een steeds groeiend publiek. Tot zijn doelgroepen 
rekent de aanvrager jongeren (van 10 tot en met 25 jaar), gezinnen met kinderen, cultuurliefhebbers, en 
professionals. De strategie om het publieksbereik te vergroten is om vanuit het netwerk van partners, 
deelnemers en publiek een circus community op te bouwen, een passende programmering te bieden en, 
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Rotterdam Circusstad door middel van voorstellingen en presentaties te profileren in de stad. Ook is er 
een publiciteitscampagne. 
Naast het accent op talentontwikkeling wil Rotterdam Circusstad ook bijdragen aan de twee andere 
beleidsprioriteiten van de gemeente: verlevendiging van de binnenstad en ondernemerschap. Rotterdam 
Circusstad wil zijn ondernemerschap versterken met inkomsten uit samenwerking, door in te spelen op 
maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Op die manier creëert het nieuw financieel draagvlak. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers   11.104 17.812 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente  59.000 82.000 
eigen inkomsten   28.221 50.492 
omzet     
bezoekersratio*   5,30 4,06 
eigen inkomstenratio**   47,8% 61,6% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur oordeelt positief over het beleidsplan van Rotterdam 
Circusstad, het beschrijft in heldere bewoordingen een visie op circus en op de eigen rol van de 
organisatie, kort gezegd: welk soort circus de organisatie wil presenteren. De organisatie beschrijft de 
stad Rotterdam expliciet als het decor van het festival met inbegrip van de ruwe randjes van Rotterdam. 
De Raad beoordeelt de ambitie om Rotterdam de signatuur Circusstad te geven als charmant en zinvol, al 
is het beleidsplan niet bijzonder helder over de toegevoegde waarde daarvan voor de stad. De opzet van 
het festival beoordeelt de Raad positief vanwege de combinatie van voorstellingen in beide Luxor 
Theaters, in de Rotterdamse Schouwburg en op straat, vooral: Schouwburgplein. 
De Raad is van oordeel dat, gezien de resultaten van de voorgaande edities, de organisatie nog een stap 
verder zou kunnen zetten in artistiek opzicht en dat zij haar visie over wat circus kan betekenen nog 
verder zou kunnen brengen, bijvoorbeeld de relatie van circus met andere disciplines, waaronder sport. 
 
DNA van de stad 
Het festival Rotterdam Circusstad draagt zichtbaar bij aan de verlevendiging van de binnenstad. Er liggen 
echter ook vele kansen en mogelijkheden om deelprojecten in de wijken uit te voeren en daardoor de 
binding met de stad te vergroten. Activiteiten in de wijken bieden bovendien kansen om meer 
onorthodoxe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Op die manier kan het programma een originele 
Rotterdamse signatuur krijgen. De relatie tussen Rotterdam Circusstad en de opleidingen Circus Rotjeknor 
en de circusopleiding bij Codarts ligt voor de hand.  
Rotterdam Circusstad is opgezet als een tweejaarlijks festival, in het tussenliggende jaar wil de 
organisatie zich inzetten als netwerkorganisatie, onder andere om Nederlands circus te promoten in het 
buitenland en door minder bekende buitenlandse circusvormen in Nederland te introduceren. 
 
Ondernemerschap 
De organisatie van Rotterdam Circusstad benut nog niet alle mogelijkheden op het gebied van 
ondernemerschap. De Raad acht het beleidsplan in dat opzicht weinig sprankelend. De discipline circus 
wekt verwachtingen omtrent ludieke methodes voor bijvoorbeeld marketing. Intussen geeft de organisatie 
er blijk van goed zicht te hebben op de doelgroepen, maar hoe zij die wil bereiken of betrekken bij het 
programma spreekt niet duidelijk uit het plan. 
De Raad onderkent dat Rotterdam Circusstad een eigen positie kan innemen in het culturele aanbod in 
Rotterdam. De manifestatie heeft een werkbaar format gevonden en heeft de potentie zich nader te 
ontwikkelen. In dat verband rijst de vraag wie de artistiek eigenaar is van het concept en of dat afdoende 
is belegd binnen de organisatie zélf. Het zou toe te juichen zijn als de organisatie op eigen benen kon 
staan. Nauwe betrokkenheid van de instellingen die het initiatief namen is naar de mening van de Raad 
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vooreerst nodig. De initiatiefnemers Codarts Circus Arts, Luxor Theater, de Rotterdamse Schouwburg en 
Circus Rotjeknor koesteren dit evenement ook in financiële zin, zoals blijkt uit de begroting van 
Rotterdam Circusstad. De Raad adviseert niettemin negatief over opname in het cultuurplan 2013-2016. 
omdat het binnen het beperkt beschikbare budget voor het cultuurplan 2013-2016 niet mogelijk is 
middelen vrij te maken voor deze aanvraag.  
 
Talentontwikkeling 
Met de twee opleidingen op het gebied van circus in Rotterdam, Circus Rotjeknor voor kinderen en 
Codarts Circus Arts op hbo-niveau, is het aannemelijk dat Rotterdam Circusstad met beide nauwe banden 
onderhoudt over talentontwikkeling. Een methodiek of doorlopende leerlijn is, behalve intenties daartoe, 
niet uitvoerig beschreven in het beleidsplan. Het is goed denkbaar dat het festival en het netwerk 
doorstroom van jonge circusartiesten bevorderen. 
 
Metropoolregio 
Rotterdam Circusstad is een unieke instelling, uit zijn opzet en aard nauw verbonden met Rotterdam. Het 
festival is in potentie een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers uit de ruime regio. 
 

 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdam Festivals 
 
Samenvatting advies  

Onderzoek naar doelgroepen wordt in dit cultuurplan niet langer bekostigd. De Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur kan zich met dit standpunt van het gemeentebestuur verenigen. Ook marketing is een 
activiteit die steeds meer voor rekening komt van culturele ondernemingen. Collectieve marketing via het 
Uitburo moet echter in stand gehouden worden alsmede een beperkt deel van andere vormen van 
collectieve marketing voor kleine instellingen. 
Aangevraagd: € 681.000 
Advies: Positief € 300.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Hoofdtaak van Rotterdams Festivals (RF) is het onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijke 
groep Rotterdammers van het volledige culturele aanbod in Rotterdam. Als onderdeel van die taak poogt 
RF een bijdrage te leveren aan het stimuleren van cultuurbezoek door verschillende te onderscheiden 
groepen Rotterdammers. Op die laatste taak spitst deze aanvraag zich toe. RF is het kenniscentrum op het 
gebied van publieksbereik en voorziet alle instellingen van informatie over de doelgroepen die hen (wel of 
niet) bezoeken. RF is ook de instelling die onder de naam Rotterdams Uitburo zowel bewoners in de regio 
als daarbuiten informeert over het volledige cultuurprogramma per dag, week en maand. Landelijk maakt 
het Uitburo deel uit van het Nederlandse Uitburo dat het gehele Nederlandse cultuuraanbod overzichtelijk 
aanbiedt op internet. De onderzoek- en expertiserol wordt aangevuld met een kennisnetwerkfunctie 
middels bijeenkomsten, workshops en debatten. Instellingen met onderzoeksvragen worden ondersteund. 
RF is in de cultuursector als enige gelicenseerd om het postcodeanalysesysteem MOSAIC, dat inmiddels 
overal in Nederland toegepast wordt, te gebruiken. In combinatie met de deelname aan de 
Vrijetijdsomnibus van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) van de gemeente Rotterdam is RF 
in staat een basis te creëren waarmee een samenhangende en onderling vergelijkbare manier van 
publieksonderzoek kan worden aangeboden aan alle culturele instellingen in Rotterdam. Een aantal 
Rotterdamse instellingen heeft inmiddels met deze methode zelf het eigen publiek nader onderzocht. De 
ambitieuze doelstelling om de voorafgaande planperiode het aantal bezoekers naar de site van uitburo.nl 
op te voeren naar 375.000 zijn niet gehaald en blijven steken op 235.000. De doelstelling om het volledige 
cultuuraanbod te coveren is daarentegen wel gehaald. De ambitie om 30% van de doelgroepen het Uitburo 
instrument te laten gebruiken is eind 2011 met 28% bijna gehaald. In totaal gaat het maandelijks om bijna 
3 miljoen contactmomenten. RF wil een het bereik van het aanbod vergroten door het bestaande 
cultuurbestand beter te koppelen aan informatie over openbaar vervoer en restaurants en door de 
informatie meer te richten op groepen uit het segment ‘cultuur als optie’. RF verwacht dat onder druk 
van de krimpende budgetten instellingen zich meer zullen concentreren op het bereik van de 
kerndoelgroep; reden te meer, aldus RF, om kansrijke groepen daar omheen actief te blijven benaderen. 
Juist die groepen hebben last van keuzestress. RF wil in dat kader een ‘betrouwbare gidsrol’ vervullen. 
Meer dan in de vorige periode zal RF zich toespitsen op groepen die wat marketing betreft extra aandacht 
behoeven: startende stedelingen, studenten, (sportieve) gezinnen en eenvoudige pensioengenieters. Op 
de eerste twee groepen worden vooral digitale middelen ingezet, op de groep van gezinnen speciale full 
service pakketten en op ouderen betere informatievoorziening, passende arrangementen en het 
wegnemen van belemmeringen, b.v. via (groeps)vervoersmogelijkheden. RF schat het effect van haar 
activiteiten op de verhoging van de kaartverkoop in op 14.000 kaartjes per maand = € 2,5 miljoen. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.270.000 1.779.000 1.920.000 
structurele subsidie overige gemeentelijke subsidies 5.763.000 1.737.000 ? 
  gemeente 2.725.000 2.550.000 2.550.000 
eigen inkomsten  2.238.000 899.000 802.000 
omzet  10.726.000 6.104.000  
bezoekersratio*  3,74 2,41  
eigen inkomstenratio**  26,4% 2,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

  * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur erkent dat Rotterdam Festivals met haar activiteiten een 
grote bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren en gemeengoed maken van collectieve marketing en 
toepassing van doelgroepenanalyse in de Rotterdamse culturele sector. De Raad meent dat, zeker in een 
tijd waarin de middelen schaars zijn, het niet langer mogelijk is onderzoek omtrent doelgroepen 
collectief te bekostigen. Hij zegt dit in de wetenschap dat grotere instellingen over een eigen 
marketingafdeling beschikken. Zij doen ook nu al uitgebreid doelgroepenonderzoek voor eigen rekening. 
Voorzover kleinere instellingen gebruik willen maken van doelgroepenonderzoek verwijst de Raad hen 
naar erkende onderzoeksinstellingen, zoals in Rotterdam het Centrum voor Onderzoek en Statistiek. De 
Raad kan zich dus vinden in het standpunt van het gemeentebestuur dat bekostiging van onderzoek en 
collectieve marketing weer primair een zaak is van de instellingen zelf.  
 
Onderzoek en expertise 
De Raad erkent het belang van doelgroepenonderzoek, maar de Raad heeft ook de indruk dat de 
resultaten van het MOSAIC onderzoek nu genoegzaam bekend zijn. Een groot aantal organisaties heeft nu 
een goed beeld van de doelgroepen die zij bereikt heeft, zou kunnen bereiken en welke marketing daarbij 
gebruikt kan worden. Omdat het beeld van de voor een instelling relevante doelgroepen niet zienderogen 
snel verandert, lijkt de behoefte aan collectief permanent MOSAIC onderzoek dus niet langer 
noodzakelijk. Het is de Raad bekend dat de marketingafdelingen van grote culturele instellingen eigen 
doelgroepenonderzoek doen. Indien kleinere instellingen hulp wensen bij het opzetten of uitvoeren van 
doelgroepenonderzoek kan expertise verkregen worden bij de daarvoor in het leven geroepen 
gemeentelijke onderzoeksdienst (COS). Deze dienst werkt met panelgroepen die instellingen permanent 
kunnen voorzien van actuele opvattingen en ideeën van verschillende doelgroepen. Daarnaast verricht het 
COS permanent vrije tijdsonderzoek en deze gegevens zijn gratis opvraagbaar. 
 
Collectieve marketing 
De Raad acht gezamenlijke marketing activiteiten voor culturele instellingen zinvol, som zelfs 
noodzakelijk, waarover hierna meer, maar meent ook hier dat deze verantwoordelijkheid ligt bij de 
(grote) instellingen zelf. Als instellingen tezamen hun collectieve marketing opzetten, is het draagvlak 
ervoor waarschijnlijk des te groter. Nu de doelgroepen mede door de inspanningen van RF goed in beeld 
zijn, moet de culturele sector de handschoen zelf oppakken en met behulp van individuele én collectieve 
marketing met deze doelgroepen aan de slag gaan. Deze verplaatsing van verantwoordelijkheid voor 
collectieve marketing naar de instellingen zelf past volgens de Raad bovendien in de ontwikkelingen van 
groeiend ondernemerschap van culturele instellingen.  
Een uitzondering wil de Raad evenwel maken voor het Uitburo. De Raad vindt dat het Uitburo 
onontbeerlijk is voor de aspirant bezoeker, ongeacht de doelgroep, die snel een goed overzicht wil 
hebben van het cultuuraanbod in Rotterdam. De aanvrager maakt ook duidelijk dat met deze investering 
maandelijks een fors bedrag aan entreegelden voor de instellingen wordt gegenereerd. Om die reden 
oordeelt de Raad positief over dit gedeelte van de aanvraag . 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit nvt 
 DNA van de stad nvt 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur oordeelt gematigd positief over het beleidsplan van het 
Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. Ondanks dat de Raad van mening is, dat het festivalaanbod van 
topkwaliteit is vraagt hij zich af of zo’n festival, dat feitelijk is te beschouwen als een showcase van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, in deze tijden van bezuinigingen in stand moet worden gehouden 
vanuit het cultuurbudget. Daar staat tegenover dat het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival het 
enige (klassieke)muziekfestival is in de stad. De Raad stelt voor, binnen de beperkte financiële ruimte, 
het festival te subsidiëren met de helft van het bedrag dat toegekend is voor de cultuurplanperiode  
2009-2012 en het festival als biënnale om en om met Operadagen Rotterdam te organiseren. Beide 
festivals moeten blijven bestaan vanwege hun unieke waarde voor de stad. 
Aangevraagd: € 690.000 
Advies: Positief € 272.000  
 

Beschrijving aanvraag 
In 1996 werd het Gergiev Festival opgezet door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de toenmalige 
chefdirigent Valery Gergiev. De koppeling aan één naam maakte het festival kwetsbaar. De afgelopen 
jaren is gewerkt aan de thematische, inhoudelijke verankering van het festival zonder de meerwaarde van 
de aanwezigheid van Valery Gergiev te verliezen. Om deze heroriëntatie tot uitdrukking te brengen is het 
in 2013 dan ook tijd voor een nieuwe naam voor het festival. In het Cultuurplan is voorlopig gekozen voor 
de werktitel Rotterdam Septemberfestival. In de nieuwe missie wordt de stad Rotterdam met het 
Septemberfestival een internationale kunstzinnige uitstraling geboden. Het ziet zichzelf als een 
kwaliteitsvolle artistieke expressie van de identiteit van Rotterdam. 
Het festival heeft de afgelopen jaren een bredere basis gecreëerd door de stad centraal te stellen in de 
gekozen thematiek, door samen te werken met andere culturele topinstellingen, door de internationale 
uitstraling te vergroten en door oorspronkelijke sterkten te behouden. Valery Gergiev en Yannick Nézet-
Séguin zijn dirigenten van wereldniveau met een hoge marketingwaarde. De aanvrager is van mening dat 
Rotterdam dit moet koesteren en meer dan voorheen internationaal zou moeten uitdragen. Ook belangrijk 
is het internationale topniveau van de uitgenodigde artiesten dat de laatste jaren gegroeid is. De basis 
blijft in 2013-2016 live westerse klassieke muziek. Maar, in deze stad waarin meer dan 170 nationaliteiten 
vertegenwoordigd zijn, spelen sinds 2011 ook wereldmuziek en verkenningen naar andere muzikale genres 
een rol.  
Vanaf 2011 is de programmering van het festival gebaseerd op vijf pijlers: symfonisch werk, internationale 
operaproducties, happenings, Parels (kamermuziek) en Little g (educatieve producties). 
De symfonische concerten onderscheiden zich steeds meer van de reguliere concerten, omdat ze 
aansluiten bij het thema en door bijzondere festivalformats op afwijkende tijdstippen of bijvoorbeeld met 
een extra lange (diner-)pauze. Vanaf 2013 zullen eigen internationale operaproducties jaarlijks op het 
programma staan. Daarbij is gekozen voor een verbinding van opera met state-of-the-art videokunst om 
daarmee film- en muziekstad Rotterdam op het gebied van opera een eigen 21ste-eeuws gezicht te geven. 
Happening C the City wordt vanaf 2012 uitgebouwd tot een van de belangrijkste pijlers van het festival. 
Dit evenement geeft impulsen aan de leefkwaliteit van de stad. Met de happenings trekt het festival een 
breed publiek. Naar de Parels komen hoofdzakelijk hoogopgeleide 40 plussers, maar volgens de aanvrager 
ook fijnproevers en cultuurtoeristen uit andere publieksgroepen. Het jongste publiek komt aan zijn 
trekken in Little g, dat in samenwerking met specialisten op het gebied van kunsteducatie wordt 
samengesteld.  
Het Septemberfestival wil de komende periode een aantal ambitieuze samenwerkingen met andere 
culturele instellingen aangaan en tevens bestaande samenwerkingen (inhoudelijk) intensiveren en 
uitbouwen. Allereerst werkt het nauw samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, met name in 
marketing, sponsoring en financiële zaken. Maar het wil in het kader van de Metropoolregio ook 
samenwerken met het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater. Daarnaast werkt het festival 
samen/gaat samenwerken met Ro theater, Museum Boijmans Van Beuningen, Poetry International, het 
Goethe Instituut, Laurenskerk, Wereldhavendagen, Operadagen Rotterdam, Musica Sacra Maastricht, 
Mariinsky Theater en internationale festivals in Vlaanderen en Duitsland. 
Het Septemberfestival streeft naar een toename van zowel subsidie als private inkomsten om een grotere 
impact te hebben voor de stad. Het voorzag in 2010 voor bijna tweederde deel van de begroting in eigen 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    251 



 

inkomsten via tickets, sponsoren en private fondsen. De aanvrager ziet een stijging van het 
subsidievolume temeer als noodzakelijk, omdat bijna de helft van de subsidie naar de Doelen besteed 
wordt aan huur en dienstverlening. 
De ambitie voor 2013-2016 is het aantal bezoekers te laten groeien van 21.500 in 2013 tot 26.000 in 2016. 
Het festival wil het huidige publiek vasthouden en daarnaast een breder segment van de Rotterdamse 
bevolking aantrekken door middel van laagdrempelige programmering. De organisatie streeft ernaar dat in 
2016 30 % van de bezoekers 45 of jonger is. Ook wil het festival bereiken dat de internationale 
bekendheid stijgt. In 2016 zal 5 % van het publiek bestaan uit buitenlanders.  
Er zullen nieuwe financieringsstrategieën worden ontwikkeld. De ambitie is in de periode 2013-2016 een 
verhoging van de sponsorinkomsten te bereiken van 36 % ten opzichte van jubileumjaar 2010. Naast een 
aantal projectsponsors zoekt het festival een hoofdsponsor, die voor een langere periode minimaal 
100.000 euro per jaar beschikbaar stelt. Voorts zal er worden ingezet op relatiemarketing. Het festival wil 
een van de belangrijkste topnetwerkevenementen van de stad worden. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  18.489 18.339 20.479 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 543.500 543.000 543.000 
eigen inkomsten  679.000 874.000 743.000 
omzet  1.223.000 1.417.000  
bezoekersratio*  29,40 29,60 26,50 
eigen inkomstenratio**  124,9% 161,0% 136,8% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het beleidsplan van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival (RPGF) biedt uitzicht op een evenement 
van artistiek topniveau in een aansprekend format gebaseerd op thema’s. De ambities zijn stevig 
verwoord, maar de artistieke visie achter het festival is gehuld in obligate zinnen en daardoor weinig 
overtuigend. Van dit artistieke team, had de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een betere 
aanvraag verwacht. Een naamswijziging is urgent gezien de zich steeds meer terugtrekkende naamgever. 
De aanvrager twijfelt: wordt het straks het Rotterdam Septemberfestival of komt er na 2013 een nieuwe 
naam?  
In deze tijden van bezuinigingen wordt het door de Raad als wereldvreemd en beschamend aangemerkt 
dat voor het RPGF ¼ méér subsidie wordt aangevraagd. Daarnaast vindt de Raad dat de aanvrager de 
wereldwijde betekenis van het festival overschat. Het RPGF heeft zonder meer een belangrijke uitstraling 
in de stad en in het land, maar het kan niet worden gerekend tot de beste evenementen ter wereld, zoals 
in de aanvraag wordt beweerd. 
De Raad vraagt zich af of het RPGF niet een showcase is voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest en of 
zo’n festival in deze tijden van bezuinigingen überhaupt in stand moet worden gehouden vanuit het 
cultuurbudget. Als de edities nu elk jaar qua uitstraling en in kwaliteit zouden zijn gestegen, zou hiervoor 
gepleit kunnen worden. Maar is dit zo? Toen Valery Gergiev het festival in 1996 begon was het een ware 
sensatie. Na een aantal jaren bleek de glans langzaam te verdwijnen. Het festival in 2011 was kwalitatief 
weliswaar beter dan vorige edities, maar ook hier bleven echte uitschieters uit.  
Toch moet uiteindelijk worden geconstateerd dat het RPGF bij de stad hoort, het is het enige 
muziekfestival in zijn soort. In economische zin is het voor Rotterdam een belangrijk evenement en voor 
het Rotterdams Philharmonisch Orkest de visitekaart bij uitstek. Puur zakelijk geredeneerd is het 
verstandig het festival te behouden voor de stad want Rotterdam zet zichzelf ermee op de kaart en het 
bedrijfsleven kan het evenement benutten als een forum voor ontmoetingen.  
 
DNA van de stad 
Het RPGF komt in wisselende mate tegemoet aan het DNA van de stad. Hoewel het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest als internationaal toporkest belangrijk is voor de culturele infrastructuur van de 
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stad en het de sterspeler is van het RPGF, kenmerkt het festival zich niet door wezenlijke vernieuwing en 
door creatieve of onorthodoxe vormen van samenwerking. De samenstelling van het publiek blijkt 
voornamelijk te worden bepaald door blanke hoog opgeleide 40 plussers. Hier kan qua programmering en 
marketing meer worden ingezet op andere doelgroepen, maar dat blijkt te weinig uit de aanvraag. 
 
Ondernemerschap 
Het RPGF scoort gering op ondernemerschap, het is een topzwaar festival dat het economisch rendement 
voor de stad te weinig verwoordt, iets wat bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival wel doet. Een 
verhoging van de verwachte inkomsten uit sponsoring van gemiddeld 36 % is volgens de Raad irreëel.  
De posten in de begroting voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Doelen en de top van de 
organisatie ervaart de Raad als exorbitant. De Raad vindt dat de aanvraag van het RPGF eigenlijk een 
creatief voorwendsel is om de hoge kosten van orkest en zaal te kunnen opvangen. De helft van de gehele 
gemeentelijke subsidie is nodig om de huur, catering en techniek van de Doelen te betalen.  
De Raad vraagt zich af of het publiciteitsmateriaal, waaronder de programmaboeken, niet te gelde 
kunnen worden gemaakt. Slimme vormen van besparing zijn in de aanvraag niet te vinden. 
Het RPGF kan worden geïnterpreteerd als dé marketingformule om het orkest en de stad op de kaart te 
zetten. Op zich dus een creatieve gedachte die van ondernemerschap getuigt. Als er uiteindelijk een 
onevenredig beslag wordt gelegd op het cultuurbudget, blijft daar echter weinig van over. 
 
Talentontwikkeling 
Dit onderwerp komt, uitgezonderd het kinderprogramma Little G, nauwelijks aan bod. 
 
Metropoolregio 
Over samenwerking met Den Haag in de regio laat de aanvraag te wensen over. Daarin staat dat het RPGF 
graag in Den Haag wil werken onder de conditie dat samenwerking tot stand komt. Evident is echter dat 
publiek uit de gehele Metropoolregio het festival bezoekt. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio - 
 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    253 



 

 rotterdam centrum voor theater (rcth) 

 
Samenvatting advies 

Het rotterdams centrum voor theater verweeft een kaderopleiding voor regisseur en speler met 
theatereducatieve activiteiten en doet dat goed. Het is juist dat die twee elementen met elkaar in 
relatie zijn gebracht. De manier waarop in de producties de problemen van het leven in de grote stad 
worden gethematiseerd spreekt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan. De kosten van het 
optreden voor scholen moeten niet voor rekening van het cultuurplan komen.  
Aangevraagd: € 295.000 
Advies: Positief € 200.500 

 

Beschrijving aanvraag 
Kernactiviteiten van het rotterdams centrum voor theater (rcth) zijn: 

 gecertificeerde kaderopleiding tot regisseur, speler en coach voor school en straat 
 theatereducatieve activiteiten voor voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
 Cultuurhuis Delfshaven (dit onderdeel valt buiten de subsidieaanvraag en wordt hieronder verder niet 

behandeld) 
De doelgroep van het rcth bestond aanvankelijk uit diegenen die belangstelling hadden voor de opleiding 
tot aankomend regisseur voor het amateurtheaterveld. Inmiddels beslaat deze groep nog maar 30% van de 
instroom (cijfers 2010). Een gelijk aantal instromers zijn professionals uit het sociaal-maatschappelijk 
veld die een tweede vakbekwaamheid willen verwerven op het gebied van theater, hetzij als regisseur, 
hetzij als coach, hetzij als acteur. Deze instroom moet in de komende planperiode worden opgevoerd naar 
75% van de instroom. Verder zijn er instromers die de kaderopleiding zien als overstap naar het 
kunstonderwijs (5%), studenten uit het kunstvakonderwijs die hun vaardigheden willen verbreden (5 %) en 
mensen die vanwege het ontbreken van de vereiste diploma’s buiten het reguliere 
kunstvakopleidingencircuit vallen (30%). Al deze opleidingen worden in deeltijd aangeboden zodat ze 
plaats bieden aan mensen die elders reeds werkzaam zijn of een andere, reguliere opleiding volgen. 
Vandaar ook het doel vaak is het verwerven van de tweede vakbekwaamheid.  
Jaarlijks volgen gemiddeld 100 studenten een van de (kader)opleidingen. Gemiddeld 9 studenten per jaar 
behalen het landelijk erkende diploma; 45 behalen een deelcertificaat.  
Docenten worden geselecteerd op basis van een afgeronde kunstvakopleiding in combinatie met veel 
praktijkervaring. 
De opleidingen worden iedere vier jaar opnieuw gecertificeerd door de Stichting Kunstkeur, waarbij 
prestaties van leerlingen worden getoetst aan de eisen van gecertificeerde raamwerkplannen. In 2012 zal 
in een pilot het gehele instituut met alle activiteiten gecertificeerd worden. 
De theatereducatieve trajecten, bestaande uit een theaterproductie, groeps- en individuele educatieve 
elementen daar om heen, zijn bestemd voor de doelgroep van vo- mbo- en hbo instellingen en de 
jongeren die daar onderwijs volgen. Daarnaast zijn er ook specifieke groepen zoals 50+ers. Jaarlijks 
worden momenteel met een kleine 200 voorstellingen zo’n 5000 leerlingen bereikt. Deze trajecten zullen 
de komende jaren langer gemaakt worden waarbij er per traject zeven zogenaamde ‘contactmomenten’ 
zullen zijn. Deze trajecten/voorstellingen worden mede gemaakt door de 100 studenten van de 
opleidingen. 
Aan het vorige advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, om te starten met een nieuwe 
profiel kaderopleiding ‘heatercoach voor school en straat’ is uitgebreid gehoor gegeven. Daarbij wordt er 
naar gestreefd de studenten van de kaderopleidingen in toenemende mate ervaring te laten op doen in de 
theatereducatieve projecten. Iedere student in de kaderopleiding zal stage gaan lopen bij een van de 
theatereducatieve trajecten. Voor de regie van nieuwe trajecten zullen de komende jaren 2 tot 3 nieuwe 
theatermakers worden uitgenodigd. De huidige directeur krijgt daarbij minder een uitvoerende en meer 
een superviserende rol.  
Het rcth verwerft 67% van haar inkomsten uit eigen middelen.  
In haar werkwijze laat het rcth zich voortdurend inspireren door thema’s die in de grote stad spelen. Met 
thema’s als Seks in de stad, De Roos van Rotterdam, De Binnenwegmonologen is het rcth duidelijk 
zichtbaar in de stad geworden. Voor de komende periode worden trajecten aangekondigd: Eten in de stad 
over toenemende eetproblemen en eetstoornissen, Verslaving in de stad en Geld in de stad.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.372 9.481  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 200.500 200.500  
eigen inkomsten  228.000 207.000  
omzet  428.000 407.000  
bezoekersratio*  59,50 20,37  
eigen inkomstenratio**  113,7% 103,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Met de relatief beperkte staf is de invloed van de artistiek directeur groot. Het is voor een organisatie 
altijd goed als een lang aan het roer staande bevlogen aanvoerder aankondigt een stap terug te doen ten 
gunste van een nieuwe artistieke leider. De naam die genoemd wordt geeft de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur vertrouwen. 
Uit de producties blijkt een kwalitatief hoogstaand niveau. Het koppelen van producties aan de 
grootstedelijke problematiek van de stad is gedurfd, spannend en dus geslaagd. Gekozen wordt voor 
nieuwe, opvallende theatrale vormen ondanks beperkingen die het werken met vrije tijdskunstenaars met 
zich brengt. Voor de Raad is duidelijk waarom besloten is de theatereducatieve projecten  nadrukkelijk in 
het verlengde van de opleiding te zettten, hij heeft daarom immers tijdens de monitorgesprekken zelf 
verzocht. Onvoldoende is echter aangegeven hoe men nu de kwaliteit van deze theatereducatieve 
projecten weet te borgen.  
 
DNA van de stad 
Met de keuze voor thema’s in de theaterstukken wordt duidelijk ingespeeld op de grootstedelijke 
problematiek. Het hieruit blijkende engagement spreekt de Raad aan. Datzelfde geldt voor de rol die het 
rcth in de buurt speelt. Te prijzen is dat het rcth zich expliciet richt tot de niet makkelijkst te benaderen 
groepen van jongeren. 
In de thematiek wordt aangesloten op de problemen die jongeren in de grote stad ervaren. Doordat men 
de scholen benadert komen vanzelf ook de wijken in beeld. Via de scholen bereikt men automatisch de 
gezochte doelgroepen. 
 
Ondernemerschap 
Het rcth is een behoorlijk complexe organisatie gelet op de verwevenheid van de kaderopleiding met de 
theatereducatieve activiteiten. Het is daarom niet in een oogopslag duidelijk of het hier primair gaat om 
een opleidingsinstituut, een theatergezelschap of een buurtpodium. 
Het is te prijzen dat het rcth zich de opmerkingen van de Raad heeft aangetrokken en de relatie tussen de 
kaderopleiding en de theatereducatieve activiteiten heeft versterkt in die zin dat cursisten bij die laatste 
projecten worden ingezet. In hoeverre de kwaliteit hierbij wordt geborgd is de vraag. 
Er is weinig visie op de vraag op welke wijze sponsors kunnen worden binnengehaald.   
Het kwaliteitsmanagement en de manier waarop men het publiek in beeld heeft ogen solide. 
Men heeft een gedegen risicoanalyse en is daarover in gesprek.  
Het gebruik van social media lijkt nog niet erg ontwikkeld.  
rcth lijkt de kosten die verbonden zijn aan het optreden voor scholen gedeeltelijk te willen afwentelen op 
de gemeente en doet daardoor enigermate aan concurrentievervalsing. De scholen zullen deze kosten zelf 
moeten dekken. De Raad wil de hiermee gemoeide kosten niet voor zijn rekening nemen.   
De eigen inkomsten zullen in de komende planperiode omhoog moeten.   
 
Talentontwikkeling 
De kaderopleiding is redelijk uniek in zijn soort en biedt met name mensen die al in andere sectoren 
werkzaam zijn de gelegenheid tot een tweede, theaterartistiek profiel. 
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Hoewel ook andere aanvragers in de stad specialiseren in opleidingen richting vrije tijdsacteurs is er 
nauwelijks sprake van een overlap. Bij rcth is sprake van een vrijwel drempelloze instroom die bovendien 
in deeltijd kan worden gevolgd.  
De Raad is enigszins ongerust over het toenemend aantal professionals dat, blijkens de aanvraag,  deze 
opleiding gebruikt voor het verwerven van een tweede kwalificatie. Het op grote schaal inzetten van 
mensen die community art als tweede kwalificatie verwerven kan uiteindelijk ten koste gaan van de 
kwaliteit van community arts als zodanig. Anderzijds twijfelt de Raad niet aan de integriteit van opzet en 
inhoud van de kaderopleiding. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 ondernemerschap 0 
 talentontwikkeling + 
 metropoolregio nvt 
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 Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over subsidiëring in het Cultuurplan 2013-
2016 omdat de artistieke kwaliteit van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest niet voldoet aan 
professionele maatstaven. Bovendien is het orkest een vereniging die zich in werkwijze en 
prestatieniveau niet wezenlijk onderscheidt van andere amateurmuziekverenigingen in Rotterdam, een 
categorie waarvoor de gemeente Rotterdam een specifieke subsidieregeling hanteert. 
Aangevraagd: € 51.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) is een orkestvereniging met jonge amateurmusici die zich 
richt op de uitvoering van klassieke muziek. De vereniging bestaat in 2012 veertig jaar. Momenteel is ze 
samengesteld uit drie ensembles: Rotterdams Jeugd Strijkers Ensemble (7-12 jaar), Rotterdams Jeugd 
Orkest (10-18 jaar) en Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (16-24 jaar). Het Rotterdams Jeugd Orkest werd 
in 2009 opgericht als brugfunctie voor de doorstroming van kinderen uit het strijkerensemble naar het 
oudste orkest. Niet alleen in verticale zin wordt de doorstroming van talent gestimuleerd, maar ook in 
horizontale zin, door bijvoorbeeld audities en actieve begeleiding door muziekdocenten. Naast de vele 
concerten in Rotterdam organiseerde het RJSO masterclasses en maakte het diverse tournees en 
orkestreizen. 
Met ingang van 2012 zullen de ensembles worden ingedeeld parallel aan de basisschool, middelbare school 
en universiteit/hogeschool. Dit betekent dat de oudste categorie (RJSO) omgevormd wordt tot Rotterdams 
Studenten Orkest (RSO). Niet alleen de interne talentontwikkeling, maar ook de doorstroming naar buiten 
wil de vereniging blijven stimuleren. Zo hebben in de laatste jaren 30 getalenteerde orkestleden zich bij 
conservatoria verder ontwikkeld.  
De vereniging RJSO wil in het komende cultuurplan meer dan voorheen investeren in de 
talentontwikkeling van muzikale jongeren en de positie van haar orkesten in de stad.  
De aandacht voor de plaats die het orkest inneemt in de keten van muzikale ontwikkeling, de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen de vereniging zelf en de samenwerking met andere instellingen 
hebben in de doelstelling talentontwikkeling prioriteit. De vereniging werkt samen met de SKVR, De 
Doelen, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, privé-docenten en Erasmus Cultuur (EUR). Eens in de twee 
jaar neemt het RJSO deel aan het Nationaal Concours voor Jeugdorkesten. Het orkest streeft ernaar om 
het niveau te bereiken van de beste jeugd- en studentenorkesten in het land. Daarnaast wil het RJSO zijn 
positie in de stad versterken door een bijdrage te leveren aan de verlevendiging van de binnenstad, met 
optredens in parken, op feestdagen, tijdens ontvangsten van het stadsbestuur,bij bedrijven of festivals. 
Ook zoekt het aansluiting bij het Stadspodium en Verenigd Schouwburgplein. De reguliere podia voor de 
concerten zijn de Doelen en diverse kerken. 
De financiële basis voor het RJSO wordt gevormd door de contributies van de leden en de gemeentelijke 
subsidie maar ook sporadisch sponsoring en uitkoop. Daarnaast zoekt de vereniging naar meer 
mogelijkheden voor sponsoring, al dan niet in natura. Voor de concerten zal het publiek de komende jaren 
een toegangsprijs gaan betalen. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.350 3.750 3.430 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 51.000 51.000 51.000 
eigen inkomsten  42.000 50.000 30.485 
omzet  93.000 101.000  
bezoekersratio*  15,20 13,60 14,90 
eigen inkomstenratio**  82,4% 98,0% 59,8% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De artistieke kwaliteit van de output van het RJSO is volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 
gemeten naar professionele maatstaven, matig. Voor de cultuurplanperiode 2009-2012 adviseerde de Raad 
al negatief over het RJSO. De doelstellingen werden toen omarmd, net als nu, maar de resultaten werden 
matig bevonden. De voorliggende aanvraag biedt weinig nieuw materiaal op grond waarvan de Raad tot 
andere inzichten komt. 
De vrijetijdskunstenaars in amateurorkesten spelen voor hun plezier. Dit is prima, maar voor dat doel is 
het cultuurplanbudget niet bedoeld. Daar gelden professionele maatstaven en vooreerst een publiek 
belang. Amateurverenigingen spelen voor familie, vrienden en bekenden en dienen derhalve te weinig dat 
publieke belang. Het RJSO is een vereniging, die zich in werkwijze en prestatieniveau niet wezenlijk 
onderscheidt van andere amateurmuziekverenigingen in Rotterdam. Voor deze categorie hanteert de 
gemeente Rotterdam een specifieke subsidieregeling. 
 
DNA 
Door de beperkte scope in de concerten onderscheidt het RJSO zich niet positief in het DNA van 
Rotterdam. 
 
Ondernemerschap 
Het is positief dat het RJSO op verschillende manieren verbonden is met andere initiatieven in de stad op 
het gebied van talentontwikkeling. De samenwerking gaat echter niet ver genoeg. Het zou interessant zijn 
om te onderzoeken of het orkest een coalitie dan wel fusie aan kan gaan met de SKVR Muziekschool, 
Hellendaal Instituut, Havo voor Muziek en Dans of een andere cultuureducatieve partner. 
 
Talentontwikkeling 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt het positief dat het RJSO een rol wil spelen in de 
Rotterdamse keten van talentontwikkeling. Als kraamkamer voor amateurmusici is het een goed initiatief, 
mede door de contacten met de studentenwereld. Het is een orkest voor jong muziektalent. Er worden 
hoge eisen gesteld aan deelname hetgeen wel wringt met de positie van het RJSO als amateurorkest. Hoe 
wordt omgegaan met nieuw startend talent is niet duidelijk. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdams Philharmonisch Orkest 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Het orkest is van hoge kwaliteit en kan qua niveau worden aangemerkt als het tweede 
symfonieorkest van Nederland (na het Concertgebouworkest). In het kader van de Metropoolregio 
beklemtoont de Raad het belang van het samenwerkingsakkoord dat door de directies van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest is getekend. 
Aangevraagd: € 8.093.000 
Advies: Positief € 6.597.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest behoort tot de beste symfonieorkesten van Europa, met een uniek 
klanklichaam en een onderscheidende speelcultuur, die sedert decennia nationaal en internationaal wordt 
herkend en gewaardeerd. Met meer dan honderd concerten, van wijk tot wereldpodium, trekt het orkest 
jaarlijks 175.000 bezoekers. 
Het orkest wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een innovatief en ondernemend cultuurbedrijf, 
waar publieksgerichtheid en een externe focus centraal staan. Het orkest wil zijn publiek verbreden en 
nog beter bedienen. Daarvoor zet het innovatieve producten en formules in. Maar ook een gerichte 
publieksbenadering is van belang. Hiervoor wordt het marketing- en communicatiebeleid geïntensiveerd. 
Het Rotterdams Philharmonisch gaat de komende jaren inzetten op een vergroting van de zichtbaarheid 
van het orkest in de stad en op de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de Doelen als thuisbasis. 
Verder wil het de verankering in de stad versterken door nog meer in te zetten in netwerkactiviteiten. 
Het Rotterdams Philharmonisch wil zijn artistieke kwaliteit en internationale toppositie behouden en 
versterken. Residenties, tournees en run-outs en deelname aan festivals worden uitgebreid. Het aantal 
concerten per jaar zal toenemen van ± 120 nu tot 140 in 2016. Er komt per seizoen minimaal  
1 intercontinentale en 1 continentale tournee en tweejaarlijks een tour langs zomerfestivals; het aantal 
residenties wordt uitgebreid tot 3. 
Het aantal concerten in Rotterdam loopt terug, maar dat zal niet noodzakelijk leiden tot minder publiek 
want de gemiddelde zaalbezetting zal toenemen. In de Metropoolregio gaat het orkest zijn taken 
afstemmen met het Residentie Orkest. In dit samenwerkingsverband zal het Rotterdams Philharmonisch 
zich positioneren als een groot internationaal functionerend symfonieorkest en het Residentie Orkest als 
een kleinschaliger orkest met een eigen focus, die complementair is. 
Het Rotterdams Philharmonisch bereikt jaarlijks 12.000 kinderen. Het orkest wil zijn educatieve 
activiteiten in het onderwijs uitbreiden en daarmee 5% per jaar meer bereik realiseren. Ook wil het zich 
richten op de ontwikkeling van toptalent op weg naar een beroepscarrière. Hiertoe wordt met Codarts 
samengewerkt in een ‘orkestacademie’: conservatoriumleerlingen krijgen de kans kennis en ervaring op te 
doen in een internationaal opererend orkest als het Rotterdams Philharmonisch. 
De mastermodule wordt op Europees niveau opengesteld. Zo wordt een pool ontwikkeld van toptalent dat 
eventueel kan instromen bij het orkest, waardoor de klank- en speelcultuur wordt overgedragen naar de 
toekomst. In de programmering wil het orkest meer ruimte bieden aan jonge talentvolle solisten en 
prijswinnaars van internationale concoursen. 
Het orkest wil zich de komende jaren inzetten voor een groei van de inkomsten over de gehele linie. 
De eigen inkomsten, het orkest is qua omvang hiermee de nummer twee van Nederland, zullen door 
nieuwe producten en innovatieve marketing toenemen van 47,9% nu naar 54% in 2016. De ticketprijzen 
worden gedifferentieerd. Voor concerten/evenementen met een hoge kwaliteit en serviceniveau gaat het 
publiek meer betalen. Er zal in het prijsbeleid ook rekening worden gehouden met minder financieel 
draagkrachtige groepen. Een nieuw sponsorbeleid en actieve fondsenwerving zullen de inkomsten uit deze 
bronnen doen stijgen van 1,2 miljoen euro nu naar 2 miljoen euro in 2016. Meer optredens in het 
buitenland brengen weliswaar hogere kosten met zich mee, maar ook hogere inkomsten uit 
uitkoopsommen. 
Het Rotterdams Philharmonisch heeft in zijn beleidsplan de ambities in cijfers vertaald. Om die te kunnen 
realiseren wordt ook het bedrijf zelf geïnnoveerd. De organisatie (orkest én team) wordt op de juiste 
sterkte gebracht. Investeren in HR, adequate automatisering, een (nieuw) flexibel 
arbeidsvoorwaardenpakket en financieel beleid staan centraal.  
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Het Rotterdams Philharmonisch maakt deel uit van de landelijke culturele basisinfrastructuur. Het Rijk 
heeft besloten die in te krimpen tot 5 landelijke symfonische voorzieningen in 5 regio’s. Voor de Regio 
West is bij de samenwerking met het Residentie Orkest 7 miljoen euro beschikbaar. Het Rotterdams 
Philharmonisch gaat er van uit dat het hiervan 2/3 deel per jaar ontvangt en het Residentie Orkest 1/3. 
Door het niet indexeren van de subsidie, het toepassen van kortingen en ondanks het doorvoeren van een 
besparingsprogramma, is de bezetting van het orkest onder het minimum aanvaardbare niveau gedaald. 
Dit was noodzakelijk om het financieel evenwicht te behouden. Om de bezetting terug te brengen op een 
voor de taakstelling wenselijk niveau en om de positie als internationaal toporkest op een stabiele manier 
te realiseren, is de subsidie die het orkest bij de gemeente Rotterdam aanvraagt het huidige 
subsidiebedrag, vermeerderd met de niet toegekende indexeringen vanaf 2005 en rekening houdend met 
prijsstijgingen. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  151.568 175.408 162.869 
structurele subsidie rijk 3.655.000 3.511.000  
  gemeente 6.394.000 6.794.000  
eigen inkomsten  3.863.000 4.606.000 4.589.000 
omzet  13.732.000 15.311.000 15.067.000 
bezoekersratio*  66,30 58,70  
eigen inkomstenratio**  38,4% 44,7%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 14 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het Rotterdams Philharmonisch (RphO) behoort tot de betere onder de Europese orkesten en kan qua 
niveau worden aangemerkt als het tweede symfonieorkest van Nederland (na het Concertgebouworkest). 
De huidige chef-dirigent Yannick Nézet-Séguin behoort tot de wereldtop van de jongere 
dirigentengeneratie. Recensies over zijn concerten zijn stuk voor stuk lovend. De artistieke kwaliteit van 
het orkest wordt door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur als zeer hoog beoordeeld.  
Het voorliggende beleidsplan is aanzienlijk beter dan het plan dat de aanvrager indiende voor de 
cultuurplanperiode 2009-2012. Het komt solide over en brengt een professioneel geleide organisatie in 
beeld. Toch wordt een aantal zaken niet goed duidelijk. Zo is er relatief weinig informatie over de inhoud 
en het programmatische raamwerk. Ook is niet helder welk aandeel de sponsorinkomsten hebben in de 
exploitatie van het orkest. De zoektocht naar vernieuwing is marginaal, maar de vraag is of die ook 
verwacht kan worden van een orkest dat zich uitdrukkelijk profileert als topsymfonieorkest met de 
daarbij horende canon. 
Het budget dat van de gemeente wordt gevraagd, past wellicht bij de hoge (internationale) ambities van 
het orkest, maar in deze tijd van bezuinigingen getuigt het van weinig realiteitszin.  
De aanvrager wekt door zijn soms verongelijkte toon de indruk dat het RPhO de enige speler van belang is 
in de Rotterdamse cultuursector. Door alles op alles te zetten om de hoogst haalbare top te bereiken, 
neemt de aanvrager een egocentrische positie in. De ambities zijn voornamelijk gericht op de eigen 
organisatie. Het orkest werkt weinig structureel samen met andere partijen in de stad. 
In het beleidsplan stelt het RPhO hoge eisen aan de Doelen omtrent service e.d. maar de vraag is of de 
Doelen hier wel aan kan voldoen.  
Enerzijds presenteert het RPhO zich als het toporkest van de aantrekkelijke wereldstad Rotterdam, 
anderzijds trekt het zich langzaam uit de stad terug door zich meer te gaan concentreren op buitenlandse 
tournees. Het aantal concerten in Rotterdam daalt met bijna 15%. De aanvrager meent dat door een 
hogere zaalbezetting het aantal bezoekers gelijk blijft, die verwachting vindt de Raad in deze periode van 
economische recessie te optimistisch. 
 
