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 Samenvatting 
 
Urban dans in Rotterdam is alive and kicking, dat blijkt uit de grote opkomst 
van de werkbijeenkomst Urban dansprogrammering georganiseerd door de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur samen met JongRRKC op 8 oktober 
2008 in Zaal De Unie. 
 
De bijeenkomst Urban dansprogrammering staat niet op zichzelf, maar maakt 
deel uit van een drietrapsraket met samenbindend advies uitmondend in een 
debat op 28 oktober in Zaal De Unie, gezamenlijk georganiseerd door 
JongRRKC, Confetti, de jongerenredactie van de debatafdeling van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en Kosmopolis Rotterdam. Het 
startschot werd 10 oktober gegeven door JongRRKC met de presentatie van hun 
advies What’s the 411 in Rotterdam, dat geschreven is vanuit het 
jongerenperspectief en vooral ingaat op de hardware en randvoorwaarden van 
het urban podium. 
 
Ruim zeventig ‘movers, shakers and makers’, waaronder dansers, docenten, 
choreografen/makers, podiumdirecteuren, artistiek leiders van opleidingen 
dansgezelschappen of andere dansinstellingen, crews1 en experts uit het 
formele en het informele talentontwikkelingscircuit, kwamen op voor hun 
belangen en spraken hun wensen uit. Respect en vertrouwen tussen scene2 en 
instellingen kunnen beter; toch zochten beide werelden merkbaar toenadering 
in het proces van het gezamenlijk formuleren van aanbevelingen hetgeen iets 
zegt over het belang en de urgentie van urban dansprogrammering in 
Rotterdam nu. Het dichter bij elkaar brengen van scene en structureel 
gesubsidieerde instellingen (dansgezelschappen, kunstvakonderwijs, de 
talentontwikkelingsscene, werkplaatsen, aanbieders van urban danslessen en 
workshops voor de vrijetijdssector, cultuurscouts en podia/programmeurs) was 
voor de Raad een vooraf gesteld doel. 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit de werkbijeenkomst Urban 
dansprogrammering liggen dan ook op het gebied van het meer samenbrengen 
van de formele en de informele danswereld, de stimulering van de 
productiekracht van Rotterdamse urban producties en het investeren in de 
artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen van het brede terrein van urban arts, 
waaronder dans. Concreet is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
voorstander van de oprichting van een disciplinebreed urban platform en per 
discipline een gatekeepersgroep3.  
Geert ter Steeg nam, in zijn hoedanigheid als kwartiermaker urban culture 
podium/programmering, aan het einde van de bijeenkomst de resultaten 
symbolisch in ontvangst. Hij waardeerde de opzet van de werkbijeenkomst en 
kondigde aan de financiële basis voor een vervolgbijeenkomst voor zijn 
rekening te nemen. Voorts omarmde hij het idee te investeren in 
talentontwikkelingstrajecten die zich richten op potentiële 
makers/choreografen. Hij nodigde het veld uit dergelijke projectaanvragen in 
te dienen.  
De werkbijeenkomst Urban dansprogrammering is tot stand gekomen dankzij de 
inzet van een groot aantal experts en ervaringsdeskundigen uit het 
Rotterdamse urban dansveld en daarbuiten. De Rotterdamse Raad voor Kunst 
en Cultuur en JongRRKC bedanken allen voor hun bijdragen. 

                                            
1 Een crew bestaat uit een aantal straatdansers die zich hebben verenigd en kan vertaald worden als 
‘straatgezelschap’. 
2 Met scene wordt hier het geheel van straatcultuur in al haar facetten bedoeld. De participanten die 
deeluitmaken van de scene beschouwen hiphop of urban dans als een lifestyle. Deze groep bestaat uit crews, 
programmeurs, makers, organisatoren, marketeers, B-Boys, makers, peer-educatoren, urban dansers, 
crumpers, poppers, lockers etc. 
3 Lees meer over de definitie en de rol van deze gatekeepers in aanbeveling 4 op pagina 4 
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 Aanbevelingen 
 
Op de werkbijeenkomst Urban dansprogrammering werden witte vlekken in het 
veld geïnventariseerd en wensen geformuleerd door zowel de scene als de 
structureel gesubsidieerde instellingen.  
 
De aanbevelingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zijn: 
 
 1 Erken het urban dansgenre en laat dat resulteren in erkenning en 
  waardering in iedere vorm: financieel, facilitaire ondersteuning,  
  publiciteit, etc. 
 
Urban is niet iets van de laatste jaren en heeft een eigen kracht. Het is van 
belang om naast alle nieuwe stijlen en cross-overs ook de ruwe, 
oorspronkelijke straatvorm te behouden. De eerste generatie urban dansers (nu 
eind 30) meent dat ze onvoldoende credits vanuit de gesubsidieerde 
instellingen en de gemeente krijgt.  
Verder moet er onderscheid gemaakt worden tussen dansers die underground 
willen blijven en dansers die de stap naar het theater willen en kunnen maken. 
Zorg voor een betere programmering van het urban aanbod op nieuwe en 
bestaande Rotterdamse podia en stimuleer programmeurs om intensiever te 
scouten en te streven naar continuïteit voor wat betreft de programmering van 
urban dans. 
 
 2 Investeer structureel in zowel zakelijke als artistieke  
  talentontwikkeling 
 
Zowel scene als instellingen willen meer met elkaar samenwerken. Bovendien 
wil de scene een kwaliteitsslag maken in zakelijk ondernemerschap en meer 
inzicht krijgen in de westerse theaterwetten. Daar zijn extra financiële 
investeringen voor nodig. 
Daarnaast ziet de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de noodzaak van 
het, in samenspel met het veld, continueren en nader uitwerken van 
talentontwikkelings- en coachingstrajecten voor dansers, makers en docenten. 
Opleidingen spelen hierin een cruciale rol, zo zou Codarts een 
zijinstroomtraject moeten bieden voor dansers die de stap van mbo naar hbo 
willen maken. Dit is niet de enige schakel die ontbreekt in de keten van 
talentontwikkeling. Zo is er extra inspanning nodig om beginners die de smaak 
van urban dans te pakken hebben gekregen en verder willen na bijvoorbeeld de 
Summerscool van Roots & Routes een vervolg te bieden. Ook nieuwe makers 
hebben meer ruimte nodig dan die ze nu incidenteel in projecten aangeboden 
krijgen door bijvoorbeeld Dansateliers of Lantaren/Venster. 
De roep uit het dansveld om oprichting van een urban platform ondersteunt de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur omdat dit de mogelijkheid biedt om 
hier alle disciplines te bundelen. Dit op te richten urban platform kan in nauwe 
samenwerking met het cluboverleg, ander sectoroverleg en het urban comité 
draagvlak creëren, een loketfunctie vervullen en zowel zakelijke als artistiek-
inhoudelijke ontwikkelingen aanjagen en stimuleren voor alle urban arts. 
 
 3 Ontwikkel een disciplinebrede urban canon 
 
De scene heeft veel behoefte aan het vastleggen van de urban 
dansgeschiedenis compleet met visie en verrichtingen van de founding fathers. 
De canon kan, met vensters op de belangrijkste historische gebeurtenissen in 
en personen uit de urban scene, urban dansgeschiedenis verduidelijken en 
overdraagbaar maken waar urban dans in Rotterdam voor staat. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling om de ontwikkelingen in hiphop en urban dans 
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op slot te zetten, maar om continuïteit te waarborgen en immaterieel erfgoed, 
ervaringen en kennis te bewaren. 
Deze canon kan een goede voedingsbodem en inspiratiebron vormen voor 
volgende generaties. Koester het Rotterdamse urban danserfgoed en breng als 
eerste gemeente in Nederland een disciplinebrede urban canon in kaart, te 
beginnen met de canon van hiphop.  
 
 4 Breng vraag en aanbod van urban dans dichter bij elkaar  
 
De instroom van urban talent bij podia kan beter. De programmeurs zouden 
intensiever moeten scouten in de hiphop en urban danswereld. Belangrijk is dat 
programmeurs én beoordelingscommissies andere kwaliteitscriteria leren 
hanteren dan de traditionele, zodat bijvoorbeeld een aantal theatergerichte 
crews wordt (h)erkend als dansgezelschap. Deze kwaliteitscriteria zullen samen 
met het gehele veld moeten worden opgesteld.  
Voorts ontbreekt het in Rotterdam aan productiekracht en komen ondanks veel 
uitvoerend talent van elk niveau, weinig urban dansproducties van de grond. 
De scene, waarvan slechts een klein deel voor outsiders zichtbaar is, zou meer 
aansluiting moeten zoeken bij culturele netwerken, programmeurs, 
producenten en gevestigde sleutelfiguren in de stad. Het in aanbeveling 2 
voorgestelde urban platform kan hierin een rol spelen. 
Aanvullend stelt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor om, conform 
de wens van het veld een gatekeepersgroep samen te stellen uit experts en 
ervaringsdeskundigen. Hun taak zou zijn: het aanjagen, stimuleren en 
onderzoeken van artistieke-inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van 
urban dans. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, moet de groep 
samengesteld zijn uit experts afkomstig uit de scene én vanuit de structureel 
gesubsidieerde instellingen. De gemeente zou de gatekeepers ook een rol 
kunnen laten spelen in het kwaliteitsbeoordelingsproces. Gedacht kan worden 
aan vertegenwoordiging van de gatekeepersgroep in de desbetreffende 
commissie van de dienst Kunst en Cultuur die de aanvragen voor het urban 
podium/programmering zal gaan beoordelen. Ook is het meegeven van een 
rugzakje aan de gatekeepers het overwegen waard. Met bescheiden financiële 
middelen zou deze groep, net als de cultuurscouts van Stichting NRC, 
ongehinderd door bureaucratie snel kunnen inspelen op ad hoc aanvragen uit 
de scene.4

In feite zou elke urban artsdiscipline een gatekeepersgroep moeten hebben. 
 
 5 Dicht de kloof tussen scene en gevestigde orde 
 
Urban arts en de gevestigde orde begrijpen elkaar niet altijd en varen niet 
dezelfde koers. Communicatie en het bouwen op sleutelfiguren en 
bruggenbouwers vanuit de scene én de instellingen zijn cruciaal. Het 
continueren van netwerkbijeenkomsten, debatten en werksessies is een eerste 
vereiste om een door het veld gedeelde artistieke visie op urban dans in 
Rotterdam te ontwikkelen. 
 

                                            
4 In dat geval is het noodzakelijk om de gatekeepers uit te rusten met kennis van het gehele productieproces en 
de kunst van het programmeren.
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 Gezocht: nieuwe Rotterdamse danshelden 
 
Iedere generatie heeft behoefte aan eigen helden. Helden zijn pioniers die 
nieuwe dingen ontdekken, risico’s nemen en voor elkaar krijgen wat nog 
niemand anders is gelukt. Zij wekken daarmee doorgaans bewondering op. De 
dans kent ook helden. 
 
De Afro-Amerikaanse danser en choreograaf Alvin Ailey (1931-1989) was zo’n 
held. In de jaren zeventig introduceerde hij een nieuwe dansstroming. Voor het 
eerst waren Afro-Amerikanen verenigd in een gezelschap dat nieuwe verhalen, 
geënt op eigen geschiedenissen en tradities, op nieuwe muziek presenteerde in 
het ‘westerse’ theater. Zo gebruikte Ailey bijvoorbeeld gospel muziek en 
maakte hij stukken met directe of indirect verwijzingen naar de slavernij. Met 
zijn ‘modern jazz’ veroorzaakte hij een ware revolutie die tot op de dag van 
vandaag doorwerkt in de Amerikaanse dans, ook internationaal gezien is zijn 
energieke stijl voorbeeldstellend. 
Daarnaast stichtte hij ook een school om talent van zwarte (niet westerse) 
dansers te ontwikkelen, die op hun beurt weer door konden stromen naar dit 
nieuwe gezelschap of elders emplooi vonden. 
 
Wat was zijn heldendaad? Hij creëerde een revolutionaire stijl gebaseerd op 
een ander danserslijf. Anders gezegd: hij maakte bewegingen met een vaak 
explosieve dynamiek die ‘paste’ bij de specifieke fysieke mogelijkheden van 
het zwarte danserslijf. Bovendien introduceerde Ailey nieuwe thematiek en 
nieuwe dansers met een verfrissende attitude bij een groot nieuw publiek, dat 
vaak nog nooit de binnenkant van een theater had gezien. 
 
Rotterdam staat aan de vooravond van een dergelijke revolutie op het gebied 
van urban dans. Urban of hiphop, de meest bekende uitingsvormen hiervan, 
zijn niet nieuw. In de afgelopen 10 jaar experimenteerden bijvoorbeeld 
Scapino Ballet en Conny Janssen met verschillende urban-stijlen, in 
samenwerking met onder anderen de 010 B-Boys, nam de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam urban op in het aanbod en kregen crews en individuele 
dansers de kans zich te presenteren tijdens bijvoorbeeld het Act festival en het 
International Breakdance Event Rotterdam (IBE). Het ontbrak echter aan 
continuïteit. Experimenten kregen geen vervolg en het International 
Breakdance Event Rotterdam heeft bijvoorbeeld wegens het faillissement van 
Nighttown, destijds producent van dit festival, Rotterdam moeten verlaten. 
Het International Breakdance Event Rotterdam vormt nu de kroon op urban arts 
in Heerlen! Het is tijd voor Rotterdam om urban arts te herpakken. De kansen 
liggen voor het oprapen. Een kleine inventarisatie: 
 
Kansen 
 
• De gemeente heeft 11 miljoen euro gereserveerd voor een urban culture 

podium/programmering.  
• Rotterdam heeft een HipHopHuis, dat landelijke navolging kent, en dat flink 

aan de weg timmert om te verzelfstandigen. Naar alle waarschijnlijkheid 
wordt het HipHopHuis opgenomen in het cultuurplan 2009-2012 van 
Rotterdam. 

• Het stadsgezelschap Scapino is al ruim 10 jaar aan het experimenteren met 
urban dans. De laatste TWOOLS 10 is daarvan een mooi resultaat. 

• Een urban comité heeft zich vanuit de scene opgeworpen als 
gesprekspartner specifiek gericht op het urban podium/programmering. 

• Rotterdam is de stad van talentontwikkeling. Voor een uitgebreide 
inventarisatie van alle individuen, programma’s, opleidingen en instellingen 
wordt hier verwezen naar het advies dat de Raad vorig jaar publiceerde over 
talentontwikkeling: Van de straat. Ook het onderzoek van Janny Donker, 

5 



Rotterdam doet - maar wat? brengt de diversiteit in de Rotterdamse urban 
scene goed in beeld. 

• Als laatste moet hier het Urban Dance Concours genoemd worden, een 
initiatief van Kunst Onder Andere, Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam, World Music and Dance Centre en Codarts, waarin jonge urban 
dansers gestimuleerd worden hun talenten aan een breder publiek te tonen. 
De winnaars van het concours ontvangen een studiebeurs voor verdere 
ontplooiing van skills en talent in het buitenland. 

 
Naast kansen zijn er ook bedreigingen: 
 
• De reservering van 15 miljoen euro in 2006 is intussen teruggebracht tot 11 

miljoen. Zijn er nog meer van dit soort bijstellingen te verwachten en is de 
financiële verhouding tussen steen en inhoud in balans? 

• Verdeeldheid in het veld en de scene over wat urban is. 
• Onlangs hebben Rotterdamse podia duidelijk gemaakt dat ze niet zitten te 

wachten op een grote door de gemeente gesubsidieerde concurrent. 
• De discussie over urban culture in Rotterdam wordt steeds politieker en 

verschuift naar het sociaal maatschappelijke en gaat onterecht over zwarte 
allochtonen en probleemjongeren in plaats van over artistieke 
ontwikkelingen van een jong genre voor een breed publiek. 

• De gemeenteraad kan in de behandeling van dit dossier de stekker er nog 
uittrekken door tegen het urban podium/programmering te stemmen. 