DNA van de stad 
In het DNA van de stad onderscheidt het RPhO zich alleen met zijn toppositie en de daarbij passende 
internationale ambities. Het publieksbereik dat van deze organisatie mag worden verwacht, blijft qua 
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diversiteit achter. De Classic Club Nights -klassieke muziek in een clubsetting- op verschillende 
prikkelende locaties in de stad vindt de Raad een goed initiatief om jongeren meer bij het orkest te 
betrekken. 
 
Ondernemerschap 
De creatieve aanpak om meer middelen uit de private sector te genereren wekt vertrouwen. Dat zou 
kunnen leiden tot een minder grote afhankelijkheid van de overheid, echter daarvan is in de aanvraag 
geen sprake. Verder zou inzichtelijk moeten zijn hoe de geldstromen van private herkomst deel uitmaken 
van de exploitatie van het orkest. Dit blijkt nauwelijks het geval te zijn omdat dit geld grotendeels in een 
fonds wordt gestort. Iets anders is dat de buitenlandse tournees meer kosten dan ze opbrengen, de Raad 
meent dat de gemeentelijke subsidie niet dient om tekorten op tournees te dekken. 
 
Talentontwikkeling 
Plannen voor educatieve activiteiten zijn er volop maar de vraag is in hoeverre deze allemaal worden 
gerealiseerd. Dat het RPhO zijn formules op dit terrein wil revitaliseren is positief, maar het standpunt 
dat de gemeente de educatieve activiteiten uit aparte budgetten zou moeten financieren, is te 
gemakkelijk. Het orkest zou moeten erkennen dat het schatplichtig is aan zijn educatieve taak om 
kinderen en jongeren te interesseren voor zijn aanbod, maar de huidige activiteiten bevestigen dat niet. 
De contacten met het Rotterdamse Conservatorium zijn te gering om te spreken van een intensieve 
samenwerking. Het Vlaamse Collegium Vocale is dan wel gericht op talentontwikkeling, maar dit ensemble 
is door het RPhO ingehuurd. Dan kan dus niet worden gesteld dat deze taak voortkomt uit de eigen 
ambities van het orkest. Uit de educatieve activiteiten die de aanvrager beschrijft kan op geen enkele 
wijze worden afgeleid hoe die zich verhouden tot de in de Muziek Coalitie ontwikkelde doorlopende 
leerlijnen. 
 
Metropoolregio 
In het kader van zowel de landelijke basisinfrastructuur als de Metropoolregio onderstreept de Raad het 
belang van een goede afstemming van taken tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het 
Residentie Orkest. Daartoe is door beide partijen een samenwerkingsakkoord getekend. De belangrijkste 
meerwaarde van het akkoord is de inhoudelijke verruiming van het concertaanbod in de Metropool. 
In het akkoord zijn een drietal onderwerpen van primair belang. In de eerste plaats zullen de organisaties 
nastreven dat hun aanbod complementair is en dat hun artistieke profielen scherp onderscheidend zijn. 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zal zich toeleggen op het repertoire van de laatromantiek en de 
twintigste eeuw voor grote bezetting, het Residentie Orkest op het repertoire van de klassieken, de 
romantiek en hedendaagse muziek in middelgrote en kleinere bezettingen. 
Ten tweede: beide orkesten zullen een uitwisseling tot stand brengen door jaarlijks acht à tien concerten 
te geven in de partnerstad. Ook zouden de orkesten in hun eigen marketingbeleid de aandacht moeten 
vestigen op het concertaanbod in de partnerstad. Als derde vindt de Raad het van belang als in de 
talentontwikkelingsprogramma’s van beide orkesten uitwisselingen gaan plaatsvinden.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio + 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    261 



 

 Rotterdams Wijktheater (2 aanvragen gecombineerd) 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet dat deelnemers met zichtbaar plezier deelnemen aan 
de producties en daarin op een artistieke verantwoorde manier hun verhaal kwijt kunnen. De Betekenis 
van cultuurwerkplaats voor zowel de bedrijfsvoering als de artistieke koers is niet helemaal duidelijk. 
De Raad beoordeelt de aanvraag derhalve los van deze mogelijk toekomstige vestigingsmogelijkheid. De 
Raad vindt dat het Rotterdams Wijktheater er blijkt van geeft onder de nieuwe artistieke en zakelijke 
leiding volop bezig te zijn met een omslag naar meer professionele organisatie. 
Aangevraagd: € 571.500 
Advies:Positief € 411.500 

 

Beschrijving aanvraag 
Het Rotterdams Wijktheater (RWT) produceert en speelt theatervoorstellingen met, door en voor mensen 
uit maatschappelijke groeperingen die niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komen. Dit gaat 
volgens een methodiek waarin het leven van de speler(s) in hun directe leefomgeving, dus in de 
stadswijken, centraal staat. Een productie doorloopt een aantal vaste fasen: 

 Vanuit verhalen en improvisaties verzamelen van basis materiaal voor de voorstelling 
 ordening en vastlegging van het materiaal in een theatertekst 
 na een repetitieperiode gaat de voorstelling op tournee door de wijken van Rotterdam 

Met haar werk maakt het RWT een verbinding tussen bevolkingsgroepen en gemeenschappen die vaak door 
maatschappelijke kloven gescheiden zijn, aldus de aanvraag. Het RWT schept kunst met mensen voor wie 
dit niet vanzelfsprekend is en op plaatsen waar dit niet zonder meer voorhanden is. Daarom kan hier met 
recht gesproken worden van community arts.  
Eens in de drie jaar brengt het RWT allerlei theatermakers en gezelschappen over de hele wereld bijeen 
in het International Community Arts Festival dat zich altijd in Rotterdam afspeelt. Dit festival, gestart in 
2001, heeft zich ontwikkeld tot het grootste internationale podium voor deze specifieke kunstdiscipline. 
Sinds 2011 is het ICAF uitgebreid met een Artist-in-Residence programma waarbij community arts 
kunstenaars vanuit de hele wereld gedurende drie weken met bewoners in Rotterdam aan de slag gaan. 
Voor de voortzetting en de verdere ontwikkeling van het Artist-in-Residence programma op het ICAF wordt 
in deze aanvraag een structurele bijdrage gevraagd.  
Het RWT onderhoudt intensieve contacten met community arts groepen en podia in de Randstad, met 
name met de regio Den Haag (Laaktheater, Culturalis) 
In de nieuwe cultuurplanperiode wil het RWT drie producties per jaar uitbrengen. Twee gaan langs 
buurthuizen, wijkaccommodaties en lcc’s en de kleine zaal van Theater Zuidplein en de Rotterdamse 
Schouwburg (40 voorstellingen). Daarnaast produceert het RWT elk jaar of een grote zaalproductie (10 
voorstellingen) in Theater Zuidplein of een locatieproject (15 voorstellingen) in één van de wijken van 
Rotterdam. Hiermee kunnen 6250 toeschouwers worden bereikt. Bij de totstandkoming van deze 
producties zijn jaarlijks 150 Rotterdammers betrokken. Oud-spelers zijn belangrijke ambassadeurs van het 
werk van het RWT. Daarnaast wil het RWT minimaal één extra project realiseren met externe 
financiering.  
Er is een nauwe samenwerking tussen het RWT en Theater Zuidplein. Het RWT is een vaste bespeler van 
dit theater en samen maken ze eens in de twee jaar een co-productie voor de grote zaal. Het RWT levert 
het artistieke team en Theater Zuidplein de facilitaire ondersteuning. Op het gebied van marketing en 
publiekswerving trekken beide instellingen gezamenlijk op. Daarnaast is Theater Zuidplein partner in én 
hoofdlocatie van het International Community Arts Festival.  
Met haar tournees langs de accommodaties in de wijken en met de grootschalige locatieprojecten levert 
het RWT een belangrijke bijdrage aan de levendige (binnen)stad. Het RWT is zichtbaar in alle wijken van 
de stad en legt een verbinding naar de reguliere podia zoals die van Theater Zuidplein en de Rotterdamse 
Schouwburg. Ondernemerschap blijkt onder meer uit de cross-overs met Theater Zuidplein en Theater 
Walhalla, uit de samenwerking met woningcorporaties en het OBR en uit de projecten (voorstellingen 
en/of trainingsprogramma’s) in opdracht van sociaal maatschappelijke organisaties en bedrijven.   
In de nabije toekomst zal het RWT gehuisvest gaan worden in de Cultuurwerkplaats IJsselmonde (CWIJ). 
Het RWT betrekt samen met enkele andere partijen een gebouw met veel faciliteiten en gaat van daaruit 
programmeren, produceren, lokaal talent ontwikkelen en een cultuureducatief aanbod bieden. Per jaar 
zal het RWT maximaal 40 dans- en theatervoorstellingen programmeren. Ook levert het RWT een bijdrage 
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aan het uitvoeren en opzetten van projecten met bewoners van de deelgemeente en coachen van jong 
talent. Om dit alles te realiseren is een aanvullend budget nodig. Het RWT bouwt een afzonderlijke 
subsidieaanvraag voor deze samenwerking in CWIJ in deze adviesaanvraag in (€ 75.000). 
 
Aan de personele bezetting wil het RWT een parttime productieleider en een parttime dramaturg 
toevoegen. Voor de uitvoering van de taken binnen de CWIJ zijn een parttime programmeur, een parttime 
talentcoach en een parttime marketingmedewerker nodig. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  12.271 11.133 8.702 
structurele subsidie rijk 83.500 83.500 0 
  gemeente 411.500 411.500 493.000 
eigen inkomsten  192.000 251.000 799.000 
omzet  651.000 746.000  
bezoekersratio*  40,30 44,50 56,70 
eigen inkomstenratio**  38,8% 50,7% 162,1% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft veel waardering voor de artistieke visie en ontwikkeling 
maar zou die graag vertaald willen zien in een wat meer avontuurlijke aanpak. De voorstellingen zijn 
enerzijds laagdrempelig hebben verbeeldingskracht maar blijven anderzijds nog veel in het klassieke 
toneelbeeld hangen.  
 
DNA van de stad 
Het RWT zit in de haarvaten van de Rotterdamse samenleving en brengt mensen uit de wijken ook naar de 
theaters. Daaronder zijn er zeer velen die daar niet vanzelfsprekend komen. Er wordt veel samengewerkt 
met beroepsopleidingen en ook intern is er een goede opleidingsstructuur.  
De wijze waarop deelnemers geworven worden en in hoeverre daarin een spreiding over de wijken wordt 
nagestreefd is niet helder; de methode lijkt gebaseerd op het werken met sleutelpersonen en een 
persoonlijke benadering. Hiermee heeft het RWT, zo stelt de Raad vast, misschien juist wel door het 
impliciete karakter van de methodiek, duidelijk succes.   
Jongerenvoorstellingen zijn er wel maar het RWT schermt er naar buiten niet echt mee. Dat zou naar de 
mening van de Raad iets meer expliciet gemaakt kunnen worden. Het RWT heeft naar jongeren nu geen 
duidelijk imago.  
Deelnemers nemen met zichtbaar plezier deel aan de producties en kunnen daarin op een artistieke 
verantwoorde manier hun verhaal kwijt. Dat alles versterkt de positie van mensen die op andere wijze 
met cultuur niet vaak in de weer zijn. Veel van de in het verleden ingeschakelde acteurs blijven hangen 
wat enerzijds verklaarbaar is maar anderzijds ook wel weer het risico van verstarring met zich brengt. 
 
Ondernemerschap 
De Betekenis van cultuurwerkplaats voor zowel de bedrijfsvoering als de artistieke koers is niet helemaal 
duidelijk. De Raad is niet gevraagd om een oordeel inzake nut en noodzaak van de cultuurwerkplaats in 
IJsselmonde en heeft hierover dan ook geen mening. Wel meent de Raad dat het al dan niet deelnemen in 
deze in IJsselmonde gelegen voorziening voor het voortbestaan van het RWT niet doorslaggevend is. De 
Raad beoordeelt de aanvraag derhalve los van deze mogelijk toekomstige vestigingsmogelijkheid en laat 
deze in deze beoordeling dan ook niet meewegen.  
De eigen inkomsten van het RWT zijn laag. In het monitorgesprek is dit ook al aan de orde gesteld maar 
tot merkbare verbeteringen heeft dit nog niet geleid. Het RWT moet dus meer ondernemerschap gaan 
vertonen; met name marketing lijkt tot op heden een vrij onontgonnen gebied. De Raad stelt vast dat het 
ICAF festival vanwege het grote aantal gasten een dure voorziening is waarbij de vraag aan de orde is of 
zo’n festival niet beter vermarkt kan worden. Het festival heeft op dit moment in de stad nauwelijks 
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bekendheid terwijl het internationaal toch vrij uniek is. Buiten de kring van direct betrokkenen wordt het 
door weinig Rotterdammers bezocht.  
De erkenning door het RWT dat er hard gewerkt gaat worden aan kwaliteitsverbetering geeft de Raad 
voldoende vertrouwen.   
 
Talentontwikkeling 
De Raad vindt dat het RWT er blijkt van geeft onder de nieuwe artistieke en zakelijke leiding volop bezig 
te zijn met een omslag naar een meer professionele organisatie. Maar de methode volgens welke gewerkt 
wordt blijft zich toch enigermate op vertrouwd terrein bewegen. Het RWT zoekt het experiment niet. 
Het RWT functioneert eigenlijk als een soort productiehuis waarbij heel veel gebeurt maar nog wel op een 
wat ongestuurde manier.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdamse Poppenspelers 
 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet de bespeling van de poppenkast op het Binnenwegplein 
door de Rotterdamse Poppenspelers als een bijdrage aan het cultuurprogramma in het centrum van 
Rotterdam. Het artistieke niveau of de diepgang van de voorstellingen beoordeelt de Raad als niet 
opmerkelijk. Evenmin heeft de Raad een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie op het genre 
aangetroffen, noch een heldere visie op de eigen artistieke ontwikkeling van de leden van de vereniging 
De Raad adviseert de Vereniging De Rotterdamse Poppenspelers niet op te nemen in het cultuurplan  
2013-2016.  
Aangevraagd: € 27.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
De Rotterdamse Poppenspelers maken volkstheater: laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. 
Bij de Coöperatieve Vereniging Rotterdamse Poppenspelers zijn vier professionele poppentheaters 
aangesloten: Jos van Beers, Wim Noordegraaf, Jacobus Wieman en John de Winter. De vereniging bestaat 
sedert 1980. Elk van de aangesloten poppenspelers speelt eigen voorstellingen door het hele land, in 
theaters, zalen en scholen. Gedurende het seizoen (mei tot oktober) bespelen zij gezamenlijk het 
openluchtpoppentheater op het Binnenwegplein, dat de vereniging beschrijft als de kleinste 
theatervoorziening in Rotterdam. Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag spelen zij drie voorstellingen 
per middag. Het publiek kan vrijwillig een financiële bijdrage geven.  
Het beleidsplan beschrijft hoe deze discipline in een grote theatertraditie staat. Kenmerkend is dat de 
pop samenvalt met zijn karakter, dat hij onverbloemd zijn mening kan geven en dat de pop avonturen kan 
doorstaan die voor menselijke acteurs onmogelijk zijn. Het poppentheater heeft uit zijn aard een lage 
drempel en is voor de jongste toeschouwersgroep de eerste kennismaking met het fenomeen theater. De 
Poppenspelers willen een zo divers mogelijk publiek laten kennismaken met het poppentheater. De 
primaire doelgroep van de Poppenspelers zijn kinderen en hun (groot)ouders of begeleiders. Als zijn 
stakeholders noemt de vereniging de passanten die het publiek vormen. 
De bescheiden poppenkast op het Binnenwegplein vormt een rustpunt midden in de stad; tegelijkertijd 
dragen de voorstellingen met hun gemêleerde publiek bij aan de verlevendiging van de binnenstad. De 
aanvrager nodigt elk seizoen enkele professionele gastspelers uit om voorstellingen te verzorgen. Jaarlijks 
organiseert de vereniging een festival met voorstellingen door alle vaste spelers en gasten.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  10.000 10.000  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 27.000 27.000  
eigen inkomsten  1.000 5.000  
omzet  28.000 32.000  
bezoekersratio*  2,70 2,70  
eigen inkomstenratio**  3,7% 18,5%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderkent dat de bespeling van de poppenkast op het 
Binnenwegplein een aangenaam onderdeel is van het cultuurprogramma in het centrum van Rotterdam. 
Poppentheater biedt de jongste publieksgroep in de stad (en hun begeleiders) een kennismaking met een 
laagdrempelige theatervorm. De vier poppenspelers in de Coöperatieve Vereniging Rotterdamse 
Poppenspelers brengen programma’s met gedegen spel, voortbouwend op de lange traditie van deze 
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theatervorm. De Raad is echter niet bijzonder onder de indruk van de het artistieke niveau of de diepgang 
van de voorstellingen. Evenmin heeft de Raad een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie op het genre 
aangetroffen, noch een heldere visie op de eigen artistieke ontwikkeling van de leden van de vereniging.  
 
DNA van de stad 
De Raad waardeert dat het aanbod in de poppenkast door zijn bespelers met zijn vorm van vertier een 
gemêleerd publiek bereikt, onder wie veel passanten. Het genre biedt mogelijkheden om in te gaan op de 
actualiteit. De poppenkast en zijn bespeling draagt bij aan de verlevendiging van de binnenstad.  
 
Ondernemerschap 
De begroting van de Coöperatieve Vereniging Rotterdamse Poppenspelers is bescheiden. De opstelling van 
het financiële deel van de aanvraag voor het cultuurplan 2013-2016, laat zien dat de vereniging in dat 
opzicht weinig risico loopt. De grootste uitgavenpost is die voor de honoraria van de aangesloten 
poppenspelers. De Raad is van mening dat de Rotterdamse Poppenspelers zich zouden kunnen inspannen 
om vanuit de directe omgeving van de poppenkast bijdragen te genereren, bijvoorbeeld van de 
plaatselijke winkeliersvereniging. 
 
Talentontwikkeling 
In het werk van de Rotterdamse Poppenspelers is geen sprake van talentontwikkeling. Dat de vereniging 
zo nu en dan een gastspeler uitnodigt om een voorstelling te spelen is een charmante geste. De 
voorstellingen op zichzelf zouden als cultuureducatie kunnen worden aangemerkt, louter vanwege de 
kennismaking van een jong en breed samengesteld publiek met een theatergenre.  
 
Metropoolregio 
De vier aangesloten poppenspelers geven voorstellingen op vele plaatsen buiten Rotterdam, zij dragen 
echter niet zichtbaar bij aan de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Rutger Hauer Filmfactory 
 
Samenvatting advies 

De Raad is van mening dat een instelling als de Rutger Hauer Filmfactory zijn middelen moet kunnen 
vinden via fondsen of de bedrijfstak en niet een beroep doen op het gemeentelijk cultuurplan. De 
opheffing van het Rotterdam Media Fonds dat voorheen een belangrijke co-financier was, laat deze 
opvatting onverlet. 
Aangevraagd: € 250.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
De Rutger Hauer Filmfactory verzorgt jaarlijks een tiendaagse masterclass voor zowel aankomend en 
gevorderd filmtalent als jonge filmprofessionals. De inhoud gaat uit van de opvattingen en expertise van 
acteur Rutger Hauer. De masterclass biedt een praktische benadering en twee aspecten uit Hauers visie 
op filmmaken: werken met de beschikbare middelen en vertrouwen op de eigen intuïtie. De masterclasses 
komen voort uit Hauers wens om zijn ervaringen met grote Hollywoodfilms en de onafhankelijke Europese 
film door te geven aan een nieuwe generatie filmmakers. De doelstelling is dat zij hun eigen filmtaal 
verder ontwikkelen door tijdens de masterclass korte films te maken. Met die ervaring kunnen zij een 
volgende stap zetten om hun ambitie toe te treden tot de internationale filmwereld te verwezenlijken. 
De masterclass is gericht op regisseurs, producers, directors of photography, editors en acteurs afkomstig 
uit de hele wereld. De deelnemers zijn ambitieuze nieuwe of gevorderde talenten uit de filmwereld, 
autodidacten en afgestudeerde filmstudenten met enige ervaring in de AV-industrie. Zij worden 
geselecteerd op ingezonden werk en een korte AV-productie die hun motivatie bevat. 
De deelnemers maken tijdens de masterclass in productieteams twee korte films. Zij hebben daarin grote 
vrijheid, wel worden hun creativiteit en flexibiliteit op de proef gesteld door onverwachte wendingen in 
de omstandigheden of obstakels. De masterclass wordt geleid door Rutger Hauer samen met professionals 
uit het filmvak. Het programma van de masterclass biedt ook workshops en lezingen door experts uit 
verschillende deelspecialismen van het filmvak met een accent op nieuwe technieken. Alle deelnemers 
wonen deze programmaonderdelen bij waardoor zij de breedst mogelijke training krijgen. In de 
masterclass werken de deelnemers samen met professionals op het gebied van regie, techniek, scenario-
ontwikkeling tot en met sales & marketing. Door de samenstelling van het team begeleiders en inleiders 
en de algehele artistieke leiding door Rutger Hauer maken de deelnemers kennis met een vooraanstaand 
netwerk uit de (inter)nationale filmwereld.  
De Rutger Hauer Filmfactory beschrijft dat de opzet onderscheidend is van andere filmtrainingen door het 
brede programma waarin alle aspecten van het filmvak aan bod komen. Andere masterclasses bepalen 
zich tot welomschreven deelaspecten, hetzij theoretische of productionele kanten, hetzij praktisch, zoals 
regisseren of acteren. De Rutger Hauer Filmfactory is in 2006 opgericht door Rotterdamse instellingen, 
Hogeschool INHOLLAND en het Rotterdams Fonds voor de Film, met medewerking van het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De Rutger Hauer Filmfactory voelt zich verbonden met Rotterdam 
vanwege het film(productie)klimaat in de stad: de bedrijvigheid op het gebied van audiovisuele media en 
de prominente aanwezigheid van het International Film Festival Rotterdam. In 2009 hebben studenten van 
de Hogeschool INHOLLAND een parallelle masterclass gevolgd. De Rutger Hauer Filmfactory wil dergelijke 
samenwerkingsverbanden in de komende periode voortzetten en intensiveren. Daartoe zoekt de 
organisatie samenwerking met verschillende opleidingen, waaronder het kunstvakonderwijs aan de Willem 
de Kooning Academie, Codarts en het Grafisch Lyceum Rotterdam. Ook legt de organisatie contact met 
(kunstvak)opleidingen in Den Haag. De Rutger Hauer Filmfactory neemt deel aan het filmeducatieproject 
Hollywood in de Klas (binnenschoolse cultuureducatie voor leerlingen van de basisschool, de voortgezette 
cursus is gericht op jongeren van 11 tot 16 jaar die blijk geven van serieuze ambitie in het filmvak). Ook 
wil de Rutger Hauer Filmfactory de samenwerking met het filmfestival verder uitwerken om de reeds 
vastgestelde kansen op synergie tussen masterclass en festival te optimaliseren. 
Door het jaar heen fungeert de Rutger Hauer Filmfactory als intermediair tussen (oud-)deelnemers en 
experts. Uit de masterclasses en deze intermediaire functie is een aantal internationale werkrelaties 
voortgekomen. De opzet van de masterclass en van de parallelle masterclasses voor scholieren en 
studenten is talentontwikkeling met het oog op beroepsperspectief.  
Een financiële basis van de masterclass lag voor de eerste edities bij de Hogeschool INHOLLAND,het 
Rotterdams Fonds voor de Film, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en verschillende andere fondsen. 
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Nadat de Hogeschool afzag van verdere deelname in het programma wordt de masterclass gefinancierd uit 
projectsubsidies en bijdragen uit verschillende fondsen. De Rutger Hauer Filmfactory heeft partnerships 
met Rotterdamse en (inter)nationale bedrijven en organisaties. De organisatie vraagt ten behoeve van de 
continuïteit opname in het cultuurplan 2013-2016. 
 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers    550 

structurele subsidie rijk    

  gemeente    

eigen inkomsten     

omzet     

bezoekersratio*     

eigen inkomstenratio**     

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderkent dat een organisatie zoals de Rutger Hauer 
Filmfactory waardevol is voor de deelnemers vanwege de expertise van de docenten in de masterclasses, 
onder wie de naamgever Rutger Hauer, of zoals genoemd Anton Corbijn en andere filmmakers met een 
aanzienlijk staat van dienst. Behalve de overdracht van hun kunde en vaardigheden is het voor de 
deelnemers waardevol dat zij via deze masterclass in contact komen met het professionele netwerk van 
deze filmmakers. De Raad mist in het beleidsplan van de Rutger Hauer Filmfactory echter een 
uitgesproken artistieke visie of een sterke inhoudelijke motivatie. Het beleidsplan van de Rutger Hauer 
Filmfactory is in dat opzicht overwegend intentioneel.  
 
DNA van de stad 
De Raad ziet in dat een instelling zoals de Rutger Hauer Filmfactory past bij Rotterdam als filmstad. Dat 
Rutger Hauer zijn naam aan deze masterclass verbindt heeft waarde voor de instelling en voor de stad. De 
instelling richt zich op studenten in het filmvak en op professionals. Het beleidsplan geeft echter nergens 
aan dat de Rutger Hauer Filmfactory een diepgaande relatie onderhoudt met Rotterdam of van betekenis 
is voor de ontwikkeling van Rotterdamse talenten. 
 
Ondernemerschap 
De Raad onderkent dat de beëindiging van de mogelijkheden van cofinanciering via het Rotterdams Media 
Fonds een verlies voor de sector inhoudt en dat dit feit voor de Rutger Hauer Filmfactory een terugval 
betekent, maar is van mening dat een instelling als de Rutger Hauer Filmfactory financiering moet kunnen 
vinden via fondsen of de bedrijfstak. Dat de Rutger Hauer Filmfactory compensatie zoekt bij het 
Rotterdamse cultuurplan is begrijpelijk. De Raad leest in het beleidsplan van de Rutger Hauer Filmfactory 
een weinig ondernemende opstelling. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad onderkent dat de masterclasses van de Rutger Hauer Filmfactory bijdragen aan de professionele 
vaardigheden van de deelnemers en dat zij waardevol zijn doordat de masterclasses hen contacten bieden 
en mogelijk toegang tot professionele netwerken. De masterclasses zijn eenmalig en ze bieden geen 
doorlopende leerlijn met een ontwikkeling. De Raad acht de opzet van deze masterclass echter niet 
bijzonder onderscheidend of uniek. 
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Metropoolregio 
De Rutger Hauer Filmfactory heeft geen specifieke betekenis voor de metropoolregio  
Rotterdam-Den Haag. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    269 



 

 SBAW (cultuurscouts) 

 
Samenvatting aanvraag  

Scouts zijn inmiddels bekende personen in de stad maar zouden meer moeten faciliteren dan adviseren. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vraagt dus om een meer pro actieve opstelling. De relatie 
met de makelaars is onduidelijk en dient te worden versterkt. Over de resultaten van de cultuurscouts 
moet van jaar tot jaar worden gerapporteerd. 
Aangevraagd: € 633.000 
Advies: Positief € 391.000 

 

Beschrijving aanvraag 
De cultuurscouts in de deelgemeenten (inmiddels 12 in getal) dragen bij aan mooiere, veiliger en 
plezieriger wijken door het zelforganiserend vermogen van de Rotterdammers, op het gebied van cultuur, 
te stimuleren. SBAW als instelling waarbij de scouts zijn ondergebracht spoort wensen en plannen op voor 
werk en welzijn en kunst en cultuur. De scouts werken vraaggericht en waar nodig initiërend. Binnen het 
verband van SBAW zijn organisatieontwikkeling, projectondersteuning en coaching achter hetzelfde loket 
te vinden. Een open houding is het kenmerk van de cultuurscout. De scout ondersteunt en faciliteert; de 
primaire verantwoordelijkheid blijft bij de initiatiefnemers. Als iets eenmaal in gang is gezet is ook de 
borging en verduurzaming van initiatieven een taak van de scout in combinatie met andere producten en 
diensten die SBAW levert. Een inmiddels bekend product van de cultuurscouts is de culturele kaart, om de 
twee jaar verschijnend per deelgemeente en ook digitaal oproepbaar sinds 2011. De hoeveelheid 
verwijzingen op de kaart liep van 2009 tot eind 2010 op van een kleine 1000 naar 1785. Daarnaast 
organiseert de scout netwerk- en inhoudelijke bijeenkomsten op maat. In sommige deelgemeenten hebben 
scouts een cultuurprijs ingesteld. Vanaf 2012 gaan de scouts in samenwerking met de dienst Kunst en 
Cultuur spreekuren instellen. Onder de stakeholders met wie de cultuurscouts intensief contact 
onderhouden zijn de laatste jaren de woningcorporaties nadrukkelijk in beeld. De cultuurscouts nemen 
twee maal per jaar deel aan een overleg met de zogeheten cultuurmakelaars: bekende gezichten uit de 
maatschappelijke en culturele wereld van Rotterdam die per deelgemeente onbezoldigd functioneren.  
Dit past bij het gebiedgericht werken van gemeentelijke diensten, waar de situering en activiteiten van 
scouts naadloos in passen. De scout werkt met een werkplan waarvan het format aansluit op de zogeheten 
Integrale Wijk Actie Plannen. Hierin zijn prestaties en accenten in een tijdpad vastgelegd. Zo werden in 
2010 588 projecten ondersteund, 764 bemiddelingen verricht en 1111 adviezen afgegeven. In de komende 
jaren gaat de scouts door op de ingeslagen weg. De rol als aanjager en initiator krijgt meer aandacht. 
Vacatures in het netwerk van cultuurmakelaars worden opgevuld. Mede via de cultuurmakelaars worden 
banden met sectoren waarmee nog niet veel contact is aangehaald. De scouts besteden extra aandacht 
aan hun rol als ambassadeurs van de vrijwilligers in de culturele sector. Er wordt meer aandacht besteed 
aan kennisdeling en talentontwikkeling. De scouts starten met de organisatie van wijkcolleges waarin 
kennis en ervaringen opgedaan in inhoudelijke bijeenkomsten worden doorgegeven aan de wijk. Scouts 
ondersteunen het ontwikkelen van een passend aanbod in een deelgemeente waarin bewonersinitiatieven 
op het gebied van cultuur gekoppeld worden aan andere sectoren zoals zorg en woningcorporaties. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.010 2.699  
structurele subsidie overige gemeentelijke subsidies ? 1.707.000 0 
  gemeente 311.000 391.000  
eigen inkomsten  452.000 460.000  
omzet  763.000 2.558.000  
bezoekersratio*  154,70 777,30  
eigen inkomstenratio**  145,3% 21,9%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

  * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Aanvrager ziet cultuur als een middel om bij te dragen aan een mooiere en veiligere wijk. Verbetering van 
fysieke leefbaarheid en sociale cohesie zijn het resultaat. Kunst is dus geen einddoel maar middel. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is van mening dat de cultuurscouts in dit proces een duidelijker 
regierol moeten vervullen dan momenteel geschiedt. Er zou meer moeten worden gefaciliteerd in plaats 
van geadviseerd. Cultuurscouts moeten maatschappelijke partijen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, 
zodanig in stelling weten te brengen dat zij bewonersparticipatie actiever kunnen ondersteunen. De Raad 
realiseert zich heel wel dat voor een dergelijke taak relatief ‘zware’ functionarissen nodig zijn. De 
cultuurscouts zijn dit in achtergrond en ervaring niet altijd. De makelaars vervullen daarom in het 
verlengde van de cultuurscouts deze functie. Die cultuurmakelaars nemen echter een onduidelijke positie 
in het geheel in. Samenvattend bepleit de Raad cultuurscouts die meer mobiliserend, pro actiever en 
minder afwachtend zijn. Niet helemaal duidelijk is of de inbedding van de cultuurscouts binnen de SBAW 
daarvoor de meest optimale is. 
 
DNA van de stad 
Scouts zijn overal en functioneren in de haarvaten van de stad; zoals in de lokale cultuurcentra. De 
Kunstborrels zijn bekende gebeurtenissen en worden druk bezocht. In veel cultuurplanaanvragen figureren 
de scouts als partij met wie men zaken doet. Met name ook jonge mensen voelen zich door scouts 
aangesproken. De cultuurkaart is een alom gekend fenomeen al vraagt de Raad zich af of de kaarten 
inderdaad wel zo vaak gebruikt worden en de hiermee gemoeide aandacht, energie en kosten 
gerechtvaardigd zijn.  
 
Ondernemerschap 
Er doemen forse financiële problemen op vanwege het wegvallen van geld uit sociale fondsen en 
deelgemeenten. Kerntaken van de SBAW lijken steeds meer te verplaatsen van sociale naar culturele 
taken. Het werk van de scouts wordt, ondanks herhaald verzoek van de Raad daartoe, nog steeds niet 
beter gekwantificeerd en geëvalueerd. Gelet op de hoogte van de aangevraagde subsidie zou de aanvrager 
zich verplicht moeten voelen te rapporteren over geleverde prestaties. Nu valt niet na te gaan wat de 
scouts uit de haarvaten van Rotterdam te voorschijn halen.  
Scouts doen heel veel aan ondersteuning van kleine informele initiatieven en proberen die te tillen naar 
hoger niveau. De in de aanvraag vermelde ‘best practices’ zijn vaak gedateerd en toegevoegde waarde 
van scouts is onduidelijk.   
Kenmerkend voor Rotterdamse scouts is, zoals in het verleden na uitvoerig onderzoek vastgesteld, dat ze 
geen talenten scouten. Rendement op dat gebied is daarom niet vast te stellen.  
In de aanvraag komt omtrent de rol en functie van de makelaars geen coherente visie tevoorschijn, 
terwijl deze functionarissen toch zo nadrukkelijk aan de scouts gelinkt zijn. De functie van scout lijkt in 
de aanvraag te evolueren naar een meer ingekaderde en inhoudelijke aanpak, maar erg manifest wordt 
dat niet. Naar de mening van de Raad zouden scouts gedecideerde en pro actiever in de stad kunnen 
staan; zeker als ze daarbij optimaal geruggensteund worden door de makelaars. Overigens is er bij de 
Raad waardering voor de scouts als zodanig, in functie en in persoon. 
 
Talentontwikkeling 
Het blijft een opvallend gegeven dat functionarissen die betiteld worden als scouts in talentontwikkeling 
geen grote rol spelen. Hiervoor zijn daar al opmerkingen over gemaakt, De organisatie gepretendeerd 
evenwel ook geen rol in dit opzicht en het zit dus ook niet in hun opdracht.   
 
Metropoolregio 
Niet genoemd 
 
 Beoordelingskader    
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 SBAW (organisatieadviseur) 

 
Samenvatting advies  

Deze op zich nuttige service zou voor belangstellenden kostendekkend kunnen worden aangeboden. 
Deze aanvraag geeft onvoldoende blijk van ondernemerschap en dient niet uit het cultuurplan te 
worden bekostigd. 
Aangevraagd: € 110.000 
Advies: Negatief 

 

Beschrijving aanvraag 
In 2008 gaf de dienst Kunst en Cultuur aan SBAW de opdracht 20 kleine tot middelgrote Rotterdamse 
projecten en instellingen in de kunst- en cultuursector te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun 
organisatie. Dit traject is de afgelopen jaren verbeterd en versterkt en leidt nu tot samenwerking tussen 
cultuurscouts (projectondersteuning) en organisatieadviseur (hulp bij ontwikkeling en professionalisering 
van organisaties op stedelijk niveau). De complementariteit van scout en organisatieadviseur leidt tot 
duurzaamheid, aldus de aanvraag.  
De begeleiding door de organisatieadviseur is steeds meer begeleiding op maat geworden. Een extra 
functie is geworden dat de organisatieadviseur de dKC gevraagd en ongevraagd informeert omtrent 
algemene signalen van instellingen. In concrete kondigt SBAW aan 

 korte adviezen (1 tot 3 gesprekken) aan 35 nieuwe en gevorderde instellingen 
 extensieve begeleiding (2 tot 25 uur) aan 12 nieuwe en gevorderde instellingen 
 intensieve begeleiding (gemiddeld 50 uur) aan 7 gevorderde instellingen met een complexe 

vraagstelling 
 twee netwerkbijeenkomsten 

De toestroom van instellingen dwingt tot keuzes waardoor de toelatingseisen voor ondersteuning 
aangescherpt zullen worden, aldus de aanvraag. Meer dan voorheen zal er op gelet worden in hoeverre de 
instelling een toegevoegde waarde heeft voor het bestaande kunst- en cultuuraanbod. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  2.010 2.699  
structurele subsidie overige gemeentelijke subsidies ? 1.707.000 0 
 gemeente 311.000 391.000  
eigen inkomsten  452.000 460.000  
omzet  763.000 2.558.000  
bezoekersratio*  154,70 777,30  
eigen inkomstenratio**  145,3% 21,9%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
   

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Deze taak, waarvan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat deze op zich zinnig is, moet 
een integraal deel zijn van de bekwaamheden van de cultuurscouts. Voor zover nodig dient hun 
bekwaamheid op dit deel te worden ontwikkeld of versterkt. Indien de scouts van SBAW bij de uitoefening 
van hun functie op dit onderdeel om tijdelijke specialistische bijdragen verlegen zitten is die kennis 
elders in te kopen en dient dat in de reguliere exploitatie van de cultuurscouts te worden meegenomen. 
 
DNA van de stad 
Geen opmerkingen 
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Ondernemerschap 
Deze service zou voor belangstellenden kostendekkend kunnen worden aangeboden. Deze aanvraag geeft 
nu onvoldoende blijk van ondernemerschap. Deze functie werd in het verleden overigens buiten het 
cultuurplan om gefinancierd. De Raad kan zich daarom niet aan de indruk onttrekken dat deze aanvraag 
primair is ingegeven door het wegvallen van financiële dekking elders. 
 
Talentontwikkeling 
Geen opmerkingen 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad nvt 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Scapino 

 
Samenvatting advies 

Hoewel het gezelschap een helder verwoord plan indient, ontbreekt sprankeling en innovatie. Er is 
behoefte aan een nieuwe artistieke koers. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft evenwel 
grote waardering voor het danserstableau dat zeker in stand gehouden moet worden. Van een gezelschap 
van deze statuur en omvang mag worden verwacht dat de stad wordt geëxploreerd en dat onorthodoxe 
verbindingen worden aangegaan; dit gebeurt te weinig. 
Aangevraagd € 1.120.000 
Advies: Positief € 975.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Scapino brengt hedendaagse theaterdans op internationaal, academisch niveau, zowel scheppend als 
uitvoerend, op alle grotere podia in het land en is, opgericht in 1945, het oudste professionele gezelschap 
van Nederland. Scapino heeft een goed geoutilleerd productiehuis, twee internationaal befaamde 
huischoreografen, een middelgroot tableau (dansgroep) en ontwikkelt nieuwe presentatievormen in de 
danskunst, zowel in theatraal opzicht als in het bespelen van alternatieve locaties, gaat 
samenwerkingsverbanden aan met instellingen op het gebied van vakonderwijs en cultuureducatie en 
werkt aan dansonderzoek en ontwikkeling. 
Scapino is vaste bespeler van de Rotterdamse Schouwburg met gemiddeld 20 voorstellingen per jaar. Wat 
publieksbereik betreft is zij marktleider in de stad. Daarnaast treedt Scapino gemiddeld 6 keer per jaar 
met een aangepaste programmering op in een van de lokale cultuurcentra . Het totaal aantal 
voorstellingen in binnen en buitenland bedraagt jaarlijks 85, waarmee de fysieke grens is bereikt. Met 
deze voorstellingen hoopt Scapino jaarlijks 37.000 bezoekers te bereiken, waarvan 10.000 in Rotterdam. 
In het licht van de financiële crisis heeft het gezelschap besloten om het personeelsbestand in te 
krimpen. Het danserstableau gaat terug van 20 naar 12 ervaren kerndansers, overigens zonder dat dit de 
kwaliteit van het tableau en de daarbij behorende voorzieningen en begeleiding in het geding brengt.  
Scapino stelt dat door de vermenging van het urban vocabulaire met moderne dans het gezelschap een 
nieuwe dimensie aan de moderne dans toevoegt. Scapino kondigt aan te zullen investeren in dansers die 
hun roots hebben in het urban circuit. Er worden concreet grote producties genoemd waarin urban 
dansers uit de stad worden opgenomen.  
De beide huischoreografen moeten ook in de nieuwe constellatie optimale kansen krijgen. In de 
cultuurplanperiode worden jaarlijks drie grote dansproducties gepresenteerd, één minder dan in de 
voorafgaande periode; twee reisvoorstellingen en Twools de voorstelling met jonge choreografen voor een 
breed publiek. Voor 2013 wordt een eigen bewerking van Stravinsky’s Le Sacre du printemps 
aangekondigd. 
Als onderdeel van vergroting en behoud van het publieksbereik worden live stream videobeelden van 
danslessen via het Danskanaal aangekondigd. Er wordt een 3D dvd voorbereid van de productie Pearl. 
3 tot 4 keer per jaar verschijnt SpitZ, magazine op tabloid formaat . 
Wat talentontwikkeling betreft is er de al gememoreerde serie Twools. Daarnaast is de artistiek leider ook 
leider van het Internationale choreografenconcours is Hannover. Daarmee is een netwerk ontstaan dat 
internationale mogelijkheden voor jonge choreografen vergroot. Tezamen met andere dansgezelschappen 
en Codarts wordt de Master Choreografie nieuw leven in geblazen. Jaarlijks krijgen 10 studenten van 
Codarts een stageplaats bij Scapino. Voor de urban scene worden in goede samenwerking workshops 
georganiseerd. Codarts en Scapino onderzoeken de mogelijkheid van een studententournee: Talent on the 
move.  
Er is educatief aanbod voor het voortgezet onderwijs dat jaarlijks tot 150 workshops leidt. Scapino 
organiseert 2 x per jaar bijscholingen voor dansdocenten van de SKVR en balletscholen uit heel Nederland. 
Tegen kostprijs worden dagprojecten aan het onderwijs aangeboden. 
Buitenschools zijn er de Scapino Academy voor zowel voorgezet onderwijs als amateurdansscholen met 
speciale courses door topdansers in verschillende dansstijlen met voor talentvolle leerlingen een 
vijfdaagse cursus. 
Er wordt een promotieoffensief aangekondigd, gericht op buitenlandse afnemers waarbij zowel grote als 
kleinere, experimentele festivals in beeld zijn. 
Om de belangstelling van het bedrijfsleven te vergroten wordt een Business Corps de Ballet opgericht.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  46.031 44.168 59.056 
structurele subsidie rijk 2.616.500 2.723.500 2.723.500 
  gemeente 1.028.500 1.028.500 1.028.500 
eigen inkomsten  512.000 573.000 747.000 
omzet  4.157.000 4.325.000  
bezoekersratio*  79,20 84,90 63,50 
eigen inkomstenratio**  14,0% 15,3% 19,9% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 17 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen  
 
Artistieke kwaliteit 
Scapino is een monument in de danswereld. Een status echter waarbij stilstand tegengegaan moet 
worden, juist in de wereld van het moderne ballet waarin Scapino vele jaren als meest innovatief 
gezelschap een leidende positie had. Hoewel het gezelschap een helder verwoord plan indient, ontbreekt 
nu sprankeling en innovatie. Waar Scapino in de danswereld voor staat wordt iet goed duidelijk. Met 
uitzondering van een enthousiaste paragraaf over educatie en talentontwikkeling komt de artistieke visie 
niet echt uit de verf. Er lijkt zelfs sprake van enige rigiditeit; wezenlijke veranderingen of vernieuwing 
valt in de komende cultuurplanperiode niet te verwachten. Er is behoefte aan een nieuwe artistieke 
koers. 
Uitzondering op de gesignaleerde stilstand zou het voorgenomen onderzoek kunnen zijn naar het 
vervlechten van urban dance in het bewegingsidioom, waarin Scapino overigens als dansgezelschap niet 
uniek is.  
Hoewel de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur enerzijds teleurgesteld is in het gebrek aan kleur en 
verfrissende ideeën in de artistieke visie, spreekt hij anderzijds grote waardering uit voor het 
danserstableau. Het technisch niveau van de dansers is onverminderd hoog en is van grote toegevoegde 
waarde voor het dansklimaat in Rotterdam. Uit de deelname van het tableau aan bijvoorbeeld de 
producties binnen Twools (de breed gewaardeerde talentontwikkelingsformule voor de dansers en 
beginnend choreografen binnen het gezelschap) blijkt hun grotere potentie en veelzijdigheid, een 
potentie die in de avondvullende producties niet voldoende wordt ingezet. 
De samenwerking met muziekgezelschappen wordt, hoewel het een kostbare aangelegenheid is, 
gewaardeerd en werkt duidelijk inspirerend. De Raad zou samenwerkingsverbanden echter ook graag 
uitgebreid zien richting andere (dans-)gezelschappen (in de stad), waartoe van dit grootste 
dansgezelschap van Rotterdam het initiatief mag worden verwacht.  
 