 
In dit kader acht de Raad de tijd rijp voor een artistiek inhoudelijke discussie 
met het veld om invulling en inhoud te geven aan de urban programmering. De 
werkbijeenkomst Urban dansprogrammering van 8 oktober jongstleden ging 
nadrukkelijk niet over ‘stenen’ maar over visie, mensen, ideeën en artistiek 
inhoudelijke ontwikkeling van het brede urban dansgenre in al zijn 
hoedanigheden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur rekent hiphop, 
cross-overs, maar ook Afrikaanse dans, Brass-dance, Martial Arts, Tribal 
Bellydance, etc. tot het urban dansspectrum. 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert verder een door de 
scene en instellingen gedeeld gevoel dat nu het moment is om het urban 
dansgenre een volwaardige, volwassen status te geven, naast bijvoorbeeld 
modern of klassiek en dat het de hoogste tijd is om op zoek te gaan naar een 
nieuwe generatie danshelden.5

 
 
 De context; de aanleiding en het waarom 
 
In het veld is bekend dat de gemeente Rotterdam reeds geruime tijd een 
aanzienlijk bedrag heeft gereserveerd voor de realisatie van een urban podium. 
Tegenwoordig spreekt kwartiermaker Geert ter Steeg niet zozeer van een 
podium, maar van urban culture programmering. De in eerste instantie 
beschikbare 15 miljoen euro is onlangs ‘bijgesteld’ naar 11 miljoen euro en van 
de programmering die in 2008 zou starten ontbreekt tot op heden elk spoor.6

 
Reden genoeg voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de JongRRKC 
om de urban dansscene en de gesubsidieerde dans(gerelateerde)instellingen 
samen te brengen om gezamenlijk de behoeften te inventariseren en de 

                                            
5 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderschrijft de definitie van urban van JongRRKC zoals 
geformuleerd in het advies: What’s the 411 in Rotterdam 
6 Het onlangs door JongRRKC gepubliceerde advies What’s the 411 in Rotterdam schets de actuele ontwikkelingen 
treffend. 
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artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen in kaart te brengen.7 De Raad vat het 
begrip programmering overigens breed op en ziet naast de daadwerkelijke 
programmering ook ruimte voor talentontwikkeling, het opbouwen van nieuwe 
netwerken en onderzoek. 
 
De werkbijeenkomst Urban dansprogrammering, die als basis diende voor de 
onderhavige cultuursurvey, bestond uit een plenair deel en een viertal 
parallelle werksessies. Hierbij stonden artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van 
het urban dansgenre en talentontwikkeling centraal. 
De titel van het plenaire deel van de werkbijeenkomst en daarmee deze survey 
refereert aan het populaire televisieprogramma: So you think you can dance. 
Dit programma, wat men ook van het concept mag vinden, geeft ruimte aan 
danstalent om zich voor het oog van de camera verder te ontwikkelen door 
middel van feedback van een vakjury en het aanbieden van workshops. De 
winnaar van deze talentenjacht ontvangt, net als bij het Rotterdamse Urban 
Dance Concours, onder andere een studiebeurs om zich verder te bekwamen in 
dans. Het urban gehalte van deze show is hoog, urban wordt gelijk behandeld 
als andere dansgenres zoals modern en ballroom en het aandeel van talent 
afkomstig uit Rotterdam is zowel kwantitatief als kwalitatief overweldigend. 
Mede daarom en om de brutale formulering van deze kreet heeft de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor deze titel gekozen. So you think 
you can program urban dance!? daagt de aankomende programmeur(s) van het 
urban podium/programmering uit er iets goeds van te maken, maar legt de 
problematiek, onder het motto die pet past iedereen ook neer bij het veld zelf. 
Wat vindt het veld de moeite waard om te programmeren, waar is behoefte 
aan, wat trekt publiek en welke rol kan de scene hierin spelen en welke de 
instellingen? 
 
Sleutelwoorden voor de bijeenkomst Urban dansprogrammering waren: doen, 
committeren, samenwerken en draagvlak creëren. De thema’s van de 
werksessies die door de scene en de instellingen vooraf zijn aangedragen, 
bestrijken het gehele spectrum van het urban dansveld met als titels; 
- Bouwen aan de canon van hiphop  

Een onderzoek naar de bouwstenen van hiphopdans ten behoeve van de -
ontwikkeling van deze dansstijl voor docenten, makers en dansers 

- Talent Class dans  
- Van talent naar Productie  
- Scapino: Urban meets Modern Dance.  
 
De werksessie met de titel Waar zijn de urban dansdocenten? werd geannuleerd 
wegens te weinig inschrijvingen. Annulering van deze sessie betekent niet dat 
het belang van de zoektocht naar nieuwe docenten niet gedeeld wordt door het 
veld, maar dat op dit moment de prioriteiten elders liggen.  
In Rotterdam is de vraag naar urban dansdocenten groter dan het aanbod.8 
Johanne Leemans (hoofd dans, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) die 
dit probleem signaleerde, heeft kenbaar gemaakt deze thematiek in een 
vervolg op te pakken. 
 
Geert ter Steeg nam, in zijn hoedanigheid als kwartiermaker urban culture 
podium/programmering, aan het einde van de dag de resultaten symbolisch in 
ontvangst. Hij waardeerde de opzet van de werkbijeenkomst en kondigde aan 

                                            
7 Omdat urban dans in Rotterdam een absolute koploper is, is besloten met deze discipline een start te maken. In 
een later stadium kunnen de andere disciplines aan bod komen. 
8 Er zou bijvoorbeeld een éénjarig urban docententraject ontwikkeld kunnen worden als aanvulling 
op bestaande opleidingen zoals die van mbo-dans, gericht op uitvoerende beroepspraktijk, de 
kaderopleiding en de vierjarige hbo-opleiding voor dansdocenten. Dit traject zou op korte termijn 
het tekort aan geschoolde urban dansdocenten  die in staat zijn een doorlopende leerlijn te 
ontwikkelen kunnen oplossen. 
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de financiële basis voor een vervolgbijeenkomst voor zijn rekening te nemen. 
Voor de inhoudelijke invulling ziet hij met JongRRKC en de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur een vruchtbare samenwerking. 
Hij is bereid het onderzoek naar de canon van hiphop9, waar hij al eerder 
gesprekken over heeft gevoerd, financieel te ondersteunen en omarmde het 
idee om talentontwikkelingstrajecten op te zetten speciaal voor potentiële 
makers/choreografen. Hij nodigde het veld uit projectaanvragen in te dienen 
die hierop inspelen. Investeren in jonge makers, schept ook in de ogen van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, de broodnodige ruimte voor een 
nieuwe generatie Rotterdamse urban danshelden. 
 
In de bijlagen vindt u een korte omschrijving van zowel het plenaire deel als 
van elke werksessie, gevolgd door een uitgewerkt verslag. 
 
 
 

                                            
9 Onder voorbehoud dat het urban culture podium/programmering er komt. Dit besluit zal naar 
alle waarschijnlijkheid op 5 november a.s. door de gemeenteraad worden genomen. 
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Bijlagen 
 
 
 Uitnodiging 
 
 
 
 Aan geadresseerde 
 
 
 
 23 september 2008     Uitnodiging werkbijeenkomst  BK/FM/da0003 
           Urban dansprogrammering 
 
 
Geachte movers en shakers van de Rotterdamse urban dans, 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en JongRRKC nodigen u van harte uit voor 
de werkbijeenkomst Urban dansprogrammering op woensdag 8 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 
in De Unie, Mauritsweg 35 te Rotterdam. 
 
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Rotterdam reeds geruime tijd een aanzienlijk bedrag 
gereserveerd voor de realisatie van een urban podium. De in eerste instantie beschikbare 15 
miljoen euro is onlangs ‘bijgesteld’ naar 11 miljoen euro en van de programmering die in 2008 
zou starten ontbreekt ieder spoor. Het urban podium dreigt te verworden tot een politieke 
speelbal. Geert ter Steeg, kwartiermaker van het urban podium, die de resultaten van de 
werkbijeenkomst in ontvangst zal nemen, spreekt inmiddels niet meer van een podium maar 
van urban programmering. 
 
Reden genoeg voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en JongRRKC om de urban 
dansscene en de gesubsidieerde dansinstellingen samen te brengen om gezamenlijk de urban 
programmering smoel te geven. Omdat urban dans in Rotterdam koploper is, is besloten vanuit 
deze discipline te starten. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vat het begrip 
programmering overigens breed op en ziet naast de daadwerkelijke programmering ook ruimte 
voor bijvoorbeeld talentontwikkeling, netwerken en onderzoek. 
 
De werkbijeenkomst valt uiteen in een plenair gedeelte en een aantal parallelle werksessies.  
In het plenaire deel zullen onder leiding van Lisia Pires (Netwerk CS) een aantal aanbevelingen 
voor de dansprogrammering geformuleerd worden. In de werksessies staan artistiek-
inhoudelijke ontwikkeling van het urban genre en talentontwikkeling centraal. Sleutelwoorden 
hierbij zijn doen, committeren, samenwerken en draagvlak creëren. De thema’s voor de 
werksessies zijn door de scene en de instellingen aangedragen en bestrijken het gehele 
spectrum van het urban dansveld. Een korte toelichting op de thema’s treft u hierbij aan. 
 