DNA van de stad 
Scapino is een bekend merk dat direct gerelateerd wordt aan Rotterdam. Het gezelschap is ook zichtbaar 
aanwezig, zowel in de Schouwburg, bij bijzondere manifestaties zoals de ingebruikname van Randstadrail 
als in locale cultuurcentra. 
Met het laagdrempelige blad SpitZ, dat breed wordt verspreid, werkt het gezelschap aan verdere 
zichtbaarheid.  
Desondanks vindt de Raad niet dat Scapino echt midden in de Rotterdamse samenleving staat. Van een 
gezelschap van deze statuur en omvang mag worden verwacht dat de stad wordt geëxploreerd en dat 
onorthodoxe verbindingen worden aangegaan. De plaats die Scapino zichzelf in de samenleving toekent 
getuigt niet geheel van zelfinzicht.  
 
Ondernemerschap 
Scapino heeft goede bezoekcijfers. Het gezelschap kan bogen op de (naams-)bekendheid en in de laatste 
jaren -als extra impuls- het ambassadeurschap van voormalig sterdanser Jan Kooijman in programma's als 
So you think you can dance, waarmee het gezelschap een nieuwe publieksgroep heeft weten te bereiken. 
Desondanks scoort het gezelschap op het gebied van eigen inkomsten niet hoog. Dit wordt mede 
veroorzaakt door de overhead en de geringe inkomsten uit andere bronnen. Het opgevoerde bedrag voor 
de top van de organisatie is in vergelijking met het beschikbare bedrag voor het tableau uit balans, zo 
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meent de Raad. Bovendien zal het tableau in de komende Cultuurplanperiode nog verder in omvang 
afnemen.  
Hoewel wordt aangegeven dat de fysieke grens wat speelbeurten betreft bereikt is, is de Raad daar niet 
van overtuigd. Met name de speelbeurten in het buitenland vallen tegen, hetgeen niet acceptabel is voor 
een stevig gesubsidieerd gezelschap.  
 
Talentontwikkeling 
De geïntensiveerde samenwerking met de (master-)opleidingen beoordeelt de Raad als positief. Op het 
vlak van de talentontwikkeling bij amateurs maakt de Raad echter wel enige kantekeningen: de Scapino 
Academy is op zich een mooi initiatief maar de nazorg bij scholen is te beperkt en de workshops voor het 
onderwijs zijn geijkt. Wellicht zou de rol van Scapino hierin meer coachend dan uitvoerend kunnen zijn. 
Kwantitatief valt de activiteit op het gebied van cultuureducatie echter alleen maar te prijzen. Op dit 
punt is het gezelschap leidend. De Raad is nieuwsgierig naar de rol van alumni in het talentvolgsysteem. 
De beschrijving van de activiteiten op het gebied van cultuureducatie is levendig; de wil is er maar de 
Raad geeft als suggestie mee om de vorm te heroverwegen. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 Sinfonia Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

Sinfonia Rotterdam is een kwalitatief goed kamerorkest. De eigen programmering is niet altijd 
vernieuwend, maar sluit goed aan bij de belangstelling van de verschillende soorten publiek dat Sinfonia 
trekt. Er is sprake van adequaat ondernemerschap, liefst 2/3 deel van de inkomsten wordt uit de markt 
gegenereerd.  
Aangevraagd: € 175.000 
Advies: Positief € 119.500 
 

Beschrijving aanvraag 
Sinfonia Rotterdam werd in 2000 opgericht onder de naam Rotterdams Kamerorkest. Het orkest heeft een 
compacte staf en een vaste spelersgroep op freelancebasis. De basisbezetting bestaat uit 27 musici, 20 
strijkers en 7 blazers. Naast de klassiekers uit de 18de eeuw programmeert het orkest werken uit latere 
perioden en presenteert het regelmatig moderne composities. 
Sinfonia Rotterdam bereikt een breed publiek met 30-35 concerten per jaar. Buitenlandse tournees 
verbreden het bereik en het profiel van het orkest en dragen bij aan de promotie van Rotterdam. 
In het afgelopen decennium is de artistieke kwaliteit van Sinfonia Rotterdam gegroeid. Er zijn cd’s 
geproduceerd die positief werden gerecenseerd in de vakpers, het aantal concerten zowel in eigen beheer 
als op uitnodiging steeg en de financiële positie verbeterde door een stapsgewijze verhoging van de 
gemeentelijke subsidie en niet in de laatste plaats door werving van financiële middelen in de private 
sector. In 2010 was het percentage eigen inkomsten 66%. In dat jaar veranderde het orkest zijn naam in 
Sinfonia Rotterdam. 
Voor de komende cultuurplanperiode onderscheidt Sinfonia Rotterdam in het beleidsplan twee 
hoofddoelstellingen: klassieke muziek brengen op topniveau en klassieke muziek toegankelijk maken. 
Het kamerorkest wil artistiek verder groeien. Sinfonia Rotterdam bestaat inmiddels uit een hechte groep 
musici van een artistiek hoog niveau. Ondanks het feit dat de gages 25% onder de landelijke norm liggen, 
melden zich regelmatig nieuwe musici aan. 
Sinfonia Rotterdam wil in Rotterdam klassieke muziek brengen onder alle lagen van de bevolking. Daartoe 
onderscheidt de aanvrager vier sporen: Serieus, Laagdrempelig, Chique en Toegankelijk. 
De serieuze muziek (klassiek en hedendaags) brengt het orkest in de Doelen. De Doelen heeft Sinfonia 
Rotterdam verheven tot één van zijn huisensembles. Met de eigen Serie Klassiek & Wijn in de Hoflaankerk 
(6 concerten per jaar) brengt het orkest klassieke muziek in een laagdrempelige formule. Naast met 
aanstormend jong talent werkt het orkest hierin samen met topsolisten. Na de concerten kan het publiek 
genieten van een wijnproeverij. 
In de Serie High Tea aan de kade werkt Sinfonia Rotterdam samen met het Wereldmuseum. Maandelijkse 
zondagmiddagconcerten in de Balzaal of buiten op het terras worden gekoppeld aan een High Tea. Met 
deze serie probeert het orkest succesvolle ondernemers en hoogopgeleide Rotterdammers te interesseren. 
Tot slot treedt Sinfonia Rotterdam met het vierde spoor op in de levendige binnenstad door te spelen in 
de openbare ruimte, op muziekfestivals of midden tussen het winkelende publiek. 
Sinfonia Rotterdam heeft ook ambities op landelijk en internationaal niveau. Van de 35 concerten op 
jaarbasis vindt 50% buiten Rotterdam plaats. Omdat het aantal concerten op basis van uitkoop terugloopt, 
maakt het orkest waar nodig afspraken op partage basis, zodat het risico wordt gedeeld. De Serie Klassiek 
& Wijn, die het orkest in eigen beheer organiseert, wordt geëxporteerd naar Den Haag. Om de landelijke 
en internationale uitstraling verder te verstevigen startte het orkest In het Amsterdamse Concertgebouw 
een serie in eigen beheer. 
Intercontinentaal wil Sinfonia Rotterdam zijn vleugels uitslaan richting Brazilië, Argentinië, Mexico en 
China. Dit geïnspireerd door een succesvolle tournee van 9 concerten in Brazilië in oktober 2011. Binnen 
Europa streeft het orkest naar uitwisselingsprojecten met Groot-Brittannië en Duitsland. 
Sinfonia Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toptalent door het persoonlijk te 
begeleiden en te presenteren aan een breed, landelijk publiek. Voor de selectie werkt het samen met 
diverse concoursen. 
De ambities van Sinfonia Rotterdam op het gebied van ondernemerschap worden uitgedrukt in drie 
doelen: het orkest wil zijn positie als orkest met het laagste percentage subsidie behouden, het streeft 
naar 1 hoofdsponsor en minimaal 5 subsponsors en het wil de Sinfonia Business Club uitbreiden naar 100 
leden. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  19.074 12.111  
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 123.000 123.000 123.000 
eigen inkomsten  268.000 177.000 289.000 
omzet  391.000 300.000  
bezoekersratio*  6,40 10,20  
eigen inkomstenratio**  217,9% 143,9% 235,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Sinfonia Rotterdam is een kwalitatief goed kamerorkest. Aanvullend op het symfonische repertoire uit de 
19de en 20ste eeuw van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het hedendaagse muziekaanbod van het 
DoelenEnsemble nestelt Sinfonia Rotterdam zich in een lacune in het muzikale erfgoed, het 
kamerorkestrepertoire uit de 18de eeuw. De eigen programmering is weinig vernieuwend maar sluit goed 
aan bij de belangstelling van de verschillende soorten publiek dat de aanvrager trekt. 
Het beleidsplan is helder, gedreven en ambitieus. De financiële onderbouwing is goed verwoord. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beaamt dat de eigen serie Klassiek & Wijn in de Hoflaankerk 
drempelverlagend werkt. Ze trekken veel bezoekers, waarbij wel moet worden aangetekend dat de 
samenstelling van het publiek aan diversiteit kan winnen. Naast deze eigen succesvolle concertreeks in 
Rotterdam speelt het orkest veel op uitnodiging in en buiten Rotterdam. Dat is positief, want het 
verhoogt het publieksbereik en het bevordert de speelervaring van de musici. De Raad is positief over de 
samenwerking met de Doelen. Hier is sprake van een win-win situatie: Sinfonia Rotterdam draagt als een 
van de huisensembles van de Doelen bij aan de kwaliteit van de programmering en omgekeerd is het voor 
het orkest artistiek interessant om hier enkele concerten per jaar te kunnen geven. 
Sinfonia Rotterdam is een echt Rotterdams orkest omdat de meeste musici er wonen en werken. Het is 
ook een jong orkest waar afgestudeerde musici van Codarts en andere conservatoria hun eerste 
podiumervaring opdoen. De gedrevenheid van Sinfonia Rotterdam wordt in hoge mate bepaald door de 
artistiek leider. Dat is op zich niet verwonderlijk, maar het roept wel de vraag op of de continuïteit van 
het orkest gewaarborgd is als hij er niet meer zou werken. Dat is voor het bestuur van Sinfonia Rotterdam 
een aandachtspunt. 
 
DNA van de stad 
In het DNA van de stad presteert Sinfonia gemiddeld. Met de Rotterdamse concerten (50% van het totaal 
aan activiteiten) speelt het orkest op verschillende locaties in de stad: concertlocaties, kerken, wijkpodia 
en buitenlocaties. Daarmee draagt het bij aan de verlevendiging van de stad en dat is positief. Voor wat 
betreft de diversiteit in het publiek presteert het minder dan mag worden verwacht. 
 
Ondernemerschap 
In het ondernemerschap is Sinfonia Rotterdam succesvol en inspirerend. Het is een flexibel orkest met 
reële plannen. De Raad vindt het prijzenswaardig dat het orkest liefst 2/3 deel van de inkomsten uit de 
markt haalt. In de eerste plaats zijn dat publieksinkomsten en in de tweede plaats bijdragen van 
vermogende particulieren en bedrijven. De Raad vindt het positief dat, hoewel de marketing als algemeen 
en weinig vernieuwend overkomt, het orkest rekening houdt met de voorkeuren van verschillende 
categorieën in het publiek en daar zijn aanbod op afstemt. De concertserie Klassiek & Wijn getuigt gezien 
het publieksbereik van goed ondernemerschap. 
Voor wat betreft de salariëring van de musici constateert de Raad een tegenstrijdigheid in de aanvraag. 
Enerzijds geeft Sinfonia Rotterdam daarin blijk van een hoog verdienvermogen maar signaleert anderzijds 
dat de musici worden onderbetaald. De Raad vraagt zich af of Sinfonia Rotterdam hierin niet zelf een 
oplossing kan aandragen. 
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De Raad vindt dat de gemeentelijke subsidie niet mag worden aangewend voor de dekking van kosten van 
concerten buiten Rotterdam en internationale tournees. Deze zouden uit externe bronnen moeten worden 
gefinancierd. 
 
Talentontwikkeling 
In Sinfonia Rotterdam kan afgestudeerd muziektalent zijn eerste podiumervaring opdoen. Dat is uit het 
oogpunt van talentontwikkeling positief. Daarnaast biedt het orkest kansen aan jonge getalenteerde 
solisten op vocaal en instrumentaal gebied en aan jong compositietalent. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 SKVR 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt vast dat de SKVR de laatste jaren hard aan zichzelf 
heeft gewerkt en ondanks haar onveranderde forse omvang nu toch een lichtere, meer wendbare 
organisatie is die een meer open sfeer ademt. De vakscholen functioneren op één uitzondering na naar 
tevredenheid maar toch moet worden vastgesteld dat de vakscholen in onderwijskundige vernieuwing niet 
voorop lopen. De bedrijfsvoering is na een lange, moeizame periode nu gezond mede door het 
terugbrengen van personeels- en huisvestingslasten. Nu het kostennivo van de SKVR ondanks een lagere 
cultuurplanaanvraag gelijk is gebleven stijgt de afhankelijkheid van deze geldstroom via derden.  
De Raad kan niet overzien of dat voor de toekomst voldoende zekerheid biedt. 
Aangevraagd: € 8.465.569  
Advies: Positief € 8.200.000 
 

Beschrijving aanvraag(algemeen gedeelte) 
SKVR wil een basisvoorziening zijn voor cultuureducatie en amateurkunst in Rotterdam die zich in 
samenwerking met vele anderen inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. 
SKVR richt zich primair op kinderen en jongeren.  
SKVR medewerkers (133 fte’s) en 500 zzp-ers (voor het merendeel docenten) bereiken met een gevarieerd 
kunstaanbod jaarlijks 100.000 cursisten. Hoewel de gemeente het aanbod voor volwassenen vanaf 25 jaar 
niet langer subsidieert blijft ook voor hen een aanbod bestaan via een systeem van ‘netwerkdocenten’ in 
zogenaamde ‘verdienmodellen’, die ondersteund worden vanuit de basisvoorziening SKVR. 
De visie van SKVR op cultuureducatie in het onderwijs sluit aan bij de doelstelling van het Rotterdamse 
onderwijsbeleid. De onderwijsprogramma’s van SKVR omvatten enerzijds programma’s gericht op 
kennismaking met cultuureducatie volgens de principes van education in arts en education through arts en 
anderzijds langlopende leerlijnen via heldere leerroutes door ketensamenwerking. Het huidige aantal van 
30 scholen dat met langlopende programma’s, zoals KunstID en Elk Kind Een Instrument bereikt wordt, 
wordt uitgebreid tot 40. Langlopende programma’s worden ook aangeboden aan het voortgezet onderwijs 
waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde combinatiefunctionarissen. Hun aantal zal de komende 
periode worden uitgebreid van 6 naar 9. Bekostiging daarvan geschiedt via subsidies buiten het 
cultuurplan om. In de toekomst gaat SKVR meer nadruk leggen op het zichtbaar maken van de bereikte 
resultaten na een cultuureducatietraject. 
Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dat zich primair richt op de school als organsiatie 
en zich bezighoudt met de verankering van cultuureducatie in het reguliere onderwijs, wordt 
verzelfstandigd. Met deze verzelfstandiging worden de posities van SKVR in het veld verhelderd en 
rolvermenging voorkomen. Bovendien wordt zo beter aansluiting gevonden tussen de culturele sector en 
het cultuuronderwijs. 
De buitenschoolse cultuureducatie geschiedt door intensivering van het wijkgerichte aanbod. Het aantal 
activiteiten in de wijk wordt sterk uitgebreid door de introductie van nieuwe wijkkunstscholen 
(wijkmuziekscholen van 11 naar 24; nieuwe wijkscholen voor beeldend (2), dans (4), theater(3) en 
media(2)). Voor deze ontwikkeling wordt extra geld vrijgemaakt. 
Ondanks verruiming van het budget op een aantal deelterreinen realiseert SKVR een netto besparing van 
€ 1,5 miljoen. Door ontwikkeling van commercieel aanbod, met name in de sfeer van het 
kunstvakonderwijs voor volwassenen, tariefsverhoging, afbouw van vaste contracten (meer zzp-ers) en 
natuurlijke en gedwongen afvloeiing. Ondernemerschap, aldus SKVR, wordt getoond door desondanks het 
bereik te handhaven op 100.000 deelnemers en in toenemende mate aan te sluiten bij maatschappelijke 
tendensen door meer wijk- en omgevingsgericht te werken. Overigens is in de afgelopen periode al 
kostenbesparing gerealiseerd via een herstelplan. 
Met de term SKVR als basisvoorziening verstaat SKVR concreet 

 samenwerking en afstemming met andere aanbieders waarbij de term ketenbewustzijn wordt 
geïntroduceerd 

 ontwikkeling van methodiek en leerlijnen 
 ondersteuning van amateurs 
 landingsplek voor initiatieven van anderen 
 ondersteuning van aanbieders 
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SKVR wil dus ook een huis zijn en aanbieder van faciliteiten. In veel gevallen zal daarvoor geen vergoeding 
kunnen worden gevraagd, zoals stelt SKVR. 
Met haar nieuwe vestiging in de binnenstad, waar dagelijks 1.000 bezoekers komen draagt SKVR bij aan de 
verlevendiging van de binnenstad. In de cluster Wilhelminapier neemt de Beeldfabriek, die nauw 
samenwerkt met het Nederlands Fotomuseum, een prominente plek in. In Delfshaven vormt SKVR met 
onder andere Codarts en het WMDC een hele opleidingsketen van grass roots tot podium. 
 
Beschrijving Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) 
KCR is een onafhankelijk Rotterdams advies- en kenniscentrum op het snijvlak van onderwijs en cultuur. 
Het KCR is per 1-1-2011 opgericht door de SKVR. Missie van KCR is om cultuureducatie een structurele 
plaats te geven in het onderwijs in Rotterdam. Zij brengt dat in de praktijk door 
1 het adviseren en begeleiden van culturele instellingen, scholen en schoolbesturen 
2 het initiëren van onderzoeksopdrachten 
3 het aanreiken van instrumenten voor overdracht van kennis en informatie 
4 het verbinden van culturele instellingen en onderwijsorganisaties 
5 het bieden van een digitaal platform 
6 regie van het cultuurtraject Rotterdam 
Om dit te bewerkstellingen werkt KCR samen met tal van organisaties in en buiten Rotterdam. Om 
werkelijk onafhankelijk te kunnen functioneren gaat KCR over tot verzelfstandiging in 2013. Vanaf begin 
2012 worden SKVR en KCR steeds verder ontvlecht.  
KCR gaat onderzoeken of samenwerking met de Haagse evenknie wenselijk is en iets kan opleveren. 
KCR ziet kansen in het Rotterdamse onderwijsprogramma Beter presteren om het accent in de 
cultuureducatie te verschuiven van education in the arts naar education through the arts. KCR is nauw 
betrokken bij een onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen (Cultuur in de spiegel) dat de 
mogelijkheid biedt kennis van onderwijs en cultuur vanuit een gemeenschappelijk referentiekader te 
delen en te ontwikkelen. In 2012 wil KCR 4 teamleden in dienst hebben die volgens deze benadering zijn 
opgeleid. 
KCR wil in 2013-2016 korte begeleidingstrajecten koppelen aan lessenseries van culturele instellingen op 
school om optimale inpassing in het curriculum te helpen bevorderen. KCR begeleidt in 2012 7 culturele 
instellingen bij het ontwikkelen van langere cultuureducatieve projecten die aansluiten bij de vraag van 
scholen. Ook wil KCR de intensieve begeleidingstrajecten continueren waarbij scholen cultuureducatie op 
niveau van onderwijsvisie, structuur en lespraktijk verankeren. KCR streeft ernaar dat in 2016 42 scholen 
cultuur in hun curriculum hebben geïntegreerd. Voor 20 scholen per jaar wil KCR korte trajecten 
verzorgen. 
KCR gaat voor nader onderzoek ook samenwerkingsverbanden aan met de Rotterdamse hogere 
onderwijsinstellingen. KCR wil de stand van zaken in het Rotterdamse onderwijs regelmatig laten 
monitoren.  
Samen met Cultuurnetwerk Nederland verzorgt KCR de opleiding voor intern cultuurcoördiator; KCR zet 
zelfstandig kenniskringen uit, organiseert jaarlijks 2 conferenties over actuele beleidsthema’s , 6 kleinere 
bijeenkomsten en een Summerschool voor professionals. Daarnaast zijn er netwerkbijeenkomsten en in 
samenwerking met de sector de Theateradviesdag voor het onderwijs. In totaal worden hiermee 1350 
mensen bereikt. 
KCR neemt vanaf 2013 de regie over van het oorspronkelijk in SKVRverband ontwikkelde Cultuurtraject 
waarbij leerlingen tussen 4 en 16 jaar op een gestructureerde manier met verschillende kunstdisciplines 
en verschillende culturele instellingen in aanraking komen. 
Met het digitale platform voor Rotterdamse Cultuureducatie biedt KCR scholen een compleet overzicht 
van het actuele Rotterdamse aanbod. Culturele instellingen kunnen hun aanbod voortdurend up to date 
houden.  
 
Beschrijving SKVR Muziekschool 
Het aanbod van de Muziekschool is breed: pop-, jazz-, wereldmuziekscholen, wijkmuziekscholen, ieder 
Kind een Instrument (IKEI) en combinaties van les en ensemblespel. 
Jaarlijks nemen ruim 4500 leerlingen deel aan lessen en cursussen in de vrije tijd. In het reguliere 
onderwijs bereikt de Muziekschool 5600 leerlingen op basisscholen en 180 leerlingen in het voortgezet- en 
beroepsonderwijs. Via wijkgerichte programma’s bereikt de Muziekschool 1000 leerlingen. 
De Muziekschool heeft grote leslocaties in Rotterdam-Zuid, -West, -Noord en -Centrum en een kleinere in 
-Oost. Wijkgerichte programma’s worden op tal van kleine locaties in de stad aangeboden. Inspelend op 
bezuinigingsmaatregelen is de Muziekschool vanaf 2010 begonnen met meer kostendekkende lesmodellen.  
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De SKVR Muziekschool zegt zich te onderscheiden van andere aanbieders door 
 de breedte van het aanbod  
 doorlopende leerlijnen en leerroutes, 
 mogelijkheden van samenspel, ensemblespel, en podiumeducatie 
 stimulering van actieve muziekbeoefening in combinatie met receptieve, reflectieve en productieve 

elementen 
 het aanbod voor het onderwijs 
 wijkgericht werken in de wijkmuziekscholen 
 leen en huurmogelijkheden van muziekinstrumenten 
 multidisciplinaire ontwikkeling 

De Muziekschool wil de komende jaren het bereik vergroten door muzieklessen aan te bieden aan grotere 
groepen en het aanbod in het onderwijs en wijken te intensiveren. Naast het reguliere educatieve aanbod 
richt de Muziekschool zich op speciale programma’s voor toptalent en daarnaast voorbereidende 
programma’s voor de kunstvakopleiding. 
Binnen het onderwijs richt SKVR zich op langdurige muziekeducatie in doorlopende leerlijnen met 
structurele lesprogramma’s als Ieder Kind een Eigen Instrument (IKEI) en Kunst Interdisciplinair (KunstID). 
Doel is om dergelijke programma’s uit te breiden. 
In het primair onderwijs kunnen leerlingen kennis maken met de SKVR Muziekschool door middel van het 
stedelijk programma Cultuurtraject. Muziekdocenten geven er lessen ‘kennismaken met muziek’. Voor de 
hogere klassen wordt de Muziek Marathon aangeboden. Hierbij komen leerlingen naar een locatie van de 
Muziekschool om een ochtend intensief met muziek bezig te zijn. 
In het programma IKEI kunnen kinderen wekelijks binnenschools 6 jaar muziekles volgen waarvan jaar 4 
voorbereidend instrumentaal onderwijs en 5/6 les op een instrument. Focus ligt op scholen die laag 
scoren op de sociale index. Bevorderd wordt dat er doorstoom plaatsvindt naar de SKVR Muziekschool. 
KunstID is een langlopende leerlijn voor alle disciplines waaronder muziek. 
De langdurige educatieprogramma’s vinden plaats onder de paraplu van de Rotterdamse Muziekcoalitie, 
waarin naast de Muziekschool deelnemen de Doelen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Codarts 
conservatorium, WMDC en Music Matters. De missie van de coalitie voor de komende jaren is het 
realiseren van een breed samenhangend muziekeducatief aanbod in doorlopende leerlijnen binnen het 
onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. 
In het volgende cultuurplan zal de SKVR Muziekschool ook IKEI programma’s aanbieden in groep 7/8 en 
doorontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Ook in het beroepsonderwijs zal de SKVR incidenteel 
muziekeducatief aanbod verzorgen. 
Met het KCR werkt de Muziekschool samen met het oog op uitwisseling van kennis en ervaring en 
ontwikkeling van nieuwe methodieken. 
Het buitenschoolse educatieve aanbod van de Muziekschool richt zich op de uitbreiding van de zogeheten 
wijkmuziekscholen. Die richten zich op Rotterdamse kinderen en jongeren die normaal niet in aanraking 
komen met muziekonderwijs omdat zij wonen in wijken met een lage sociale index. Het betreft naschools 
aanbod van instrumentale muzieklessen in kleine groepen. Voorheen voorzag Music Matters deels in dat 
aanbod. Vanaf 2012 worden de kosten van de wijkmuziekscholen weer geheel opgenomen in de structurele 
exploitatie van de SKVR. Een bijzondere wijkmuziekschool is de Brassband School in  
Rotterdam-Zuid. 
De kunsteducatie in de vrije tijd richt zich op kinderen en jongeren tot 24 jaar, volwassenen en senioren 
55+. Er worden tal van lessen en cursussen aangeboden, individueel, in groepsverband, van basisniveau 
tot toptalent. Binnen de Muziekcoalitie beijvert de SKVR zich kwalitatief sterke leerroutes voor 
bovengemiddeld talent te realiseren en een ensemble- en orkestaanbod voor kinderen en jongeren.  
Er is een gezamenlijke ambitie (SKVR, Codarts, Hellendaal) klassieke muziek meer op de kaart te zetten. 
Het lesaanbod voor volwassenen vanaf 25 jaar wordt ondergebracht in een netwerk van particuliere 
docenten. Deze keuze is gemaakt omdat dergelijk aanbod met ingang van 2013 niet meer wordt 
gesubsidieerd en het op deze manier betaalbaar blijft voor volwassenen. De ondersteuning van actieve 
amateurmusici, die niet deelnemen aan de geïnstitutionaliseerde muziekeducatie (vrijwel alleen 
volwassenen), wordt door de Muziekschool stopgezet of tegen betaling gerealiseerd.  
In de Metropoolregio is de SKVR Muziekschool actief als overlegpartner van andere muziekscholen en als 
samenwerkingspartner van de Muziekschool van het Koorenhuis in Den Haag en VAK in Delft.  
De organisaties werken samen op het gebied van programmering, in projecten zoals het opzetten van een 
gezamenlijke online Muziekschool en de uitwisseling van presentatieplekken. Het pop, jazz en 
wereldmuziekaanbod trekt ook inwoners van buiten Rotterdam. 
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Binnen Rotterdam organiseert de SKVR Muziekschool steeds meer activiteiten in samenwerking met andere 
instellingen. Daarnaast is er een netwerk op regionaal, provinciaal en internationaal niveau. 
 
Beschrijving SKVR Theaterschool 
Richt zich op meer dan 10.000 deelnemers. Aan alle leeftijden wordt een programma aangeboden dat via 
kennisprogramma’s en langlopende leerlijnen tot soms doorstroming naar het professionele circuit  
(Dino Asporaat) kan leiden. 
Er worden drie soorten amateurspelers onderscheiden 

 de nieuwe amateur, jongeren en auto-didacten, behoefte aan coaching en een podium (het 
maandelijkse terugkerende jongerenpodium Fanatics) 

 de cursus amateur voor wie het aspect ontmoeting van groot belang is 
 de ambitieuze amateur die goed kan spelen en veel tijd in zijn hobby steekt, de theaterschool 

functioneert voor dit type als werkplaats 
 
Binnenschools 
In het primair onderwijs gaat het om zowel kort- (Cultuurtraject) als langlopende projecten (KunstID) 
Voor jongeren tusssen 14 en 25 jaar is er de Young Stage leerroute, waarbij Young Stage wordt gezien als 
een concept en beleving. Basis van Young Stage is een theatergroep met 5 spelers die een jaar lang tegen 
minimumloon in dienst zijn. Ieder jaar wordt een themavoorstelling gemaakt waarmee 8.000 leerlingen 
per jaar worden bereikt. Na de voorstelling kan men terecht in workshops. Speciale workshops gaan in het 
kader van het Rotterdamse onderwijsbeleid over taalontwikkeling. 
Enthousiaste leerlingen kunnen hun talent verder uitdiepen in de Young Stage Studio (8 tot 15 lessen).  
Zij die ambitieus zijn stromen door naar Het Jonge Werk. De resultaten worden getoond op het open 
podium Fanatics. In de toekomst wordt hierin samengewerkt met Maas, het samenwerkingsverband van 
Max en Siberia. Als men een opleiding wil volgen kan men terecht bij de Landelijke Oriëntatiecursus 
Theater in samenwerking met Hofplein Rotterdam. 
 
Wijken  
De Theaterschool start drie wijktheaterscholen, gericht op 270 kinderen die 30 weken per jaar les krijgen. 
Daarnaast wordt onderzocht of er Theatre Community Art programma’s kunnen worden ontwikkeld. 
 
Vrije tijd 
Voor de 4 tot 14 jarigen is er de jeugdtheaterschool All Star, die toewerkt naar een presentatie in de 
theaterzaal van de centrale vestiging in de Hennekijnstraat. Voor volwassenen zijn er de kortlopende 
cursussen die in de toekomst kostendekkend worden aangeboden. 
Met vrijwel alle theaterinstellingen in Rotterdam worden strategische allianties aangegaan.  
 
Beschrijving SKVR Dansschool  
De Dansschool geeft les op 8 locaties in de stad. Op 6 locaties vnl. aan kinderen (tot 12 jaar). Op scholen 
biedt de Dansschool kennismakingsprogramma’s (Cultuurtraject) en langlopend aanbod (via KunstID). 
Bij gebleken affinititeit en talent kunnen beginners vanuit de ketenbenadering uiteindelijk doorstromen 
naar professionele opleidingen. 
Met de binnenschoolse cultuureducatie (Cultuurtraject en KunstID) wil men 5.500 leerlingen bereiken met 
vooral langlopend aanbod vanuit de behoefte aan doorlopende leerlijnen. Voor de groep tussen 
2,5 en4 jaar wil men in het kader van het terugdringen van taalachtertand danslessen gaan combineren 
met taallessen. 
In het voortgezet onderwijs streeft men naar ruim 2100 leerlingen. Het aantal minors (assistent dans) 
binnen het mbo wil men opvoeren van 3 naar 6. Onder invloed van de ontwikkelingen in het primair 
onderwijs wil men ook in voortgezet onderwijs naar langlopende leerlijnen. In 2013 wordt daarmee een 
aanvang gemaakt.  
Buitenschools is het streven gericht op oprichting van 4 wijkdansscholen voor 160 kinderen per week.  
Het onderscheid met ander buitenschools aanbod zit vooral in het aanbieden van live begeleiding.  
Mede onder invloed van tv programma’s wordt dans de laatste jaren steeds populairder. Ook de start van 
klassen voor jongens is sinds 2 jaar geen probleem meer. Het doorlopende lesaanbod is omgezet naar 
jaarcursussen van 36 weken. Er is steeds meer belangstelling voor kortdurende cursussen, dit aanbod 
wordt fors uitgebreid. Dansers treden steeds meer op in crew verband, niet meer georganiseerd in 
verenigingen. 
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Het vrije tijdsaanbod laat een verschuiving zien naar jongeren (in totaal: 700 kinderen, 450 jongeren en 
650 volwassenen). Het aanbod voor volwassenen wordt van minder live begeleiding voorzien en 
kostendekkend. De talentontwikkeling wordt uitgebreid van 55 naar 90 jongeren. Nieuw is 
talentontwikkeling in het niet-reguliere aanbod waarvan 100 jongeren kunnen profiteren.  
Bij de dansschool werken 15 dansdocenten, de formatie bestaat uit 10,9 fte’s.  
Het programma bevat zowel actieve als receptieve elementen. Elke leerling staat minimaal 1 x per 2 jaar 
in een dansvoorstelling en bezoekt minimaal één professionele dansvoorstelling per jaar.  
Met vrijwel alle dansinstellingen in de stad, alsmede met de dansopleidingen, wordt samengewerkt, hetzij 
in projectvorm hetzij rechtstreeks in het curriculum. 
 
Beschrijving SKVR Beeldend & Design 
Beeldend & Design is de nieuwe naam van de afdeling beeldende kunst van SKVR. De kern daarvan wordt 
gevormd door de Vrije Academie Rotterdam, al drie decennia een bekende aanbieder van een gevarieerd 
aanbod aan beeldende kunst voor amateurs. De Vrije Academie trekt jaarlijks zo’n 2300 cursisten, vooral 
volwassenen en beschikt op één centrale locatie in de binnenstad, over een complex vol goed 
geëquipeerde studio’s en leslokalen. De Academie doet meer dan lesgeven alleen: coaching, expertise, 
tentoonstellingsfaciliteiten, apparatuur die tegen betaling ook voor professionals beschikbaar is. 
Dergelijke vormen van ondersteuning worden van oudsher tot haar taken gerekend. 
De keuze voor een nieuwe naam heeft veel te maken met nieuw beleid dat de stichting op dit onderdeel 
wil gaan voeren. De komende jaren zal nog meer worden ingezet op relaties met het primair, voortgezet 
en middelbaar beroepsonderwijs. Overdag zullen de faciliteiten van de Vrije Academie voor volwassenen 
worden teruggebracht om meer activiteiten voor het onderwijs in professionele ateliers te kunnen laten 
plaatsvinden. Daarnaast gaat Beeldend & Design meer activiteiten in de wijken aanbieden, met name voor 
kinderen en jongeren, in de komende cultuurplanperiode zullen op wijkniveau twee scholen voor 
beeldende vorming starten. Met Villa Zebra wordt al nauw samengewerkt in het programma T-factor, in 
het bijzonder gericht op talentvolle kinderen in Feijenoord die zo worden gestimuleerd door de stromen 
naar het voortgezet onderwijs met een sterk beeldende invalshoek of het aanbod van de 
Kinderkunstacademie. 
Beeldend & Design gaat meer doen met toegepaste kunsten, zoals mode, waar veel vraag naar is. Ook de 
toerusting van talentvolle leerlingen blijft een activiteit van SKVR opdat zij door kunnen stromen naar het 
kunstvakonderwijs. Met het oog daarop zijn in het verleden verschillende programma’s ontwikkeld zoals 
het Totaalprogramma De Opleiding. De Stadsacademie is een intensief programma dat gericht is op de 
ontwikkeling van ambachtelijke vaardigheden. 
Essentieel is dat Beeldend & Design met deze talentroutes in de volle breedte actief wil zijn: van 
jongeren die de ambitie hebben in een (semi)professionele richting door te breken tot volwassenen en 
senioren die beeldende kunst en design intensief als hobby beoefenen (en die graag een podium willen 
hebben om hun producten te tonen). De ketenbenadering en het scheppen van doorstroommogelijkheden 
voor cursisten staat voorop. 
Beeldend & Design werkt voor het overgrote deel met free lance beeldende kunstenaars als docent.  
Dat is goed voor deze kunstenaars, maar ook voor de leerlingen zowel in het onderwijs als in de vrije tijd.  
Zij worden geconfronteerd met professionals die naast hun lessen een intensieve kunstpraktijk 
onderhouden. Die wisselwerking tussen vrijetijdskunstenaar en professional is een van de sterke kanten 
van het cursusaanbod van SKVR. Daarnaast heeft de Vrije Academie van oudsher contacten met de 
amateurverenigingen elders in de stad, organiseert zij concoursen (ook voor niet-cursisten), werkt samen 
met de cultuurscouts, bemiddelt voor en ondersteunt amateurs bij het exposeren van hun werk op diverse 
locaties.  
 
Beschrijving SKVR Beeldfabriek 
De Beeldfabriek (BFK) verzorgt een samenhangend programma van binnen- en buitenschoolse media-
educatie en fotografie. De Beeldfabriek werkt nauw samen met het Nederlands Fotomuseum (NFM), 
zodanig dat in de komende planperiode alle educatieve activiteiten worden gebundeld. De hieruit 
resulterende efficiencywinst wordt vertaald in meer inzet op het gebied van online-educatie, fotolessen 
voor scholen, meer aanbod binnen het onderwijs en meer aanbod in het museum. 
BFK en NFM willen uitgroeien tot een stedelijk, regionaal en landelijk expertisecentrum dat gedurende 
het hele jaar open is. Daarmee versterken zij de betekenis van de Wilhelminapier als cultuurcluster in de 
stad. 
BFK wil bijdragen aan vergroting van in de toekomst onontbeerlijke mediawijsheid,  
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kennis van de media, omgang met de media, het innemen van een kritische houding tov de 
informatiestroom en motivatie om meer te willen weten. Daarbij valt het traditionele onderscheid tussen 
consument en producent weg; de moderne mediagebruiker is beide.  
Het educatief aanbod laat zich omschrijven als volgt 
Binnenschools 

 tezamen met LantarenVenster bezoeken jaarlijks 5200 leerlingen uit po en 2500 leerlingen uit vo de 
Beeldfabriek. Museumbezoek kan gecombineerd worden met rondleidingen en workshops. Een deel van 
het op primair en voortgezet onderwijs gerichte aanbod wordt via modules digitaal aangeboden. De 
langlopende projecten (KunstID) worden nu aan 2 basisscholen gegeven. Dit aantal wordt uitgebreid 
met 2 scholen in het voortgezet onderwijs. Met een mbo/hbo school wordt al intensief samengewerkt. 

 Big Smile TV is een project waarbij momenteel 85 scholen voor primair onderwijs in één week tijd een 
televisieprogramma maken dat op de Rotterdamse kabel wordt uitgezonden  

 in samenwerking met het Zadkine college wordt een minor mediabegeleider ontwikkeld 
 voor het hbo kunstvakonderwijs en universiteiten worden speciale programma’s gemaakt 

Buitenschools 
 Maatjesproject waarbij kinderen en stagiaires uit het kunstvakonderwijs gedurende een jaar optrekken 

in een talentontwikkelingstraject 
 er worden een tweetal wijkmediascholen opgericht waar 80 kinderen terecht kunnen 
 voor kinderen met bovengemiddeld talent komt er een mediatopklas 

Buitenschoolse educatie voor volwassenen 
 BKF en NMF werken aan een totaal nieuwe opzet van cursuscurriculum dat kostendekkend zal zijn  
 er wordt gestreefd naar een stijging van het aantal cursisten met 20 % tot 2.000. In overeenstemming 

met de behoefte wordt de cursusduur bekort en meer lesmateriaal digitaal aangeboden. 
 verder zijn er wedstrijden voor amateurs, een aanbod voor dagrecreanten op de Wilhelminapier en een 

summer academy 
 
Beschrijving Schrijversschool SKVR 
Het accent ligt tot op heden op volwassenen. Dat gaat veranderen richting kinderen (taalontwikkeling), 
jongeren en jong volwassenen. De Schrijversschool treedt ook meer naar buiten; voor jongeren en jong 
volwassenen worden presentatieplekken gecreëerd waar zij kunnen voordragen uit eigen werk; schrijven 
groeit immers steeds meer uit tot een podiumkunst, van schrijvers wordt steeds vaker verwacht dat zij 
ook voordragen en performer zijn. 
Kinderen worden in het primair onderwijs bereikt met de taalateliers, terwijl de nadruk ligt op 
taalontwikkeling gaan de lessen uit van de verbeeldingskracht van de verschillende disciplines. 
Programma’s van taalateliers worden ingezet in twee deelgemeenten (Centrum en Delfshaven) als 
onderdeel van Kunst ID in de vorm van losse workshops waarbij het accent meer komt op taalontwikkeling 
dan op taaldrukken (taal en beeld). Met Taalateliers worden 1.200 kinderen bereikt. Deskundigheid van 
leerkrachten wordt versterkt door hen uit te nodigen voor een drietal workshops per jaar.  
Jongeren tussen 15 en 25 worden opgezocht in de stad via zowel het open podium: Rotterdamse 
Lettertypes bij Letterencafé Tsjechov & Co op Katendrecht en het Schrijverscafé in Dudok in het centrum. 
Het gaat daarbij zowel om lessen als om presentatie. Zo’n 60 aspirant-schrijvers bereiken zo’n 600 
bezoekers. Het bereik onder jongeren moet stijgen van 200 naar 400. Het docentencorps wordt verjongd. 
De aspirant-schrijver moet zich meer kunnen identificeren met zijn docent die gaat fungeren als 
peerteacher. 
De vrije tijdslessen voor 25 plussers veranderen in die voor de thuiskunstenaar tot die van de ambitieuze 
schrijver. Het aanbod zal kostendekkend moeten zijn; dat kan onder andere door het aantal deelnemers 
per groep te verhogen van 12 naar 14 en het aan bieden van meer kortdurende cursussen. De 
Schrijversschool gaat daarbij steeds meer van een verticale naar een horizontale programmering waarbij 
men kan kiezen voor een breed aanbod van kortdurende cursussen. Een combinatie met de nieuwe media 
leidt tot de cursus Schrijven on line waarbij wordt gerekend op ca 100 cursisten.  
De Schrijversschool wil meer gaan samenwerken met de stadsdichter door aan haar/hem 
schrijverstalenten te kopplen. Toenadering wordt gezocht met schrijversscholen uit de directe omgeving 
(Delft, Dordrecht). Verder wordt samenwerking aangekondigd met Poetry International en Passionate 
Bulkboek.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  124.473 100.305 101.232 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 9.714.000 9.864.000 9.864.000 
 BKV gelden 86.200 83.500 73.000 
eigen inkomsten  5.630.000 5.643.000 6.710.000 
omzet  15.430.000 15.591.000 16.647.000 
bezoekersratio*  78,70 99,20 98,200 
eigen inkomstenratio**  57,4% 56,7% 67,5 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen SKVR (algemeen) 
 
Artistieke kwaliteit 
De SKVR is een onmiskenbaar alom aanwezige organisatie die in Rotterdam sinds jaar en dag gestalte 
geeft aan cultuureducatie en jaarlijks duizenden Rotterdammers in en buiten het reguliere onderwijs in 
aanraking brengt met cultuur. Als een van Rotterdams grootste culturele instellingen heeft haar 
nadrukkelijke aanwezigheid zowel negatieve als positieve kanten. Wordt de SKVR enerzijds gezien als de 
onmisbare schakel tussen school en culturele instelling, aan de andere kant wordt zij ervaren als 
monopolist en moloch. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur weet dat het niet makkelijk is een 
tanker snel van koers te doen veranderen, maar stelt desondanks vast dat de SKVR de laatste jaren hard 
aan zichzelf heeft gewerkt en ondanks haar onveranderde forse omvang nu toch een lichtere, meer 
wendbare organisatie is die een meer open sfeer ademt. De SKVR stelt zich coöperatiever op en biedt 
anderen in het veld van de cultuureducatie ook een kans. Het streven zich buiten de eigen, nieuwe 
vesting in de binnenstad ook steeds meer te vertonen in de wijken wordt door de Raad gewaardeerd. De 
Raad is ervan gecharmeerd dat de SKVR zich de bezuinigingstaakstelling zo nadrukkelijk heeft 
aangetrokken zonder daarbij te verzuimen vernieuwende wegen (bv. richting de wijken) in te slaan. Met 
een heldere SWOT-analyse bewijst de SKVR zichzelf een dienst. De SKVR moet wel oppassen niet te veel 
op de automatische piloot te gaan varen en moet blijven innoveren entegelijkertijd de deuren wagenwijd 
openzetten voor andere initiatieven en spelers in het veld.  
Voor het eerst heeft de Raad alle aanvragen van de kunstvakscholen afzonderlijk van advies voorzien 
zodat een veel gedetailleerder beeld ontstaat hoe de verschillende producten van de SKVR functioneren 
en door de Raad worden beoordeeld. Ondanks dat de afzonderlijke vakscholen zich op hun kerntaak 
concentreren blijft de Raad ook binnen de muren van de vakscholen innovatie toejuichen. Met name op de 
muziekschool zijn met de introductie van meer collectieve lesvormen veranderingen zichtbaar; ook neemt 
het aantal kortdurende programma’s toe. Toch moet tevens worden vastgesteld dat de vakscholen in 
onderwijskundige vernieuwing niet voorop lopen terwijl van een vooraanstaand instituut als de SKVR 
anders zou mogen worden verwacht. Wellicht biedt KCR op dat punt verandering, maar omdat deze 
instelling spoedig gaat verzelfstandigen is niet duidelijk of met het vertrek van KCR ook de 
innovatiebehoefte verhuist.  
Het stemt de Raad tevreden dat het oordeel, op één uitzondering na, ten aanzien van alle kunstscholen 
positief is. 
 
DNA van de stad 
De SKVR neemt een proactieve houding richting leerlingen en cursisten aan en doet duidelijk pogingen alle 
sociale lagen van de Rotterdamse bevolking te bereiken. Er is veel samenwerking met scholen en culturele 
instellingen in Rotterdam en de bereidheid coalities met deze instellingen aan te gaan acht de Raad 
geloofwaardig. De samenwerking blijft niet alleen beperkt tot cultuureducatieve programma’s op scholen 
en daarbuiten, maar betreft ook evenementen en festivals. 
 
Ondernemerschap 
Elke keer dringt zich de principiële vraag op of de kunstvakscholen in de huidige setting moeten worden 
behouden dan wel op termijn verzelfstandigen. Bij het ontbreken van voldoende benchmarks (de SKVR 
draagt ze zelf ook niet aan, terwijl dat zou mogen worden verwacht) is het moeilijk hierover een finale 
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uitspraak te doen. Vooralsnog lijkt het een goede zaak dat vakscholen en cultuureducatie met elkaar innig 
verbonden zijn ook al gaat KCR binnenkort verzelfstandigen. De Raad kan die wens van het College 
billijken uit oogpunt van onafhankelijkheid van KCR, ook al heeft zij de in het verleden door haar bepleite 
voordelen van koppeling van coördinatie, onderzoek en uitvoering op het gebied van cultuureducatie en 
talentontwikkeling nog niet helemaal naast zich neer gelegd. De tijd zal het hier leren.  
De bedrijfsvoering is na een lange, moeizame periode nu gezond, mede door het terugbrengen van 
personeels- en huisvestingslasten. De SKVR is er in ieder geval wel in geslaagd om haar beroep op het 
cultuurplan wezenlijk terug te schroeven en bekostiging uit andere bronnen te vermeerderen. De Raad 
heeft waardering voor de veel transparantere boekhouding waarin kosten aan de verschillende producten 
toegerekend worden. De inzichtelijkheid in de bedrijfsvoering is daarmee aanzienlijk toegenomen. Toch 
blijkt een groot deel van de overhead ook nu niet naar de verschillende PMC’s te zijn toegeschreven.  
De gewijzigde bedrijfsvoering gaat overigens gepaard met het gelijk blijven van de totale uitgaven. Het 
heeft de Raad enigszins verbaasd dat, nu alle cursorische activiteiten boven 25 jaar op last van het 
gemeentebestuur kostendekkend zijn geworden, de totale bedrijfskosten niet zijn gedaald. Hier had een 
inverdieneffect kunnen optreden. 
De van elders afkomstige inkomsten betreffen grotendeels nog steeds overheidsuitgaven. Een deel van 
deze inkomsten wordt verworven via een organisatie als Music Matters die ook een aanvraag in het kader 
van het cultuurplan heeft ingediend. Ook met andere cultuurplaninstellingen wordt samengewerkt. De 
Raad is van mening dat deze instellingen zijn bedoeld om in Rotterdam op het gebied van cultuureducatie 
nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Nu deze projecten redelijke succesvol waren zou SKVR de 
aldus ontwikkelde methodieken moeten integreren, zodat de afzonderlijke projecten kunnen worden 
afgerond. Een dergelijke verantwoording daaromtrent ontbreekt; sterker nog, de afhankelijkheid van deze 
geldstroom via derden wordt volgens de financiële gegevens groter. Voorzover deze afhankelijkheid 
verloopt via eveneens via het cultuurplan gefinancierde instellingen dient dit te worden beëindigd nu de 
financiële middelen zo beperkt zijn, zo meent de Raad. Aan de SKVR wordt gevraagd de genoemde 
methodieken over te nemen en te implementeren binnen de voor de komende jaren geldende 
bedrijfsvoering. 
Naar de mening van de Raad moet de SKVR meer dan voorheen particuliere fondsen bij haar doelstellingen 
zien te betrekken. De efficiencyslag is nu gemaakt; de SKVR moet zich nu gaan opmaken voor het echte 
ondernemerschap, met name ook voor het aanbod voor cursisten boven 25 jaar die ondanks de opgelegde 
eis van het gemeentebestuur niet uit beeld mogen verdwijnen. 
 
Talentontwikkeling 
Gedegen methodieken, doorlopende leerlijnen, ketens die werken, een zeer groot bereik onder leerlingen 
in het primair en voorgezet onderwijs; het zijn allemaal wapenfeiten. Het is nu zaak binnen deze 
gerealiseerde kaders voortdurend vernieuwing op gang te brengen en in stand te houden. De 
kunstvakscholen lijken daarin echter niet altijd voorop te gaan terwijl SKVR als grootste culturele 
instellingen dit toch wel aan zijn stand verplicht is. Het bereik van de intensieve vormen van 
cultuureducatie is nog tamelijk beperkt en dient waar mogelijk te worden uitgebreid. De SKVR zou 
eigenlijk moeten functioneren als gereedschapskist voor vrije tijdsvakonderwijs; de werkelijkheid is 
echter dat aan derden nauwelijks tools worden aangereikt. Hopelijk brengt KCR op dit punt verbetering. 
 
Metropoolregio 
Behalve ten aanzien van mogelijke samenwerking van KCR met het Koorenhuis in Den Haag wordt van 
samenwerking in metropoolverband nergens melding gemaakt.  
 
Overwegingen Kenniscentrum Rotterdam 
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over KCR. De Raad is op zich positief over de voorgestelde afsplitsing 
van KCR van de SKVR, maar het verbaast de Raad daarom dat hiervoor geen afzonderlijk plan en aanvraag 
zijn ingediend. Dit verbaast des te meer nu verzelfstandiging, zoals in de aanvraag wordt gesteld, op 1 
januari 2013 een feit moet zijn. De verzelfstandiging van KCR is volgens de Raad noodzakelijk om van de 
KCR daadwerkelijk een onafhankelijk adviesorgaan voor cultuureducatie te maken. Het had voor de hand 
gelegen met een zelfstandige aanvraag deze onafhankelijkheid te demonstreren. Inhoudelijk heeft de 
Raad vertrouwen in de voor KCR voorgestelde koers, al wordt over de inhoud van het project 
Cultuurreducatie als spiegel nog niets medegedeeld. Van meet af aan zal duidelijk moeten zijn dat KCR 
vele opdrachtgevers kent waarvan de SKVR er slechts één is. De Raad vindt het bovendien belangrijk dat 
er in de onderzoeksactiviteiten een goede afstemming komt met andere cultuureducatie- en 
onderzoeksinstellingen, vooral met Rotterdamse instellingen. De Raad vindt dat het veld over de volle 
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breedte bij de activiteiten van KCR betrokken moet worden. De Raad adviseert KCR niet alleen haar 
onderzoekstaak en bemiddelingsfunctie serieus te nemen, maar ook een gedegen communicatiestrategie 
te voeren bij het beschikbaar stellen van cultuureducatief aanbod aan scholen. Het tentoonspreiden en 
gericht communiceren van het totale aanbod in het veld richting scholen is wel degelijk ook een kerntaak 
voor een organisatie als KCR. In dit licht dient KCR haar communicatiemiddelen zoals de website continu 
te verbeteren en actualiseren.  
Als er al ergens sprake is van mogelijkheden tot samenwerking in de metropoolregio dan is het hier. KCR 
bedient weliswaar Rotterdamse scholen en instellingen maar de andere hoofdtaken zoals het initiëren van 
onderzoeksopdrachten; het aanreiken van instrumenten voor overdracht van kennis en informatie en het 
bieden van een digitaal platform is een gemeentegrenzenoverschrijdende taak, wat alleen al blijkt uit de 
hechte banden die worden aangeknoopt met de Rijks Universiteit Groningen. De Raad beveelt KCR aan 
haar voornemen gesprekken met de Haagse evenknie aan te gaan daadwerkelijk uit te voeren. 
 

Overwegingen Beeldfabriek en Vrije Academie SKVR 
Beide scholen van de SKVR zijn vooral als degelijk te kenmerken. Ze doen wat ze moeten doen en dat 
doen ze goed. Het gaat om basisvoorzieningen, plekken waar aan een breed geschakeerde groep amateurs 
degelijke technisch verantwoorde lessen worden gegeven. De beide scholen zijn niet buitengewoon 
swingend of spannend of bijzonder. Ze bieden een degelijk basisaanbod te karakteriseren als een 
nutsvoorziening op het brede terrein van het cultuureducatieve aanbod aan amateurs en semi-
professionals. De docenten van beide scholen zijn op niveau. De samenwerking tussen professionele 
docenten en de grote groep amateurs die van de SKVR-cursussen gebruik maakt is nuttig en goed voor de 
samenwerking tussen profs en amateurs in de culturele sector. De samenwerking met het onderwijs is 
goed geregeld, evenals met relevante kunstinstellingen als Villa Zebra en de musea.  
De Raad maakt een kanttekening bij de samenwerking tussen de educatieve functies van de Beeldfabriek 
SKVR en het Nederlands Fotomuseum. Uit het beleidsplan van zowel het Nederlands Fotomuseum als de 
Beeldfabriek spreekt weinig inhoudelijke visie op media-educatie. Juist omdat media-educatie zo’n 
veelomvattend begrip is, is een duidelijke afbakening en invulling hiervan noodzakelijk. In de aanvraag 
ligt de nadruk nog teveel op de fotografische manier van kijken, andere media worden slechts even 
genoemd. Om landelijk leidinggevend te worden, zoals de SKVR schrijft, dient de samenwerking tussen 
het Nederlands Fotomuseum en de Beeldfabriek zich te verhouden tot de vele initiatieven die er al zijn op 
dit gebied. Het aanbieden van bijvoorbeeld cursussen op het gebied van fotografie, video en multimedia 
is in dit opzicht geen serieuze poging. De Raad kan zich voorstellen, dat in organisatorische zin de 
samenwerking tussen beide instellingen meer mogelijkheden schept, maar het beleidsplan is nog niet 
duidelijk genoeg. Hopelijk zorgt de komst van een derde partij, LantarenVenster, in dit 
samenwerkingsverband voor meer inhoud. 
 
Overwegingen Muziekschool 
 
Artistieke kwaliteit 
Als grootaanbieder van educatief muziekaanbod in de stad presteert de SKVR Muziekschool goed. Het 
docentenkorps is, zoals ook blijkt uit kwaliteitsmetingen, gekwalificeerd.  
De visie van de SKVR Muziekschool is doortimmerd en breed; daarentegen komt de aanvraag niet over als 
een toonbeeld van originaliteit. De plannen op het gebied van pop en de jazzmuziek zijn weinig 
vernieuwend. Zo worden muzikale ontwikkelingen in de jongerencultuur als electronisch, producing en 
turntableism niet opgepakt. Een vergezicht wordt gemist.  
De vraag is of de SKVR Muziekschool een onderwijsinstelling én ontwikkelaar moet willen zijn. Nu is de 
capaciteit vooral gericht op de uitvoering van onderwijstaken waarbij te weinig ruimte voor vernieuwing 
wordt genomen.  
 
Ondernemerschap 
Veel van het personeel van de Muziekvakschool heeft nog een vast dienstverband. Hoewel dat op zich een 
verdienste en verworvenheid is, prijst de muziekschool zich daarmee op termijn toch uit de markt en is 
zij daardoor erg kostbaar. Er is alle aanleiding om –net zoals dat bij andere muziekscholen in het land het 
geval is– in toenemende mate gebruik te gaan maken van zzp-ers en mensen met flexibele 
dienstverbanden.  
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DNA van de stad 
Geen opmerkingen 
 
Talentontwikkeling 
Het is opvallend dat er op het gebied van talentontwikkeling veel wordt samengewerkt met andere 
instellingen, maar welke verbanden zijn echt effectief; wat is de meerwaarde? Dit blijkt onvoldoende uit 
de aanvraag. De ambitie van de SKVR Muziekschool om talent te laten doorstromen naar de conservatoria 
is als intentie goed, maar weinig realistisch. Uit de praktijk blijkt dat hier weinig van terecht komt. 
 
Metropoolregio 
Ook in de Metropoolregio wil de SKVR samenwerken, maar hoe en waarover wordt in de aanvraag 
onvoldoende duidelijk. 
 

Overwegingen Dansvakschool en Theatervakschool 
 
Artistieke kwaliteit 
De SKVR vakscholen zijn niet meer weg te denken uit het Rotterdamse, dat staat voorop.  
De Dansschool beperkt zich niet tot één dansstijl, ook niet de in zwang zijnde urban dance, maar biedt 
een breed spectrum aan dansstijlen. Daar staat wel een gedegen gekwalificeerd docentencorps tegenover.  
Met name de aanvraag van dans is helder, maar tegelijkertijd ook wel een beetje conventioneel. Daar 
staat tegenover dat de weg die met het theater, in het bijzonder Young Stage wordt ingeslagen, als 
spannend en uitdagend wordt ervaren. Uit de aanvraag van theater blijkt een goed bewustzijn van de rol 
die theater in de ontwikkeling van het individu kan spelen. De vraag dringt zich op of het nodig is een 
eigen SKVR theatervoorziening in de lucht te houden als er op dat gebied in Rotterdam al zoveel is. 
 
DNA van de stad 
Over de nieuwe plek van de SKVR in de stad wordt in de Raad verschillend gedacht. Toegejuicht wordt de 
nieuwe beweging de wijken in. Nadeel van een grote organisatie als de SKVR is daarbij wel dat ze te log is 
om op alle mogelijk initiatieven in de wijken snel in te spelen. 
 
Ondernemerschap 
De prijs-kwaliteitsverhouding is bij de Dansschool helderder dan bij de Theaterschool. 
 
Talentontwikkeling 
De Raad vindt het onbegrijpelijk dat een grote instellingen op het gebied van vrije tijdskunstboefening in 
de theaterdiscipline als SKVR en Hofplein Rotterdam niet met elkaar samenwerken en vindt dat beide 
hiervoor plannen moeten ontwikkelen. Vanzelfsprekend moeten daar inverdieneffecten uit kunnen 
voortkomen. Bij het adviseren over het toe te kennen bedrag aan beide instellingen is hiermee rekening 
gehouden. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
Overwegingen Schrijversvakschool 
 
Artistieke kwaliteit 
Sinds de wisseling in de artistieke leiding is sprake van een andere koers waarbij het accent meer ligt op 
ondersteuning in het creatieve schrijfproces en stimulering van het experiment met een minder schoolse 
aanpak. Dit is op zich heel positief. Maar de aanvraag lijkt de ingeslagen koers nauwelijks te 
weerspiegelen. De nadruk op jongeren strookt niet met het huidige deelnemersbestand. 
De aanvraag is soms wat ongelukkig geformuleerd. Zo wordt gesproken van bevordering van 
taalontwikkeling daar waar dit helemaal niet de taak van een schrijversschool is. Men legt zich immers 
toe op ontwikkeling van schrijfvaardigheid. Zo zijn er ook geen schrijvers met een voorbeeldfunctie nodig 
maar goede schrijfdocenten.  
Dat er niet wordt samengewerkt met een instelling als Passionate Bulkboek is een gemiste kans. De 
Schrijversvakschool participeert momenteel ook niet in het reguliere schrijversoverleg in Rotterdam. Meer 
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in het algemeen is de relatie tussen Schrijversschool en de relatief kleine letterenpopulatie in Rotterdam 
non existent. 
 
DNA van de stad 
Geen opmerkingen 
 
Ondernemerschap 
Geen opmerkingen 
 
Talentontwikkeling 
Het is merkwaardig dat jongeren nu pas in beeld komen. Het lijkt er op dat de aanvraag aangepast is aan 
de 25 jaarsgrens voor bekostiging. De aanvraag wijst ineen richting die de Raad niet wil ondersteunen. Er 
is inmiddels al sprake van een zekere verjonging van het deelnemersbestand en dit is op zich positief. In 
de praktijk van de afgelopen jaren zijn er niet of nauwelijks voorbeelden van debuterende schrijvers of 
dichters die vanuit de Schrijversvakschool zijn doorgebroken. Van enige doorstroming van het vrije 
tijdscircuit naar uitgevers is geen sprake.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio 0 
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 Stadspodium Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is positief over het Stadspodium als voorziening, maar mist 
een visie in de aanvraag. Een bindende kracht in de programmering, die het podium aantrekkelijk zou 
kunnen maken, is er niet. De Raad heeft op basis van het voorliggende beleidsplan geen vertrouwen in 
verbetering van de programmering in de toekomst, reden waarom hij adviseert de Laurenskerk een 
coördinerende rol te geven in een gebundelde programmering van Rotterdamse kunstinstellingen en 
festivals. 
Aangevraagd: € 115.000  
Advies: Negatief, deze programmering heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar 
komen (programmering onder te brengen bij de Laurenskerk). 
 

Beschrijving aanvraag 
Stadspodium Rotterdam is de naam van een openluchtpodium op het Grotekerkplein in het centrum. 
Het is een nieuw podium dat in 2009 werd opgeleverd. De missie van het Stadspodium is Voor 
Rotterdammers Door Rotterdammers. Het podium is een plek waar een divers grootstedelijk publiek 
kennis kan maken met verschillende vormen van cultuur. 
Door amateurverenigingen, semiprofessionele kunstenaars, jongeren uit het kunstvakonderwijs en 
gesubsidieerde kunstinstellingen op een laagdrempelige manier in samenhang te programmeren, ontstaat 
kruisbestuiving zodat de talenten van Rotterdammers zich verder kunnen ontwikkelen. Het Stadspodium 
streeft ernaar met het podium de binnenstad te verlevendigen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats 
op zaterdag en zondag. De aanvrager onderscheidt activiteiten met een thematisch karakter (circus, 
kerst, klassiek), activiteiten die aansluiten op andere festivals (North Sea Round Town/Operadagen 
Rotterdam) en tot slot activiteiten die gericht zijn op actieve participatie van het publiek. 
Dankzij het programmaplan van het college Binnenstad als Citylounge en een subsidie voor culturele 
feesten kon de programmering van het Stadspodium de afgelopen jaren worden uitgevoerd. 
In de komende cultuurplanperiode wil het Stadspodium de verbinder worden tussen initiatieven op 
cultureel gebied. In samenspraak met culturele instellingen, bewoners en ondernemers gaat het 
Stadspodium zijn activiteiten vervolgen. Op jaarbasis worden 33 culturele activiteiten geprogrammeerd. 
Het streven is om per activiteit 300-500 bezoekers te bereiken. Voor de dekking van de kosten van 
programmering, publiciteit en coördinatie vraagt het Stadspodium een structurele subsidie aan in het 
cultuurplan. 
Omdat het Stadspodium een openluchtpodium is, is het vrij toegankelijk en zijn er nauwelijks inkomsten. 
Het Stadspodium kan wel inkomsten krijgen uit verhuur aan derden. Voor commerciële organisaties wordt 
een hoger tarief gehanteerd dan voor gesubsidieerde organisaties met een maatschappelijk doel. Voor 
financiële ondersteuning wordt aangeklopt bij fondsen en sponsors. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  5.439 6.934 7.910 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 70.000 50.000 35.000 
eigen inkomsten  16.830 20.412 13.614 
omzet     
bezoekersratio*  12,90 7,20 4,40 
eigen inkomstenratio**  24,0% 40,8% 38,9% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De aanvraag van de Stichting Stadspodium Rotterdam leest moeilijk. Veel dezelfde zinnen worden 
herhaald. Als voorziening vindt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het Stadspodium een 
sympathiek initiatief. Het ligt centraal en is laagdrempelig. De opzet ervaart de Raad echter als 
beperkend; het betreft een programmering voor en door Rotterdammers, hier is inhoudelijk veel meer van 
te maken. De Raad mist een visie en een bindende kracht in de programmering die het podium 
aantrekkelijker zou kunnen maken dan het nu is: voor elk wat wils. Het Stadpodium trekt te weinig 
publiek; het aantal gerealiseerde voorstellingen is laag. De voorgenomen aantallen voorstellingen zijn 
eveneens bescheiden. De Raad heeft op basis van het voorliggende beleidsplan geen vertrouwen in 
verbetering van de programmering in de toekomst.  
Dit betekent niet dat het Stadspodium als voorziening uit de stad zou moeten verdwijnen. Integendeel, 
het is een fraai vormgegeven openluchtpodium dat de potentie in zich heeft om de binnenstad aanzienlijk 
te verlevendigen. De Raad is van oordeel dat de programmering dan wel aan bepaalde kwalitatieve 
maatstaven zou moeten voldoen en bepaald én betaald moet worden door Rotterdamse kunstinstellingen 
en festivals die er belang bij hebben. Een van de meest voor de hand liggende partners in zo’n 
gebundelde programmering is volgens de Raad de Laurenskerk. Het Stadspodium is gesitueerd op het plein 
waar de Laurenskerk zijn hoofdingang heeft. Eén van de ambities van de Laurenskerk is om de openheid 
naar de stad te vergroten, door meer te gaan doen in de buitenruimte. Zo wil de kerk op het plein een 
buitenterras openen. De connectie tussen Laurenskerk en Stadspodium is evident. 
Omdat de Raad geen vertrouwen heeft in de programmering door de Stichting Stadspodium Rotterdam, 
adviseert hij de Laurenskerk in de gebundelde programmering door Rotterdamse kunstinstellingen en 
festivals een coördinerende rol te geven. De Laurenskerk werkt in haar binnenprogrammering al effectief 
samen met tal van culturele instellingen en doet dit uitstekend.  
 
DNA van de stad 
Het Stadspodium is in potentie een echt Rotterdams podium dat met een interessant programma een groot 
en divers publiek kan trekken. Daardoor kan het bijdragen aan de verlevendiging van de binnenstad. 
Het bevreemdt de Raad dat geen van de andere instelllingen het Stadspodium noemt als mogelijke partner 
of locatie. Vooreerst lijkt het podium onzichtbaar te zijn. Het beleidsplan ontvouwt geen opvatting over 
de betekenis van het Stadspodium juist op die plaats in de stad. De Raad is van mening dat het 
Stadspodium met een goede programmeur en intensieve relaties met het culturele veld hier het DNA van 
Rotterdam kan tonen.  
 
Ondernemerschap 
Op het gebied van ondernemerschap scoort het Stadspodium Rotterdam laag. Het podium trekt te weinig 
bezoekers en de Raad verwacht dat het publieksbereik met het huidige beleidsplan niet aanmerkelijk 
wordt vergroot. Er wordt te weinig ingezet op sponsorwerving en horeca inkomsten, terwijl het 
Stadspodium daartoe wel genoeg mogelijkheden biedt. Voor samenwerking met kunstinstellingen die leidt 
tot een interessante programmering wordt niet gekozen. 
 
Talentontwikkeling 
Het is denkbaar dat het Stadspodium amateurspelers en –musici verbindt met professionals, maar op 
welke manier dat gebeurt, is volstrekt onduidelijk. De bijdrage aan talentontwikkeling kan dus niet 
worden beoordeeld. 
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) 

 
Samenvatting advies 

De Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) is een basisvoorziening voor kunstenaars in 
Rotterdam. De activiteiten van de SKAR zijn nog steeds broodnodig. Voor met name de autonome 
kunstenaars zijn de ateliers van de stichting een essentiële en betaalbare faciliteit om te kunnen werken. 
De SKAR is in Nederland altijd een voorbeeld geweest voor andere steden met een contingent 
kunstenaarspanden. Het is van groot belang de positie van de SKAR en daarmee van de Rotterdamse 
kunstenaars te beschermen. 
Aangevraagd: € 375.500 
Advies: Positief € 375.500 
 
Beschrijving aanvraag  
De Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) werd in 1987 opgericht om betaalbare ateliers voor 
beeldende kunstenaars te ontwikkelen en te beheren. Het beheer van permanente werkruimten is 
sindsdien de kern van de werkzaamheden van de instellingen geweest, maar sinds enige tijd worden 
panden ook in tijdelijk beheer genomen. In 2007 wees het college van Burgemeester en Wethouders SKAR 
aan als cultuurmakelaar voor tijdelijk leegstaand vastgoed. Daarnaast opereert SKAR als bemiddelende 
instantie tussen eigenaren, instellingen en kunstenaars zonder zelf de panden in kwestie te beheren. 
Ultimo 2010 beheerde de SKAR 17.000 m2 permanente werkruimte (goed voor 315 ateliers), 4.000 m2 
tijdelijke werkruimte (40 werkruimten) en had zij op grond van haar bemiddelingsfunctie 3.500 m2 
verworven (60 ruimten) voor beroepsbeoefenaren in de creatieve sector. 
SKAR kent onder haar huurders beeldend kunstenaars, muzikanten, vormgevers, acteurs, dansers, 
ontwikkelaars van nieuwe media en dergelijke. De tijdelijke ruimten worden voornamelijk gebruikt door 
toegepaste kunstenaars. In de afgelopen planperiode kon SKAR aan de Keilestraat een pand verwerven en 
dat aanpassen aan de wensen van musici: Soundport. Aan het Stadhuisplein werd een voormalig 
kantoorpand tijdelijk in gebruik genomen, RAUM. Maar in het algemeen bleef de toename van 
werkruimten achter bij de doelstelling. De functie cultuurmakelaar kwam slechts gedeeltelijk op gang, 
omdat de aanvoer van nieuwe panden (door het OBR, thans Stadsontwikkeling Vastgoed) stagneerde. Er is 
veel leegstand in de stad, maar eigenaren, waaronder de gemeente, zijn zeer terughoudend met het 
tijdelijk ter beschikking stellen van leegstaande ruimten. Een andere tegenvaller is de opzegging van de 
huurovereenkomst door Stadsontwikkeling Vastgoed van het pand aan de ’s Gravendijkwal dat naast 
beeldende kunstenaars diverse dansorganisaties huisvest. 
De toekomst van het atelierbeheer van SKAR wordt, naast het stagnerend aanbod van tijdelijke en 
permanente ruimten, bedreigd door het voornemen van Stadsontwikkeling Vastgoed om de huurprijs van 
de gemeentelijke atelierpanden aan te passen. Het onderhoud van de gemeentelijke panden doet SKAR al 
decennia zelf. Nu wil de gemeente dat onderhoud overnemen, maar dat betekent wel een verhoging van 
de huur. Voor één pand heeft SKAR nu uitsluitsel over de prijs. Wanneer deze prijsaanpassing wordt 
doorgerekend naar alle panden komt dit neer op een verhoging van € 50.000 op jaarbasis. Echter de prijs 
van tien panden moet nog worden vastgesteld; die kan hoger uitvallen dan de nu gemaakte afspraak voor 
één pand. Theoretisch kan dat leiden tot een verhoging van € 100.000 per jaar over de hele linie, vreest 
SKAR. Daardoor dreigen de bestaande ateliers voor veel kunstenaars alsnog onbetaalbaar te worden. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
Bezoekers  nvt nvt nvt 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 383.000 383.000 383.000 
eigen inkomsten  1.106.000 1.207.000  
Omzet  1.489.000 1.590.000  
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**  288,8% 315,1%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR) is een basisvoorziening voor kunstenaars in Rotterdam. 
De activiteiten van de SKAR zijn nog steeds broodnodig. Voor met name de autonome kunstenaars zijn de 
ateliers van de stichting een essentiële en betaalbare faciliteit om te kunnen werken. Daarnaast is de 
stichting ook van belang voor dansers, musici, vormgevers en andere disciplines in het culturele veld. De 
verbreding van de werkzaamheden van de stichting buiten het terrein van de autonome beeldende kunst is 
op zich positief. Een dergelijke dynamiek weerspiegelt ontwikkelingen in de kunstwereld naar steeds meer 
gemengde praktijken en is dus ook in het belang van autonome kunstenaars. Echter, de SKAR moet waken 
voor kannibalisme, dat wil zegen dat toewijzing aan andere kunstdisciplines niet ten koste mag gaan van 
het volume aan werkruimte voor beeldende kunstenaars. Hun belangen moeten binnen de SKAR beschermd 
worden, voor hen is er geen alternatief op de markt, voor andere creatieve beroepsbeoefenaren vaker 
wel. 
Voor het overige stemt het beleidsplan van de SKAR vrij somber. De stichting is niet meer in staat uit te 
breiden, er vallen atelierpanden weg (de ’s-Gravendijkwal). Alle gemeentelijke panden die gehuurd 
worden van Stadsontwikkeling dreigen onbetaalbaar te worden. Het is de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur niet duidelijk waarom de gemeente het onderhoud van de panden wil overnemen. Dat leidt 
immers mogelijk tot een vervijfvoudiging van de onderhoudskosten, rekent de SKAR voor. Dit terwijl het 
onderhoudsniveau van de atelierpanden van de SKAR de afgelopen decennia nimmer tot klachten 
aanleiding heeft gegeven en de panden er, zeker uitwendig, goed bij staan. De Raad adviseert het 
gemeentebestuur dringend op dit punt geen beleidswijziging te ondernemen en het onderhoud van de 
gemeentelijke SKAR-panden geheel bij deze stichting te laten berusten. 
 
Voor het overige steunt de Raad de bemiddelingsfunctie die de stichting heeft ontwikkeld en ook het 
tijdelijk beheer van panden die zij (helaas in onvoldoende mate) heeft kunnen ontwikkelen. De SKAR is in 
Nederland altijd een voorbeeld geweest voor andere steden met een contingent kunstenaarpanden. Het is 
van groot belang de positie van de SKAR en daarmee van de Rotterdamse kunstenaars te beschermen. Dat 
is geen kwestie van meer geld, wel van respect voor de bedrijfsvoering van deze instelling. 
 
DNA van de stad 
De panden van de SKAR zijn voor een groot aantal kunstenaars van verschillende disciplines een 
basisvoorziening om hun werk te kunnen doen. Een goede studio of atelier is voor de artistieke 
beroepsbeoefenaren een belangrijke voorwaarde om in Rotterdam te blijven werken. De 
huisvestingsmogelijkheden van de SKAR bepalen mede het specifieke Rotterdamse kunstklimaat. Een 
verslechtering van het aanbod aan werkruimten heeft negatieve gevolgen voor dit klimaat. Het leidt ook tot 
leegstand van panden, met name in de wijken waar atelierpanden nu vooral een positieve uitstraling hebben. 
 
Ondernemerschap 
De exploitatie van de SKAR-panden is kostendekkend. De subsidie is alleen voor de overhead van de 
organisatie en een storting in het investeringsfonds. 
 
Talentontwikkeling 
Het huisvesten van kunstenaars, zeker van jonge kunstenaars die aan het begin van hun loopbaan staan, 
draagt positief bij aan hun ontwikkeling. Maar talentontwikkeling als zodanig behoort niet tot de taken 
van de SKAR. 
 
Metropoolregio 
Dit criterium is niet relevant gelet op de opdracht aan de SKAR slechts Rotterdamse kunstenaars onderdak 
te bieden. 
 
Beoordelingskader 
Artistieke kwaliteit 0 
DNA van de stad + 
Ondernemerschap + 
Talentontwikkeling nvt 
Metropoolregio nvt 
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 Theater Maatwerk 

 
Samenvatting advies 

Er is naar de mening van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur sprake van een unieke partij en het 
concept getuigt van lef. Het is de vraag in hoeverre de competenties van de acteurs werkelijk worden 
ontwikkeld. Bij dit initiatief reikt de aanpak verder dan het aanbieden van een specifieke vorm van zorg 
en begeleiding; naar de mening van de Raad leidt dit streven ertoe dat dit gezelschap in eigen kring 
toonaangevend is. 
Aangevraagd: € 95.000 
Advies: Positief € 51.000  
 

Beschrijving 
Theater Maatwerk bestaat sinds 1987 en is een onderdeel van de Pameijer stichting die zich richt op de 
begeleiding en ondersteuning van mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Theater 
Maatwerk heeft een eigen theaterwerkplaats met 70 stoelen en treedt op, niet alleen in Nederland maar 
ook in Europa. Theater Maatwerk biedt werk aan 17 acteurs in 14 fte’s. Theater Maatwerk maakt 2 
voorstellingen per jaar die 50 keer worden opgevoerd en waarmee 3500 toeschouwers worden bereikt. 
Theater Maatwerk slingert al 25 jaar heen en weer tussen zorginstelling en artistiek volwaardige 
theatergroep. Besloten is nu om dat spanningsveld tussen zorg versus kunst verder als kwaliteit of kracht 
te gaan zien. Van buitenstaander/buitenbeentje probeert TM zich te ontwikkelen tot een toonaangevend 
en trendsettend theatergezelschap. 
De aanvrager wijst er op dat het acteren van mensen met een verstandelijke beperking bijzonder is, 
waarmee gedoeld wordt op de integere wijze van acteren, het impulsieve improviseren, de basale 
emoties, de gebruikte lichaamstaal, de kinderlijke geest in een volwassen lichaam, het wars zijn van 
rigide conventies of theoretische kaders. Theater Maatwerk wil gebruik maken van deze kwaliteiten in 
eigen theaterproducties, internationale festivals, workshops en dialoog. De afgelopen jaren is getracht de 
kloof met het reguliere theatercircuit de dichten maar dit is nog niet tot tevredenheid gelukt.  
Vanuit het idee, dat elke zichzelf respecterende regisseur er goed aan zou doen met de spelersgroep van 
Theater Maatwerk te werken, zijn inmiddels een aantal vooraanstaande makers (Ingeborg Willems, Ed 
Wubbe, Christine de Chatel, Conny Janssen) benaderd voor een workshop. De Theatergroep Het Houten 
Huis heeft inmiddels voor 2013 toegezegd.  
Theater Maatwerk realiseert zich dat om een breed of nieuw publiek in Rotterdam en Nederland te 
bereiken het wenselijk is met gerenommeerde gezelschappen of organisaties in Rotterdam samen te 
werken. Men wil daarom op erkende podia gaan spelen. Internationaal timmert Theater Maatwerk aan de 
weg met het driejaarlijkse Value Added Theater Festival (VAT), dat al plaats vond bij het oude 
Lantaren/Venster in de Gouvernestraat. De volgende editie staat gepland voor dit jaar. 
Theater Maatwerk reist internationaal rond met zowel kindertheater als volwassenenproducties op zowel 
reguliere straattheaterfestivals als op zogenaamde zorg- of integratiefestivals. Met haar straattheater 
voor acteurs met een verstandelijke beperking neemt zij in europees verband een vrij unieke positie in. 
Een nieuw project is de Art en Craft Academie met theatergerelateerde activiteiten in de Machinist voor 
groepen cliënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt Theater Maatwerk workshops op 
activeringscentra binnen Pameijer. De subsidie wordt aangevraagd voor de twee jaarlijkse 
theaterproducties die 50 maal worden opgevoerd voor publiek in binnen- en buitenland. Voor één van de 
producties wordt een gastregisseur aangetrokken. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.500 5.002 4.000 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 51.000 51.000 51.000 
eigen inkomsten  488.000 479.000  
omzet  533.000 530.000  
bezoekersratio*  14,60 10,20 12,80 
eigen inkomstenratio**  956,9% 939,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

  * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit  
Theater Maatwerk realiseert goede projecten met goed gekozen regisseurs. De opzet van de organisatie is 
duidelijk. Er is sprake van een unieke partij en het concept getuigt van lef. Het noemen van namen met 
wie met wil gaan samenwerken lijkt echter wat op namedropping. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur er van overtuigd dat de aanpak van dit initiatief verder reikt dan het aanbieden van een 
specifieke vorm van zorg en begeleiding: de artistieke prestatie wordt in de praktijk nadrukkelijk 
nagestreefd en waargemaakt. 
 
DNA van de stad 
De werkwijze is niet echt onorthodox. De Raad weet dat Theater Maatwerk bestaat, maar het is niet erg 
zichtbaar, het speelt in de stad geen duidelijke rol. Internationaal is Theater Maatwerk daarentegen wel 
erg actief.  
 
Ondernemerschap 
Theater Maatwerk heeft niet echt een ondernemend karakter. Zo is er geen communicatiebeleid om het 
speelproduct onder een groter publiek bekend te krijgen, in die zin blijft het toch marginaal. De vraag die 
de Raad stelt is of Theater Maatwerk niet te zeer onder de vleugels van de Pameijerstichting blijft. Een 
antwoord op de altijd weer opnieuw bestaande spanning tussen zorg en kunst wordt in de gekozen aanpak 
niet beantwoord. Een eigen stichting of onderbrenging in een andere instelling tezamen met andere 
zorginstellingen biedt naar de mening van de Raad meer mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
ondernemerschap. 
 
Talentontwikkeling 
Het is een vraag in hoeverre de competenties van de acteurs werkelijk worden ontwikkeld. De methodiek 
is vanuit de zorggedachte begrijpelijk maar biedt geen enkel uitzicht op een plaats in een 
opleidingsketen, is onvoldoende methodische ingebed en eerder sympathiek dan gedegen. 
Gelet op het feit dat slechts cliënten van de Pameijerstichting aan de activiteiten kunnen deelnemen is 
van een instroom van personen met een verstandelijke handicap van buiten –naar de Raad aanneemt– 
uitgesloten. Door de hierboven aanbevolen samenwerking met andere soortgelijke instellingen na te 
streven zou die instroom wellicht wel mogelijk zijn. 
Theater Maatwerk biedt jonge spelers een kans.  
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Theater Rotterdam 

 
Samenvatting advies  

Theater Rotterdam bestaat uit de coalitie van de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater, acteursgroep 
Wunderbaum en het Productiehuis Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt de 
voorliggende beleidsplannen van Theater Rotterdam als een avontuurlijk en uitdagend concept. De 
onderliggende plannen van drie van de deelnemende instellingen, Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater 
en Wunderbaum, beoordeelt de Raad positief. Deze instellingen en het Productiehuis Rotterdam 
onderscheiden zich door de kwaliteit van hun aanbod, hun nauwe betrokkenheid bij Rotterdam, hun 
samenwerkingsrelaties met vele (culturele) instellingen en bewonersgroepen in de stad. Ook hebben allen 
relaties met nationale en internationale netwerken. Het beleidsplan van Theater Rotterdam biedt zicht 
op vernieuwende producties en programmering en op de vorming van een krachtige en veelzijdige 
theatervoorziening in Rotterdam. De coalitie heeft mede als doel de functie van een productiehuis op het 
gebied van theater in Rotterdam te behouden. Dit voornemen acht de Raad prijzenswaardig.  
De Raad onderkent dat deze coalitie grote potentie heeft, al is op dit moment nog niet te voorzien of de 
samenwerking zal leiden tot aanzienlijk meer dan de som der delen. Binnen de coalitie vergt de opzet 
van de artistieke tafels van overleg grote aandacht. 
De Raad doet de aanbeveling dat Theater Rotterdam zich inspant een efficiency-slag te maken en in de 
samenwerking besparingen bewerkstelligen en zich ondernemend op te stellen. De Raad is van mening dat 
het verdienvermogen van de coalitie groter is dan uit de begroting blijkt.  
De Raad beoordeelt het plan van Theater Rotterdam als kansrijk. De Raad adviseert dan ook Theater 
Rotterdam de gelegenheid te geven deze coalitie uit te werken en gestalte te geven. Binnen dit totaal 
geadviseerde bedrag oormerkt de Raad enkele bedragen voor deelfuncties.  
Aangevraagd: € 9.335.000 
Advies: Positief € 8.550.000. Binnen dit bedrag geoormerkt voor verschillende deelfuncties. € 7.700.000 
voor de productie- en presentatiefuncties van het Ro Theater en de Rotterdamse Schouwburg tezamen, 
aan die instellingen toe te kennen naar rato van de verhouding zoals opgevoerd in het beleidsplan: 
ongeveer 31% en 69%, € 2.400.000, resp. € 5.300.000. Vervolgens te oormerken voor de deelfuncties 
binnen Theater Rotterdam: € 350.000 voor acteursgroep Wunderbaum; € 400.000 voor talentontwikkeling 
binnen Rotterdam Theater Producties; € 100.000 voor De Internationale Keuze van de Schouwburg.  
De Raad adviseert een tussentijdse evaluatie, met specifieke aandacht voor de toenadering van de 
instellingen binnen de coalitie en voor de beoogde synergie.  
 

Beschrijving aanvraag 
Theater Rotterdam is de coalitie van de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater, het Productiehuis 
Rotterdam en acteursgroep Wunderbaum. Het beleidsplan van Theater Rotterdam bestaat uit vijf delen: 
een deel voor de coalitie Theater Rotterdam, drie onderliggende beleidsplannen van de drie 
coalitiepartners en het jaarverslag 2010 van Productiehuis Rotterdam. De plannen voor de nieuwe opzet 
van de productiefunctie, onder de naam Theater Rotterdam Producties, is een integraal onderdeel van het 
coalitieplan. Onderstaande beschrijving is op eenzelfde manier ingericht: een deel voor de coalitie plus 
korte delen voor de deelnemende instellingen. 
 