U kunt zich tot 1 oktober inschrijven door het formulier retour te zenden of een email te 
sturen aan rrkc@rrkc.nl. Vermeld duidelijk aan welke werksessie u wilt bijdragen. Wees er snel 
bij want voor de sessies geldt een maximum aantal deelnemers. 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Bart Krieger  010 433 58 33 of 
bkrieger@rrkc.nl
 
Met vriendelijke groet, 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 
 
H.C. Bongers 
secretaris 
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 Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Urban dansprogrammering 8 oktober 2008 
 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 

in Zaal De Unie 
 
 
 
  
12.30 - 13.00 Inloop 
 
13.00 – 13.10 

 
Welkom door dagvoorzitter, Lisia Pires, projectleider Netwerk CS 
 

13.10 – 13.20 Waarom deze werkbijeenkomst? Bart Krieger, beleidsadviseur Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur 
 

13.20 – 13.30 What’s the 411 in Rotterdam, Reinier Gerritsen, voorzitter JongRRKC 
 

13-30 - 14.25 So you think you can program urban dance!?, gezamenlijke formulering 
aanbevelingen onder leiding van Lisia Pires 
 

14.25 – 14.30 Toelichting werksessies  
 

14.30 – 15.00 Pauze 
 

15.00 - 16.45 Parallelle werksessies 
 

16.45 - 17.00 Terugkoppeling en symbolische overhandiging van de resultaten aan  
Geert ter Steeg, kwartiermaker urban culture podium/programmering 
 

17.00 – 17.45  Netwerkborrel  
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 Verslagen 
 
 
Plenair: So you think you can program urban dance!? 
Verslag Sanne Nout (JongRRKC) en David Dooghe (JongRRKC) 
 
Welkom door de dagvoorzitter, Lisia Pires, projectleider Netwerk CS 
 
Lisia heet iedereen in de zaal van harte welkom en geeft het doel aan van de middag. 
Zijnde het creëren van inhoud, het maken van software om het urban dansklimaat in 
Rotterdam verder te ontwikkelen in het kader van een meerjaren perspectief waarbij 
de nadruk moet worden gelegd op het verstevigen van de talentontwikkelingsketen van 
het netwerk. In de daarop volgende parallelle werksessies moet munitie aangedragen 
worden voor de komende jaren in de vorm van concrete ideeën en plannen. De ideeën 
en plannen worden later op de dag aan Geert ter Steeg kwartiermaker urban culture 
podium/programmering overhandigd.  
De keten kan ook gezien worden als een huis met op de eerste verdieping 
cultuureducatie, op de tweede verdieping talentontwikkeling, via het formele en het 
informele circuit en op de derde het beroepsveld. Vandaag is het zaak de doorloop 
tussen de verdiepingen transparanter en begaanbaar te maken. 
 
Waarom deze bijeenkomst, Bart Krieger, beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur 
 
Bart benadrukt de kansen die er volgens hem op dit moment liggen voor de urban dans. 
Namelijk: 
- Er is 11 miljoen voor een urban culture podium/programmering vrijgemaakt. 
- Het HipHopHuis wordt waarschijnlijk binnenkort erkend als basisfunctie in 
 Rotterdam. 
- Scapino is al jaren bezig met urban dans experimenten. 
- Er is een urban comité opgericht om de belangen van de scene beter te behartigen 
 en om naar buiten toe beter te kunnen communiceren. 
- Rotterdam staat bekend als stad van de talentontwikkeling. 
- Rotterdam staat bekend als stad van de urban arts, met een krachtige 
 danscomponent. 
 
Hij stelt ook dat er bedreigingen zijn, namelijk: 
- De 11 miljoen die voor een urban culture podium/programmering zijn vrijgemaakt 
 waren aanvankelijk 15. We moeten er voor waken dat het zo niet doorgaat. 
- We moeten oppassen voor politisering van urban culture. Het gaat in principe over 
 kunst en cultuur maar het lijkt steeds meer om problematiek rondom  allochtone 
 jongeren te gaan. 
 
Het doel van vandaag is de concretisering. Het leggen van verbindingen en het 
verbreden en onderhouden van netwerken waarin de scene en structureel 
gesubsidieerde instellingen elkaar ontmoeten. De scene, waarvan de instellingen en 
beleidsmakers slechts het topje van de ijsberg kennen is immens. Het is de taak van het 
veld om gezamenlijk, aan de hand van zogenaamde bruggenbouwers, deze uitermate 
potentiële urban dansscene beter in kaart te brengen. Aan het urban 
podium/programmering zijn genoeg woorden vuil gemaakt. Het is nu tijd voor het veld 
om op zoek te gaan naar nieuwe Rotterdamse danshelden.  
 
What’s the 411 in Rotterdam, Reinier Gerritsen voorzitter JongRRKC 
Reinier Gerritsen richt de aandacht op het advies dat vrijdag 10 oktober uitkomt: 
What’s the 411 in Rotterdam, over urban culture in Rotterdam. Dit advies rust op drie 
pijlers: 
1 Het creëren van een aparte locatie voor talentontwikkeling gericht op de 
 verschillende kunstdisciplines. 
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2 Investeren in een locatie voor een kleinschalig podium (tot ongeveer 250 bezoekers), 
 geschikt voor presentatie van talent en uitgaan. 
3 Urban convenant, waarin onder andere wordt vastgelegd hoe programmeurs van het 
 urban podium samen met programmeurs van andere podia/instellingen zorg dragen 
 voor verbreding en structurering van het urban aanbod in Rotterdam. 
Hij nodigt iedereen uit om op 28 oktober naar het debat over het urban podium, 
georganiseerd door Confetti, Jong RRKC en Kosmopolis Rotterdam te komen en verwijst 
naar het advies op de site van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 
 
Vragen aan de zaal: 
Na de inleidingen van Lisia, Bart en Reinier wordt er een plenaire discussie gestart 
onder leiding van Lisia en Bart. De discussie is gretig en fel maar er wordt wel naar 
elkaar geluisterd en er blijkt veel support te zijn. Al snel ontstaat er een hele lijst met 
problemen, oplossingen en aanbevelingen. Hieronder volgen de belangrijkste. Waar 
mogelijk staat erbij wie sprak. 
 
1 Wat is over vier jaar de stand van zaken in de urban dans? 
- Er bestaat een reguliere programmering waarin urban ook op en in de huidige 
 gevestigde theaters geprogrammeerd wordt. 
- Er is een brug geslagen waardoor er op zo’n bijeenkomst als deze veel meer  urban 
 dansers in de zaal zitten. 
- De gemiddelde leeftijd van de bruggenbouwers is lager. (Ben Bergmans, Codarts, 
 Roots & Routes) 
- Er is een goed werkveld met goede mogelijkheden voor de urban dans. 
 
2 Welke wensen zijn er nu om die punten te bereiken? 
- We moeten het niet te veel voor jongeren bedenken want de artistieke visie moet 

bij hen vandaan komen. Het gaat om artistieke authenticiteit die ontstaat vanuit de 
groep. Verder is het belangrijk dat de jongeren iets te melden hebben dus visie 
hebben en dat er publiek voor is. (Doro Siepel, directeur Theater Zuidplein) 

- Er is te weinig aandacht voor dans in het onderwijs, de vraag is groter dan het 
aanbod. Er is behoefte aan meer aanbod en er komt bijna niets uit Rotterdam. Er is 
behoefte aan meer gezelschappen. (Evan van der Most, directeur Hal 4) 

- Dansgroepen moeten zich professionaliseren en zich profileren als gezelschap. Er 
 zijn veel groepen in het informele circuit. De schakel tussen informeel en podia 
 ontbreekt. 
- Er moet een platform komen om dit te bewerkstelligen.  
- De ontwikkeling en professionalisering moet op zakelijk en op artistiek gebied 

plaatsvinden. De artistieke visie moet worden vertaald op een manier die 
instellingen ook begrijpen. (John Olivieira) 

- Dit is een kwestie van samenwerken tussen ervaren en beginnende dansers. Die 
moeten we aan elkaar koppelen. 