De vier partijen die in deze coalitie een verregaande samenwerking inzetten, is ingegeven door huidige 
maatschappelijke veranderingen, door de visies op de kunsten en de ambities van de deelnemende 
instellingen bezoekers verrijkende, nieuwe ervaringen te bieden en in dialoog te zijn met de stad 
Rotterdam. De ambitie van Theater Rotterdam is hét stadstheater van dé Rotterdammer te worden. Het 
beleidsplan omschrijft dit theaterhuis als sterk, onderscheidend, uniek, open en publieksgericht, met een 
(inter)nationale uitstraling en waar presentatie en productie samengaan. De deelnemende instellingen 
bundelen hun krachten gezamenlijk antwoord te geven op de grote uitdagingen die de huidige 
maatschappelijke omwentelingen met zich meebrengen. Er is nu een tijd van herbezinning en 
herstructurering aangebroken. De kunsten moeten en kunnen hun maatschappelijke betekenis en functie 
opnieuw uitvinden. Theater Rotterdam wil als nieuwe krachtige, publieksgerichte coalitie op drie plaatsen 
in de stad en daarbuiten zijn werk produceren en presenteren.  
De deelnemende instellingen werken gezamenlijke presentaties en projecten uit, tegelijkertijd behouden 
de instellingen hun kernfuncties. De gezelschappen Ro Theater, Wunderbaum en het Productiehuis 
Rotterdam, voortgezet als Rotterdam Theater Producties, produceren; de Rotterdamse Schouwburg 
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presenteert en treedt op als coproducent samen met collega-theaters. Theater Rotterdam manifesteert 
zich in Rotterdam hoofdzakelijk op drie locaties: in de Rotterdamse Schouwburg, in het gebouw van het 
Ro Theater en in de fysieke en virtuele locatie The New Forest van Wunderbaum. Voorts presenteren zij 
zich met locatieprojecten Rotterdam, in de Rotterdamse festivals en in coproducties. De gezelschappen 
spelen hun voorstellingen op tournees in Nederland en in het buitenland. De productiehuisfunctie vindt 
zijn plaats bij de gezelschappen en in de Schouwburg. 
Binnen deze coalitie ambiëren de deelnemers een creatieve meerwaarde te genereren, daadkracht en 
inspiratie. Het doel is een stadstheater te vestigen dat verbonden is met Rotterdam en zijn bewoners: een 
instelling die toneel van deze tijd naar de Rotterdammer brengt. De coalitie werkt op artistiek-
inhoudelijk gebied intensief samen. De programmeurs, theatermakers en marketeers overleggen vanaf een 
vroeg stadium, de keten van productie en presentatie wordt verkleind. Theater Rotterdam stelt dat het 
daardoor een unieke positie in Nederland inneemt. De samenwerking leidt daarnaast tot verbetering van 
de slagkracht, efficiency van de betrokken instellingen op het gebied van marketing, communicatie en 
educatie. Door gezamenlijk de productiehuisfunctie op zich te nemen verzorgt de coalitie Theater 
Rotterdam een ketensamenwerking waarin jonge makers de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. 
Theater Rotterdam wil op die manier investeren in de opleiding van talent, zowel het talent dat opkomt 
vanuit de stadscultuur van Rotterdam met zijn vele nationaliteiten, als dat van jonge theatermakers die 
na hun kunstvakopleiding in het nieuwe subsidieklimaat nog weinig gelegenheid zullen vinden zich te 
verder te ontwikkelen. 
Theater Rotterdam verzorgt gezamenlijk een breed kwaliteitsprogramma van toneel, dans, 
muziektheater, opera, jeugdtheater en festivals. De vier organisaties in Theater Rotterdam hebben 
gemeen dat Rotterdam, met zijn weerbarstige karakter, hun inspiratiebron is. Dat karakter van Rotterdam 
motiveert, het is ruw, eigenzinnig, met een hart van goud, maar moeilijk te veroveren. Theater 
Rotterdam maakt en toont theater dat reageert op maatschappelijke tendensen. Het meest 
belangwekkende theater, muziektheater en dans komt in de presentatiefunctie aan bod, zowel 
vernieuwend werk als de traditie uit Nederland, Vlaanderen en daarbuiten; de coalitie produceert zelf 
stukken die over deze stad gaan, van familievoorstellingen tot nieuwe ontwikkelingen in de marge, nieuw 
en groot eigentijds repertoire en interdisciplinaire concerten en stadsprojecten. Theater Rotterdam wil 
zich ook internationaal profileren door export van de producties van Wunderbaum, het Ro Theater en 
Theater Rotterdam Producties. Ook zet de Schouwburg zijn internationale programmering voort. 
 
De coalitie Theater Rotterdam is nog in ontwikkeling. De formatie is erop gericht om op afzienbare 
termijn het voormalige Productiehuis Rotterdam, de stichting Internationale Keuze, Wunderbaum en de 
Rotterdamse Schouwburg onder één directie en één raad van toezicht te brengen. Het Ro Theater blijft 
een zelfstandige stichting met zijn eigen raad van toezicht. Theater Rotterdam kiest vooreerst voor deze 
vorm van een coalitie of holding, mede in relatie tot de nieuwe bekostigingssystematiek bij het ministerie 
van OCW en het Fonds Podiumkunsten. De betrokken organisaties geven in de coalitie ieder een deel van 
hun autonomie op, zij stellen de eigen overtuigingen ter discussie ten dienste van de bundeling van 
krachten die bijzondere projecten voor de stad mogelijk maken. De nauwe samenwerking van de coalitie 
krijgt gestalte in drie tafels van overleg: artistiek, commercieel en bedrijfsmatig, waar de artistieke 
leiding van de coalitie-instellingen aanzitten. Voor projecten of festivals kunnen andere partijen daaraan 
deelnemen (makers, gezelschappen, organisatoren).  
Gezamenlijk zijn de deelnemers in de coalitie, aan die artistieke tafel, verantwoordelijk voor coördinatie 
en realisatie van de samenwerking op beleidsmatig en praktisch gebied, voor de gezamenlijke producties 
en voor talentontwikkelingstrajecten. De artistieke tafel van de coalitie Theater Rotterdam geeft vorm en 
inhoud aan de eigen festivals. Het beleidsplan schetst drie maal per jaar een Utopia-festival (werktitel). 
Dat festival is het boegbeeld van Theater Rotterdam: een theater-, debat- en infotainmentfestival rond 
een brandende actuele kwestie. Als de actualiteit daar aanleiding toe geeft zijn er Utopia-weekends met 
een korte voorbereidingstijd. In Utopia ontwikkelen de partners een vorm van journalistiek theater. 
Deelname in Utopia-projecten is niet voorbehouden aan de coalitiepartners in Rotterdam Theater, ook 
andere samenwerkingspartners nemen deel. 
De gezelschappen Ro Theater en Wunderbaum houden de verantwoordelijkheid voor hun eigen producties 
en bijbehorende functies, de Rotterdamse Schouwburg houdt de verantwoordelijkheid van presentatie en 
programmering van het eigen gebouw. 80 tot 90% van de voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg 
zijn van andere makers dan de coalitiepartners. Talentontwikkeling is een gezamenlijke taak die zijn 
plaats vindt bij Theater Rotterdam Producties en bij de twee gezelschappen of voor losse en/of 
incidentele producties in de Schouwburg.  
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 De leidraad van de Rotterdamse Schouwburg sinds enige jaren A sense of belonging dat de ambitie 
verwoordt kwaliteit, inhoud en ontmoeting te brengen en om zich te verbinden met de stad. De 
Schouwburg betoont zich ingenomen met de verbouwing van de foyer tot huiskamer van de stad. De 
Rotterdamse Schouwburg zet zijn samenwerkingsverbanden met gezelschappen en collega-instellingen 
in binnen- en buitenland voort en versterkt en verdiept die relaties. De Schouwburg presenteert een 
divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod uit binnen- en buitenland: theater, dans, opera en 
muziektheater en interdisciplinaire kunsten. De Kleine Zaal biedt een podium aan kleinere producties, 
uitdrukkelijk ook aan innovatieve projecten en het werk van relatief nieuwe groepen.  
Omdat de Schouwburg voorziet dat meer kwetsbare producties in het gedrang zullen komen als gevolg 
van de nieuwe bekostigingssystematiek, heeft hij De Coproducers in het leven geroepen. Dit is een 
samenwerkingsverband van landelijke podia met gelijkaardige programmering dat garantieafspraken 
maakt voor afname van producties die in het profiel passen. De Schouwburg verwoordt zijn zorg dat 
ook het aanbod van opera (in Nederland) zal afnemen als gevolg van de ombuigingen in het 
cultuurbestel. De Schouwburg neemt zich voor opera te blijven aanbieden, evenals 
muziektheaterproducties op een kleinere schaal, en bepleit het voortbestaan van Operadagen 
Rotterdam. De Schouwburg blijft eveneens een breed aanbod van jeugdtheater presenteren, waarbij 
hij zijn aanbod afstemt op het jeugdprogramma in theater De Gouvernestraat en met aandacht voor de 
grote zaalproducties van Rotterdamse makers van jeugdtheater en -dans die in De Gouvernestraat hun 
thuisbasis hebben. De Schouwburg heeft het plan opgevat om jaarlijks een twintigtal popconcerten te 
programmeren. Het gezelschap Hotel Modern blijft een vaste partners en bespeler van de Schouwburg 
net als de Rotterdamse dansgezelschappen en festivals.  
Het eigen festival De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg wordt voortgezet. Mark 
Yeoman, artistiek directeur van het succesvolle en verwante festival Noordenzon, wordt samen met 
Jan Zoet artistiek verantwoordelijk voor het festival, dat zich meer publieksgericht zal manifesteren. 

 

Schouwburg 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  153.055 131.965  

structurele subsidie rijk 154.500 177.500  

  gemeente 5.635.500 5.985.500  

eigen inkomsten  1.777.000 1.874.000  

omzet  7.567.000 8.037.000  

bezoekersratio*  37,80 46,70  

eigen inkomstenratio**  30,7% 30,4%  

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 13 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 Het Ro Theater verbindt zijn voorstellingen aan de actualiteit (in Rotterdam), het gezelschap kiest 

verschillende platforms buiten het theater om zich te presenteren, onder andere door (co)producties 
voor televisie en film, en het gezelschap nodigt bewoners uit te participeren in voorstellingen. Het 
ensemble en het repertoire is gericht op de grote multiculturele stad.  
In de komende jaren brengt het Ro Theater jaarlijks drie voorstellingen voor de grote zaal, twee 
producties van nieuw repertoire of bewerkingen van klassieke stukken, de derde voorstelling is de 
jaarlijkse familievoorstelling. Deze voorstellingen speelt het gezelschap in de Rotterdamse Schouwburg 
en in landelijke tournees. De stukken worden geregisseerd door de vaste regisseurs van het gezelschap 
Alize Zandwijk, Pieter Kramer en Jetse Batelaan; de relatief jonge Marjolijn van Heemstra zal ook 
stukken voor de grote zaal regisseren. In het eigen gebouw presenteert het Ro Theater jaarlijks twee 
producties, een stuk van nieuw repertoire en een stadsproject plus twee projecten voor 
talentontwikkeling. Daarnaast zijn er incidenteel grote locatieprojecten, evenals deelname aan de 
Utopia-festivals en de andere Rotterdamse Festivals. Het Ro Theater zet zijn traditie van intensieve 
theatereducatie aan scholen voort, evenals zijn jongerenprojecten, workshops voor volwassenen en 
inleidingen.  
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In het eigen gebouw brengt het Ro Theater in samenwerking met collega-instellingen uit zijn naaste 
omgeving, een maandelijks programma met een gemengde culturele inhoud. Het gebouw kan eveneens 
dienst doen als de gewenste middenzaal voor andere bespelers en voor verhuringen. Het Ro Theater 
zal in de komende periode vaker voorstellingen als series spelen, stukken langer op het repertoire 
houden dan wel hernemen. Het gezelschap voorziet een groei van zijn publiek met 30% in 2016. 

 

Ro Theater 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  59.041 60.372 58.601 

structurele subsidie rijk 2.328.000 2.145.000 2.145.000 

  gemeente 2.737.000 2.737.000 2.737.000 

eigen inkomsten  1.458.000 1.321.000 1.337.000 

omzet  6.374.000 6.203.000 6.233.000 

bezoekersratio*  85,80 80,90 83,30 

eigen inkomstenratio**  28,8% 27,1% 27,4% 

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 35 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 Acteursgroep Wunderbaum maakt voorstellingen in relatie tot de (Rotterdamse) actualiteit, meestal op 

locatie die, naar de beschrijving van het beleidsplan, een nieuwe generatie theaterbezoekers 
bereiken. In de komende periode zet Wunderbaum een lang lopend, grootschalig locatieproject op: 
The New Forest. The New Forest vestigt zich op een nader te bepalen plaats in de stad als een relatief 
zelfvoorzienende woon- en werkgemeenschap annex futuristisch beeldenpark. The New Forest vormt in 
zijn economische, sociale en ecologische componenten een afspiegeling van de samenleving, zij het 
ideaaltypisch en nauw verbonden met het theaterwerk van Wunderbaum. Door The New Forest wil 
Wunderbaum verbintenissen aangaan met bedrijven, andere beroepsgroepen en instellingen. Het is de 
bedoeling dat The New Forest vrijwel volledig gefinancierd wordt door extern geld. De kern van het 
werk van Wunderbaum blijft onverminderd voorstellingen maken, die relevante aspecten van de 
samenleving behandelen. Die voorstellingen, zelfstandig gemaakt of in coproductie met andere 
groepen, worden ingepast in The New Forest. Tot The New Forest behoort tevens een on-line en deels 
real-time werkdocumentaire. 

 

Wunderbaum 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  21.609 10.039  

structurele subsidie rijk 406.000 466.000  

  gemeente 156.000 156.000  

eigen inkomsten  262.000 218.000  

omzet  824.000 840.000  

bezoekersratio*  26,00 62,00  

eigen inkomstenratio**  46,6% 35,0% nvt 

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 Binnen Theater Rotterdam Producties, de opvolger van het Productiehuis Rotterdam, kan nieuw 

theatertalent zich breed ontwikkelen en gebruik maken van de specifieke expertise die de partners 
van de coalitie hem of haar te bieden hebben. In het komende cultuurplan zijn er niet langer 
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afzonderlijke, zelfstandig gefinancierde productiehuizen. Door intensieve samenwerking biedt Theater 
Rotterdam op het gebied van talentontwikkeling ruimte voor zowel eigenzinnig talent voor de kleine 
zaal, locatieprojecten, als voor jonge regisseurs die behalve de kleine zaal ook de grote zaal willen 
(leren) bespelen. Theater Rotterdam Producties realiseert jaarlijks gezamenlijk 11 
talentontwikkelingsprojecten. Theater Rotterdam Talentlab ontwikkelt jaarlijks een viertal kleinere 
projecten door gepolijst en ongepolijst talent. Doorstroming naar Theater Rotterdam Studio Producties 
is voor de meest getalenteerde jonge theatermakers een mogelijkheid. Daar krijgen twee tot drie 
talenten een meerjarig traject aangeboden waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen tot makers die 
klaar zijn voor het professionele circuit. Ieder van deze makers zal 1 tot 2 projecten kunnen maken, 
afhankelijk van aanvullende externe financiering. Daarnaast ontwikkelt het Ro Theater minimaal twee 
trajecten door talentrijke regisseurs voor de grote zaal. Theater Rotterdam Producties is ook 
verantwoordelijk voor de coördinatie en samen met de partners, voor de organisatie van gezamenlijke 
projecten zoals de serie Utopia en de festivals. Theater Rotterdam Producties is een kleine 
slagvaardige organisatie binnen de coalitie. De financiering bestaat uit een deel van de gevraagde 
bijdrage van Rotterdam, een bijdrage van Wunderbaum en het Ro Theater, naast te werven fondsen en 
sponsors. 

 

Productiehuis 

Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 

bezoekers  20.601 28.482 16.559 

structurele subsidie rijk 586.000 583.000 386.000 

  gemeente 233.000 299.000 433.000 

eigen inkomsten  300.000 216.000 307.000 

omzet  1.119.000 1.098.000  

bezoekersratio*  39,80 31,00 49,50 

eigen inkomstenratio**  36,6% 24,5% 37,5% 

plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 
 

 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt de voorliggende beleidsplannen van Theater 
Rotterdam en die van de deelnemende instellingen in deze coalitie, als avontuurlijke en uitdagende 
concepten. Dit deel van het advies gaat in op het beleidsplan van Theater Rotterdam. Tot slot volgen 
opmerkingen over de drie van de vier individuele instellingen: de Rotterdamse Schouwburg, het Ro 
Theater en acteursgroep Wunderbaum. De functie van het Productiehuis Rotterdam wordt zoals blijkt uit 
de plannen, geïntegreerd in de coalitie als geheel, het wordt dan ook geacht daarvan voortaan een 
integraal onderdeel uit te maken.  
 
Het beleidsplan van Theater Rotterdam biedt zicht op vernieuwende producties en programmering en op 
de vorming van een krachtige en veelzijdige theatervoorziening in Rotterdam. Niettemin is de Raad niet 
onverdeeld positief. Het plan verkeert in een conceptueel stadium, er zijn nog vele aspecten 
onuitgewerkt of ongewis. De Raad heeft een aantal kanttekeningen. Het beleidsplan maakt niet 
inzichtelijk of deze coalitie daadwerkelijk tot de geschetste meerwaarde zal leiden. Er wordt synergie 
beoogd. De Raad onderkent dat op dit moment in de opbouwfase van deze coalitie er nog geen concrete 
resultaten kunnen, net zo min als garanties voor het welslagen. De staat van dienst van de betrokken 
instellingen wekt wel verwachtingen. 
De Raad heeft waardering voor de artistieke inhoud en de gerealiseerde producties en programma’s van 
de vier deelnemende instellingen in de coalitie Theater Rotterdam. De Rotterdamse Schouwburg, het Ro 
Theater en Wunderbaum onderscheiden zich allen door de kwaliteit van hun aanbod, hun nauwe 
betrokkenheid bij Rotterdam, hun samenwerkingsrelaties met vele (culturele) instellingen en 
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bewonersgroepen in de stad, en hun netwerk buiten de stad en internationaal. De Raad is eveneens 
positief over het Productiehuis Rotterdam dat zijn functie voor talentontwikkeling waarmaakt, al zou de 
uitstraling of doorwerking daarvan versterkt kunnen worden.  
De Raad is positief over het engagement en de ambities die uit het gezamenlijke beleidsplan en uit de 
onderliggende plannen van de deelnemers spreken. Dat de coalitie uitdrukkelijk ruimte maakt voor 
talentontwikkeling acht de Raad prijzenswaardig. De Raad ziet dat de bundeling van de krachten van de 
vier instellingen de potentie heeft méér te zijn dan de som der delen.  
De Raad vraagt zich echter af of de voorgenomen werkstructuur van de artistieke tafels, waar op een 
overstijgend niveau gezamenlijke koers wordt uitgezet, daadwerkelijk de kern van de coalitie wordt en of 
daarvoor het vereiste commitment van betrokken instellingen is, evenals verankering en borging. Zo ook 
of het relatief kleine Wunderbaum voldoende tot zijn recht komt aan deze tafel. Een andere vraag is of 
de ambitie om driemaal per jaar een eigen, gezamenlijk festival te produceren, niet ál te belastend zal 
zijn voor de betrokken organisaties. Een toename van werkzaamheden is te voorzien. Deze vragen worden 
ook ingegeven doordat de instellingen afzonderlijk hun nauwgezette aandacht en tijd moeten wijden aan 
de kernfuncties productie en programmering van reguliere voorstellingen dan wel theaterprogramma’s. De 
Raad is van mening dat de coalitie Theater Rotterdam slechts dan kan slagen als de deelnemers zich 
daaraan van harte committeren en voldoende van hun autonomie prijsgeven. Het geschetste 
organisatiemodel waarin veeleer sprake is van een holding dan van fusie, voedt dergelijke vragen. 
Dit laat onverlet dat de Raad waardering heeft voor het initiatief tot Theater Rotterdam, ook al overtuigt 
het beleidsplan niet volledig en is zijn onderbouwing nog op vele punten ongewis. De Raad is van oordeel 
dat deze coalitie de kans moet krijgen gestalte te geven aan haar beoogde gezamenlijke programma en 
profiel. Het beleidsplan roept een beeld op van een organisatie met grote potentie. De samenwerking 
binnen deze coalities kan veel energie genereren, nieuwe werkvormen opleveren en nationaal en 
internationaal onderscheidend, zelfs uniek, zijn in aanbod.  
 
DNA van de stad 
De partijen in de coalitie van Theater Rotterdam betonen zich op verschillende manieren, elk naar zijn 
aard, verbonden met Rotterdam. De deelnemende instellingen zijn zichtbaar aanwezig in de stad door hun 
producties en door hun inbreng in de Rotterdamse festivals, zoals de Rotterdamse Operadagen of 
Rotterdam Circusstad, dan wel doordat zij jonge theatermakers kansen bieden. Zo is de Raad ingenomen 
met het resultaat van de herinrichting van de foyer van de Rotterdamse Schouwburg, waardoor het 
gebouw zich heeft geopend naar het Schouwburgplein. Een vergelijkbaar effect op navenant kleinere 
schaal is mogelijk, zij het nog niet sterk waarneembaar, dankzij de nieuwe inrichting van de foyer van het 
Ro Theater. De rol die het Ro Theater samen met zijn collega-instellingen in het Witte de Withkwartier 
speelt als cultureel huis in die buurt is aansprekend en kansrijk.  
De Raad is van oordeel dat de Rotterdamse Schouwburg met zijn programmering, inclusief De 
Internationale Keuze, tot de landelijke en de internationale top behoort. De Raad oormerkt binnen de 
geadviseerde subsidie een bedrag voor De Internationale Keuze, Ook de voorstellingen van het Ro Theater 
en projecten van Wunderbaum oogsten nationaal en internationaal waardering, een aantal van de 
voorstellingen in het Productiehuis Rotterdam zijn met succes elders gepresenteerd. Het televisiewerk 
van het Ro Theater, waaronder de serie ROtv en BoijmansTV, geeft aansprekend commentaar op de 
(Rotterdamse) samenleving en het Rotterdamse museumbedrijf. De vier instellingen zijn allen met hun 
producties en programma’s veelzijdige theatervoorzieningen in de stad, ook zijn zij te beschouwen als 
ambassadeurs van Rotterdam in de (inter)nationale theaterwereld. Op verschillende manieren spannen de 
deelnemende instellingen zich in om uiteenlopende groepen bewoners en bezoekers bij hun werk te 
betrekken en te laten kennismaken met theater. De Raad heeft lof voor de uitvoerige en breed opgezette 
trajecten van cultuureducatie, waarin het Ro Theater een lange traditie heeft. 
 
In zijn opzet heeft Theater Rotterdam drie locatiekernen. De Rotterdamse Schouwburg is zowel een 
experimenteel als een traditioneel theatergebouw met zijn verschillende zalen. Het gebouw van het Ro 
Theater functioneert als het eigen huis van het gezelschap en het kan zoals blijkt uit het beleidsplan van 
Theater Rotterdam, ook gedeeltelijk voorzien in de behoefte aan een kleinere theaterzaal, een 
middenzaal. In het beleidsplan is die functie echter niet nader uitgewerkt, waardoor de op zichzelf 
genomen aantrekkelijke gedachte, aan kracht inboet. Acteursgroep Wunderbaum heeft de ambitie om op 
een nader te bepalen locatie ergens in de stad een mengvorm van theater en stedelijke leefgemeenschap 
te realiseren. Daarnaast brengen de deelnemers van Theater Rotterdam afzonderlijk producties op andere 
podia, in de Rotterdamse festivals en op locatie in en buiten de stad.  
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Deze differentiatie in locaties en bespelingen acht de Raad in potentie verrijkend en vernieuwend. 
Wunderbaum zou met zijn ‘buitenlocatie’ letterlijk midden in de stad kunnen staan. Dit gezelschap volgt 
daarmee zijn eigenzinnige koers, maar het zal ervoor moeten waken nauw verbonden te blijven met de 
coalitie als geheel. De Raad beoordeelt het plan als boeiend, maar hij is niet overtuigd van de 
uitvoerbaarheid daarvan. Het plan getuigt van ambitie en dat Wunderbaum zijn vleugels wil uitslaan. De 
Raad zou het betreuren als Wunderbaum zich zou vertillen aan dit project, temeer ook omdat de groep 
voorstellingen blijft maken en de acteurs ook andere verplichtingen hebben bij gezelschappen en voor 
film- of televisiewerk.  
De positionering van Theater Rotterdam ten opzichte van de andere podia en gezelschappen in Rotterdam 
is nog niet helder omschreven. Het beleidsplan geeft korte aanduidingen dat Theater Rotterdam 
samenwerking aangaat met vele partners in en buiten Rotterdam, maar op welke wijze die voelbaar zal 
zijn in de stad is niet inzichtelijk.  
De Raad doet de aanbeveling dat de coalitie Theater Rotterdam zijn plannen, ook in relatie tot de andere 
podia en gezelschappen in Rotterdam, zorgvuldig uitwerkt, en wel zó dat de beoogde synergie van de 
coalitie ten goede komt aan het gehele theaterbestel in Rotterdam.  
 
Ondernemerschap 
De Raad ziet op dit moment in de voorgenomen opzet van de organisatie nog geen beduidende 
meerwaarde op het gebied van ondernemerschap. De betreffende paragraaf in het beleidsplan bevat 
elementen die getuigen van optimisme van rekenkundige aard. In de financiële paragraaf valt op dat de 
samenwerking vooreerst niet leidt tot besparing. Integendeel: het gevraagde subsidiebedrag is ongeveer 
even hoog als de som van de huidige subsidies aan de deelnemende instellingen tezamen. Daarbij zij 
vermeld dat in het totaal ook is opgenomen het werkplaatsbudget dat voorheen een van de functies was 
van Lantaren/Venster. Dat budget werd in 2011 overgedragen aan het Productiehuis Rotterdam bij de 
Rotterdamse Schouwburg. 
De Raad is van mening dat de bundeling van krachten in de coalitie Theater Rotterdam in ondernemend 
opzicht veel zou kunnen betekenen, méér dan de revenuen op basis van gunstige prognoses van 
bezoekersaantallen. Dat op het gebied van de overhead geen besparing wordt gerealiseerd is 
teleurstellend. Dat Theater Rotterdam geen verder uitgewerkt organisatieplan heeft ingediend, ondanks 
de extra tijd die daarvoor was ingeruimd, wekt enige bevreemding. Voor verschillende 
organisatieonderdelen wekt de beschrijving in het beleidsplan de indruk dat binnen Theater Rotterdam 
vooreerst de oude werkstructuren gehandhaafd blijven, zodat daarin geen besparing optreedt. Het advies 
van de Raad over de hoogte van het subsidiebedrag gaat ervan uit dat de organisatie een efficiency-slag 
kan maken. De Raad is van mening dat de verdiencapaciteit van de Rotterdamse Schouwburg groter is dan 
de begroting in het plan stelt. Binnen de coalitie vergt de financiële positie van coalitiepartner het Ro 
Theater bijzondere aandacht. 
De Raad doet de aanbeveling dat Theater Rotterdam een gezamenlijke afdeling voor marketing opzet. 
Ondanks de beschreven intentie tot samenvoeging van die functie vermeldt de begroting vier separate 
posten voor marketing en communicatie. Dat de productiehuisfunctie (talentontwikkeling) van Theater 
Rotterdam eveneens een separate deelbegroting heeft, onderstreept het belang dat de coalitie hecht aan 
die functie, maar suggereert dat het toch een op zichzelf staand organisatieonderdeel is.  
Het plan bevat nog geen businessmodel anders dan een schets van de voorgenomen organisatiestructuur. 
Die structuur geeft aan dat de twee stichtingen, die van de Rotterdamse Schouwburg en van het Ro 
Theater, aan elkaar zijn verbonden in de coalitie van de verschillende tafels van overleg met drie plus 
één uitvoerende instanties: Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum, Rotterdam Theater Producties 
enerzijds en het Ro Theater anderzijds. De stichting van Wunderbaum zal voortaan ressorteren onder 
dezelfde raad van toezicht en directie als de andere stichtingen binnen Rotterdamse Schouwburg (de 
productiehuisfunctie en De Internationale Keuze), maar blijft als rechtspersoon bestaan.  
De voortzetting van de afzonderlijke rechtspersonen naast elkaar dan wel vervlochten, is begrijpelijk 
vanwege de systematiek van subsidiëring buiten het Rotterdamse cultuurplan. De constructie draagt er 
echter niet aan bij de Raad te overtuigen van verregaande samenwerking of versmelting van de 
deelnemers aan de coalitie. De Raad onderkent dat het misschien nog te vroeg is voor een definitieve 
vorm, maar hij had meer verwacht dan de nu voorgestelde organisatievorm. Daarin valt op dat de 
artistieke tafel is beschreven als de artistieke kern van de coalitie, maar de formuleringen suggereren dat 
deelname en inbreng vooralsnog weinig verplichtend zijn.  
De Raad is enigszins teleurgesteld in de opmerking in het beleidsplan van Theater Rotterdam dat de 
organisatie aandacht zal besteden aan kwaliteitszorg indien zij daar tijd en middelen voor kan vrijmaken. 
De ambitieuze opzet van de coalitie en de complexe werkstructuren die daaruit voortkomen, vergen 
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diepgaande en zorgvuldige aandacht van alle betrokkenen. Naar het inzien van de Raad verdient 
kwaliteitszorg in het wordingsproces van deze nieuwe constellatie een hoge prioriteit. 
Ook springt in het oog dat het beleidsplan en de bijbehorende begroting impliciet of expliciet extra 
bedragen aanvraagt, bijvoorbeeld een additioneel bedrag onder de noemer internationalisering voor De 
Internationale Keuze. Voorts maakt het beleidsplan nog op enkele andere punten een voorbehoud op 
financieel gebied. In het bijzonder kondigt het beleidsplan aan dat indien subsidietoekenning aan het Ro 
Theater vanwege het Rijk lager uitvalt dan verwacht, het Ro Theater in elk geval één grote zaalproductie 
zal laten vervallen en dat het dan niet zal investeren in talentontwikkeling. Het Ro Theater zal in dat 
geval een additionele bijdrage vragen aan de gemeente. De Raad is van mening dat talentontwikkeling 
een vanzelfsprekende functie is voor een gezelschap van de omvang en het ambitieniveau als het Ro 
Theater. De Raad is dan ook van mening dat het gezelschap voor die functie middelen dient te reserveren 
binnen zijn eigen begroting.  
De Raad is van mening dat deze coalitie van instellingen de kans verdient om de beoogde samenwerking 
op te zetten en naar elkaar toe te groeien. Het plan voor de coalitie bevat veelbelovende componenten 
en het schept verwachtingen. Theater Rotterdam dient te laten zien dat de samenwerking ook op zakelijk 
gebied vruchten afwerpt voor wat betreft efficiency, schaalvoordeel en kostenreductie. De Raad adviseert 
om aan Theater Rotterdam voor de komende cultuurplanperiode een bijdrage toe te kennen op 
voorwaarde dat de instellingen gezamenlijk een overtuigende organisatievorm uitwerken waarin de 
mogelijke synergie vorm krijgt. Binnen het totaal van de geadviseerde bijdrage oormerkt de Raad 
bedragen voor bepaalde functies. Een deel voor de productie- en presentatiefuncties van het Ro Theater 
en de Rotterdamse Schouwburg tezamen. Dit bedrag toe te kennen aan die twee instellingen naar rato van 
de verhoudingen in de budgetten in de meerjarenbegroting 2013-2016 van Theater Rotterdam. Ook zijn 
bedragen geoormerkt voor acteursgroep Wunderbaum; voor talentontwikkeling in Theater Rotterdam 
Producties; voor De Internationale Keuze. Een en ander nader uit te werken in de prestatieafspraken. 
Voorts adviseert de Raad tussentijdse evaluatie na twee jaar.  
 
Talentontwikkeling 
De samenwerking van de drie instellingen in Theater Rotterdam heeft mede ten doel de functie voor 
talentontwikkeling, zoals die tot en met in het cultuurplan 2009-2012 gestalte kreeg in het Productiehuis 
Rotterdam, te behouden. De Raad juicht dit voornemen toe. De Raad is echter wel enigszins teleurgesteld 
dat dit onderdeel in het beleidsplan van Theater Rotterdam summier is uitgewerkt, een coherente visie 
ontbreekt. Die moet veeleer worden afgeleid uit de beschrijvingen in de onderliggende beleidsplannen 
van de deelnemers in de coalitie, dan wel het jaarverslag 2010 van het Productiehuis Rotterdam. De Raad 
beoordeelt de verworvenheden in het Productiehuis Rotterdam positief, met dien verstande dat hij zich 
voorstelt dat de springplankfunctie kan worden verstrekt. De Raad hecht bijzondere waarde aan 
talentontwikkeling en aan de ambitie van Theater Rotterdam om de productiehuisfunctie voort te zetten. 
Op die manier kunnen jonge en nieuwe makers zich verder ontwikkelen en ontstaan er kansen om nieuw 
en krachtig theatertalent naar Rotterdam komt. Om die reden oormerkt de Raad binnen het advies voor 
de subsidie een bedrag specifiek voor de functie talentontwikkeling binnen Theater Rotterdam Producties. 
De Raad doet de aanbeveling dat binnen deze productiehuisfunctie ook dans of bewegingstheater een 
plaats krijgt. Denkbaar is nauwe samenwerking met de productievoorziening voor dans dan wel met de 
talentontwikkelingstrajecten bij bestaande dansgroepen.  
De Raad heeft er waardering voor dat de Rotterdamse Schouwburg in zijn beleidsplan beschrijft dat hij 
zijn programmering in de Kleine Zaal met de kleinere voorstellingen zal voortzetten, hoewel het aantal 
gezelschappen wellicht zal afnemen als gevolg van de ombuigingen in het landelijke en gemeentelijke 
cultuurbeleid. Met die koers handhaaft de Schouwburg zijn functie een podium te bieden aan beginnende 
groepen, een van de onderscheidende elementen van het Nederlandse theaterbestel. 
 
Metropoolregio 
Theater Rotterdam heeft met zijn gedifferentieerde aanbod van programma en producties een functie in 
de regio. De coalitie binnen Theater Rotterdam kan uitgroeien tot een unieke constellatie. Van 
uitwisseling met Den Haag lijkt, buiten reguliere speelbeurten van gezelschappen over en weer, nog geen 
sprake. 
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 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio 0 
 
 
Overwegingen specifiek over de drie deelnemende instellingen in de coalitie Theater Rotterdam 
 

 De Rotterdamse Schouwburg beschrijft dat hij in de komende jaren zijn programma voortzet langs de 
bestaande inhoudelijke lijnen. De Raad heeft waardering voor de programmering van de Schouwburg. 
De Raad mist echter in het beleidsplan een concrete uitwerking van de plannen, die is beperkt tot een 
beknopte schets van de aard daarvan de programmering in verschillende genres en bespeling van zijn 
zalen en andere publieksruimtes. Het beleidsplan geeft uitsluitend uitvoerige overzichten van de 
partners waarmee de Schouwburg de bestaande samenwerking voortzet dan wel versterkt, zowel 
theater-, dans- en operagezelschappengezelschappen en individuele makers, als collega-instellingen.  
De Raad onderschrijft de zorgen die de Schouwburg uitspreekt over de mogelijke afname van aanbod 
van grootschalige of kleinere producties van opera en muziektheater (in Rotterdam). De Raad kan 
echter niet anders dan de dringende wens uitspreken dat de Schouwburg in zijn programma deze 
discipline blijft brengen. En betrekkelijk nieuw programmavoornemen is dat de Schouwburg in de 
komende cultuurplanperiode een twintigtal popconcerten per jaar wil presenteren in samenwerking 
met externe programmeurs. De Raad onderkent het belang ook in het centrum van de stad popmuziek 
aan te bieden, maar hij heeft echter wel enige twijfel of de Schouwburg de eerst aangewezen plaats is 
voor popmuziek. De Raad doet de Schouwburg de aanbeveling om zijn plannen voor jeugdtheater in 
relatie tot het beoogde aanbod in de Gouvernestraat stelliger uit te werken. De plaats van het 
gezelschap Hotel Modern in de nieuwe constellatie van Theater Rotterdam is evenmin bijzonder 
uitvoerig beschreven, hoewel de intentie tot voortgezette samenwerking uit het beleidsplan spreekt. 
De Raad mist in het beleidsplan van de Schouwburg een heldere beschrijving hoe de artistieke leiding 
voor de Kleine Zaal is belegd, behoudens de oprichting van De Coproducers waarin de Schouwburg zich 
verbindt met enkele collega-instellingen om het kwetsbare innovatieve aanbod gezamenlijk te steunen 
via garantieafspraken voor afname van producties.  
De Raad heeft waardering voor de Schouwburg omdat die zich initiatiefrijk opstelt en zich ook als 
aanjager en actieve partij betrokken betoont bij de opzet en uitvoering van festivals, zoals de 
Rotterdamse Operadagen en Rotterdam Circusstad. De Raad acht het bewonderenswaardig wat de 
Schouwburg tot stand brengt en welke instanties en partijen de organisatie in beweging weet te 
brengen.  

 
 Het Ro Theater heeft in de nu aflopende periode een artistiek-inhoudelijke groei laten zien. De Raad 

heeft waardering voor de artistieke resultaten die het Ro Theater heeft bereikt en voor het 
engagement dat uit de producties spreekt. Een deel van het gekozen repertoire bestaat op het eerste 
gezicht niet uit de meest toegankelijke theaterstukken. Het Ro Theater slaagt erin zijn producties met 
een schwung te brengen en het publiek te bereiken en overtuigen. Sommige producties zijn goed 
aangeslagen en hebben het publiek zichtbaar in beweging gebracht. De plannen van het Ro Theater 
voor de komende periode zijn inhoudelijk gezien vrij ver uitgewerkt en geven een beeld van wat de 
komende jaren te verwachten is. De Raad vindt het prijzenswaardig dat het Ro Theater met en rondom 
zijn voorstellingen ook ander publiek dan doorgewinterde theaterbezoekers weet aan te spreken, met 
name een jonger publiek. De bijzondere aandacht die het Ro Theater besteedt aan algemene 
theatereducatie op scholen en projecten met jongeren verdient vermelding.  
Zoals hierboven opgemerkt, verdient de financiële positie van het Ro Theater aandacht. 

 
 Het plan van acteursgroep Wunderbaum onder de naam The New Forest in samenwerking met vele 

partners, individuen, bedrijven en uiteenlopende instellingen een langlopend locatieproject op te 
zetten waarin theater en een afspiegeling van de stedelijke samenleving samenkomen, plus een 
uitvoerige on-line documentatie of real-time verslaglegging daarvan in bewegend beeld, spreekt op 
zichzelf genomen tot de verbeelding. De voorstellingen die Wunderbaum tot nu toe gemaakt heeft, 
waarin gelaagdheid, engagement en (grimmige) humor bijzonder opvallen, geeft de Raad vertrouwen 
in conceptueel opzicht. De Raad heeft echter twijfels over de praktische uitvoerbaarheid en de 
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investeringen ten opzichte van het resultaat. Dit geldt zowel de fysieke omvang van het voorgenomen 
project, als de beschikbare menskracht vanuit de kern van het gezelschap. Dit voorbehoud komt 
daaruit voort dat Wunderbaum als onderdeel van en materiaal voor The New Forest reguliere 
voorstellingen blijft maken, gevoegd bij de engagementen die de leden van Wunderbaum elders 
hebben bij gezelschappen dan wel televisie/film. Het plan noemt enkele voorgenomen producties, 
accenten liggen op grote producties aan begin en eind van de komende cultuurplanperiode. 
De Raad wil Wunderbaum, middels zijn advies om binnen het subsidieadvies voor Theater Rotterdam, 
de mogelijkheid bieden zijn vleugels verder uit te slaan.  
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 Theater Walhalla 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de activiteiten van Theater Walhalla in de wijk en 
de manier waarop het theater zich daar heeft gehecht. De programmering kan een breed publiek kan 
aanspreken. Hoewel Theater Walhalla talentontwikkeling niet als kerntaak beschrijft, fungeert zijn 
podium als springplank voor nieuw talent. Theater Walhalla stelt zich ondernemend op, onder andere 
door fondsvorming speciaal voor aanpassingen van de Steinwegkantine, de beoogde grotere speelzaal plus 
horecavoorziening. 
Het door Theater Walhalla aangevraagde bedrag is gematigd hoewel de bijdrage uit het Pact op Zuid is 
weggevallen. De Raad ziet binnen het budget voor het cultuurplan 2013-2016 geen mogelijkheid om die 
terugval in middelen te compenseren, noch acht hij dat wenselijk. De Raad adviseert het bedrag voor 
Theater Walhalla voor het cultuurplan 2013-2016 te continueren op het huidige niveau.  
Aangevraagd: € 295.000 
Advies: Positief € 179.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Theater Walhalla op Katendrecht brengt in zijn twee zalen aan het Deliplein toegankelijk theateraanbod: 
theatervoorstellingen, cabaret en kleinkunst. De kleine zaal is Theater Walhalla, in een voormalige 
dancing op huiskamerformaat, waar uitsluitend kleinschalige voorstellingen getoond kunnen worden. De 
Kantine Walhalla, de Steinwegkantine bij de Fenix loodsen, biedt ruimte aan grotere voorstellingen. 
Theater Walhalla omschrijft zijn aanbod als de meer lichtvoetige kant van het inhoudelijke 
(toneel)aanbod. Dit aanbod is weinig te zien op de andere podia in Rotterdam. Theater Walhalla ziet zijn 
programmering met ruim 225 voorstellingen per jaar dan ook als aanvulling op het podiumaanbod in de 
stad. Als kleinschalig podium en als kleine organisatie, kan Theater Walhalla zonder al te grote risico’s 
programmeren. Het is een schakel in de keten van kleine tot grote zalen. Het theater biedt een podium 
aan gevestigde namen die er try-outs kunnen geven en aan opkomend talent dat zich er voor publiek kan 
ontwikkelen. Het theater biedt hen een springplank. 
Theater Walhalla brengt in zijn programma, publiciteitsuitingen en de aankleding van de gebouwen en de 
buitenruimte, een specifieke sfeer. Die sluit aan bij het karakter en de historie van de wijk, een oer-
Rotterdamse buurt, vanouds van zeelieden en daarbij behorende bedrijfstakken. Die identiteit is een van 
de inspiratiebronnen voor de initiatiefnemers. De organisatie heeft persoonlijk contact hoog in het 
vaandel staan. De bescheiden schaal en informele setting van beide zalen bevordert contact van het 
publiek onderling en tussen publiek en artiesten.  
Theater Walhalla overlegt regelmatig met de andere theaterpodia in de stad voor afstemming en met het 
oog op heldere positionering. Voor programmering en ontwikkeling van producties werkt Theater Walhalla 
samen met partijen in en buiten Rotterdam. Onder andere werkt Theater Walhalla samen met een 
initiatief op het gebied van jeugdtheater in Den Haag. Theater Walhalla organiseert jaarlijks negen 
(festival)activiteiten op Katendrecht. Soms in samenwerking met andere theaterpodia, bijvoorbeeld de 
Rotterdamse Operadagen, soms met andere organisatoren, zoals voor de Nacht van de Kaap. Tijdens die 
projecten ligt het grote podium van Walhalla in de buitenruimte: het Deliplein.  
Tot de beoogde sfeer in en om het theater hoort voor de organisatie ook goede horeca. Daartoe heeft 
Theater Walhalla mede de komst van een nabijgelegen restaurant geïnitieerd. Theater Walhalla richt zich 
met zijn activiteiten en festivals op verschillende publieksgroepen. Het aanbod is deels gericht op goed 
opgeleide personen in alle leeftijdscategorieën; het accent in het (rand)programma en de presentatie kan 
steeds anders liggen. Theater Walhalla programmeert ook activiteiten en voorstellingen die specifiek zijn 
gericht op omwonenden, met de twee basisscholen op Katendrecht onderhoudt Theater Walhalla 
samenwerkingsrelaties. Het theater participeerde de afgelopen periode in een programma rond 
laaggeletterdheid. Theater Walhalla wil als ontmoetingsplek in de wijk functioneren en op die manier 
bijdragen aan de samenhang onder de bewonersgroepen. Theater Walhalla werft zo mogelijk medewerkers 
uit de buurt en het betrekt lokaal diensten en goederen.  
Theater Walhalla beijvert zich om via zijn podiumprogramma en andere activiteiten de wijk in cultureel 
opzicht impulsen te geven. Daartoe behoort ook de ambitie om de Kantine zo te verbouwen dat deze 
geschikt is voor theatervoorstellingen. Het is echter niet het plan er een compleet nieuw theater –in de 
zin van een gesloten gebouw- te vestigen. In het plan hoort een horecavoorziening annex foyer in de plint 
van het gebouw, vlakbij de aanlanding van de nieuwe Rijnhavenbrug. De verwachting is dat deze 

Cultuurplanadvies 2013‐2016    307 



 

verbinding tussen Katendrecht en de Wilhelminapier de dynamiek van beide gebieden een impuls geeft. 
Theater Walhalla heeft het initiatief genomen tot de werkgroep Nieuwe Culturele As Rijhaven om het 
nieuwe culturele cluster in de omgeving nader vorm te geven. 
Sinds 2006 koestert Theater Walhalla het plan om de Kantine in gebruik te nemen als theater. In overleg 
met de gemeente is bij wijze van proef gestart met programmering in het kleine Theater en met 
activiteiten in de buurt en op het plein. De resultaten van het Theater stemmen de organisatie tevreden 
voor wat betreft publieksbereik en –waardering. Het theater zorgt voor een aantrekkelijke (binnen)stad. 
Voor de verdere uitwerking van de plannen, in het bijzonder de verbouwing van de Kantine, heeft Theater 
Walhalla met een aantal bedrijven een sponsorrelatie. De bijdragen zijn ondergebracht in een separaat 
Fonds Nieuwbouw. De ontwikkeling van de plannen voor de Kantine met foyer/café, in overleg met 
betrokken gemeentelijke diensten, publieke en private partijen staat in relatie tot de 
gebiedsontwikkeling van Katendrecht.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  18.648 25.815 28.358 
structurele subsidie subsidie Pact op Zuid 150.000 150.000 150.000 
  gemeente 179.000 179.000 179.000 
eigen inkomsten  544.000 488.000  
omzet  873.000 886.000  
bezoekersratio*  17,60 15,40 11,30 
eigen inkomstenratio**  165,3% 122,6%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur beoordeelt Theater Walhalla positief om zijn programmering 
die een breed publiek kan aanspreken en om zijn activiteiten in de wijk: lichtvoetig maar niet 
oppervlakkig. Theater Wahalla verwoordt op aanstekelijke wijze zijn ambities. De Raad is positief over de 
manier waarop Walhalla zich heeft vastgehecht aan Katendrecht en zich met die wijk engageert. De 
organisatie verbindt zich met bewoners en met het karakter van De Kaap, ook met de (sociale) 
geschiedenis, bijvoorbeeld door hommages te brengen aan de historische jazzscène. De Raad waardeert 
deze vorm van positieve nostalgie. 
Walhalla getuigt van inzicht in wat er juist op deze plaats in de stad moet gebeuren, ook voor de 
ontwikkeling van het gebied. De artistieke visie van Walhalla valt samen met wat het wil betekenen in 
deze wijk. Het aanbod bestaat uit toegankelijke voorstellingen, ook biedt Walhalla een podium aan jong 
talent en gezelschappen doen er try-outs. De werkwijze getuigt van authenticiteit, ambachtelijkheid en 
van een werkelijk begrip voor deze locatie. 
De Raad beoordeelt de ambitie van Theater Walhalla voor zijn gebouw(en), zoals beschreven in het 
beleidsplan, als realistisch. Op het moment bespeelt Walhalla de kleine theaterruimte aan het Deliplein 
en incidenteel de voormalige Steinwegkantine. De plannen voor dat gebouw behelzen het beter geschikt 
maken voor regelmatige bespeling en de inrichting van een in sfeer verwante horecavoorziening en streeft 
naar realisatie van een volledig nieuw theater in het gebouw. 
 
DNA van de stad 
Theater Walhalla verbindt zich expliciet met het DNA van deze karaktervolle buurt in Rotterdam en door 
verwante elementen in zijn randprogrammering en gerelateerde activiteiten. Die getuigen van begrip van 
de omgeving, historisch en hedendaags. Het programma van Walhalla is gericht op een relatief jong 
publiek en op bewoners van de wijk. De bewoners van Katendrecht, met name uit de cultureel diverse 
groepen, bereikt Walhalla door zijn (deelname aan) festivals. De Raad vat de werkwijze van Walhalla op 
als een pleidooi voor kleinschaligheid die zijn uitwerking krijgt in de praktijk. Zij kan als voorbeeld gelden 
hoe een artistiek concept tot onorthodoxe samenwerkingsverbanden leidt. Walhalla neemt als 
kunstinstelling –en met zijn kunstenaars– verantwoordelijkheid in de buurt.  
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De opening van de brug over de Rijnhaven ontsluit het gebied en zal het bezoek bevorderen. Al ligt 
Walhalla strikt gesproken niet in de binnenstad, de nieuwe brug maakt de afstand aanzienlijk korter.  
 
Ondernemerschap 
Walhalla stelt zich ondernemend op. De organisatie is inventief en verbindt zich ook in zakelijk opzicht 
aan haar directe omgeving, bijvoorbeeld door de klandizie bij de lokale middenstand. De organisatie heeft 
ambities om als organisatie te groeien, vooreerst bestaat zij uit een kleine staf. Bijgevolg is de 
organisatie kwetsbaar. De Raad acht het nodig dat de organisatie zich ontwikkelt om de continuïteit te 
kunnen borgen, via vormen van kwaliteitszorg.  
Walhalla is erin geslaagd met steun van een aantal partijen zijn Fonds Nieuwbouw op te zetten. Het fonds 
is geoormerkt voor aanpassingen aan de Steinwegkantine. Dat de uitvoering vooreerst ongewis is, omdat 
een gepland woningbouwproject vlak naast het gebouw niet doorgaat, laat de plannen onverlet. De 
opvatting van Theater Walhalla dat het bijdraagt aan positieve ontwikkeling van de leefbaarheid van 
gebied vlakbij de nieuwe brug, kan de Raad onderschrijven. De Raad beveelt terughoudendheid aan voor 
wat betreft de groei en uitvoering van de ambities, dit vanwege de kwetsbaarheid van de organisatie. 
Walhalla vraagt een verhoging van de bijdrage uit het cultuurplan in het bijzonder omdat de middelen 
voor cultuur in het ontwikkelingsprogramma Pact op Zuid zijn komen te vervallen. De Raad apprecieert 
dat Theater Walhalla die weggevallen middelen niet volledig verhaalt op het cultuurplan maar ziet binnen 
het budget voor het cultuurplan 2013-2016 geen mogelijkheid om die terugval in middelen te 
compenseren, noch acht hij dat wenselijk.  
Voor wat betreft de verwerving van eigen inkomsten zou Theater Walhalla kunnen overwegen om grotere 
differentiatie van de toegangsprijzen in te voeren.  
 
Talentontwikkeling 
Voor Walhalla is talentontwikkeling geen hoofdtaak, er is dan ook geen methodiek of volgsysteem voor 
talenten. Het zou een doelstelling kunnen zijn, maar aangezien de organisatie klein is acht de Raad dit 
geen prioriteit. Theater Walhalla fungeert als springplank voor nieuw talent omdat het hen een podium 
biedt. De werkwijze van de organisatie kan inspirerend zijn voor anderen.  
 
Metropoolregio 
Niet van toepassing. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Theater Zuidplein 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor Theater Zuidplein, voor zijn 
programma en zijn werkwijze. Theater Zuidplein richt zich expliciet op het cultureel diverse publiek in 
zijn naaste omgeving. Het presenteert zich als een vraaggestuurd theater. Het theater brengt nauwgezet 
zijn potentiële bezoekersgroepen in kaart. Het richt zijn programma in het bijzonder op publieksgroepen 
met een opleidingsprofiel op (v)mbo-niveau. Theater Zuidplein initieert zelf producties omdat voor deze 
publieksgroepen weinig aanbod is. Door deze werkwijze vervult het theater een functie in 
talentontwikkeling, vooral onder artiesten uit niet-geinstitutionaliseerde circuits. 
De Raad adviseert positief over de aanvraag van Theater Zuidplein. De geringe ruimte binnen het 
beschikbare budget noopt de Raad tot een matiging van het bedrag. 
Aangevraagd: € 2.578.000 
Advies: Positief € 2.250.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Theater Zuidplein profileert zich als “het meest eigentijdse theater in Rotterdam, ook voor mensen met 
een kleine beurs”. Het omschrijft zijn aanbod als podiumkunsten van NU. Het beschrijft als zijn primaire 
publiek: de grootste bevolkingsgroep van Rotterdam, mensen met een opleiding tot en met mbo-niveau en 
huldigt de opvatting dat theater een spiegel van de samenleving moet zijn. Voorstellingen moeten leiden 
tot identificatie en aanleiding kunnen geven tot discussie. Theater Zuidplein richt zich op zijn directe 
omgeving met zijn breed samengestelde en cultureel diverse bevolking. Ook onder wat hoger opgeleide 
theaterbezoekers bestaat interesse in het programma-aanbod en het concept van de totaalbeleving die 
het biedt. Omdat zij zich mogelijk minder herkennen in de tot voor kort gebruikte omschrijving 
volkstheater is de artistieke mission statement recent gevat in andere bewoordingen.  
Het theater stemt zijn programmering af op de belangstellingssferen van zijn bezoekers en op de vraag 
vanuit zijn publieksgroepen. Het accent ligt op hedendaagse onderwerpen: toegankelijk en 
maatschappelijk geëngageerd, die worden gebracht in vorm, taal en tempo die aansluiten bij de 
theaterbehoefte en –ervaring van bezoekers van wie vele geen grote kennis van of ervaring met het meer 
klassieke theaterrepertoire en/of recente ontwikkelingen in de discipline theater hebben. Omdat relatief 
weinig producties worden gemaakt of aangeboden die aansluiten bij de behoeften en de vraag van zijn 
publiek, ontwikkelt en produceert het theater zelf een (beperkt) deel van zijn aanbod. Daarmee draagt 
het bij aan genreontwikkeling.  
Voor de eigen (co-)producties worden professionals, semi-professionals, autodidacten en betere amateurs 
ingeschakeld. Theater Zuidplein vindt in Rotterdam veel aanstormend theatertalent. De eigen 
(co)producties leiden tot zowel het beoogde aanbod, als een omgeving voor talentontwikkeling. 
Concepten worden eerst uitgewerkt voor de kleine zaal. daar getest en indien daarvoor geschikt daarna 
uitgewerkt voor de grote zaal. De eerste versies hebben een relatief kleine schaal. Die hangt samen de 
bescheiden middelen die het theater beschikbaar heeft; de ontwikkeling en uitwerking van een concept 
tot een grote-zaalproductie duurt gemiddeld drie jaar. Theater Zuidplein heeft de ervaring dat deze 
voorstellingen goed kunnen aanslaan en leiden tot een goede zaalbezetting; sommige producties reizen 
langs andere podia in Nederland. 
Naast talentontwikkeling via de eigen (co)producties, heeft Theater Zuidplein trajecten voor talenten: 
open podium, een cabaretfestival in samenwerking met een collega-theater in Amstelveen en producties 
door dansstudenten van Codarts. Theater Zuidplein biedt verschillende programma’s van binnen- en 
buitenschoolse cultuureducatie aan voor primair en voortgezet onderwijs. 
Het voelt zich sterk betrokken bij Rotterdam-Zuid, met inbegrip van de lokale maatschappelijke 
problematiek maar ook de potenties onder de bewonersgroepen: een cultureel diverse en relatief jonge 
populatie. Theater Zuidplein biedt jaarlijks ongeveer 70 studenten/leerlingen een stageplaats. Daarmee is 
het in Rotterdam-Zuid een van de grotere leer-werkbedrijven. Theater Zuidplein werkt samen met 
Kosmopolis Rotterdam en het adviseert organisaties in het stadsdeel onder andere op het gebied van kunst 
en cultuur, in het bijzonder de deelgemeente met het oog op de ontwikkeling van Hart van Zuid.  
Om zijn bezoekers te bedienen naar hun theaterbehoeften, brengt Theater Zuidplein zijn potentiële 
publieksgroepen nauwgezet in kaart en stelt het gericht aanbod samen met daarbij passende 
randprogrammering. Er is aanbod voor vele onderscheiden segmenten in het potentiële publiek, naar 
leeftijdsgroepen van jong tot oud en/of culturele identiteit, opleidingsniveau; het theater geeft zich 
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rekenschap van belangstellingssferen en levensovertuigingen. Ook biedt het theater themavoorstellingen 
over maatschappelijke onderwerpen, met al dan niet specifiek lokale relevantie. Het aanbod omvat 
verschillende genres, cabaret, musical, toneel, muziektheaters theaterconcerten, projecten van 
community art, film en video – en mengvormen van de genres, de programmering is breed en ondiep. 
Theater Zuidplein heeft het Rotterdams Wijktheater als huisgezelschap, met de Stichting Euro+ 
Songfestival bereidt het een internationale productie voor. Het theater biedt ruimte aan 
gastprogrammeurs uit de regio Rijnmond en Den Haag en werkt daarnaast samen met verschillende 
theaters in Nederland, onder andere om nieuwe (co)producties door jonge talenten in de eigen omgeving 
te stimuleren en ook voor tourneerealisatie van buitenlandse groepen.  
Theater Zuidplein heeft zijn prijsstelling afgestemd op de financiële draagkracht van zijn bezoekers. 
Daarnaast wordt gewerkt met dynamic pricing (toegangsprijzen zijn mede afhankelijk van de populariteit 
van een voorstelling en van het moment waarop men bestelt). Ook op andere manieren bevordert het 
theater de toegankelijkheid, bijvoorbeeld door zijn concept van totaalbeleving, arrangementen en 
serviceverlening. Daartoe behoort de zogeheten Uitzwaaiservice die inhoudt dat (vrijwillige) medewerkers 
bezoekers desgewenst naar hun vervoermiddel begeleiden uit gastheerschap en om mogelijke gevoelens 
van onveiligheid die de omgeving van het theater kunnen oproepen te bestrijden. 
De plannen voor de periode 2013-2016 voorzien in voortzetting en verdere ontwikkeling van het beleid 
met een nadruk op het realiseren van herhalingsbezoek en waar mogelijk van laagdrempelig, 
maatschappelijk aanbod. Het theater beoogt zesdaagse bespeling. Theater Zuidplein beijvert zich voor de 
uitwerking en realisatie van het plan Hart op Zuid, waarin een nieuw kunstenpand is opgenomen. Theater 
Zuidplein kijkt ook uit naar de viering van zijn zestigjarig bestaan in 2014. De programmering en 
werkwijze in de afgelopen jaren slaan aan, getuige een goede zaalbezetting. Op basis daarvan verwacht 
het theater in de komende jaren een zaalbezetting van gemiddeld 65%. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  86.118 88.006 82.558 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 2.493.000 2.578.000 2.578.000 
eigen inkomsten  1.040.000 1.068.000 1.020.000 
omzet  3.533.000 3.646.000  
bezoekersratio*  28,90 29,30 31,20 
eigen inkomstenratio**  41,7% 41,4% 39,6% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 15 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor Theater Zuidplein, voor zijn 
programma en zijn werkwijze. De Raad apprecieert dat Theater Zuidplein zich expliciet richt op het 
cultureel diverse publiek in zijn naaste omgeving. Het presenteert zich als een vraaggestuurd theater. Het 
richt zijn programma op bezoekersgroepen die niet veelvuldig theater bezoeken, in het bijzonder die 
publieksgroepen met een opleidingsprofiel op (v)mbo-niveau. Het theater brengt zijn potentiële 
bezoekersgroepen nauwkeurig in kaart en stelt voor de onderscheiden publiekssegmenten programma’s 
op. Deze segmentering op leeftijd en belangstellingssferen, ook voor groepen bewoners met een grote 
culturele diversiteit in Rotterdam-Zuid, beoordeelt de Raad als effectief. Het theater stelt vast dat er 
voor deze potentiële bezoekersgroepen relatief weinig aanbod is. Om die reden initieert het theater zelf 
producties.  
Het theater typeert zijn programma als breed en ondiep. Door dit gedifferentieerde programma-aanbod 
bereikt Theater Zuidplein vele groepen en bewerkstelligt het empowerment onder deelnemers en publiek. 
Uit het programma en het meerjarenbeleidsplan van Theater Zuidplein blijkt dat de organisatie zich met 
overtuiging en enthousiasme hieraan wijdt. Voor de Raad spreekt de artistieke visie van Theater Zuidplein 
uit deze specifieke koers.  
De aantallen bezoekers bevestigen dat deze programmering door het publiek wordt gewaardeerd. Behalve 
met zijn voorstellingen beijvert Theater Zuidplein zich om bezoekers een totaalbeleving te bieden. Een 
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detail waaruit de zorgvuldige werkwijze spreekt is de zogeheten uitzwaaiservice, die inhoudt dat 
(vrijwillige) medewerkers desgewenst bezoekers naar hun vervoermiddel begeleiden. De service is 
ingesteld om een drempel weg te nemen, die voortkwam uit een beleving van onbehagen in de nabije 
omgeving van het theater.  
  
DNA van de stad 
De Raad onderkent dat Theater Zuidplein met zijn aanbod gericht op de wensen en belangstellingssferen 
van mogelijke bezoekers uit de naaste omgeving, zich uitdrukkelijk verbindt met het DNA van dit deel van 
de stad. De marketing is gericht op de hierboven genoemde bezoekersgroepen met een accent op een 
opleidingsniveau van (v)mbo. Voorstellingen die veeleer als kunst-theater kunnen worden aangemerkt 
komen slechts in beperkte mate voor in het programma. Hoewel het theatervoorstellingen programmeert 
die ook hoger opgeleiden kunnen aanspreken, richt het theater zich niet expliciet op hen. Theater 
Zuidplein meent te bespeuren dat het ondiepe en brede aanbod hoger opgeleiden minder aanspreekt, 
terwijl zij wel waardering hebben voor de sfeer en programmering. De Raad onderschrijft het voornemen 
van het theater om hierop blijvend acht te slaan dat het dit bezoekerssegment bereikt en behoudt.  
 
Ondernemerschap 
Theater Zuidplein toont zich creatief in zijn ondernemerschap en sterk in zijn productontwikkeling. Ook 
richt het zich op bedrijven om co-financiers te vinden. De Raad onderkent dat in de naaste omgeving van 
het theater in Rotterdam-Zuid weinig grote bedrijven zijn gevestigd die kunnen sponsoren. De Raad heeft 
de indruk dat de verwerving van externe bijdragen voor dit theater kan stuiten op onbekendheid met het 
profiel van het programma-aanbod en de publieksgroepen. Een deel van de bezoekers of omwonenden van 
het theater is misschien niet bijzonder kapitaalkrachtig, maar wel getalsrijk. 
De consequentie is dat Theater Zuidplein, buiten zijn inkomsten uit kaartverkoop en incidentele bijdragen 
aan specifieke producties, voor een belangrijk deel van zijn exploitatie is aangewezen op financiering uit 
publieke middelen. Het theater stelt zich daarin nuchter op. Het geeft in zijn beleidsplan aan dat het een 
aantal activiteiten zal moeten schrappen of uitstellen, indien zijn aanvaag voor het cultuurplan niet 
volledig wordt gehonoreerd. De Raad acht deze opstelling realistisch. Desondanks acht de Raad het 
aangevraagde bedrag hoog, in relatie tot het huidige beschikbare budget.  
 
Talentontwikkeling 
Theater Zuidplein heeft door de initiatieven die het neemt voor nieuwe producties een functie in 
talentontwikkeling: het theater zoekt jonge nieuwe artiesten uit niet-geinstitutionaliseerde circuits. Door 
hen in die producties een podium te bieden is het theater een schakel in hun persoonlijke 
ontwikkelingsketen, niet in een formele keten van talentontwikkeling. De producties kunnen voor hen als 
springplank fungeren. Er is in zoverre een talentvolgsysteem dat het theater de nieuwe artiesten die 
meewerkten aan een productie snel opnieuw engageert. De talentontwikkeling is in die zin cyclisch. Een 
uitzondering daarop vormen de projecten van Theater Zuidplein waarin studenten van Codarts een 
productie te maken voor een van de aangewezen doelgroepen. De studenten maken het werk binnen hun 
opleiding.  
Theater Zuidplein biedt cultuureducatie aan scholen aan, zij het zonder doorlopende leerlijn. Dat aanbod 
acht de Raad niet onderscheidend. De producten die het theater zelf ontwikkelt voor zijn (nieuwe) 
publieksgroepen vormen naar de mening van de Raad een waardevolle bijdrage aan cultuureducatie in het 
algemeen en binnenshuis.  
 
Metropoolregio 
Theater Zuidplein onderhoudt samenwerkingsrelaties met collega-instellingen in de regio, die houden 
echter geen uitzonderlijke bijdrage aan de vorming van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag in.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 TheaterNetwerk Rotterdam (TNR) 

 
Samenvatting advies 

Zonder Theater Netwerk Rotterdam zou het amateurtheater in Rotterdam aan betekenis inboeten, zo 
meent de Raad. Er is evenwel geen duidelijke artistieke visie. Er wordt niets gezegd over de te volgen 
methodiek bij het begeleiden van amateurs. 
Aangevraagd: € 100.000 
Advies: Positief € 75.000 
 

Beschrijving aanvraag  
TNR, de nieuwe naam van de voormalige Rotterdamse Vereniging voor Amateurtheater, wil van een 
koepelorganisatie een netwerkorganisatie worden voor amateurtheatermakers, -gezelschappen en 
theaterliefhebbers. Kernbegrip daarbij is: samenwerking tussen theatermakers en samenwerkingspartners. 
TNR is een vrijwilligersorganisatie met twee betaalde krachten, de part time theaterconsulenten een 
secretariaatsmedewerker. Tot de taken van een netwerkorganisatie worden gerekend: 

 organisatie van activiteiten, festivals en speelplekken 
 aanbod van een uitgebreid netwerk 
 organisatorische en inhoudelijke ondersteuning 
 talentontwikkeling 

De theaterconsulent speelt hierin een belangrijke rol bij kwaliteitsontwikkeling en bevordering van 
talentontwikkeling en is 14 uur per week in dienst. Er wordt een beperkte verhoging van het budget 
aangevraagd om de functie te kunnen uitbreiden met 8 uur en ook een zakelijk leider te kunnen 
aanstellen. 
Er wordt samengewerkt met vrijwel alle in Rotterdam en omgeving actief zijnde professionele 
theatergezelschappen en opleidingsinstituten. In 2010 werden 6400 theaterliefhebbers bereikt; hetzij als 
actief deelnemer, hetzij als bezoeker. TNR voorziet onder meer in een betaalbaar podium: ’t Kapelletje, 
waar jaarlijks gedurende 32 weekenden wordt geprogrammeerd. Daarnaast biedt TNR aan amateurs de 
mogelijkheid om via de diverse activiteiten op professionele podia te spelen (met als groeibriljant het 
Amateur Theater Festival Rotterdam -opvolger van het eenakterfestival- in november in het O.T. theater). 
Daarnaast zijn er een 

 monologenfestival (gedurende drie avonden spelen 5 spelers een monoloog) 
 theaterweb Rotterdam (jaarlijkse ontmoetingsdag van de Rotterdams amateurtheaterwereld gericht op 

talentontwikkeling) 
 jongerenfestival (in samenwerking met Max wordt de mogelijkheid onderzocht om dit in de 

Gouvernestraat te gaan organiseren) 
 een seizoensopening (Avond van het Korte Stuk)Theatercafé in samenwerking met SKVR (6 maal per 

jaar) 
 in Dialoog avonden (professionals gaan in gesprek met het amateurveld) 
 theatermakersstudio: 3 keer per jaar een ontmoeting tussen theatermakers onderling 

Wat het ondernemerschap betreft wordt aangestuurd op uitbreiding van doelgroepen, het betrekken van 
ondernemers, verhoogde inzet van vrijwilligers en vergroting van fondsen en sponsoring. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  3.782 5.296 6.062 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 92.500 92.500 92.500 
eigen inkomsten  8.705 7.921 14.248 
omzet     
bezoekersratio*  24,50 17,50 15,30 
eigen inkomstenratio**  9,4% 8,6% 15,4% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 
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Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent dat naar deze aanvraag op twee verschillende 
manieren kan worden gekeken: met de bril op van degene die het belang van het bevorderen van vrije 
tijdskunst voorop stelt en met een theaterprofessionele bril. 
Met de vrijetijdsbril op zegt de Raad: goed uitgewerkt en goed geformuleerd. Zonder TNR zou het 
amateurtheater in Rotterdam aan betekenis inboeten. De liefde voor het amateurtheater is evident. De 
aanvrager heeft goed zicht op eigen rol. Er zijn belangrijke verschillen met de voorganger: b.v. het 
bestaan van een consulent en de waarneembare verjonging van de deelnemers. Ook lijkt de visie meer 
naar buiten gericht, meer open staand voor ontwikkelingen. De accommodatie Kapelletje is verbeterd. De 
stichting moet nu gaan oppassen niet alles groter te willen gaan aanpakken.  
Met de theaterprofessionele bril op vindt de Raad de aanvraag moeilijker te doorgronden. De rol en 
betekenis van het steunpunt is in dat opzicht niet echt helder geformuleerd. TNR zou het amateurveld 
meer slagkracht moeten geven. Er is geen artistieke visie. Er ligt ook geen benadering of methode. 
Verbinden en netwerken doet de consulent goed, maar hoe wordt voorkomen dat men in het vaarwater 
van andere partijen komt, zoals bv. Rotterdams Wijktheater, het Rotterdamse Centrum voor Theater, 
Theater Rotterdam enzovoorts.  
 
DNA van de stad  
De aanvrager reikt met haar activiteiten tot in de wijken en is een echte netwerkorganisatie; succesvol in 
amateurveld in Rotterdam. Er worden veel samenwerkingspartners genoemd maar niet helemaal helder is 
het realiteitsgehalte van de opgevoerde samenwerking.  
Het Rotterdamse amateurcircuit is door toedoen van de aanvrager al lang niet meer van alleen maar 
middelbare leeftijd. De sfeer is niet oubollig en sterk verbonden met de SKVR. TNR bestaat, zij het onder 
een andere naam, al erg lang en wekt daarom nog wel de indruk enigermate een ‘incrowd’ te zijn. 
 
Ondernemerschap 
TNR straalt op dit vlak niet zo veel ambitie uit en blijft wat geconcentreerd rondom de kerntaak, het 
verlenen van ondersteuning. De aanvrager scoort redelijk op eigen inkomsten. Er kunnen naar de mening 
van de Raad echter andere verdienmodellen worden ontwikkeld en de amateurgezelschappen zouden daar 
op aangesproken kunnen worden. Over het verwerven van externe middelen bestaat weinig helderheid. 
De noodzaak van uitbreiding van aantal uren van de consulent wordt niet helder gemaakt.  
Over de positie van de zakelijk leider in de organisatie bestaat onduidelijk.  
De zorg om nieuwe aanwas kan verklaren waarom zo de nadruk ligt op een jongeren festival. 
 
Talentontwikkeling  
Door TNR gebeurt er veel op het gebied van workshops, wedstrijden en alles lijkt daarbij min of meer 
volgens een plan te verlopen. De aanvrager draagt actief bij aan ontwikkeling van de amateurkunst in 
Rotterdam. TNR is sterk in het creëren van randvoorwaarden. Er wordt echter niets gezegd over de te 
volgen methodiek, TNR vormt geen duidelijke schakel in een keten in relatie tot opleidings- en 
doorstroommogelijkheden elders. Op het gebied van talentontwikkeling of cultuureducatie zijn er geen 
ambities. Samenwerking tussen amateur- en professionele gezelschappen lijkt in de aanpak van TNR 
helemaal geen item. Er zijn weliswaar activiteiten in het gebouw van OT, maar dat gedijt niet echt. Er 
zijn geen b.v geen doorstromingsmogelijkheden voor talenten bij het OT.  
De consulent zou meer kunnen doen in aan oppikken en laten doorstromen van talent. Scouten en coachen 
zijn functies die in de aanvraag niet worden uitgewerkt.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 Tortuca 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over subsidiëring in het cultuurplan 2013-
2016 omdat de gemeente niet langer bladen wil subsidiëren vanuit het cultuurplan. 
Het blad is in zijn soort uniek en wordt met veel liefde en interesse door de redactie gemaakt. Wel valt 
het de Raad op dat het aantal uitgaven per jaar sterk is teruggelopen. Het aangevraagde bedrag lijkt 
gering maar is hoog voor een blad met slechts 225 vaste abonnees. 
Aangevraagd: € 14.550 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag  
Tortuca ziet zichzelf als een tijdschrift dat niet meegaat in de waan van de dag maar “een afgewogen 
compositie van verrassende en ontroerende kunstwerken” presenteert vanuit het gegeven dat het 
samenbrengen van kunstdisciplines meer oplevert dan de som der delen. Naast proza en poëzie komen in 
het blad ook beeldende kunst, fotografie, muziek, mode en industriële vormgeving aan bod. Het blad 
presenteert zowel gevestigde kunstenaars als debutanten, in toenemende mate niet Nederlandse auteurs. 
Naast het blad verschijnen regelmatig zogeheten nevenuitgaven als de Testudo- en Cahier- en 
Vestzakreeks, die kostendekkend worden gemaakt en uitgegeven. 
 
Het blad, dat al 15 jaar bestaat, verschijnt sinds kort full colour. De oplage betreft 600 exemplaren. 
Daarvan worden er 285 verstuurd aan abonnees en relaties. De frequentie van drie nummers per jaar 
bleek de laatste jaren niet meer haalbaar en wordt daarom teruggebracht naar twee per jaar. Tegelijk wil 
Tortuca het aantal publieksmomenten vergroten om zo de podiumfunctie die Tortuca op papier vervult, 
ook live beter zichtbaar te maken. In 2012 zijn er onder meer presentaties in Amsterdam (Perdu) en in 
Rotterdam bij het CBK.  
 
De publicatie van vertaalde literatuur in de laatste nummers leidt er toe dat Tortuca in 2012 meewerkt 
aan een open dag op de Vertalersvakschool in Amsterdam. Wat beeldende kunst betreft zijn contacten 
gelegd met het Sandberg Instituut en het Piet Zwart Instituut. 
 
In de periode 2013-2016 verschijnen 8 nummers die publiek gepresenteerd worden. Het aantal abonnees 
wordt geraamd op 225. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  200 200  
structurele subsidie rijk 0 0  
  gemeente 16.500 16.500  
eigen inkomsten  0 0  
omzet  16.500 16.500  
bezoekersratio*  82,50 82,50  
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Het blad is in zijn soort uniek en wordt met veel liefde en interesse door de redactie gemaakt. Wel valt 
het de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op dat het aantal uitgave per jaar sterk is teruggelopen. 
Een tijd lang leefde zelfs de gedachte dat het blad was opgeheven. De mening over de inhoud is verdeeld. 
Sommigen zijn gecharmeerd van de aangeboden mix van poëzie, proza en beeld, anderen vinden deze 
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volkomen achterhaald. Nu het gemeentebestuur het standpunt hanteert dat bladen niet meer in het 
cultuurplan worden opgenomen valt de mogelijkheid voor het hieruit toekennen van een subsidie weg. 
 
DNA van de stad 
Geen opmerkingen 
 
Ondernemerschap 
Het aangevraagde bedrag lijkt gering maar is hoog voor een blad met slechts 225 vaste abonnees. De 
vraag is of onder deze selecte groep van liefhebbers van esthetisch vormgegeven periodieken met een 
gerichte actie niet voldoende middelen gegenereerd kunnen worden om de productie deels kostendekken 
te maken. De Raad kan zich ook voorstellen dat een mecenas zich over het blad ontfermt als daartoe 
gerichte acties door de redactie worden ondernomen. Aanvullende bedragen voor zo’n initiatief zijn 
bovendien ook bij particuliere fondsen te verkrijgen. 
 
Talentontwikkeling 
Geen opmerkingen 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad nvt 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Tsjechov & Co 

 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt onder de huidige omstandigheden dat voor een nog 
maar nauwelijks ontloken initiatief in het cultuurplan geen ruimte moet worden gemaakt. Dit initiatief 
past in de gebiedsgerichte benadering voor Rotterdam-Zuid. De bekostiging voor deze activiteit zou dus 
ook uit de bronnen die beschikbaar zijn voor dit stadsdeel kunnen geschieden. 
Aangevraagd: € 65.000 
Advies: Negatief 
 

Beschrijving aanvraag 
Tsjechov & Co is een café, maar geen commerciële onderneming; niet gericht op (alleen) hoogdravend 
literatuur, maar ook op een laagdrempelig aanbod met aandacht voor cross-overs tussen status en straat, 
taal en teken, denken en doen; Tsjechov & Co wil een literaire uitvalsbasis, broedplaats, 
ontmoetingsplaats zijn; een laboratorium waar literatuur gemaakt en getoond wordt. De aankleding is 
zowel verrassend als een warme huiskamer. Met deze opzet willen de aanvragers invulling geven aan de in 
de Rotterdamse letterenwereld al lang levende wens om tot een huis of podium voor de letteren te 
komen.  
 
Er wordt gestreefd naar een heldere, horizontale programmering met op elke weekdag een vast 
programmaonderdeel. Genoemd worden onder andere de serie Reading Heads, een show op vrijdag met 
interviews, het Katendrechtverhaal; het Dode Schrijvers Interview, een gefingeerd interview met een 
overleden schrijver; een keer per maand een door het Centrum Beeldende Kunst gesponsord interview met 
iemand uit de wereld van de beeldende kunst; Lettertypes, een talentenjacht in samenwerking met de 
Schrijversschool van de SKVR; Mosrot, dialoog tussen Russische en Rotterdamse schrijvers in samenwerking 
met uitgeverij Douane; maandelijks podia als De Nieuwe Consul voor poëzie en De nieuwe Tsjechov voor 
proza; Tsjechov Huiskameruniversiteit, cursussen over letteren en kunsten. 
 
Tsjechov zoekt daarnaast samenwerking met instellingen op wijkniveau in Katendrecht, op stedelijk en op 
landelijk niveau (b.v. met het Bob de Uyl genootschap dat jaarlijks het Bobschrift wil presenteren bij 
Tsjechov & Co). 
 
Wat talentontwikkeling betreft zijn er op woensdag voorleesmiddagen voor schoolkinderen. Debutanten 
krijgen kansen in de serie Talking Heads en ook de SKVR verzorgt cursussen in het café. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers     
structurele subsidie rijk    
  gemeente    
eigen inkomsten     
omzet     
bezoekersratio*     
eigen inkomstenratio**     
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken  

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit  
De aanvraag is een voorbeeld van een schot hagel; allerlei ideeën en ideetjes komen te hooi en te gras 
voorbij. Dat kan ook bijna niet anders voor een instelling die nog geen jaar functioneert. De Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur vindt onder de huidige omstandigheden dat voor een nog maar nauwelijks 
ontloken initiatief in het cultuurplan geen ruimte moet worden gemaakt. De Raad is niet overtuigd van de 
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kwaliteit van het programma. De kracht van het initiatief schuilt in niches waarvoor de publieke 
belangstelling wordt betwijfeld. 
 
DNA van de stad 
Er is sprake van een lokaal initiatief dat eerder past in de gebiedsgerichte benadering van Rotterdam-
Zuid. De bekostiging voor deze activiteit zou dus ook uit de bronnen, die beschikbaar zijn voor dit 
stadsdeel, kunnen geschieden. 
 
Ondernemerschap 
Een podium als dit moet zijn inkomsten deels uit de horecaexploitatie kunnen genereren. In een stad met 
een niet zo ontwikkeld literair klimaat moet een dergelijk podium zich eigenlijk ergens in de binnenstad 
bevinden. Hoewel de Raad zich geen oordeel aanmatigt over de levensvatbaarheid van een café waar dan 
ook in de stad acht hij de gekozen constructie op deze plek als basis voor een culturele voorziening 
wankel. 
 
Talentontwikkeling 
Geen opmerkingen 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap - 
 Talentontwikkeling nvt 
 Metropoolregio nvt 
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 Rotterdam Unlimited 

 
Samenvatting advies  

De manier waarop Zomercarnaval haar artistieke niveau naar een kwalitatief hoger niveau verheft, is in 
de aanvraag ronduit mager uitgewerkt. Ook Dunya ontwikkelt nauwelijks nieuwe concepten. De Raad is 
dus nog niet helemaal overtuigd van de nieuwe aanpak van Rotterdam Unlimited voor een massaal divers 
festival in het centrum van Rotterdam aan het eind van het seizoen. De ervaring van de zakelijke leiding 
met de twee oorspronkelijke projecten wekt echter vertrouwen. 
Aangevraagd: € 600.000  
Advies: Positief € 407.000 
 

Beschrijving aanvraag 
De Stichting Dunya Festival vraagt tezamen met de stichting Zomercarnaval subsidie aan voor een nieuw 
gezamenlijk initiatief gedurende een meerdaags festijn in de binnenstad van Rotterdam als afsluiting van 
het seizoen, dus hoogzomer, dat grootstedelijke kunst en cultuur anno nu in beeld brengt. Daarbij vormt, 
zo zegt de aanvraag, “de kosmopolitische ziel van de stad” de inspiratiebron voor interessante nieuwe 
ontwikkelingen in alle kunsten. Daar waar kunsten uit verre werelddelen vaak nog in een niche geplaatst 
worden zijn de initiatiefnemers van Rotterdam Unlimited (RU) van mening dat deze wereldkunsten een 
plek rechtstreeks in het centrum verdienen. Als kernmotto hanteert men: sameness out of multiplicity. De 
kruisbestuiving in een multiculturele samenleving is een voortdurende bron van artistieke innovatie. In die 
creatieve ruimte ontwikkelen zich de contouren van een nieuwe collectieve culturele identiteit. 
Rotterdam Unlimited wil bijdragen aan de constructie van een urbane samenleving.  
Dat gaat via 

 een multidisciplinair programma van hoge artistieke kwaliteit 
 cultuurontmoeting 
 ontwikkeling van talent 
 bijdragen aan de verlevendiging van de binnenstad met een meerdaagse evenement 
 delen van kennis 

Daarmee wil RU zich positioneren als een grootschalig stadsevenement dat nationaal en internationaal de 
aandacht trekt. In het stadsevenement RU blijven de merknamen Dunya en Zomercarnaval en het daarbij 
horende karakter wel gehandhaafd en zullen vele activiteiten onder die bekende namen gepresenteerd 
worden. Zomercarnaval blijft investeren in de artistieke versterking; Dunya wil nog intensiever talenten 
uit de wijken ondersteunen naar het podium. 
Terwijl het Dunya Festival zich vooral richt op de jongerencultuur focust Zomercarnaval vooral op 
krachtige cultuurtradities. Beiden vanuit het gegeven dat deze culturen in de stedelijke context telkens 
nieuwe uitingsvorm en betekenis krijgen. Hierbij is de onlangs geratificeerde Unesco Conventie voor de 
Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed van belang. 
In het nieuwe festivalconcept wordt uitgegaan van periode aan het eind van het theaterseizoen van 
woensdag tot en met zondag in de binnenstad van Rotterdam. Daarin worden de elementen die bekend 
zijn van Dunya en Zomercarnaval, zoals optredens op podia in de open lucht, battle of drums, 
queenverkiezing en optocht gemengd met talentenjachten (Talent 4 Numusic), exposities en visuele kunst 
in de openbare ruimte (City Dressing), een lint van kunst, middenstand en horeca door de hele stad 
(Labyrint) en binnenpodia bij bekende instellingen als Rotterdamse Schouwburg en Doelen (In the spirit 
of). 
De komende vier jaar moet het publieksbereik opgevoerd worden naar 2 miljoen bezoeken gedurende de 
vijf dagen van het evenement. De samenwerking met buitenlandse partners, waaronder Trinidad Tobago, 
Brazilië, Engeland, Frankrijk, Curaçao, Aruba en diverse Europese landen, zal worden versterkt. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  1.100.000 900.000 1.000.000 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 410.000 410.000 410.000 
eigen inkomsten  1.095.000 875.000 899.000 
omzet     
bezoekersratio*  0,37 0,46 0,40 
eigen inkomstenratio**  267,1% 213,4% 219,3% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 24 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
Beide aanvragers leverden in het verleden een grote en kwalitatief goede bijdrage aan het beeld van 
Rotterdam als een multiculturele stad. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert het dat zij 
nu besluiten te fuseren, juist op het moment waarop de magie van de oude formules enigszins leek te 
verbleken. De kracht van de nieuwe organisatie schuilt in de fusion van de oude en succesvolle 
elementen, maar de Raad constateert ook dat beide partners nog niet echt een nieuw verhaal voor het 
nieuw te vormen festival hebben. Het nieuwe festival moet meer zijn dan een optelsom van de twee 
festivals. Het vertrouwen in de toekomst is meer gebaseerd op het verleden en de toegevoegde waarde 
van het fuseren dan op een uitgesproken nieuwe visie. De manier waarop het Zomercarnaval haar 
artistieke niveau naar een kwalitatief hoger niveau verheft, is ronduit mager uitgewerkt. Ook Dunya 
ontwikkelt nauwelijks nieuwe concepten en lijkt zich vooral op de oude programmaonderdelen te 
concentreren. De Raad vindt het interessant dat culturele instellingen in het centrum bij het festival 
worden betrokken, maar hoopt wel dat de programmering van deze instellingen integraal wordt 
opgenomen in het programma en niet relatief ‘los’ van het overige programma komen te staan.  
 
DNA van de stad 
De Raad acht een festival met een dergelijke cultureel diverse insteek onmisbaar voor de stad Rotterdam. 
Beide partners voelden voorheen het DNA van de stad goed aan en de Raad hoopt dat dit contact met de 
cultureel diverse doelgroepen ook in het nieuwe festivalconcept gehandhaafd wordt. Door te kiezen voor 
een meerdaags festival in het stadscentrum draagt RU in de meest optimale zin bij aan de verlevendiging 
van de binnenstad. Door nieuwe samenwerking met culturele instellingen in de binnenstad worden ook 
een aantal binnen podia gerealiseerd en waar mogelijk nieuwe doelgroepen bereikt. Aan de culturele 
diversiteit zal nu op een voor iedereen zeer zichtbare wijze opnieuw gestalte gegeven kunnen worden. 
Het meerdaagse festival zou volgens de aanvraag het meerdaagse bezoek aan de stad kunnen stimuleren, 
met prettig neveneffect voor stedelijke horeca en verblijfsaccommodaties. Bovendien heeft het festival 
een landelijke en wellicht zelfs internationale uitstraling die Rotterdam als festivalstad en cultureel 
diverse stad op de kaart zet.  
 
Ondernemerschap 
Afgaande op de aanvraag genieten veel mensen met behulp van een relatief geringe overheidsbijdrage 
(ten aanzien van het aandeel eigen inkomsten) van een festival dat de multiculturele stad op een 
aangename, inspirerende en cultureel interessante manier voor het voetlicht brengt. Ducos heeft 
bovendien bewezen een goede ondernemer te zijn en de Raad heeft hierin ook vertrouwen voor de 
toekomst. Voor het zomercarnaval kan de samenwerking een extra positieve impuls op het gebied van 
ondernemerschap zijn. Nog niet duidelijk is in hoeverre de doelgroepen die zich tot de oude evenementen 
aangetrokken voelden zich zullen herkennen in het nieuwe RU. Daarom lijkt een extra 
marketinginspanning noodzakelijk. De aanvraag geeft echter geen blijk van een op het nieuwe festival 
toegespitste marketing, maar leunt nog vooral op de marketingformule van de voormalige festivals Dunya 
en Zomercarnaval.  
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Talentontwikkeling 
De nieuwe podia bieden nieuwe talenten uit de stad weliswaar nieuwe mogelijkheden tot exposure maar 
talentbegeleiding betekent natuurlijk meer. Dit onderdeel is echter nauwelijks uitgewerkt en ademt een 
plichtmatig karakter. Voor de brassbands biedt het festival bijvoorbeeld alleen een podium en geschiedt 
de talentontwikkeling vooral bij andere aanvragers. De Raad meent echter dat een festival 
talentontwikkeling niet nadrukkelijk tot kernactiviteit hoeft te nemen. 
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 V2_Instituut voor de Instabiele Media 
 
Samenvatting advies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor V2_Instituut voor de instabiele media. 
V2_ was een van de eerste organisaties die de digitale media vanaf hun opkomst tot onderwerp van 
kritische beschouwing maakte en die kunstprojecten in digitale media presenteerde. Als gevolg van de 
snelle ontwikkelingen in de technologie heeft de voorhoedepositie van V2_ aan belang ingeboet. V2_ 
behoudt echter een betekenisvolle positie met zijn V2_Lab. In het Lab kunnen kunstenaars en ontwerpers 
werken aan onderzoek en ontwikkeling van interactieve kunstwerken, projecten en programmatuur. Het 
Lab biedt expertise en instrumentaria die buiten grote technologische bedrijven of het kunstvakonderwijs 
nauwelijks toegankelijk zijn voor kunstenaars en ontwerpers. De Raad beoordeelt V2_Lab als een 
productiehuisfunctie die een lacune vult. De publiekspresentaties van V2_Lab bereiken relatief kleine 
groepen belangstellenden en studenten van het kunstvakonderwijs en in Rotterdam en daarbuiten. De 
projecten van V2_ in het buitenland en op internet ontvangen vele bezoekers. 
Aangevraagd: € 294.500 
Advies: Positief € 150.000 voor de functie V2_Lab en een tussentijdse evaluatie.  
 