 
3 Wat ontbreekt er dan nu nog? 
- Er is te veel versnippering. Er moet een bemiddelingsclub komen. (Letty 

Ranshuysen, zelfstandige onderzoeker) 
- Het netwerk is er wel maar het moet uitgebreid worden en daarbij moet niet over 

een nacht ijs gegaan worden. We moeten de kwaliteit weten te behouden. (Got 
Skills) 

- Wij zijn nog op zoek naar groepen voor onze programmering (Hal 4) 
- Vaak wordt vergeten dat de urban dans al meer dan 10 jaar bestaat. Kijk 

bijvoorbeeld naar het International Breakdance Event Rotterdam dat Rotterdam 
zomaar heeft laten gaan. Dat bestond al veel langer. Ook is Scapino al sinds 2001 
aan het werk met urban. We leren niet en laten het elke keer verwateren. Waarom 
is er ineens wel weer aandacht voor? (Tyrone van de Meer) 

- Als de podia verlegen zitten om publiek dan is er ineens behoefte aan urban culture, 
of wat dan ook. Laten we kwaliteit neerzetten en niet alleen maar ad hoc inspringen 
op behoeftes van het moment. Maak verbindingen, maak het blijvend en ga bij 
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elkaar kijken. Geld is een begin maar zorg voor continuïteit! (Alida Dors, Solid 
Ground Movement) 

- Er moet coherent talent worden ontwikkeld, is nu te gefragmenteer. (Ben Bergmans, 
Codarts, Roots & Routes) 

- Janny Donkers vraagt zich af wat eigenlijk het verschil is tussen een crew en een 
gezelschap. Waarom kunnen de instellingen de crews niet vinden? 

- Volgens Zuidplein zijn crews nog zoekende en voldoen ze niet aan de artistieke 
normen van de dominante cultuur. Dat is een andere cultuur. Misschien willen ze 
wel niet in de geïnstitutionaliseerde theaters spelen! 

- Got Skills zegt dat er een verschil is tussen de underground danser die in zijn eigen 
scene wil blijven en daar zijn skills wil perfectioneren en de danser die ‘boven komt 
drijven’ en wel de connectie wil maken met de gevestigde instellingen. 

- Aruna Vermeulen, HipHophuis, stelt dat kwaliteit ook afhankelijk is van de 
betrokkenheid van de gevestigde instellingen. Er wordt veel waarde gehecht aan een 
project als het Urban Dans Concours juist omdat de instellingen daarbij betrokken 
zijn. Dan wordt het automatisch als goed gezien. Maar kwaliteit was en is er buiten 
deze instellingen nog veel meer en soms beter. 

- Got Skills wijst erop dat de kwaliteit altijd bovenaan moet staan, maar dat het 
moeilijk is om te bepalen wat dat is en wie bepaalt wat kwaliteit is. Er is een gat 
tussen de gevestigde cultuursector en de scene. 

- Conny Janssen vindt het belangrijk dat men niet vervlakt maar dat men zijn eigen 
stijl perfectioneert. We moeten niet allemaal naar elkaar toe groeien maar juist 
heel eigen blijven. “De eigen kern op het krachtigst brengen en elkaar dan op dat 
niveau ontmoeten.” 

- Dave Schwab, Lantaren/Venster, vindt dat het heel langzaam gaat en vraagt zich af 
of de scene wel wil. 

- Lloyd Marengo, HipHopHuis, reageert hierop door duidelijk te maken dat er in de 
scene nog veel frustratie heerst van dansers die de weg naar de instellingen niet 
kunnen vinden. “Dansers komen niet uit de theaters maar van de straat en daar 
liggen veel moeilijkheden.” 

- Een programmeur van de Schouwburg zou graag zien dat er een zakelijke vertaling 
komt van urban naar het theater. Hij merkt op dat hiervoor een impresariaat nodig 
is. “Andersom moeten de instellingen ook zelf beter kijken wat er allemaal nog 
meer is.” Maar impresariaten worden geloofd en vertrouwd en het is voor podia vaak 
heel moeilijk om zelf in de breedte en in de diepte van alles op de hoogte te zijn.  

- Dick Pakkert van Rotown en WATT vraagt zich in dit kader af waarom er niet in de 
kleine succesvolle projecten wordt geïnvesteerd maar wel in een groot nieuw urban 
podium. “Waarom is het HipHopHuis nog steeds niet goed behuisd en komt er wel 
een urban podium van 11 miljoen?” 

 
Voor de start van de werksessies wil Lisia Pires nog een aantal aanbevelingen scherper 
formuleren. Er komt een aantal concrete punten naar voren: 
- Er moet een startkwalificatie komen. Een opleiding waarmee de kwaliteit van urban 

dansers kan worden aangeduid. 
- Er moet meer aandacht komen voor het ontwikkelen van een artistieke visie om de 

brug tussen scene en instellingen te overbruggen. 
- Er moet gewerkt worden aan de zakelijke kant van het dansen. 
- Er moet een Codarts zij- instroom traject komen waardoor erkenning ontstaat vanuit 

het kunstvakonderwijs. (Dit blijkt in ontwikkeling te zijn) 
- Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de dansers die underground willen 

blijven en op bijvoorbeeld party’s blijven dansen met een pure vorm van hiphop en 
de dansers die een theaterslag willen en kunnen maken om hiphop en cross-overs 
naast bijvoorbeeld ballet op de kaart te zetten. 
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Verslagen van de werksessies 
 
Werksessie 1: ‘Bouwen aan de canon van hiphop, onderzoek naar de bouwstenen 
van hiphopdans ten behoeve van de ontwikkeling van deze dansstijl voor docenten, 
makers en dansers’ 
Inleider Aruna Vermeulen (HipHopHuis) 
Gespreksleider Nelly van der Geest (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) 
Verslag Hugo Bongers (Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur) 
 

Omschrijving: Overal in Nederland worden urban of hiphoplessen gegeven met 
wisselende kwaliteit. Voor het HipHopHuis wordt het tijd om de bouwstenen van hiphop 
te definiëren. Dit omwille van de ontwikkeling van een curriculum en 
professionalisering van de urban dans sector. Deze workshop richt zich met name op het 
theoretische kader dat ten grondslag ligt aan het onderzoeksproces. 

 
Voorzitter Nelly van der Geest geeft een korte inleiding op het begrip canon. 
Oorspronkelijk gaat het bij dit begrip om zaken als maatstaf, norm. Wij vatten het 
begrip canon vandaag op als de vraag naar de essentiële elementen van de hiphopdans, 
als datgene wat iedereen er van zou moeten weten, als belangrijke momenten uit de 
geschiedenis van het genre. 
 
Aruna Vermeulen geeft in een korte inleiding weer wat volgens haar de vraagstelling is. 
Hiphop is weliswaar een nog jonge cultuur, maar verschillende elementen van die 
cultuur zijn alweer aan het verdwijnen. Nu al verdwijnt kennis erover, bijvoorbeeld 
over het ontstaan van hiphopdans. Onderzoek naar de fundamenten van het genre is 
nodig. Dansers en choreografen moeten kunnen terugvallen op basisdocumenten, zoals 
interviews en registraties van het werk van de oorspronkelijke makers. We moeten de 
pioniers van het genre gaan interviewen, hun verhalen en anekdotes vastleggen, de 
evolutie van de dans beschrijven. Dit zou kunnen gebeuren door een groep mensen die 
uit verschillende hoeken komen en die samen een theoretische basis van het onderzoek 
kunnen bepalen. 
 
Discussie in de groep. 
In de bijeenkomst ontstond snel consensus over de noodzaak om tot een canon voor de 
hiphopdans te komen. De ontwikkelingen van het genre gaan snel en het wordt steeds 
diffuser. Het is nodig nu aan die canon te gaan werken, ook om te voorkomen dat het 
oorspronkelijke materiaal (van de founding fathers) verloren gaat en de oorsprong van 
het genre voor de makers van nu onduidelijk of ontoegankelijk wordt. 
 
In de discussie werden drie niveaus en vier hoofdstukken van de canon onderscheiden. 
 
Niveaus: 
- de inhoud van de canon 
- de opstelling van de canon 
- het gebruik van de canon 
Hoofdstukken: 
- geschiedenis van de hiphopdans 
- stilistische ontwikkeling van het genre 
- definities, begripsafbakening, thema’s 
- instituties. 
 