Beschrijving aanvraag  
V2_Instituut voor de Instabiele Media werkt op het snijvlak van kunst, technologie en samenleving. V2_ 
omschrijft zich als een laboratorium waar kunstenaars, vormgevers, wetenschappers en theoretici uit 
verschillende disciplines onderzoek kunnen doen naar aspecten van de complexiteit van het dagelijks 
leven, die mede is voortgekomen uit technologische ontwikkelingen. Een van de resultaten van die 
ontwikkeling is dat kunst, vormgeving en architectuur zich in toenemende mate richten op de vormgeving 
van sociale en culturele interacties. V2_ vat die interactie op als een essentieel onderdeel van 
hedendaagse kunstpraktijk en kiest daarin de positie dat hij technologie beschouwt –en toepast– in haar 
sociale en culturele context. De onderzoeken en kunstprojecten die V2_ entameert, faciliteert of 
presenteert, verenigen praktijk en theoretische reflectie. V2_ presenteert zich als een interdisciplinair 
kunsten- en expertisecentrum. Daarin zijn opgenomen presentatiefuncties (tentoonstellingen, 
presentaties van onderzoeksprojecten, lezingen/symposia, publicaties) en onderzoeks- en 
productiefuncties.  
V2_ bereikt in Rotterdam en de ruime regio een merendeels relatief jong (tussen twintig en dertig jaar) 
publiek van specifiek geïnteresseerden. Onder het publiek bij de presentaties van in Rotterdam is een 
groot aantal studenten aan het kunstvakonderwijs en startende ondernemers in verwante branches. Voor 
sommige on-lineprojecten en –producties krijgen de website of zijn filmpjes op YouTube intensief bezoek, 
voor één project een miljoen hits in korte tijd. Een keer per twee jaar organiseert V2_ het Dutch 
Electronic Art Festival (DEAF) waar een breed publiek kennis kan maken met producties van interactieve 
mediakunst. Daarnaast heeft V2_ voor zijn meer theoretische producties gespecialiseerde bezoekers en 
deelnemers: wetenschappers, kunstenaars en denkers. V2_ onderhoudt een netwerk van internationale 
relaties met verwante instellingen en universiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië, in het 
bijzonder China. V2_ werkt in Rotterdam samen met kunstinstellingen, onderwijsinstituten en (kleine) 
creatieve bedrijven. In de regio rond Rotterdam –en ver daarbuiten- werkt V2_ samen met bijvoorbeeld de 
TU Delft, het kunstvakonderwijs Rotterdam en Den Haag/Universiteit Leiden.  
V2_ organiseert educatieve, meestal hands-on projecten voor leerlingen van voortgezet onderwijs. 
V2_Lab biedt aan kunstenaars en ontwerpers uit verschillende disciplines mogelijkheden om onderzoek te 
doen en interactieve mediakunstproducties te ontwikkelen, zowel in technische als praktische zin. V2_ 
omschrijft zijn Lab als niet louter een plaats met onderzoeks- en productiefaciliteiten, maar ook als een 
community van creatieve onderzoekers. Nieuw ontwikkelde software wordt als Open Source gepubliceerd. 
V2_Lab biedt workshops, kortlopende of langere residencies en praktijkgericht onderzoek. De producties 
uit het Lab of uit de residencies worden in een tweemaandelijkse programmaserie gepresenteerd aan het 
publiek. Daarnaast wordt maandelijks een Open Lab gehouden, een spreekuur waar kunstenaars en 
ontwerpers voorstellen of vragen kunnen voorleggen. Ook onderhoudt V2_ een database waarin het zijn 
(eigen) projecten van interactieve mediakunst ontsluit en waar het oudere projecten archiveert.  
V2_ participeert in een aantal innovatieprogramma’s van de Nederlandse overheid, onder andere Bsik 
(innovatieprogramma van het ministerie van Economische Zaken) en CRISP (op het gebied van design van 
het ministerie van OCW); ITEA en NEST (innovatie- en onderzoeksprogramma’s in Europees verband).  
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De veranderingen in de financieringsstructuur van de kunsten in Nederland nopen de organisatie zich te 
herzien. Voor eCultuur is geen ruimte in een nieuwe basisinfrastructuur, over de mogelijkheden voor 
interactieve mediakunst in de nieuwe fondsenstructuur is nog veel onzeker. Deze veranderingen hebben 
consequenties voor het in Nederland vrij kleine veld van instellingen op dit gebied. Met het oog op die 
veranderingen vormt V2_ zich om tot projectorganisatie, waar continuïteit en expertise behouden blijven, 
ondanks dat de organisatie krimpt. V2_ beschrijft dat de ontwikkelingen van de interactieve media zó snel 
gaan dat zijn historische voorhoedepositie in de kunsten en de creatieve sector niet langer 
vanzelfsprekend is. V2_ entameert strategische samenwerkingsverbanden met verschillende partijen om 
zijn positie te versterken. In 2010 is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Mediakunst een 
Agency opgericht voor de distributie van interactieve mediakunst, in het bijzonder de verhuur van 
kunstwerken. V2_ voorziet dat die activiteit op afzienbare termijn, in 2013, inkomsten zal genereren. In 
2011 is een BV opgericht voor de zakelijke kant van commercieel kansrijke projecten uit het netwerk van 
V2_ en/of V2_Lab. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  8.399 13.407  
structurele subsidie rijk 1.097.500 1.081.000 0 
  gemeente 294.500 294.000  
eigen inkomsten  210.000 393.000  
omzet  1.602.000 1.768.000  
bezoekersratio*  165,70 102,60  
eigen inkomstenratio**  15,1% 28,6%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor het V2_Instituut voor de Instabiele 
Media, onder andere omdat het instituut een geheel eigen plaats inneemt in de kunst- en cultuursector in 
Rotterdam. De Raad waardeert V2_ ook omdat het instituut vanaf de prille opkomst als een van de eerste 
digitale media tot onderwerp van kritische reflectie maakte en de artistiek toepassingsmogelijkheden 
daarvan begon te exploreren.  
Een groot deel van het werk van ligt in de onderzoeks- en ontwikkelprojecten van kunstenaars en 
ontwerpers in het V2__Lab. Het is een van de weinige organisaties in Nederland voor dergelijk onderzoek 
en mogelijk innovatie. Het Lab is daarmee een instelling die de deelnemers, na selectie op hun voorstel, 
toegang verschaft tot instrumentaria, kennis en expertise die buiten (kunst)vakopleidingen nauwelijks 
toegankelijk zijn voor (jonge) kunstenaars en ontwerpers. Het Lab biedt ontwikkelmogelijkheden buiten 
processen van directe toepasbaarheid en (commerciële) productiedruk. Het V2_Lab functioneert als een 
productiehuis en vult een lacune. Uit hun aard zijn de werkzaamheden van het Lab enigszins aan het zicht 
onttrokken. In de tweemaandelijkse Test_Labs presenteren deelnemers in V2_Lab hun projecten aan 
publiek. De avonden zijn waardevol voor studenten uit het kunstvakonderwijs, voor jonge branchegenoten 
en een wat breder publiek. Voor wat betreft V2_Lab beoordeelt de Raad V2_Instituut als uniek. Dit geldt 
eens te meer omdat dergelijke instellingen in Nederlands schaars zijn. Naast de waardering voor deze 
activiteit plaatst de Raad echter de volgende kritische kanttekeningen. Het beleidsplan schetst een 
baaierd aan activiteiten en samenwerkingsverbanden die het zicht ontneemt op de koers van het 
instituut. De Raad onderkent dat V2_ uit zijn aard een breed palet aan activiteiten omvat, maar hij pleit 
voor een sterkere focus en een minder diffuse presentatie. De Raad heeft in het beleidsplan voorbeelden 
van gerealiseerde werken of namen van deelnemende kunstenaars aangetroffen, tot zijn spijt echter in de 
vorm van summiere aanduidingen. Ook noemt het beleidsplan een keur aan samenwerkingspartners, maar 
het document geeft weinig inzicht in de aard, inhoud of betekenis van die samenwerkingen.  
De complexe redeneertrant in het beleidsplan bevordert de leesbaarheid niet. Het plan ontbeert een 
coherente (toekomst)visie. Voor wat betreft de theoretische aspecten is de Raad van mening dat de 
theorievorming onderhand neigt naar eenzijdigheid en dat zij niet langer bijzonder vernieuwend is. Dit in 
weerwil van enkele gezaghebbende en waardevolle publicaties. De Raad onderschrijft de observatie in het 
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beleidsplan dat de voorhoedepositie die het instituut innam, als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de 
technologie niet langer vanzelf spreekt en meent dat V2__Instituut onderhand volgend is geworden. Naar 
het oordeel van de Raad heeft op dit moment en voor de komende periode de laboratorium- en 
productiehuisfunctie van V2_ de grootste betekenis. Om die reden adviseert de Raad voor die functie een 
subsidiebedrag toe te kennen voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
 
DNA van de stad 
De Raad is van mening dat V2_ meer zichtbaar zou kunnen zijn in de stad. De projecten die het instituut 
in Rotterdam realiseert zou het instituut stelliger kunnen presenteren, dan wel ‘claimen’. De Raad 
onderkent echter de waarde als productiehuis en voor het kunstvakonderwijs in Rotterdam en daarbuiten. 
Voor het overige betreurt de Raad dat V2_ geen sterke uitstraling heeft in de stad, ook is het gebouw 
gesloten en maakt de organisatie een in zichzelf gekeerde indruk. Aangezien er in Nederland nauwelijks 
(nog) instellingen op het gebied van mediakunst zijn en V2_ met zijn Lab een lacune vult, acht de Raad 
het voortbestaan van V2_ met die functie van belang. De Raad is van oordeel dat V2_ als gewaardeerde 
deelnemer in internationale netwerken op zijn vakgebied, bijdraagt aan de internationale uitstraling van 
Rotterdam.  
 
Ondernemerschap 
De Raad is niet bijzonder onder de indruk van het ondernemerschap ondanks dat V2_ deelneemt aan een 
aantal (inter)nationale innovatieprojecten en kennisnetwerken. Voor de komende periode neemt V2_ zich 
voor de verwachte terugval in subsidies het hoofd te bieden door te bezuinigen in de eigen organisatie. De 
Raad doet de aanbeveling dat V2_ daarin zijn personeelsbestand kritisch beziet, zodat zowel inhoudelijke 
als technische kwaliteiten binnen het Lab behouden blijven. V2_ heeft niet opvallend veel eigen 
inkomsten. De Raad is van mening dat het goed denkbaar is dat V2_ beziet of de interactieve toepassingen 
die binnen het Lab worden ontwikkeld niet méér potentie hebben om –in samenwerking met bedrijven– uit 
te groeien tot producten voor de markt. Of de BV die recent is opgericht voor productie en distributie van 
interactieve mediakunst inmiddels beduidende resultaten behaalt of een gunstige prognose kent, is niet 
duidelijk. De lancering van een bij V2_ ontwikkelde attribuut voor iPhones, aangekondigd voor januari 
2012, is nog niet gerealiseerd. De Raad beveelt aan zich sterker in te spannen afzetmogelijkheden te 
vinden voor vindingen of producties uit het laboratorium/productiehuis. Het beleidsplan geeft geen 
diepgaand inzicht in de spin-off van de projecten uit de afgelopen jaren.  
 
Talentontwikkeling 
De Raad onderkent dat het (Open) Laboratorium van waarde is voor de ontwikkeling en ontplooiing van 
kunstenaars en ontwerpers. Zo ook vervullen de presentaties een educatieve functie voor 
(kunst)vakstudenten en belangstellenden. V2_ beschrijft deze talentontwikkelingsfunctie noch zijn 
educatieprojecten niet expliciet. De Raad doet de aanbeveling zich sterker als productiehuis te 
positioneren. Een meer naar buiten gericht programma is daarbij een voorwaarde.  
 
Metropoolregio 
V2_ is nog een van de weinige instellingen op het gebied van interactieve mediakunst/e-cultuur in 
Nederland. Als gevolg daarvan heeft V2_ een functie voor de grote regio en ook landelijk. V2_ werkt 
samen met de TU Delft, met het kunstvakonderwijs in Den Haag/Universiteit Leiden, met (kleine) 
creatieve bedrijven en onderwijsorganisaties en met andere partners in Zuid- en Noord-Holland. V2_ zou 
zijn positie in dat opzicht verder kunnen verstevigen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio + 
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 Villa Zebra 

 
Samenvatting advies  

De stap naar de zuidoever van de Maas heeft de instelling goed gedaan. Ondanks de toenemende 
belemmeringen bij scholen om met leerlingen ‘naar buiten’ te gaan weet Villa Zebra met een interessant 
aanbod een groot publiek, van schoolgroepen tot families tot een specifiek zomervakantiepubliek te 
bereiken. Villa Zebra zoekt de scholen ook steeds meer zelf op. De Raad erkent dat het goed is dat een 
sterke organisatie als Villa Zebra als spil wil fungeren voor kleinere instellingen in het veld, maar acht 
het nog te vroeg een gezamenlijke aanvraag van de partijen te honoreren.  
Aangevraagd: € 370.500 en BKV-gelden € 35.250 
Advies: Positief € 270.500 en BKV-gelden € 35.250  
 

Beschrijving aanvraag 
Villa Zebra wil kinderen inspireren, stimuleren en actief betrekken bij beeldende kunst. Zij biedt daartoe 
een aantrekkelijke en uitdagende context en presenteert tentoonstellingen, workshops en andere 
activiteiten, zowel op de eigen locatie als in toenemende mate elders in wijken, scholen en op festivals. 
Wat de tentoonstellingen betreft gaat het jaarlijks om 2 grote en 6 kleinere (galerie)tentoonstellingen 
(voor kinderen van 7 tot 12 jaar). Voor de groep vanaf 3 jaar tot groep 3 in het basisonderwijs is er vanaf 
dit jaar een semi permanente tentoonstelling: Zelf. Ten behoeve van de structurele verankering van 
cultuureducatie wordt op meerdere scholen door Villa Zebra-docenten les gegeven. Omdat presentatie 
van beeldende kunst een kernactiviteit is doet Villa Zebra ook een beroep op de BKV geldstroom. 
Na een bezoek aan een tentoonstelling zijn kinderen, als een vorm van verwerking, actief in workshops. 
Soms gaan kinderen ook op een tentoonstelling zelf al aan de slag (bouwtentoonstellingen). 
Nieuwe, grotere tentoonstellingen gaan over de natuur (onder andere in samenwerking met het 
Natuurhistorische Museum), techniek, sport en Vlinders in je buik. De galerietentoonstellingen gaan in 
samenwerking met het Hofpleintheater, Lyceum voor grafische vormgeving en KUBAscholen over werken 
van kinderen zelf, toegepaste kunst voor kinderen of fotografie i.s.m. Volkskrant en NRC. 
Naast kinderen richt Villa Zebra zich ook op volwassenen: ouders, beroepsgeïnteresseerden (leerkrachten) 
en commerciële bezoekers (waaronder verhuur voor een vergadering, conferentie e.d.). 
De laatste jaren ontvangt Villa Zebra steeds meer schoolgroepen en levert bijdrage aan door de gemeente 
gehanteerde concepten als doorlopende leerlijn en kunstzinnige leertijd. Daarnaast bezoekt Villa Zebra 
scholen zelf: op een drietal scholen worden onder andere als cultuurcoach les gegeven. Circa 200 
kinderen krijgen een jaar lang les beeldende vorming van een Villa Zebra docent. Op een paar scholen 
worden in het kader van de brede school tussen de 6 en 8 keer workshops georganiseerd (telkens 15 
kinderen). Zeer getalenteerde kinderen, die de T-factor bezitten krijgen in samenwerking met de SKVR 15 
tekenlessen. Rond de 200 kinderen krijgen wekelijks les van Villa Zebra op diverse locaties. Tezamen met 
de wijkateliers (les door kunstenaars in samenwerking met Punt 5, De kleine Vis en Knuts) worden met 
wijkgerichte activiteiten 1500 kinderen bereikt. Er zal de komende cultuurplanperiode steeds meer 
wisselwerking en afstemming zijn tussen binnen en buitenschoolse cultuureducatie door samenwerking 
tussen scholen, wijkinstellingen en Villa Zebra. Ook tussen scholen onderling. Met een paar scholen wordt 
de aansluiting tussen basis- en voortgezet onderzocht met de mogelijkheid van een kunstportfolio voor 
leerlingen beheerd door Villa Zebra. Villa Zebra participeert in het Kenniscentrum Cultuureducatie 
Rotterdam en met Rotterdamse producenten van Jeugd- en Jongerentheater worden multidisciplinaire 
trajecten ontwikkeld.  
Villa Zebra neemt deel aan talloze gemeentelijke culturele manifestaties.  
In totaal wordt gemikt op 35.000 bezoekers op jaarbasis, waarvan 23.700 kinderen. Iets meer dan 25% 
daarvan kan toegerekend worden aan binnenschoolse educatie. 
De subsidieaanvraag is hoger dan voorheen ondanks een reductie van het aantal formatieplaatsen. Dit als 
gevolg van het wegvallen van structurele inkomsten uit het Fonds Cultuurparticipatie. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  30.019 33.361 34.687 
structurele subsidie rijk 224.500 224.500 224.500 
  gemeente 270.500 270.500 270.500 
eigen inkomsten  446.000 389.000 464.000 
omzet  941.000 884.000  
bezoekersratio*  16,50 14,80 14,30 
eigen inkomstenratio**  90,1% 78,6% 93,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is tevreden over het functioneren van Villa Zebra (VZ). Villa 
Zebra heeft een helder profiel en een duidelijke manier van werken. De instelling houdt zich aan haar 
leest, zij heeft een goede focus. Zij bereikt met een interessant aanbod een groot publiek, van 
schoolgroepen tot families tot een specifiek zomervakantiepubliek. De samenwerking van Villa Zebra met 
het onderwijs en met instellingen in de stad is uitstekend, het is een bijzonder coöperatieve instelling. 
Overigens gaat het bij VZ meer om de kunstbeleving. Door ouders bewust bij de kunstbeleving te 
betrekken, wordt de impact van een bezoek op kinderen groter. VZ realiseert zich dit goed en 
functioneert als een museum voor kinderen met speciaal op de belevingswereld van kinderen afgestemde 
thema’s. VZ is daarin uniek. De methodiek van VZ is echter niet altijd helder uitgeschreven. Zo is het 
effect van de kunstbeleving, al dan niet met begeleiders, niet uitgebreid onderzocht en toegelicht.  
 
DNA van de stad 
VZ slaat zijn vleugels uit in de stad en speelt een steeds belangrijkere rol bij de inrichting van 
cultuureducatie. VZ beweegt zich daarmee ook nadrukkelijk naar buiten; met name naar scholen in 
Rotterdam-Zuid. De vooral in de bijlage aangestipte wijkateliers zijn echter niet goed uitgewerkt en zijn 
bovendien geen integraal onderdeel van de aangekondigde voornemens. De aanvraag lijkt zo een vehikel 
om aanvragen van derden te ondersteunen.  
 
Ondernemerschap 
Scholen willen steeds vaker dat educatieve activiteiten in de school zelf plaatsvinden, terwijl VZ vanuit 
haar accent op presentaties in het eigen gebouw graag ziet dat scholen naar haar toe komen. De druk op 
scholen om zich te concentreren op het bijbrengen van primaire basisvaardigheden op het gebied van 
rekenen en taal leidt er ook toe dat scholen minder makkelijk naar buiten gaan. Scholen kijken bovendien 
sinds de invoering van de nieuwe OV-chipkaart op tegen de rompslomp die gepaard gaat met het reizen 
naar een instelling. Ook om deze reden wordt er minder met kunstenaars op locatie gewerkt. Daardoor 
zoekt VZ de scholen nu toch steeds meer op. 
 
Talentontwikkeling 
Ondanks de nadruk op educatie zijn er toch vormen van een doorlopende leerlijn door activiteiten als de 
Kunstklas en de T-factor. Het lijkt er echter wel op dat deze activiteiten bij VZ niet onmiddellijk de 
hoogste prioriteit hebben. De plannen voor de wijkateliers in samenwerking met drie andere partijen zijn 
geen integraal onderdeel van de aanvraag en worden eigenlijk pas in een bijlage uitgebreid toegelicht. 
Bovendien vraagt de Raad zich af of met de inzet van deze drie partijen de kwaliteit die VZ in haar eigen 
projecten levert, ook in deze wijkactiviteiten voldoende gewaarborgd is. De Raad erkent dat het goed is 
dat een sterke organisatie als VZ als spil wil fungeren voor kleinere instellingen in het veld, maar acht het 
nog te vroeg om een gezamenlijke aanvraag van de partijen te honoreren.  
 
Metropoolregio 
Geen opmerkingen 
 
BKV-gelden 
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Villa Zebra is niet alleen een cultuureducatieve instelling, zij is ook een presentatie-instelling van 
beeldende kunst. In deze functie toont Villa Zebra werk van onder andere Rotterdamse kunstenaars. De 
instelling doet daarom ook een beroep op de BKV-geldstroom en wel voor een bedrag van € 35.250. De 
Raad meent, dat Villa Zebra, zoals uit de bijlage ‘Meewerkende kunstenaars in de tentoonstellingen van 
Villa Zebra’ bij haar beleidsplan blijkt, in principe terecht een beroep op deze regeling doet. Een groot 
aantal Rotterdamse kunstenaars wordt door haar bereikt en dat bereik is voor een substantieel deel 
inkomensvormend. Het bereik van kunstenaars overlapt niet grotendeels dat van andere instellingen die 
een beroep op de BKV-regeling doen. Daarmee kan Villa Zebra in beginsel ontvankelijk worden verklaard 
in haar beroep op de regeling. 
 
In beginsel, want het bestedingsplan voor de komende vier jaar is niet voldoende specifiek vanuit deze 
regeling gezien. Bedacht mag worden dat Villa Zebra vanuit haar cultuureducatieve functie in staat is 
zelfstandig artistieke keuzes te maken met het oog op de jonge doelgroep die zij wil bereiken. Van een 
presentatie-instelling mag worden verwacht dat zij een expliciete artistieke lijn formuleert. De 
gepresenteerde “Aanvulling op de paragraaf presentaties” is cijfermatig voldoende, maar inhoudelijk te 
mager. Er kan wat de Raad betreft aan Villa Zebra een subsidie ten laste van de BKV-regeling worden 
toegekend voor het gevraagde bedrag, onder de voorwaarde dat Rotterdamse kunstenaars worden 
ingeschakeld bij specifieke educatieve projecten van de instelling. Hierbij heeft het geven van 
opdrachten of het coproduceren van kunstwerken de voorkeur. De resultaten van de opdrachten en/of 
coproducties dienen in Villa Zebra gebruikt te worden voor de eigen presentaties en zo mogelijk ook 
elders in Rotterdam te zien zijn op voor de kunstenaars relevante plaatsen. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap + 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 VIVID 

 
Samenvatting advies 

De kwaliteit van de tentoonstellingen die VIVID brengt (naast zijn reguliere verkoopactiviteiten als 
galerie) zijn onweersproken van kwaliteit. VIVID heeft een goede reputatie, nationaal en internationaal. 
De positionering van VIVID is helder. De instelling heeft uitgesproken designopvattingen en met de zes 
tentoonstellingen per jaar wordt een bepaald publiek goed bediend. Ondersteuning van de websites, die 
als portals op zich nuttig kunnen zijn voor de designwereld, is echter geen taak die past binnen de 
criteria van het Rotterdamse cultuurplan. 
Aangevraagd: € 95.000 en uit BKV-gelden € 45.000 
Advies: Positief € 40.500 en uit BKV-gelden € 45.000  
 

Beschrijving aanvraag  
Stichting Vormgevingsgalerie VIVID beheert een productie- en presentatieruimte voor hedendaags design. 
VIVID kiest daarbij voor ‘design art’, vormgeving die dicht tegen de beeldende kunst aanligt. VIVID heeft 
als eerste doelstelling om in de nieuwe cultuurplanperiode design art een volwassen plek te geven als 
onderdeel van de beeldende kunsten. Dutch design heeft internationaal een goede naam opgebouwd en 
VIVID speelt daarop in met een zeer goed bekeken website en presentaties op buitenlandse beurzen. 
Sinds enige tijd heeft VIVID een nieuwe locatie. In de plint van The Red Apple laat men zes 
tentoonstellingen per jaar zien, waarvan één met een modern-historisch erfgoedkarakter. Het accent ligt 
op het tonen van recente werken van nieuwe generaties vormgevers, zowel kant-en-klare producten als 
concepten. Vanaf 2013 wil VIVID jaarlijks op een wisselende locatie in het centrum van de stad nieuw 
werk tonen van een Rotterdamse vormgever (en vraagt voor dit onderdeel een BKV-bijdrage aan). 
VIVID is enerzijds een commerciële onderneming, een eenmanszaak, anderzijds een stichting die reeds in 
het vorige cultuurplan subsidie kreeg voor de productie van tentoonstellingen en het beheer van de 
website. De website designartnews.com is een goed bijgehouden encyclopedie, archief en nieuwsbrief 
ineen over designontwikkelingen, in Nederland en wereldwijd. Samen met de eigen website 
galerievivid.com trekt deze meer dan 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Deze informatieve websites worden 
in Nederland intensief gebruikt in de opleidingsinstituten. 
VIVID vraagt een cultuurplanbijdrage van € 95.000 voor de zes tentoonstellingen per jaar in eigen huis en 
voor het beheer van de website. Voor de exploitatiekosten van een jaarlijkse tentoonstelling van een 
Rotterdamse vormgever in het centrum van de stad (in een leegstaande ruimte) vraagt VIVID een BKV-
bijdrage van € 45.000 per jaar. 
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  5.000 6.000  
structurele subsidie rijk 0 0  
  gemeente 40.500 40.500  
eigen inkomsten  91.000 75.000  
omzet  132.000 116.000  
bezoekersratio*  8,10 6,80  
eigen inkomstenratio**  224,7% 185,2%  
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De kwaliteit van de tentoonstellingen die VIVID brengt (naast zijn reguliere verkoopactiviteiten als 
galerie) zijn onweersproken van kwaliteit. VIVID heeft een goede reputatie, nationaal en internationaal, 
getuige de belangrijke beurzen waarop zij wordt toegelaten. VIVID kiest artistiek-inhoudelijk voor een 
objectgerichte benadering. Social design, vormgeving als onderdeel van een maatschappelijke aanpak, 
valt buiten de aandachtsfeer van deze instelling. De positionering van VIVID is daarmee helder. VIVID 
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heeft uitgesproken designopvattingen en met de zes tentoonstellingen per jaar wordt een bepaald publiek 
goed bediend. De tentoonstellingen gedeeltelijk historisch van aard en gedeeltelijk op nieuw talent 
gericht, signaleren nieuwe ontwikkelingen. De tentoonstellingen zijn van hoog niveau en dubbelen niet 
met wat elders in Rotterdam te zien is. Een bijdrage in de kosten van deze op zich altijd onrendabele 
tentoonstellingen is, uit een oogpunt van de presentatie van goed design in Rotterdam, nuttig.  
 
VIVID vraagt ook een cultuurplanbijdrage voor het onderhouden van enkele websites. Naar de mening van 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ligt hier geen taak voor de gemeente. De websites van VIVID 
worden veel geraadpleegd, als agenda en overzicht van interessante designgebeurtenissen. De sites 
hebben een duidelijke portal-functie. Het ontbreekt op de websites aan reflectie op ontwikkelingen, aan 
een eigen visie op design. Ondersteuning van deze websites, die als portals op zich nuttig kunnen zijn 
voor de designwereld, is gelet op deze specifieke inhoud geen taak die past binnen de criteria van het 
Rotterdamse cultuurplan. 
 
DNA van de stad 
De bijdrage van VIVID aan de criteria, verzameld onder de term DNA van de stad, is naar behoren. Als 
presentatieplek in de binnenstad draagt de instelling bij aan de kwaliteitsverbetering van de binnenstad. 
VIVID ondersteunt zowel nationaal als internationaal het karakter van Rotterdam als stad van goede en 
belangrijke vormgeving. 
 
Ondernemerschap 
Het ondernemerschap van VIVID is zoals het hoort bij een galerie en presentatieplek op dit niveau. De 
galerie opereert in een moeilijke marktsituatie, de tentoonstellingen en de website zijn geen zaken waar 
gemakkelijk geld van derden voor gegenereerd kunnen worden, gelet op de niche waarbinnen VIVID 
opereert. 
 
Talentontwikkeling 
Van een bijdrage aan talentontwikkeling kan in het geval van VIVID niet gesproken worden. De 
tentoonstellingen betreffen vormgevers die reeds klassiek en erkend zijn dan wel jong en veelbelovend. 
Van een specifieke bijdrage aan lokale talentontwikkeling is geen sprake. 
 
Metropoolregio 
Als nationaal en internationaal erkende presentatieplek van goede vormgeving speelt de relatie met de 
metropoolregio geen bijzondere rol. 
 
BKV-gelden 
De Raad meent dat VIVID voor een bijdrage uit de BKV-gelden in aanmerking komt omdat VIVID een 
categorie Rotterdamse vormgevers bereikt die voor een inkomensvormende ondersteuning in aanmerking 
komt die niet reeds door een andere instelling wordt bediend. De Raad vindt echter het onder deze titel 
ingediende voorstel van VIVID (één tentoonstelling per jaar in een leegstaand pand in het centrum) weinig 
doordacht en geloofwaardig. VIVID behoort met haar uitstekende kennis van de Rotterdamse 
vormgeverswereld een betere besteding van de gelden te kunnen garanderen, een besteding waarmee zij 
daadwerkelijk steun geeft aan de ontwikkeling van een specifieke en belangrijke groep Rotterdamse 
ontwerpers. De Raad stelt voor VIVID een subsidie ten laste van het BKV-budget toe te kennen voor het 
scheppen van meerdere opdrachtsituaties of coproducties. Dit op een zodanige wijze dat de resultaten 
van deze opdrachten en/of coproducties binnen het reguliere tentoonstellingsprogramma van VIVID of 
elders op een goede plek in Rotterdam kunnen worden getoond. De Raad reserveert voor dit doel het 
gevraagde bedrag van € 45.000 in zijn advies over het BKV-budget 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Wereldmuseum 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de inhoud van het beleidsplan van het 
Wereldmuseum. De keuze van het museum om zich te ontwikkelen tot een gespecialiseerd kunstmuseum 
voor aziatische kunst worden goed beargumenteerd. Over de tentoonstellingen van het museum is de 
Raad minder enthousiast, er is weinig variatie in de presentatie van de vaste en er zit weinig lijn in de 
wisseltentoonstellingen. Op het gebied van ondernemerschap zijn de vooruitzichten gunstig; er worden 
voldoende eigen inkomsten gegeneerd om per jaar twee wisseltentoonstellingen te bekostigen en de 
uitvoering van het Revitaliseringsplan van het museum verloopt voorspoedig. De Raad stelt daarom voor 
het Wereldmuseum voor enkele bescheiden museale functies op te nemen in het cultuurplan, zodat het 
museum in de tussentijd kan werken aan het scheppen van voorwaarden voor een volledige financiële 
onafhankelijkheid van het museum in 2016, conform de eigen ambities van het 
museum.  
Aangevraagd: € 5.204.000  
Advies: Positief voor € 2.650.000 
 

Beschrijving aanvraag 
Kernactiviteiten van het Wereldmuseum zijn het verzamelen, beheren en presenteren van stukken met 
een grote kunsthistorische waarde. Het museum kan zich internationaal onder de top van de instellingen 
op het gebied van niet-westers kunst scharen. Het museum concentreert zich in de vaste opstelling op 
historische niet-westerse kunst en op stukken met een grote kunsthistorische waarde. In de 
thematentoonstellingen is plaats voor zowel historische als hedendaagse kunst. Belangrijke 
uitgangspunten voor het museum zijn het tonen van de objecten in een esthetische presentatie, 
ondersteund door een duidelijk verhaal dat inzicht, begrip en respect oproept. Het museum wil uitgroeien 
tot een icoon van de stad Rotterdam, het biedt een totaalbeleving met aantrekkingskracht voor alle 
bevolkingsgroepen.  
Inhoudelijk zal het Wereldmuseum zich de komende jaren ontwikkelen tot een Pacific & Asian Art 
Museum, door een focus in de vaste collectie op het verzamelen, beheren en presenteren van een 
kerncollectie van hoogwaardige kunst uit Azië en Oceanië. De kwaliteit van deze collecties is bijzonder 
hoog en een keuze voor de focus op deze collecties versterkt het profiel van het museum ook in 
internationaal verband en zullen de komende decennia aan betekenis winnen. In het voetspoor van de 
nieuwe intensieve economische betrekkingen worden ook culturele relaties sterker. Architecten en 
beeldend kunstenaars zijn over en weer actief. Van oudsher bestaan er sterke historische relaties tussen 
Nederland en Aziatische landen, hetgeen weerspiegeld wordt in de samenstelling en de kwaliteit van de 
collectie. 
Door deze keuze voor dit zwaartepunt in het museumbeleid ligt het voor de hand om de collectie deels te 
ontzamelen. Daarmee kan tegelijkertijd financiële ruimte worden geschapen om de zakelijke positie van 
het museum voor de lange termijn veilig te stellen. Het beroep op overheidsmiddelen kan daardoor 
worden verkleind. Het Wereldmuseum stelt voor om de opbrengst uit verkoop van de collectie-onderdelen 
te storten in een langjarig investeringsfonds waarvan de rente aangewend wordt voor behoud, beheer, 
ontsluiting en presentatie van de collectie. Dit alles onder strikte voorwaarden en toezicht van de 
gemeente. Deze gedachte is overigens nog niet geconcretiseerd in de bij het beleidsplan behorende 
meerjarenbegroting. Het gaat nu om de principevraag aan de gemeente of voor deze benadering ruimte 
is. 
Zakelijk gezien is het museum ondernemend en economisch gezond. De organisatie is nu reeds voor een 
wezenlijk deel van haar budget zelfvoorzienend, streeft ernaar om vanaf 2016 grotendeels onafhankelijk 
te zijn van de traditionele overheidsfinanciering. Het Wereldmuseum en het restaurant zijn in korte tijd 
een vaste en favoriete ontmoetingsplaats voor velen geworden. Het merendeel van de bezoekers voor de 
collectie en de tentoonstellingen komt van buiten Rotterdam. Het prachtig verbouwde museum is een 
gewilde plek voor bijeenkomsten. Zaalverhuur en banqueting zijn ondergebracht in een aparte 
vennootschap die in handen van de beherende museumstichting is en die goede omzetten laat zien. De 
revenuen daarvan worden geïnvesteerd in het museum, voornamelijk in de financiering van 
wisseltentoonstellingen. De aantrekkingskracht van het museum zal nog versterkt worden door nieuwe 
producten te ontwikkelen (concerten in samenwerking met de concertmeester van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, de toevoeging van nog eens 350m2 expositieruimte door verbouwing van 
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kantoorruimte, een beeldenpromenade aan de Maas, aanlichting van het pand). Voor enkele van deze 
nieuwe producten worden incidentele bijdragen van de gemeente gevraagd.  
 
Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  9.992 126.037 94.933 
structurele subsidie rijk 0 0 0 
  gemeente 5.144.000 5.144.000 5.144.000 
eigen inkomsten  1.234.000 4.602.000 4.712.000 
omzet  6.378.000 9.746.000 9.856.000 
bezoekersratio*  514,80 40,80 54,20 
eigen inkomstenratio**  24,0% 89,5% 91,6% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken 29 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft waardering voor de inhoud van het beleidsplan van het 
Wereldmuseum. Het plan is helder geschreven en schetst het dilemma waarvoor het museum nu staat: of 
een breed georiënteerd wereldmuseum blijven of kiezen voor de functie van een gespecialiseerd museum 
voor een bepaalde regio. Er zijn nog wel meer mogelijkheden dan alleen deze twee, maar het is 
begrijpelijk, dat het Wereldmuseum er voor kiest zich om te vormen tot een Museum voor Aziatische 
Kunst. In ieder geval zijn daar voldoende inhoudelijke argumenten voor aangedragen. 
Als een museum voor een dergelijke route kiest rijst vervolgens de vraag wat je met de collectie doet. 
Goed bewaren, omdat een volgende directeur wellicht andere keuzes wil kunnen maken, of selectief 
afstoten. De Raad verzet zich niet principieel tegen deze laatste optie, maar meent dat de financiële 
onderbouwing hiervoor vooralsnog erg speculatief is. Mocht verder onderzoek uitwijzen dat dit een 
haalbaar financieringsmodel is, dan zal de Raad zich niet verzetten. Wel adviseert de Raad om naast een 
beoordeling van het ontzamelvoorstel op het niveau van Rotterdam ook een landelijke check te doen 
plaatsvinden. De gemeente Rotterdam is immers het overheidslichaam dat samen met het rijk het 
overgrote deel van de etnografische voorwerpen in openbare Nederlandse collecties beheert. De Raad 
adviseert dan ook om het ontzamelingsproces te laten toetsen door een door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (REC) samengestelde onafhankelijke commissie met als doel te voorkomen dat objecten 
die onmisbaar zijn voor de Collectie Nederland worden ontzameld. 
Wat betreft de presentatiefunctie van het Wereldmuseum is de vaste opstelling mager. De spirituele 
betekenis en de esthetische waarde van de voorwerpen worden overal op ongeveer dezelfde wijze onder 
de aandacht gebracht, er is weinig variatie. De tijdelijke tentoonstellingen zijn wel gevarieerd, maar op 
dit punt is er sinds de heropening nog weinig lijn in de programmering te ontdekken. De programmering is 
grillig, vooral gericht op spectaculaire of exotische voorwerpen en vertoont weinig verband met de 
collectiepresentatie. Het museum lijkt op dit onderdeel afhankelijk van andere instanties die 
tentoonstellingen samenstellen en internationaal ter overname aanbieden aan musea en kunsthallen. 
Waarna het Wereldmuseum deze tentoonstellingen overigens wel weer met veel overtuigingskracht aan 
een breed publiek in Nederland weet te presenteren. 
 
DNA van de stad 
Het Wereldmuseum heeft een opvallende eigen kleur in het museumlandschap aangenomen, zowel 
nationaal als lokaal. Het draagt actief bij aan het goed functioneren van zijn plaats van vestiging in de 
stad, het zorgt voor een levendige uitstraling. 
 
Ondernemerschap 
Het Wereldmuseum schrijft in zijn beleidsplan: “De organisatie, die anders dan vele andere musea, nu 
reeds voor een wezenlijk deel van haar budget zelfvoorzienend is, streeft ernaar om vanaf 2016 
grotendeels onafhankelijk (te) zijn van traditionele overheidsfinanciering.” In dit licht bezien is het 
verwonderlijk dat het museum in zijn meerjarenbegroting voor de komende vier jaar aangeeft op een 
totaal aan inkomsten van bijna € 6,5 miljoen een gemeentesubsidie van € 5,2 miljoen te vragen. Die 
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verhouding is ongunstig in het licht van wat andere musea doen en kan moeilijk als “voor een wezenlijk 
deel zelfvoorzienend” worden gekarakteriseerd. 
Er is echter ook op basis van de gegevens die het museum levert een veel positievere interpretatie van 
het ondernemerschap van het Wereldmuseum mogelijk en aan die interpretatie geeft de Raad de 
voorkeur. De uitvoering van het Revitaliseringsplan van het museum (2006) verloopt voorspoedig. Het 
aantal vaste medewerkers in dienst van het museum is teruggebracht van 59 naar 37 fte. De omzet van de 
winkel en vooral van de horeca en de zaalverhuur (ondergebracht in aparte vennootschappen) ontwikkelt 
zich vanaf de heropening eind 2009 stormachtig. Het museum meldt, dat de kosten van de twee tijdelijke 
tentoonstellingen per jaar worden gedekt door de winsten van deze vennootschappen. Dat is uit het 
oogpunt van ondernemerschap goed nieuws.  
Voor het museum resteren thans de kosten van het museummanagement, het collectiebeheer (door het 
museum geraamd op € 630.000 per jaar), de kosten van het beheer van de vaste collectie en de 
huisvestings- en bewakingskosten van de (relatief kleine) zalen voor de tijdelijke tentoonstellingen. 
Resterende kosten van gebouw en personeel, die geen museale functie hebben moeten worden 
doorbelast. De Raad stelt voor ten behoeve van deze bescheiden museale functies een cultuurplansubsidie 
van € 2.650.000 per jaar ter beschikking te stellen. Dit bedrag ligt ongeveer halverwege de subsidie bij de 
start van het lopend cultuurplan in 2009 en de financiële situatie waarin het museum na het jaar 2016 
hoopt te verkeren. In de tussentijd kan worden gewerkt aan het scheppen van de voorwaarden voor een 
volledige financiële onafhankelijkheid van het museum. 
 
Talentontwikkeling 
Het Wereldmuseum was ooit koploper op het punt van binnen- en buitenschoolse educatie. Met name 
Hotel het Reispaleis was in de museumwereld een inspirerende activiteit die veel kinderen trok. Educatie 
is nu geen prioriteit meer in het beleid. Er worden per jaar slechts 1250 schoolkinderen uit het primair 
onderwijs en 2500 uit het voortgezet onderwijs verwacht. Daarmee scoort het Wereldmuseum onder het 
niveau waarop een museum van deze omvang in Rotterdam opereert en behoort qua leerlingbereik tot de 
kleinere musea. 
 
Metropoolregio 
Deze factor speelt geen rol. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap - of + 
 Talentontwikkeling - 
 Metropoolregio nvt 
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 Witte de With 

 
Samenvatting advies 

De kwaliteit van haar tentoonstellingsprogramma is de belangrijkste kwaliteit van Witte de With en reden 
om de instelling in het cultuurplan op te nemen. Witte de With bedient een specifiek (inter)nationaal 
publiek. Echter, Witte de With staat wel met haar rug naar het algemene publiek en naar de stad. De 
instelling toont zich hermetisch en introvert. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat ervan uit 
dat de aansluiting met de stad in de komende cultuurplanperiode hervonden wordt. 
Aangevraagd: € 550.000 en uit BKV-gelden € 250.000 
Advies: Positief € 421.500 en uit BKV-gelden € 250.000 
 

Beschrijving aanvraag  
Witte de With, Center for Contemporary Art, is een internationaal opererend kunstencentrum met 
Rotterdam als thuisbasis. Sinds de oprichting in 1990 wordt de instelling gesteund door de gemeente 
Rotterdam en ontvangt ook substantiële rijkssteun. De instelling onderzoekt wereldwijd nieuwe 
ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van 
tentoonstellingen, onderzoeksprogramma’s, theoretische en educatieve programma’s, publicaties en 
publieksevenementen. De artistieke leiding van Witte de With wisselt statutair iedere 3 tot 6 jaar; de 
nieuwe artistiek leider is op 1 januari jl. begonnen.  
Witte de With werkt met kunstenaars die in en buiten het pand aan de Witte de Withstraat hun werk op 
een vaak voor hen nieuwe manier presenteren. De instelling is vaak een springplank voor beginnende 
professionals. Witte de With werkt met internationale (gast)curatoren en heeft een zeer breed 
internationaal netwerk waardoor de eigen projecten ook wereldwijd kunnen worden gecommuniceerd en 
soms getoond. Met veel zorg worden publicaties uitgebracht die eveneens wereldwijd worden 
gedistribueerd. Witte de With is in Nederland de grootste instelling in haar soort. Haar publiek komt voor 
30% uit het buitenland. De instelling is daarmee een prominente internationale locatie in de binnenstad 
van Rotterdam. 
Voor de komende jaren ligt het accent in het beleid op het verder uitbreiden van het internationale 
netwerk, in het bijzonder gericht op gebieden die steeds belangrijker worden voor Nederland en Europa, 
namelijk het gebied van Oost-Turkije tot in China. Daarnaast zullen drie leidmotieven de richting van de 
programma’s bepalen 

 transhistoriciteit - Humanisme in het hedendaagse realisme 
 contra-moderniteit – Herziening van gelijkenis en gelijkheid 
 transgressies - Transities en Transformaties 

Witte de With werkt de komende jaren met op de leidmotieven gestoelde thematische 
groepstentoonstellingen, verstrekt commissies en opdrachten voor kunstwerken, onderzoeksprogramma’s 
en performances, maakt soloprojecten mogelijk van opkomende kunstenaars en grootschalige producties 
voor een breed publiek. Educatieve programma’s nemen al lang een structurele plaats in het programma 
in. Wat talentontwikkeling betreft richt men zich op jonge mensen, gemiddeld tussen de 14 en 25 jaar 
oud. Er is een breed scala aan discursieve en educatieve projecten, aan talentontwikkeling en aan 
publicaties. 
Witte de With vraagt een cultuurplanbijdrage van € 800.000 inclusief de BKV-gelden. Vanaf haar 
oprichting is de exploitatie van deze instelling mede gefinancierd uit de BKV-geldstroom, echter anders 
dan bij andere instellingen niet met geoormerkte bijdragen maar als algemene, niet gespecificeerde 
exploitatiebijdrage. De instelling bepleit nu één algemene uitkering uit het cultuurplanbudget in plaats 
van deze ingewikkelde cofinanciering die bij de recente bezuiniging op het BKV-budget complicaties gaf. 
In het gevraagd bedrag zit een uitbreiding van de personeelsformatie met 2 fte, nodig om de ambities op 
het terrein van educatie, communicatie en fondsenwerving te kunnen realiseren. Daarnaast wordt in een 
verbouwing van de begane grond van het eigen pand (dat men deelt met huurder TENT./CBK) voorzien. 
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  16.168 23.726 22.657 
structurele subsidie rijk 865.500 846.500 846.500 
  gemeente 421.500 421.500 421.500 
 BKV gelden 337.200 327.000 286.500 
eigen inkomsten  911.000 839.000 357.000 
omzet  2.198.000 2.107.000  
bezoekersratio*  100,50 67,20 68,60 
eigen inkomstenratio**  56,1% 52,6% 23,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
* totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen  
 
Artistieke kwaliteit 
Witte de With heeft een vrij unieke positie in Nederland, want dankzij haar internationale karakter, 
kwaliteit en inhoudelijk profiel laat zij kunst zien die relevant is binnen een deel van de kunstwereld, die 
door de kunstwereld (kunstenaars, critici, verzamelaars en curatoren) op waarde wordt geschat en 
daarbuiten op korte of lagere termijn haar betekenis krijgt. Voor deze kunst is een internationaal –en 
vanzelfsprekend– nationaal publiek. Tegelijk is het zo dat het kosmopolitische en transnationale karakter 
van de globale culturele processen waaraan Witte de With deelneemt bij Rotterdam hoort. Het zou 
inhoudelijk een verlies zijn als Witte de With er niet meer is. Het gaat om kunst die niet elders in 
Rotterdam te zien is en die grotendeels ook niet elders in Nederland getoond wordt. De kwaliteit van haar 
tentoonstellingsprogramma is de kwaliteit van Witte de With .Voldoende reden, kortom, om Witte de With 
te blijven steunen. 
Het recente aantreden van een nieuwe directeur is een hoopvolle kans om het in een aantal opzichten 
beter te doen dan de afgelopen jaren en bovenal de aansluiting bij de stad te zoeken. Want Witte de With 
verkeert al jaren in een spagaat. Enerzijds wordt de instelling naast haar programma terecht geprezen om 
haar educatieve activiteiten. Deze zijn van behoorlijk niveau en het is knap dat dit lukt met dit type 
kunst. Anderzijds staat Witte de With met haar rug naar het algemene publiek en naar de stad. De 
instelling toont zich hermetisch en introvert. In haar uitingen (zaalteksten, debatten en discussies, 
boeken en tijdschriften) lijkt zij dédain te tonen voor het niet-ingewijde publiek.  
Op het programma van de instelling is artistiek-inhoudelijk weinig aan te merken. Dat het publiek het niet 
gemakkelijk wordt gemaakt met dit soort kunst is begrijpelijk. Maar niet begrijpelijk is het ontbreken van 
pogingen om dat publiek te belonen voor zijn doorzettingsvermogen, om het publiek zich welkom te laten 
voelen. In de cultuurplanaanvraag schrijft de instelling uitvoerig over al haar samenwerkingsverbanden 
binnen Rotterdam. Maar met haar eigen huurder op de begane grond, TENT./CBK, is de samenwerking zo 
goed als non-existent. En dat terwijl TENT. wel weet hoe ze de stad bij haar activiteiten moet betrekken. 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat ervan uit dat in de komende cultuurplanperiode de 
aansluiting met de stad gevonden wordt en dat dit nieuwe kansen voor Witte de With en haar publiek 
biedt. 
 
DNA van de stad 
Witte de With mist aansluiting bij Rotterdam, stelt zich afstandelijk op ten opzichte van de stad, en 
communiceert daar buitengewoon slecht mee. Zij slaagt er onvoldoende in om relevante personen en 
instellingen in de stad deelgenoot te maken van het internationale karakter van de circuits waaraan zij 
deelneemt. De Raad beveelt de nieuwe directeur aan voor een betere verankering van de instelling in de 
stad te zorgen en het aanzien van Witte de With in de stad op hoger niveau te brengen. 
 
Ondernemerschap 
Het ondernemerschap van de instelling is niet opvallend goed ontwikkeld. Naast de huuropbrengst van de 
benedenverdieping waar TENT./CBK is gehuisvest zijn de eigen inkomsten vrij laag. De publieksinkomsten 
zijn minimaal. De plannen voor het doen stijgen van de eigen inkomsten zijn vaag. Witte de With wil door 
de aanstelling van meer personeel het niveau van de eigen inkomsten vergroten, maar geeft niet aan wat 
te doen als die uitbreiding niet mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is Witte de With in sterke mate 
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afhankelijk van een rijksbijdrage (van 500.000 euro op een omzet van 1,7 miljoen euro) die op dit 
moment onzeker is. Een plan-B lijkt niet voorhanden.  
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling is bij Witte de With in goede handen. Er is een duidelijke focus op jongeren tussen de 
14 en 25 jaar, peer led en co-creatie zijn daarbij uitgangspunten. Er zijn verdiepende masterclasses en 
workshops voor studenten en young professionals in de beeldende kunst. Er zijn onderzoeksprojecten en 
fellowships. Daarnaast is er een duidelijk educatief programma gericht op middelbaar en hoger onderwijs. 
Gelet op het soort kunst waarop Witte de With zich richt is de inzet op dit onderdeel bovengemiddeld 
goed. 
 
Metropoolregio 
De metropoolregio speelt geen rol van betekenis voor een instelling als Witte de With. 
 
BKV-gelden 
Vanaf de oprichting krijgt Witte de With een substantiële bijdrage uit de BKV-geldstroom als integraal 
onderdeel van de exploitatie in verband met de internationale positie van de instelling. Nu de gemeente 
deze geldstroom meer en meer richt op inkomensvorming van kunstenaars begint deze financieringswijze 
te wringen. De instelling zou liever af willen van deze gecompliceerde constructie en een ongedeelde 
bijdrage uit de cultuurplanmiddelen willen ontvangen. De Raad kan zich deze wens goed voorstellen. 
Echter, gelet op de krappe middelen in het cultuurplanbudget en de ruimte die er wel dergelijk is in het 
BKV-budget stelt de Raad op pragmatische gronden toch voor om de situatie de komende jaren te laten 
voor wat ze is. 
De Raad tekent hierbij nog aan, dat de BKV-gelden bedoeld zijn voor de ondersteuning van Rotterdamse 
kunstenaars en vormgevers. Omdat de instelling een gemengde financiering ontvangt is het niet op 
voorhand duidelijk aan welke van haar artistieke keuzes de voorwaarde kleeft dat besteding van de 
middelen ten gunste van Rotterdamse kunstenaars en vormgevers dient te geschieden. De Raad merkt dit 
op, nu hij recent heeft vernomen dat de instelling voor het ontwerpen van een nieuwe huisstijl een 
opdracht heeft gegeven aan een ontwerpbureau in Londen. Hiermee bestaat het risico, dat BKV-gelden 
buiten de bestedingssfeer van deze regeling terecht komen. 
 
 Beoordelingskader 
 Artistieke kwaliteit 0 
 DNA van de stad - 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio nvt 
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 World Music and Dance Centre 

 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur betreurt het negatief te moeten adviseren over de aanvraag 
van het World Music and Dance Centre. Het WMDC geeft onvoldoende invulling aan zijn kerntaak, de 
discipline dans is onderbelicht en de paragraaf talentontwikkelingfunctie is te summier. De Raad erkent 
evenwel de mogelijkheden van GROUNDS als podium voor wereldmuziek op deze plek voor de stad, maar 
in de huidige opzet functioneert het niet optimaal.  
Aangevraagd € 259.000 
Advies: Negatief, deze instelling heeft een prioriteit indien aanvullende middelen beschikbaar komen.   
 

Beschrijving aanvraag 
Het World Music & Dance Centre dient zijn cultuurplanaanvraag in voor de podiumactiviteiten onder de 
naam GROUNDS en voor de talentontwikkelfunctie in samenwerking met Roots & Routes. Het beleidsplan 
geeft aan voortzetting van de werkwijze, ontwikkeld en toegepast in het huidige cultuurplan, met een 
open vizier richting markt en samenleving en in samenwerking met verschillende partners als Music 
Matters, SKVR, Codarts en Roots & Routes. Voor de beleidsperiode 2013-2016 zijn de volgende ambities 
geformuleerd 

 het bestendigen en uitbouwen van de positie van GROUNDS als kernpodium voor wereldmuziek in 
Rotterdam 

 het doorzetten van verjonging van het publiek 
 het generen van meer eigen inkomsten ondermeer door de producten sterker te richten op de markt  
 klein, flexibel en wendbaar te blijven 
 de jaarlijkse Summerschool van Roots & Routes vervangen door een doorlopend programma 
 het beter bedienen van talent door de ontwikkeling van een impresariaatfunctie met Roots & Routes 

De aanvrager stelt dat de multiculturaliteit die verbonden is met de uitdagingen van de samenleving en de 
cultuursector ten grondslag ligt aan de missie van het WMDC. Die missie laat zich kernachtig omschrijven 
als “voorzien in de behoefte die bestaat tussen markt en de samenleving naar musici en dansers die onze 
huidige geglobaliseerde en multiculturele samenleving representeren”. Het WMDC signaleert, initieert, 
ontwikkelt, programmeert en koppelt genoemde samenwerkingspartners aan elkaar om invulling te geven 
aan de activiteiten, die zijn te onderscheiden in podiumactiviteiten, educatie&talentontwikkeling en 
onderzoek&ontwikkeling. Met deze combinatie van activiteiten claimt WMDC bijzonder te zijn, er zijn 
geen vergelijkbare andere organisaties.  
Een grootstedelijke omgeving met veel interactie en dialoog tussen culturen biedt een vruchtbare 
voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe muziek- en dansvormen en werkt inspirerend door een blik 
buiten het bekende. Daarin ligt de focus van het WMDC. Het WMDC beschouwt de wereldmuziek daarom 
niet zozeer als een muziekgenre, maar als een relevante beweging binnen de muziekwereld.  
GROUNDS, de concertprogrammering, is het vlaggenschip van het WMDC. Het is het meest zichtbare deel 
van het podiumprogramma. Naast GROUNDS is er de gezamenlijke programmering met de partners en de 
masterclasses en workshops in samenwerking met Codarts, Roots & Routes en Music Matters. Daarnaast 
zijn er programma’s van derden. De komende periode wil het WMDC de ontwikkelingen doorzetten die zijn 
ingezet bij de herdoop van de podiumactiviteiten naar het nieuwe GROUNDS. De verandering heeft 
aangetoond dat er behoefte bestaat bij het Rotterdamse publiek naar nieuwe ontdekkingen en wereldse 
grootstedelijke programmering.  
Op het gebied van talentontwikkeling en educatie is de samenwerking met Roots & Routes stevig 
verankerd. Roots & Routes heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met een doorlopend programma voor 
talentontwikkeling op verschillende niveaus, gericht op dansers, muzikanten en mediamakers. Het WMDC 
en Roots & Routes zijn in de leemtes gesprongen die worden achtergelaten door de reguliere aanbieders 
van kunstvakonderwijs op het gebied van dans en muziek. Voor het aanspreken en bedienen van grote 
groepen Rotterdammers is de alternatieve vorm van het WMDC een zeer geschikte vorm, omdat het 
flexibel is en leerdoelen op maat kunnen worden geformuleerd. Onderzoek naar de effecten van de 
educatieve projecten en de talentontwikkeltrajecten staat nog in de kinderschoenen omdat het een vrij 
ongrijpbaar veld is tussen methodiek en informele overdracht in.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  8.717 32.756 26.318 
andere subsidie  0 132.000 0 
structurele subsidie gemeente 259.000 259.000 259.000 
eigen inkomsten  708.000 720.000 334.000 
omzet  431.000 664.000  
bezoekersratio*  29,70 11,90 9,80 
eigen inkomstenratio**  273% 184% 129,0% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
In de startfase van het WMDC waren de doelstellingen helder en de ambities duidelijk. Het WMDC claimde 
een leidende positie op het gebied van de wereldmuziek en –dans en dit leidde zelfs tot een 
internationale positionering op het gebied van kunstvakonderwijs. In het nieuwe beleidsplan ontbreekt 
een duidelijke visie op de diversiteit in de programmering van wereldmuziek, alsmede een werkplan. Het 
WMDC heeft aan autonomie ingeboet hetgeen mede veroorzaakt is door de grote invloed van 
samenwerkingspartners in de organisatie. Vooral urbanstromingen nemen een steeds grotere plek in ten 
koste van de eigen signatuur van het WMDC als centrum voor wereldmuziek en –dans. Daarbij merkt de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op dat er voor het gevraagde bedrag relatief weinig presentaties 
zijn.  
 
DNA van de stad 
Het WMDC en podium GROUNDS zijn gevestigd in een belangrijk creatief cluster: Delfshaven. De Raad 
onderschrijft de waarde die GROUNDS kan hebben voor de stad en voor zijn directe omgeving. Een rijke 
en cultureel diverse programmering van concerten en talentontwikkelingsactiviteiten zou goed aansluiten 
bij de cultureel diverse achtergrond van de buurtbewoners. De buurt wordt nu weinig betrokken bij de 
activiteiten in GROUNDS. Dit stelt de Raad teleur, temeer omdat WMDC/GROUNDS hier incidenteel wel in 
slaagt bij initiatieven als de reeks FullMoon. Dit trekt jongeren en muzikanten uit de wijk Delfshaven én 
andere wijken van de stad. De Raad ziet kansen in de functie van GROUNDS als een waardevolle plek voor 
cultureel diverse programmering en talentontwikkeling die én binding heeft met de wijk én de cultureel 
diverse bewoners van de stad. De Raad vindt de invulling van deze functie nu niet optimaal, maar ziet wel 
dat GROUNDS de mogelijkheden in zich draagt om uit te groeien tot een bruisend en typische Rotterdams 
podium voor cultureel diverse programmering en talentontwikkeling.  
 
Ondernemerschap 
Het WMDC heeft haar stakeholders goed in het vizier en weet inkomsten te verwerven uit diverse 
financiële bronnen. In de productontwikkeling werkt WMDC met veel verschillende partijen samen. Het 
WMDC claimt een sociaal-economische impuls te bieden aan Delfshaven door het creëren van 
hoogwaardige werkgelegenheid,de Raad ziet hiervan echter weinig voorbeelden. Door zich scherper te 
profileren en beter te programmeren, kan dit in de toekomst ten goede veranderen.  
Met de oprichting van een podium met horecafaciliteiten toont het WMDC ondernemerschap. De horeca-
inkomsten van GROUNDS worden echter te optimistisch ingeschat.   
 
Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling en empowerment is een kerntaak van WMDC/GROUNDS, maar helaas staat er weinig 
over talentontwikkeling in het beleidsplan. Het WMDC ontwikkelt een methodiek in samenwerking met 
veel partners waardoor een typische WMDC-signatuur niet goed uit de verf komt. Uit het beleidsplan blijkt 
met name dat de waardevolle talentontwikkelingsprojecten zijn uitbesteed, maar het is niet duidelijk wat 
de rol van en meerwaarde voor het WMDC zelf is. Het stelt de Raad teleur dat baanbrekende workshops en 
de ontwikkeling van vernieuwende overdrachtsvormen niet worden toegelicht.  
Het WMDC zou een vliegwiel in de stad moeten zijn voor talentontwikkeling op het gebied van 
wereldmuziek- en dans en urban arts. GROUNDS biedt voor veel jonge artiesten een mogelijkheid zich op 
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een podium te laten zien. WMDC/GROUNDS moet zich vooral op de podiumfunctie en de aan het podium 
gelieerde talentontwikkeling focussen om zo uit te groeien tot de thuisbasis voor cultureel diverse 
programmering en talentontwikkeling.  
 
Metropoolregio 
Het werkterrein van het WMDC is vooral lokaal. De rol in de metropoolregio is klein, Korzo in Den Haag en 
Nyama in Delft worden in het beleidsplan genoemd, maar doen in de praktijk weinig met wereldmuziek. 
Bovendien wordt de samenwerking niet concreet toegelicht. 
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit - 
 DNA van de stad 0 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling 0 
 Metropoolregio nvt 
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 WORM 
 
Samenvatting advies  

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert positief over de aanvraag van WORM/Roodkapje.  
De Raad is overtuigd van de artistieke meerwaarde van WORM voor de stad en acht het initiatief met zijn 
komst naar de Boomgaardstraat een welkome aanwinst voor het centrumgebied. Op het gebied van 
samenwerking tussen WORM en Roodkapje kan de Raad zich nog niet uitspreken, die zal zich moeten 
bewijzen.  
Aangevraagd: € 638.200 en BKV-gelden € 61.800 
Advies: Positief € 400.000 en BKV-gelden € 62.000 
 

Beschrijving aanvraag 
WORM is in 17 jaar uitgegroeid van een kleine club enthousiastelingen tot een (zelfgedoopt) Instituut voor 
Avantgardistische Recreatie dat bestaat uit een kunstenaarscollectief, een podium met winkel en 
videotheek en werkplaatsen voor film, muziek en media onder de naam Parallelle Universiteit. WORM 
maakt zich op voor een nieuwe periode, na de recente verhuizing naar een nieuw pand in de Witte de 
Withstraat. WORM voegt daarmee een multidisciplinaire productie- en presentatieplek toe aan de 
culturele infrastructuur in het centrum van de stad en onderscheidt zich door eigenzinnige programmering 
met een Rotterdamse inslag, een inhoudelijk aanvulling op de bestaande instellingen.  
WORM heeft met Roodkapje samen een cultuurplanaanvraag ingediend. Roodkapje organiseert exposities 
op het terrein van de beeldende kunst met een laagdrempelig karakter. De twee instellingen vullen elkaar 
aan en kunnen interessante programmering bieden aan de verschillende typen publiek; het publieksbereik 
wordt hierdoor vergroot. Samenwerken biedt voordelen op het gebied van administratie, beheer, IT en de 
vrijwilligerspool. 
Beide organisaties menen zich bewezen te hebben als bottom-up organisaties met uitgebreide netwerken, 
ze werken beide met veel vrijwilligers en hebben overeenkomstige werkwijzen op het gebied van 
presentaties van kunst en design. Kenmerkend is het centraal stellen van het zelf doen, het zelf uitvinden 
en participeren. De combinatie tussen beide instellingen moet leiden tot een nieuwe culturele hotspot die 
laagdrempelig en trendsettend, spannend en inhoudelijk agenderend is. Zowel WORM als Roodkapje 
richten zich op een drietal inhoudelijke thema’s die richting geven aan de programmering: avant-garde 
waarin de toepassing van technologie centraal staat, het herscheppen en werken vanuit bestaand 
materiaal en bestaand gedachtegoed en het nadenken over openheid en sharing als groeistrategie.  
De publieke programmering van WORM en Roodkapje kent twee invalshoeken. Ten eerste het signaleren 
en op de bühne brengen van aanbod buiten de mainstream, ten tweede het tonen van wat er tot stand 
komt in de werkplaatsen. Het liefst worden deze twee programmalijnen gekoppeld. Een belangrijk 
speerpunt hierbij is het bieden van een totaalervaring, daarom wordt vooral multidisciplinair 
geprogrammeerd met film, kleinschalige concerten, grotere party’s, theater en beeldende kunst. De 
activiteiten zijn in WORM en op verschillende locaties in het centrum van de stad. Onder regie van 
Roodkapje zal tijdelijk leegstaand vastgoed van creatieve invulling worden voorzien.  
WORM heeft een van de meest uitgesproken cinematheekprogramma’s van Nederland met een sterke 
internationale focus. De filmprogrammering speelt zich af op de grens tussen cinema en beeldende kunst 
en wordt zoveel mogelijk op origineel formaat gepresenteerd. De muziekprogrammering bestaat uit 
concerten die buiten de mainstream vallen, waarbij elektronica en muziek uit aandachtsgebieden  
Zuid-Amerika, Zuid-Europa, Afrika en het Midden Oosten een plek krijgen. WORM is op zoek naar 
onverwachte cross-overs die de culturele diversiteit van de muziekwereld laten zien. Het podium van 
Roodkapje zal vooral plaats bieden aan performance kunst, lokale groepen en kleinere bands op tour. 
Verder zijn er in WORM praatprogramma’s, performances, guerrillatheater en activiteiten op het gebied 
van vormgeving in de sociale media en tentoonstellingen over de snijvlakken van kunst en technologie.  
De activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en informele opleiding worden beschreven als non-
academische Do It Yourself-omleiding voor betrokken enthousiastelingen, geïnteresseerden, aanstormende 
talenten en net-afgestudeerden. Als onderdak voor die zogeheten Parallelle Universiteit dient een drietal 
werkplaatsen van WORM voor film, muziek en media en een werkplaats voor beeldende kunst in 
Roodkapje. Onderwerpen waarop in de werkplaatsen wordt ingegaan zijn onder andere ontwikkelingen in 
de mediatechnologie, gebruik van data en discussies over het gebruik van social media en privacy. \ 
WORM en Roodkapje hebben de ambitie hun publieksbereik te vergroten van 60.000 in 2013 tot 75.000 in 
2016.  
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Beschrijving in kengetallen 2009 2010 2011 
bezoekers  14.737 12.840 14.880 
structurele subsidie rijk 320.000 316.000 191.000 
  gemeente 412.000 412.000 537.000 
eigen inkomsten  56.000 20.000 136.000 
omzet  788.000 748.000  
bezoekersratio*  49,70 56,70 48,90 
eigen inkomstenratio**  7,7% 2,7% 18,7% 
plaats in top 50 Beerda bekende Rotterdamse merken nvt 

 
 * totale structurele subsidie gemeente + rijk gedeeld door aantal bezoekers 
** eigen inkomsten gedeeld door totaal structurele subsidie gemeente + rijk 

 
 
Overwegingen 
 
Artistieke kwaliteit 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft grote waardering voor de programmering van WORM. De 
muziek- en filmprogramma’s zijn vooruitstrevend en staan op hoog niveau. WORM toont de oude en 
nieuwe avant-garde en er is ruimte voor experiment. Daar horen ook mislukkingen bij, WORM is met klem 
geen exploitant van louter succesvolle concepten en schakelt daarom snel. Eerder fungeert WORM als 
laboratorium en ontwikkelaar op het gebied van (pop)muziek en film. Daarin is WORM vooral op zoek naar 
nieuwe en prikkelende programma’s en combinaties wat ertoe leidt dat de aanvraag op onderdelen weinig 
concreet wordt; er is niet goed te voorspellen wat WORM in de toekomst interessant vindt. De 
medewerkers bij WORM weten echter wel goed wat ze willen en in welke markt ze zich begeven en 
hebben een goede inhoudelijke visie. De stijl en de authenticiteit van het plan zijn geheel daarmee in lijn 
en oogsten waardering, evenals het feit dat het niet naar het stramien van de uitgereikte formulieren is 
toegeschreven.  
Voorliggend beleidsplan maakt op het cruciale punt van de samenwerking tussen Roodkapje en WORM veel 
niet duidelijk. Beide organisaties verwachten blijkbaar veel van deze samenwerking, maar het wordt niet 
duidelijk waarom, want qua geschiedenis, programmering, publiek en mentaliteit verschillen ze sterk van 
elkaar. Een fusie kan voor beide organisaties goed uitpakken, maar het beleidsplan slaagt er niet in 
duidelijk te maken waarom dat een redelijke verwachting is. Roodkapje begeeft zich in het beeldende-
kunstprogramma bijvoorbeeld niet in de sfeer van de avant-garde. Roodkapje laat nieuwe, jonge, vaak 
hippe kunst zien die echter zelden grensverleggend is en die ook niet op een verrassende wijze wordt 
gepresenteerd. Dit in tegenstelling tot de programmering van WORM.  
 
BKV-regeling 
De Raad meent dat aan het verzoek van WORM/Roodkapje om een bijdrage uit de BKV-regeling tegemoet 
kan worden gekomen. Roodkapje bedient een bepaald en relevant deel van het terrein waarop beeldende 
kunstenaars en vormgevers actief zijn. De activiteiten en de aanpak die Roodkapje nu voorstelt passen 
binnen de criteria van de BKV-regeling. De voorgestelde activiteiten zijn nuttig en het gevraagde bedrag 
is redelijk. De Raad wijst er wel op dat deze gelden bestemd zijn voor in Rotterdam woonachtige en hier 
langdurig verblijvende kunstenaars, niet voor tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten van passanten. 
 
DNA van de stad 
De nieuwe vestiging van WORM met zijn specifieke programma en werkwijze is een verrijking van het 
culturele aanbod in het centrum. Het is echter nog niet duidelijk of het publiek van WORM de weg naar de 
nieuwe locatie al heeft gevonden. De bedrijvigheid aldaar is nog in een beginstadium. Met zo’n 375 
activiteiten per jaar voor een nichepubliek sluit WORM goed aan bij het DNA van de stad.  
Roodkapje slaagt erin met weinig middelen en menskracht een grote groep jongeren op een ontspannen 
wijze in contact te brengen met ontwikkelingen in de beeldende kunst en de vormgeving. Daarmee draagt 
Roodkapje op een effectieve manier bij aan de levendigheid van de binnenstad. Roodkapje is energiek, 
bindt jongeren en jonge kunstenaars en vormgevers met een onverwacht en voor deze doelgroep 
inspirerend aanbod. 
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Ondernemerschap 
De Raad beoordeelt het ondernemerschap van WORM/Roodkapje als voldoende, maar heeft ook 
kanttekeningen. Een goed verhaal over de spin-off van de verschillende activiteiten ontbreekt en het is 
onduidelijk op welke manier andere doelgroepen betrokken gaan worden, zoals de doelgroep jongeren 
tussen 16 en 20 jaar.  
De verhuizing biedt weliswaar voldoende mogelijkheden, voor onder andere de filmvertoning, om een 
nieuw publiek te bereiken, maar hoe de schaalvergroting in de praktijk uitpakt blijft toch afwachten. Het 
met crowdfunding verkregen bedrag voor de verbouwing wekt bewondering, zeker voor dit segment van de 
markt. De verhoging van het gevraagde subsidiebedrag wordt echter nergens beargumenteerd. De 
verhuizing naar het nieuwe pand brengt aanzienlijke vaste kosten met zich mee en de hoge 
afschrijvingskosten drukken zwaar op de begroting.  
 
Talentontwikkeling 
WORM/Roodkapje biedt geen welomschreven formele cultuureducatie of talentontwikkeling. In de 
projecten, met name in de Parallelle Universiteit, draagt WORM zijn verworvenheden over via hands-on 
activiteiten. De Raad is positief over de gehanteerde kwaliteitsnorm en de serieuze begeleiding, alsmede 
de experimenten met open source. Daardoor en door jonge kunstenaars een podium te bieden fungeert 
WORM/Roodkapje als kweekvijver.  
 
Metropoolregio 
WORM/Roodkapje onderhoudt vooral (inter)nationale netwerken, medewerkers van WORM hebben 
aantoonbare relaties met partijen in Den Haag.  
 
 Beoordelingskader  
 Artistieke kwaliteit + 
 DNA van de stad + 
 Ondernemerschap 0 
 Talentontwikkeling + 
 Metropoolregio 0 
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Cultuurplanadviescommissies 
 

commissie Beeldende Kunst, Bouwkunst en 

Vormgeving (BKBV) 

Lex ter Braak, voorzitter 

Christie Arends 

Simon Davies 

Theo Deutinger 

Elke van Eeden 

Methap Gungormez 

Bodil Jurg 

Arno van Roosmalen 

Hugo Bongers, secretaris 

 

commissie Cultuureducatie, Vrijetijdskunst, 

Community art en Doelgroepen (CVCD) 

Sikko Cleveringa, voorzitter 

Peggy Brandon 

Eloise Bruinink 

Anne de Haij 

Sewan Mumcuyan 

Michel Schelvis 

Marion Schiffers 

Marijke van Velzen 

Tjeu Strous, secretaris 

 

commissie Dans, Theater en Podia (DTP) 

Remco Oosterhoff, voorzitter 

Cock Dieleman 

Kester Freriks 

Rianne van Hassel 

Kees Lesuis 

Angela Linssen 

Yonca Özbilge 

Giel Pastoor 

Melanie Post van Ophem 

Barbara Raes 

Marijke van Velzen 

Gepke Bouma, secretaris 

Tjeu Strous, secretaris 

 

commissie Erfgoed en Musea 

Valentijn Byvanck, voorzitter 

Christie Arends 

Vincent Cardinaal 

Paul Mosterd 

Arnoud Odding 

Margriet Schavemaker 

Dineke Stam 

Hugo Bongers, secretaris 

Reinier Gerritsen, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

commissie Film, Digitale Media en Letteren (FDML) 

Marcel Möring, voorzitter 

Tsead Bruinja 

Marco Jongeneel 

Frans-Willem Korsten 

Aldje van Meer 

Hester Overmars 

Ester Perquin 

Daphne van Schaijk 

Ulrike Söbbeke 

Gino van Weenen 

Gepke Bouma, secretaris 

Tjeu Strous, secretaris 

 

commissie Muziek 

Stefan Hulman, voorzitter 

Pierre Ballings 

Martina Baric 

Wieland Eggermont 

Tom Gosselaar 

Frits Landesbergen 

John Olivieira 

George Wiegel 

Jeroen van de Wiel 

Marc Fonville, secretaris 

Reinier Gerritsen, secretaris 

 

commissie Ondernemerschap 

Astrid Aarsen 

Hugo Bongers 

Syb van Breda 

Wilma Gillis-Burleson 

Melanie Post van Ophem 

Jacqueline Veenendaal 

Bruno Verbergt 

Tjeu Strous, secretaris 

 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 

Melanie Post van Ophem, voorzitter 

Astrid Aarsen 

Christie Arends 

Syb van Breda 

Wilma Gillis-Burleson 

Simon Davies 

Anne de Haij 

Frans-Willem Korsten 
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Gemeente Rotterdam 
Kunst en Cultuur 

Bezoekadres: Coolsingel 6 
3011 AD Rotterdam 
Postadres: Postbus 21093 
3001 AB Rotterdam 
Website: www.rotterdasn.nllkunstencultuur 

Inlichtingen: drs. L.J. de Wit 
Telefoon: (010) 267 1916 
Fax: (010) 267 1950 Aan de voorzitter van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
t.a.v. mevrouw M. Post- van Ophem 
Postbus 2800 

E-mail: Ij.dewit@rotterdam.nl

3000 CV ROTTERDAM Ons kenmerk: 12dkc045 

Betreft: advies van de Commissie Debat 

Datum: 23 maart 2012 

Geachte mevrouw Post van Ophem 

In het kader van het Cultuurplan 2013-2016 zijn twee aanvragen voor structurele subsidie 
ingediend, die betrekking hebben op het faciliteren van het sociaal, cultureel en 
maatschappelijk debat. Het gaat om aanvragen van De Unie in Debat en Arminius. 

 
Omdat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor bovengenoemde functie zelf een 
cultuurplanaanvraag heeft ingediend (De Unie in Debat), warden de aanvragen die `debat' 
betreffen niet door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in behandeling genomen, 
maar door de dienst Kunst en Cultuur onder verantwoordelijkheid van de directeur van die 
dienst. 

 
Een ad-hoc adviescommissie van deskundigen heeft zich over de aanvragen gebogen. De 
commissie bestond uit: Willem Schinkel (Erasmus Universiteit), Johan Doesburg (Attentum) en 
Michel de Visser (MDVA). De commissie is gevraagd de aanvragen van De Unie en Arminius te 
beoordelen volgens de daarvoor door de RRKC gehanteerde matrix. Het gaat daarbij om 
inhoudelijke kwaliteit en 'eigenheid'. De commissie heeft op basis van die beoordeling een 
advies gegeven over opname van deze organisaties in het Cultuurplan 2013-2016. Tevens is de 
commissie verzocht een co-advies te geven over twee aanvragen die een element van debat 
bevatten. Het gaat om Designplatform en Architectuur Instituut Rotterdam. 

 
De adviezen treft u in de bijlage aan. 

 

mailto:Ij.dewit@rotterdam.nl
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Arminius en De Unie in Debat 
 

Algemene opmerkingen van de commissie vooraf 
− De uitgangspuntennota 2013-2016 van het college beschrijft de sector 'debat' als onderdeel 

van de democratische cultuur en daarmee als belangrijk kenmerk van een stad die vrijheid 
en verantwoordelijkheidsgevoel hoog in het vaandel heeft staan. Dit wordt door de 
commissie unaniem onderschreven; een stad als Rotterdam kan niet zonder een breed 
gevoerd debat dat bijdraagt aan een samenleving met begrip en respect voor elkaar en aan 
culturele ontwikkeling. 

− Omdat er slechts twee aanvragen zijn ingediend die voor de debatfunctie in aanmerking 
komen verloopt de discussie al snel vergelijkenderwijs. Het invullen van twee aparte 
matrices voor beide instellingen is daardoor nauwelijks mogelijk. De score op indicatoren 
moet dan ook van veel tekst en uitleg worden voorzien. Dit advies is daarom tekstueel niet 
opgesplitst in twee aparte adviezen. 

-  Het gaat om twee sterk van elkaar verschillende aanvragers. De verhouding van het 
huidige subsidieniveau is tekenend voor dat verschil: 4:1. Dit vraagt om enige relativering bij 
de beoordeling van de aanvragen. 

− Debat is geen artistieke discipline zoals podiumkunsten of beeldende kunst. {De functie van 

debat is niet opgenomen in de Culturele Staalkaart van Rotterdam uit 2011 red.} Ook dat maakt het maken 
van een brede afweging lastig. 

 
Inhoudelijke overwegingen van de commissie per indicator 1. 
Artistieke kwaliteit
De Unie in Debat (hierna De Unie'): + 
Arminius: 0 

 
Beide visies bevatten kwaliteit; die van De Unie is naar mening van de commissie inhoudelijk 
uitgewerkt met een bijna filosofische visie op debat en de functie van debat voor een stad. Uit 
deze visie spreekt professionele expertise. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij de 
ambitie van De Unie om `minder elitair' te willen zijn. Een bewonderenswaardig streven, maar 
hoe De Unie dat wil gaan doen en met welk resultaat wordt onvoldoende uitgelegd. Ook merkt 
de commissie op dat -doordat De Unie onderdeel is van een instituut als de RRKC met een 
andere taak en functie dan die van debat- de herkenbaarheid van De Unie wordt vertroebeld 
hetgeen de wens om minder elitair te willen zijn en een reder publiek te willen bereiken in de 
weg kan staan. 
De visie van Arminius is inhoudelijk minder uitgewerkt, maar toont daarentegen naar oordeel 
van de commissie passie. Ook weet Arminius gezien de jaarverslagen het bredere publiek te 
bereiken. De commissie beschouwt dit als mooi track-record van de afgelopen jaren en neemt 
met nieuwsgierigheid kennis van de ambitie van Arminius om te groeien. 
Een belangrijke tegenstelling is het feit dat De Unie zijn debatten zelf produceert en Arminius 
debatten met name inkoopt. Dat hoeft voor het publiek niet slecht te zijn (gezien de 
bezoekersaantallen lijkt dit legitiem), maar het roept wel vraagtekens op bij de 
vakbekwaamheid en ontwikkelkracht van wat de organisatie van Arminius zelf in huis heeft. 
Het scoren op artistieke kwaliteit is voorts een lastige afweging tussen beide aanvragen. De 
commissie beoordeelt zowel De Unie als Arminius positief, maar tegelijkertijd constateert hij 
dat ze niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Om bovenbeschreven verschillen uit te drukken in 
de beoordeling, kiest de commissie ervoor een 'plus' te scoren bij De Unie en `positief' bij 
Arminius, maar vanuit een positieve grondhouding ten aanzien van beide instellingen. 
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2. DNA van de stad
De Unie: + 
Arminius: + 

Beide instellingen scoren goed op dit punt. Wel constateert de commissie een verschil in 
accenten in de plannen: waar De Unie zich meer in de haarvaten van het culturele circuit 
begeeft, staat Arminius meer 'met de voeten in de modder' van een grote stad. Beide 
instellingen bieden samen een aanbod waarmee het geheel van relevante onderwerpen wordt 
aangepakt. Als je 1 jaar lang debatten van beide instellingen bijwoont heb je een mooi, volledig 
beeld van wat er in de stad speelt. Je leest `Rotterdam' af uit de totale programmering. Het 
aanbod van De Unie en Arminius sluit op elkaar aan. Dat blijkt ook uit de relatief hoge 
bezoekersaantallen die beide instellingen gemiddeld per debat weten te behalen. Voor die 
bezoekersaantallen heeft de commissie bewondering. 
Wel ziet de commissie ruimte voor het verder aanscherpen van beide profielen, om die nog 
beter op elkaar aan te laten sluiten. Meer samenwerking en afstemming op het gebied van 
programmering lijkt mogelijk, evenals op het gebied van kennisuitwisseling. De commissie 
verwacht in het komende cultuurplan meer bewuste keuzes teneinde de profielen van beide 
instellingen meer complementair maken en scherper onderscheidend van elkaar. In de 
vergelijking is De Unie internationaal actiever dan Arminius, hetgeen te maken kan hebben 
met een belangrijk verschil tussen beide instellingen: De Unie als gevestigd merk en Arminius 
als relatieve nieuwkomer in het debatlandschap. 

 
3. Ondernemerschap 
De Unie + 
Arminius + 

 
Als de commissie de plannen op het punt van 'ondernemerschap' benadert zoals in de matrix 
beschreven, dan ontlopen beide instellingen elkaar niet veel; zowel Arminius als de Unie treden 
zichtbaar naar buiten en lijken goed te slagen in het vinden van (ook minder 
voordehandliggende) samenwerkingspartners. 

 
Terzijde: De commissie constateert aanzienlijke verschillen tussen beide aanvragen op het 
punt van 'ondernemerschap' in bedrijfsmatige zin. Echter, de bedrijfsmatige beoordeling van 
do aanvragen valt buiten de opdracht van de commissie, deze wordt door de dienst Kunst en 
Cultuur gedaan in de zogenaamde `bedrijfsmatige toets'. De commissie beperkt zich daarom tot 
het maken van de opmerking dat bedrijfsmatig gezien er opvallende verschillen bestaan 
tussen de aanvragen, die bij de integrale afweging op basis van de bedrijfsmatige toets en 
artistiek-inhoudelijke adviezen een bepalende rol zouden kunnen of moeten spelen. 

 
4. Talentontwikkelinq 
De Unie 0 
Arminius 0 

 
De commissie betreurt het dat De Unie heeft besloten om talentontwikkeling als zodanig niet 
langer als prioriteit te benoemen. De toekomstige laboratoriumfunctie dekt niet per se dezelfde 
lading, omdat dit meer op de ontwikkeling van debat als methodiek gericht lijkt dan op de 
ontwikkeling van personen. De confetti debatten worden echter door de commissie wel 
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aangestipt als goed voorbeeld van hoe jongeren de kans te bieden zich op het debat-veld te 
oriënteren en zich daarin te ontwikkelen. 
Arminius werkt veel met vrijwilligers en biedt stageplaatsen aan en ziet dit als hun bijdrage aan 
talentontwikkeling. De commissie spreekt zijn waardering uit voor de hoeveelheid vrijwilligers die 
Arminius voor zich weet te mobiliseren. Echter, geen van beide instellingen reserveert een 
substantieel percentage middelen voor cultuur educatieve activiteiten en geen van beide heeft 
een uitgesproken visie op dit onderwerp ontwikkeld. Dat is volgens de commissie wel te 
nuanceren en te legitimeren: het is maar net wat je onder cultuureducatie verstaat en educatie is 
geen kerntaak van De Unie of Arminius. 

 
5. Metropoolreqio
De Unie - 
Arminius - 

 
De Unie stipt in zijn plan kort zijn inhoudelijke samenwerking met Pro Demos in Den Haag aan, 
Arminius noemt dit onderwerp in de plannen niet. De commissie meent dat dit punt weinig met 
inhoud te maken heeft en meer met ondernemerschap: zijn instellingen in staat het potentiële 
publiek in de regio te bereiken en in huis te krijgen? De commissie stelt dat men mag aannemen 
dat de debatinstellingen in Rotterdam een regionale functie hebben, die zich hoogstwaarschijnlijk 
beperkt tot de regio Rotterdam. 

 
Het advies van de commissie*

De Unie A) in het cultuurplan voor een bedrag van € 350.000,- 
Arminius A) in het cultuurplan voor een bedrag van € 200.000,- 

 
AI het bovenstaande afwegende, is de commissie van mening dat de tijd rijp is om de huidige 
subsidieverhouding van 4:1 (De Unie:Arminius) bij te stellen naar ongeveer 3:2. De commissie 
wil hiermee niet straffen of belonen. Hij wil Arminius de kans geven zich op basis van de 
getoonde passie verder te ontplooien. De Unie wil de commissie als gevestigd instituut in stand 
houden en zo de opgebouwde kennis en expertise waarborgen, maar tegelijkertijd uitdagen om 
meer eigen inkomsten te generen. De commissie meent dat op deze manier het brede palet van 
debetaanbod -waar opmerkelijk veel vraag naar is, met de hoge publieksaantallen als legitimatie 
voor het voortbestaan van de twee instituten- binnen de nieuwe kaders in stand kan worden 
gehouden en zelfs kan worden versterkt. Echter wel met dien verstande dat de twee instellingen 
zich bij voorkeur vanuit een gezamenlijke, bewust gekozen visie scherper ten opzichte van 
elkaar profileren en kennis en kunde (Arminius op het gebied van publieksbereik en 
ondernemerschap, De Unie op het gebied van expertise met betrekking tot de debatpraktijk) 
meer met elkaar delen. Dit moet voldoende zuurstof opleveren voor een bloeiend debatklimaat in 
Rotterdam. 

Er is uitgegaan van een indicatief bedrag van afgerond € 550.000,- volgens de volgende, door de RRKC gehanteerde 
formule: Subsidiebedrag 2009-2012 Unie + Subsidiebedrag 2009-2012 Arminius = € 583.000,-. Dat is 0,65 % van het 
totale cultuurplanbudget (90 miljoen). Gevraagd subsidiebedrag 2013-2016 Unie + Gevraagd subsidiebedrag 2013-
2016 Arminius = € 768.000,-. Dat is 0,77% van het aangevraagde bedrag (100 miljoen). Beide uitkomsten optellen, 
delen door twee komt op 0,71% van het beschikbare budget (77,2 miljoen) en dat is gelijk aan circa € 550.000,-. Bij de 
berekening is voor De Unie uitgegaan van het formeel in het cultuurplan toegewezen bedrag van € 500.000,-. 



 

blad: 515 

Architectuur Instituut Rotterdam en Designplatform (co-advies) 
 

De commissie juicht het toe dat instellingen met een andere taak en functie dan die van 
debatinstelling wel het instrument van debat kiezen om relevante onderwerpen aan te 
kaarten. De commissie meent dat een breed, maatschappelijk debat over architectuur niet 
mag breken in Rotterdam en dat ook design hier breed onder de aandacht moet warden 
gebracht. Wat dat betreft lijkt de aanvraag van Design Platform te specialistisch en naar 
binnen gekeerd, daar mag meer toegankelijkheid van worden verwacht. 
Beide instellingen pakken de debatactiviteiten op een doordachte en creatieve wijze aan 
en weten de professionele samenwerkingspartners te vinden. De commissie is dan ook 
positief over de debatactiviteiten van het Architectuur Instituut en Design Platform als 
instrument. Wel merkt de commissie op dat het aandeel van debat in de totale 
programmering van beide aanvragers dusdanig klein is, dat dit co-advies geen 
bepalende rol mag spelen in het wel of niet toekennen van subsidie. 
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Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
Postbus 2800 
3000 CV Rotterdam 

 010 433 58 33 
f:  010 415 31 95 
e: rrkc@rrkc.nl
w: www.rrkc.nl

mailto:rrkc@rrkc.nl
http://www.rrkc.nl/
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