De opstelling van de canon. Er dient een platform van deskundigen te worden 
samengesteld die de canon opstelt, hierin moeten mensen zitten met een belang bij de 
canon, opdat bij de opstellers ervan helderheid is over het mogelijk toekomstig gebruik 
van de canon. Er zal gekozen moeten worden voor een open of gesloten model. In het 
open model zorgt het platform voor de redactie van artikelen die door anderen worden 
aangeboden (wiki-model). In het gesloten model stelt het platform zelf de canon op, 
biedt deze ter discussie aan het veld aan en stelt deze zelf vast. 
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Gebruik van de canon. Hier is de zichtbaarheidsvraag aan de orde. Zichtbaarheid wordt 
om drie redenen belangrijk gevonden: allereerst omdat het dans is, je moet 
bewegingen kunnen zien. Daarnaast om te laten zien dat een canon niet iets statisch is 
maar iets in beweging en ten slotte om ruimte te bieden voor aanvullingen.  
De canon moet ten minste zichtbaar gemaakt worden op een website. Daarnaast worden 
een handboek en een festival met debat genoemd.  
Hoe flexibel en hoe open moet de site zijn? Kunnen anderen hieraan inhoud toevoegen 
en wie controleert/redigeert die toevoegingen? 
 
De inhoud van de canon. Deze bestaat in principe uit vier hoofdstukken. 
1 De oorsprong van de hiphopdans. De founding fathers van het genre. Belangrijke 

ontwikkelingen in het genre gedurende de afgelopen veertig jaar. De ruimtelijke 
spreiding van het genre. Zowel de internationale ontwikkelingen signaleren als de 
Nederlandse, maar de nadruk moet op de ontwikkelingen van hiphopdans in 
Nederland liggen. Bij dit hoofdstuk hoort ook een bronnenboek: belangrijke teksten, 
documenten, visueel materiaal van het oorspronkelijke werk van de founding fathers 
e.d.. 

2 Inhoudelijke stilistische ontwikkelingen van hiphopdans. Belangrijke momenten in 
deze ontwikkelingen, langs welke lijnen differentieert het genre zich, wat waren de 
omslagpunten? De evolutie van hiphopdans, de wisseling van generaties. Welke 
fusions zien we ontstaan? Inhoudelijke kenmerken van de diverse stijlen beschrijven.  

3 Definitie van het genre. Goede en bruikbare afbakening van begrippen is nodig. 
Daarbij horen ook een omschrijving van de mentaliteit (het acteren, de battle, het 
karakter, de zelfexpressie), belangrijke thema’s van het genre (ook de sociale 
thema’s die een rol spelen, zoals de tegenstelling arm/rijk), stijlen, stromingen. 
(Bijvoorbeeld: hiphopdans is niet het zelfde als urban dance. Wat zijn verschillen en 
overeenkomsten?) 

4 Institutionele ontwikkelingen: opleidingen, festivals (zoals het Break Dance 
Festival), belangrijke podia, belangrijke producenten, overheidsbeleid, subsidies, 
fondsen en mecenaat. Proces van institutionalisering beschrijven. Wegwijs maken in 
subsidieland 

 
Discussie over het gevaar van verstarring als je dit soort zaken gaat vastleggen; wees 
voorzichtig bij het opstellen van de canon. Maar ook: bij het opstellen van de canon ga 
je onvermijdelijk altijd uit van het heden. Je legt nu dingen vast en je moet je 
realiseren dat je het vroeger of later anders zou opschrijven. De aanwezigen zijn het er 
over eens, dat het gevaar van verstarring niet opweegt tegen nut en noodzaak om nu 
een canon te gaan opstellen. De behoefte hieraan is groot en verschillende aanwezigen 
geven praktijkvoorbeelden hoe zij de canon zouden gebruiken. 
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Werksessie 2: ‘Talent Class dans’ 
Inleider Karen Klijnhout (Roots & Routes)  
Gespreksleider Wies Rosenboom (Kunstfactor Dans) 
Referent Jocelyn Bergland (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) 
Verslag Tjeu Strous (Rotterdamse Raad Voor Kunst en Cultuur) 
 

Omschrijving: Diverse initiatieven bieden in Rotterdam - vaak incidentele - trajecten 
aan voor jonge urban dansers tussen de 15 en 25 jaar. Toch blijkt er vanuit de jongeren 
nog een sterke behoefte te bestaan aan vervolgtrajecten waarbinnen zij zich verder 
kunnen ontwikkelen, praktijkervaring op kunnen doen en verder voorbereiden op een 
professioneel bestaan in de creatieve industrie en/of een kunstvakopleiding. In veel 
gevallen ontbreken hier echter nog voldoende faciliteiten voor: structurelere 
begeleiding door coaches, verbreding van het artistieke spectrum, professionele 
optreedmogelijkheden, repetitieruimtes etc.. In de workshop wordt ingegaan op deze 
behoeften en op concrete voorstellen en mogelijke samenwerkingsprojecten die hieraan 
kunnen beantwoorden, zoals het project Talent Class, dat ontwikkeld wordt door het 
World Music and Dance Centre, Roots & Routes, Got Skills, Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam en Codarts. 

 
De casestudy is het project Talent Class zoals dat momenteel wordt ontwikkeld door 
World Music and Dance Centre, Roots & Routes, Stichting Kunstzinnige Vorming 
Rotterdam, Got Skills en Codarts. 
Hoe kan de structurele begeleiding van talenten op het gebied van behoeften zoals 
speeltechniek, vrije ontwikkelruimte, personal coaching etc. concreet gestalte krijgen?  
 
Rotterdam kent verschillende korte talentontwikkelingstrajecten, in de vorm van 
workshops, masterclasses en talentenjachten, zoals Urban Dance Concours, Roots & 
Routes Summerscool, en Talent Night. Vanuit de deelnemers van deze trajecten klinkt 
de vraag naar structurelere begeleiding die aansluit bij hun (individuele) behoefte. Het 
gaat dan om danstraining, les in dansstijlen en het ontwikkelen van een eigen stijl en 
ook om coaching en begeleiding van keuzes in de loopbaan.  
 
Talent Class biedt urban dans talenten de kans zich gedurende 1 of 2 jaar verder te 
ontwikkelen, deels in groepslessen, deels in individuele trajecten.  
 
Ben Bergmans onderscheidt verschillende doelgroepen voor de Talent Class; ten eerste 
een groep van jongere talenten die potentie hebben om door te stromen naar een 
opleiding of een voortrekkersrol te spelen in het amateurveld. Een tweede groep 
bestaat uit meer gevorderde musici en dansers die de nieuwe generatie movers, shakers 
and makers zijn van muziek en dans in Nederland waarvoor een kunstvakopleiding om 
allerlei redenen geen opties is.  
 
In zo’n Talent Class moeten alle (urban) stijlen voorbij komen. Ook ‘Martial Arts’ en 
Afrikaanse dans horen daarbij. Daarnaast ook workshops moderne dans. Maar ook 
theorie als cultuurhistorie krijgt een plek. Jocelyn Bergland met zijn 5 o’clock class 
werkt met een zeer divers samengestelde groep en slaagt er in met zijn voorziening 
onderdeel te zijn van een doorlopende leerlijn. De intake bij de 5 o’clock class is 
onderdeel van een proces dat het talent doorloopt. Urban dans is niet zozeer een 
volledige kunstvorm alswel een lifestyle. Aanvankelijk was er voor het idee achter de 5 
o’clock class in Amsterdam weinig enthousiasme; het geheel viel moeilijk te plaatsen 
binnen het aanbod van reguliere opleidingen. Nu wordt de class gezien als volwaardig 
onderdeel van een leertraject. Allianties zijn gesloten met middelbare scholen. De 
artistiek leider is afkomstig uit het mbo. Doorverwijzen naar bestaande opleidingen 
gebeurt. Het cursusaanbod varieert van losse cursussen tot programma’s van 2 tot 4 
dagen per week. Afgestudeerden kom je tegen bij instellingen met urban programma’s, 
zoals ISH of ze vertrekken als danser naar het buitenland. Doorstroming naar reguliere 
vakopleidingen kan maar is niet noodzakelijk. 
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ISH werkt met scholen omdat zo kansen gecreëerd worden. Daarbij is het zaak te 
focussen op de echte natuurtalenten en die van de wannabees te scheiden. ISH is 
inmiddels een dependance begonnen in Kunstmin in Dordrecht. 
 
Om talentontwikkeling in deze vorm tot een succes te maken zijn kleine podia 
noodzakelijk. In dat verband wordt gewezen op het bestaan van locale cultuurcentra 
die hierbij een grotere rol zouden kunnen spelen dan tot nu toe. Terwijl het eerste 
Urban Dance Concours een succes was en jongeren hun weg vonden naar podia was dat 
bij de tweede editie veel minder het geval. Instellingen om de talenten op te vangen 
ontbreken, net als kleine podia. Een platform, van instellingen die buitenschoolse 
activiteiten organiseren en onderwijsinstellingen, dat dergelijke leemtes signaleert en 
daarmee aan het lobbyen gaat ontbreekt in Rotterdam. Iemand trekt een vergelijking 
met Hyves op internet. Zo’n virtueel platform naast een echt platform moet er komen. 
De activiteiten van de dansconsulent zijn niet goed bekend of voldoende zichtbaar voor 
de aanwezigen van deze werksessie.  
 
De voorzitter vat de discussie als volgt samen: 
Er liggen concrete plannen voor het opzetten van een Talent Class in Rotterdam 
- daarbij moeten de Amsterdamse ervaringen worden meegenomen 
- er moet een draagvlak worden gecreëerd bij alle betrokken instellingen 
- de rol van ‘peers’ in het geheel is belangrijk 
- stel teams samen van mensen met verschillende achtergrond 
- heb aandacht voor individuele coaching 
- lokale cultuurcentra voorzien in een behoefte aan kleine podia voor startend talent 
- leer van de geschiedenis ( b.v. jazzdans) 
- er moet een platform komen waarin alle betrokken instellingen plaats nemen 
- gemeente: adopteer de Talent Class 
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Werksessie 3: ‘Van talent naar Productie’ 
Inleider Dave Schwab (Lantaren/Venster)  
Gespreksleider Marc Fonville (Rotterdamse Raad Voor Kunst en Cultuur) 
Referent Jolanda Keurentjes (Kunstfactor Dans)  
Verslag Reinier Gerritsen (JongRRKC) 
 

Omschrijving: De titel Van talent naar productie raakt de kern van deze workshop. 
Rotterdam heeft naast urban dansers ook urban dansers met maaktalent. Voor dit talent 
zijn de mogelijkheden beperkt. De doorstroom naar de reguliere podia is nog niet 
optimaal. De vraag is hoe dit talent zichtbaarder gemaakt kan worden en tot wasdom 
kan komen op de Rotterdamse podia. Vanuit de productiehuizen kan bijvoorbeeld een 
(deels tailormade) traject, gericht op talentvolle urban makers, opgezet worden. De 
workshopinleider beoogt met een voortraject gericht op het (gezamenlijk) maken van 
een productie, ruimte te scheppen voor nieuwe makers en hun artistieke ontwikkeling. 

 
Inleider Dave Schwab (Lantaren/Venster) geeft aan dat er voor jong maaktalent van 
urban dans weinig mogelijkheden zijn om door te stromen in het dansveld. Voor die 
talenten, aan het begin van een professionele carrière, zou een scholingstraject 
aangeboden kunnen worden met presentatiemogelijkheden.  
Ook Stichting Dansateliers voelt de noodzaak tot het opstarten van een dergelijk traject 
voor urban dans in het bijzonder. Beide partijen redeneren hierbij vanuit het individu, 
om een breder publiek aan te trekken en stellen zich een multidisciplinaire overlap 
voor tussen muziek, theater en dans. Het gebouw aan de Gouvernestraat zou een 
geschikte locatie kunnen zijn om een dergelijk initiatief te huisvesten. 
Centrale vraag aan de aanwezigen is op welke manier die doorstroom in het dansveld 
kan plaatsvinden. 
 
Discussie 
In de spiegeling van het dansveld en daarin de positie van de urban dans, komt 
stelselmatig naar voren dat het bij de urban dansers en makers vooral aan goede kennis 
ontbreekt over de oorsprong van urban dans. Er zijn dansers die dans zien als sport en 
dansers die het theaterpodium (willen) opzoeken. Het ontbreekt bij beide profielen aan 
kennis op het gebied van theaterwetten en het vormgeven van het productieproces 
hetgeen doorstroming bemoeilijkt. 
Het dichter bij elkaar brengen van urban dans en de gevestigde danswereld roept 
tijdens de discussie een authenticiteitvraagstuk op; “accepteer hiphop dans in zijn 
ruwste vorm” is een veel gehoord voorbeeld, naast een opmerking als “het ambacht van 
choreografie moet worden overgedragen”.  
 
Aanbevelingen  
Als eerste wordt aangedragen urban talent te presenteren aan een gatekeepersgroep 
van impresario’s, producenten en programmeurs. Er wordt voorgesteld de urban scene 
zelf de talenten voor te laten dragen om op die manier een kwaliteitstoets vanuit de 
urban dans te garanderen. Met als doel de instroom van urban dans op de Rotterdamse 
podia te bevorderen. 
 
De discussie verlegt zich vervolgens richting scholing. Alle aanwezigen zijn het erover 
eens dat begeleiding vanuit de instituten noodzakelijk is; zonder een dergelijke basis is 
het onmogelijk om subsidies aan te vragen.  
Die wens wordt gedeeld door de aanwezige dansers; zonder steun lopen de dansers vaak 
vast en ontstaat er een gevoel van leegte. Ook de dansers die een opleiding volgen 
verklaren dat het aanbod van dansstijlen beperkt is. 
Het aanbieden van een speciaal ontwikkeld choreografietraject is een tweede 
aanbeveling. Dit bijvoorbeeld vanwege het verschil in lengte van de dansstukken; in de 
wereld van de moderne dans is een stuk van 60 minuten geen uitzondering. Gezien de 
explosieve aard van urban dans zullen die stukken in de regel korter zijn.  
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Aansluitend op de discussie rondom de canon wordt in deze werkbijeenkomst 
gerefereerd aan inspirerende rolmodellen uit de urban dans. Er ontstaat discussie over 
de rol van pioniers in de begeleiding op weg naar een productie. Er wordt voorgesteld 
deze ‘helden’ of pioniers gedurende langere tijd te laten coachen. Daarvoor is nu 
voldoende kennis en knowhow voorhanden stellen de productiehuizen. Goede 
voorbeelden vanuit de scene zijn essentieel om nieuw jong talent te stimuleren en te 
enthousiasmeren. 
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Werksessie 4: Scapino: Urban meets Modern Dance 
Inleider Bonnie Doets (Scapino Ballet Rotterdam) 
Gespreksleider Rineke Kraaij (Rotterdamse Raad Voor Kunst en Cultuur) 
Referent Alida Dors (Solid Ground Movement) 
Verslag David Dooghe (JongRRKC) 
  

Omschrijving: Scapino Ballet Rotterdam is het afgelopen jaar een dansonderzoek 
gestart naar het bij elkaar brengen van beide dansstijlen. Met tien werksessies in de 
studio's van Scapino werd de mogelijkheid onderzocht urban te vertalen naar een 
theatrale dansvorm. Het resultaat daarvan is uitgewerkt tot een dansstuk in TWOOLS 
10. Hoe zet het stadsgezelschap van Rotterdam deze ontwikkeling door, wat is hierbij 
de visie van Scapino op urban dans en zijn nieuwe samenwerkingspartners nodig? Wij 
nodigen u uit samen met Scapino de dialoog aan te gaan. 

 
Inleiding en uitleg bij de casestudy TWOOLS 10 door Bonnie Doets, Scapino Ballet 
Rotterdam: 
 
De werksessie begint met de vertoning van een dvd over het Urban Dance Concours. De 
finalisten van het Urban Dance Concours kregen een workshop van 10 maal 3 uur van Ed 
Wubbe en Georg Reishl, Scapino Ballet Rotterdam. Enkele van deze dansers maakten 
later deel uit van de voorstelling TWOOLS 10. 
 
Ed Wubbe was ten zeerste geïnteresseerd in een samenwerking met het Urban Dance 
Concours en zag de workshops enerzijds als een stap om van urban dans een 
zelfstandige dansvorm te maken, naast klassiek en modern, anderzijds raakte hij door 
de nieuwe dansvocabulaire van urban dans geïnspireerd.  
Ed Wubbe wilde met het experiment zowel zichzelf als de urban dansscene inspireren. 
Het was nooit de bedoeling de urban dans te kopiëren en door de samenwerking met 
het Urban Dance Concours het Rotterdamse modern/urban dansgezelschap te worden. 
Ed Wubbe wil het experiment aangaan en hij wil een voorbeeld stellen voor zowel de 
urban dansscene als voor andere Rotterdamse dansgezelschappen: er ligt een enorme 
meerwaarde in samenwerking.  
 
Ed Wubbe ziet zichzelf echter niet als de initiator van de urban dans. De urban dans 
moet immer zichzelf ontwikkelen in de richting die het uitwil. 
Door de workshops probeert Ed impulsen en suggesties aan de urban dans te geven. Dit 
door de urban dansers, door middel van tips en raad, klaar te maken voor hun 
dansvoorstelling in het theater. In de samenwerking waren beide dansvormen (modern 
en urban) evenwaardig en leerde men van elkaar.  
 
Scapino staat steeds open voor ideeën, initiatieven en experimenten vanuit de urban 
dansscene, maar Scapino heeft niet de middelen om zelf dingen te initiëren. Scapino 
wil dan ook eerder een bescheiden, uitnodigende plaats innemen en indien mogelijk 
haar infrastructuur ter beschikking stellen.  
 
De formule van workshops is voor jongeren interessant, daar deze relatief vrijblijvend 
zijn. In de workshops werd naast gedanst ook veel gesproken. Via de workshops en 
samenwerking komt urban op het podium. Daarom is het belangrijk dat dit soort 
initiatieven structureler van aard worden zodat de urban dansers die een carrière in het 
theater ambiëren zichzelf verder kunnen sturen en ontwikkelen. 
 
Een algemene opmerking: Tijdens de werksessie werd gesproken over het deel van de 
urban dans dat zich verder ontwikkelt als podiumkunst, daarnaast zal urban dans voor 
een groot deel zijn straatcultuur behouden. De straatcultuur van urban dans is van 
groot belang, daar het op een laagdrempelige manier bij jongeren de interesse in dans 
opwekt. Het hangt verder altijd van de urban danser af of hij ambieert op een podium 
te staan of niet. 
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Suggesties naar aanleiding van de casestudy: 
 
Suggesties 1  Via de soortgelijke constructie van workshops, zou men urban 
choreografen in contact moeten brengen met grote namen uit voorstellingen in het 
theater- vakgebied. Via samenwerking met deze grote namen, zouden de urban 
choreografen leren werken met verschillende soorten dansers (bijvoorbeeld moderne 
dansers, Scapino of jongeren, Meekers Uitgesproken Dans). Zo leren de urban 
choreografen de skills om ooit hun voorstelling klaar te maken voor het theater. Het 
opleiden van choreografen zou de verzelfstandiging van urban dans als dansvorm naast 
modern en klassiek een stap verder brengen. Van belang is dat dit, net zoals het Urban 
Dance Concours, geïnitieerd wordt vanuit de urban scene en daar ook gezamenlijk naar 
de  financiën wordt gezocht. Zo is de ambitie en wil van deze urban choreografen 
verzekerd. Samen met de technische kennisontwikkeling: Hoe breng ik een voorstelling 
in het theater? is het van belang dat ook meteen de zakelijke kant: Waar haal ik het 
geld vandaan om een voorstelling te creëren? wordt mede ontwikkeld.  
Alida Dors van Solid Ground Movement wil graag aan dit idee verder werken. 
 
Suggestie 2 Het deel van urban dans dat zich ontwikkelt als theaterkunst zou zich 
sterker moeten profileren naar andere dansvormen/dansgezelschappen en naar het 
publiek. Dit kan door avonden als de Rotterdamse Dansnacht. Op zo’n avond kan het 
publiek proeven wat urban dans inhoudt. De vergelijking wordt gemaakt met 
voorstellingen van Scapino op plekken als Lowlands. Zo stapte Scapino af op een nieuw 
soort publiek. Ondertussen heeft een deel van dit nieuwe publiek zijn weg naar de 
schouwburg gevonden om naar voorstellingen van Scapino te komen kijken.  
Voorstellingen waarbij urban dansgezelschappen en andere dansgezelschappen voor 
deze voorstellingen choreografen en/of dansers uitwisselen laten zowel de 
dansgezelschappen als het vaste publiek van de dansgezelschappen kennismaken met de 
andere dansvorm.  
 
Geconcludeerd is dat voor het ontwikkelen van urban dans als podiumkunst het van 
belang is te investeren in urban choreografen en het publiek warm te maken voor deze 
nieuwe dansvorm.  
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 Aangemelde deelnemers werkbijeenkomst Urban dansprogrammering 8 oktober 2008 
  

Naam Instelling    

J. Agesilas Stichting Danzz     

O. Batal Got Skills Nederland     

Mw A. Beentjes Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Rotterdamse Dansacademie    

J. Bergland  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 5 o'clock class    

B. Bergmans Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Rotterdamse Dansacademie    

E. de Bie Theaterschool Amsterdam, Jazz-Musical dansopleiding    

H.C. Bongers Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

Mw D. Buisman dienst Kunst en Cultuur     

Mw E. Cannaviello WENK     

Mw E. Coumou Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

R. Daamen WENK     

J. Damsteegt Waterfront     

Mw B. Doets Scapino Ballet Rotterdam     

Mw J. Donker       

D. Dooghe JongRRKC     

Mw A. Dors Solid Ground Movement      

B. Druiventak Solid Ground Movement      

Mw M. Duurvoort Choreograaf     

Mw C. van Dijk       

Mw S. Erens Danser-coach     

U. Eugenio Danser     

N. Fiolet Balletschool Noes Fiolet     

M.F.M. Fonville Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

Mw A.L. Gale Stichting Dansateliers     

Mw N. van der Geest Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Centrum voor Interculturele Studies    

M. Gerris Stichting ISH     

R. Gerritsen JongRRKC     

Mw J. van der Heijden Sport en Recreatie Rotterdam     

Mw A. R. Hendrikse Provincie Zuid-Holland, Het Kunstgebouw    

P. Hennekam Zadkine      

Mw M. Hennep WENK     

Mw S. Hilhorst Meekers uitgesproken dans     

F. Ignacio Dutch Dance Agency/Albeda Dans College      

Mw C. Janssen Conny Janssen danst     

J.R. Jeandor Got Skills Nederland     

R. Jonathans Dutch Dance Agency/Albeda Dans College      

E. Kaijser Stichting Nieuw Rotterdamse Cultuur, cultuurscout IJsselmonde    

Mw J. Keurentjes Kunstfactor Dans     

Mw K. Klijnhout Roots & Routes     

Mw N. Kors World Music and Dance Centre     

Mw R. Kraaij Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

B. Krieger Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

Mw M. Kwakermaat Manouck Events     

Mw J. Leemans SKVR Dansschool     

M. Luana Atelier Velp/MBO Urbandance     

E. Mahroug       

J. Marcelis Roots & Routes     

Mw C. Martokaryo Stichting Epitome Entertainment     

T. van der Meer Stichting Notorious IBE - Flowprovider     

E. van der Most   Stichting Hal 4     

S. Mumcuyan Stichting Hal 4     

P. Nunes bboy4life/WENK     

Mw S. Nelissen Stichting Nieuw Rotterdamse Cultuur, cultuurscout IJsselmonde    
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E. Niemeijer Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeente Capelle aan den IJssel    

Mw S. Nout JongRRKC     

J. Olivieira Xite     

D. Pakkert Stichting Live at Rotown     

Mw L. Pires  Stichting Netwerk CS     

O. van der Pluijm World Music and Dance Centre     

K. de Randamie RAEN Music deRandamie Enterprises    

Mw L. Ranshuysen       

Mw W. Rosenboom Kunstfactor Dans     

M. Rynia Danser-maker     

Mw J. Schiff Roots & Routes     

Mw D. Siepel Theater Zuidplein     

Mw S. Siere Lucia Marthas academie     

G. ter Steeg ter Steeg K.C., advies en projectontwikkeling    

T. Strous Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur     

B. Suer Albeda dans     

D. Swab Stichting Theater Lantaren/Venster     

M. Trouerbach Rijnijssel MBO artiest dans, show en urban     

Mw M. van Velzen Culturele projecten     

Mw A. Vermeulen HipHopHuis     

M. Walden Dutchboy    

D. de Wever WENK     

Mw R. Willems Future in Dance     

Mw B. van Winden SKVR Dansschool     

M. Wolfsen WENK     
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