
 
 
 
 
 
 

Effectmeting survey So you 
think you can program urban 
dance!? 
 
Een survey van artistiek inhoudelijke prioriteiten voor het urban culture 
podium/programmering uit het urban dansveld 



1 Korte omschrijving van het advies 
 
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 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 één gategroep. 
Geert ter Steeg nam, in zijn hoedanigheid als kwartiermaker urban culture 
podium/programmering, aan het einde van de bijeenkomst de resultaten 
symbolisch in ontvangst met waardering voor de opzet. 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. 
 
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 zijn: 
1 Erken het urban dansgenre en laat dat resulteren in erkenning en 

waardering in iedere vorm: financieel, facilitaire ondersteuning, 
publiciteit, etc. 

2 Investeer structureel in zowel zakelijke als artistieketalentontwikkeling 
3 Ontwikkel een disciplinebrede urban canon 
4 Breng vraag en aanbod van urban dans dichter bij elkaar 
5 Dicht de kloof tussen scene en gevestigde orde 
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2 Gang door het gemeentelijke apparaat 
 
Daar het een survey betreft, is er geen gang door het gemeentelijke apparaat.  
 

3 Waarneembare effecten 
 
Urban dans in Rotterdam heeft sinds het verschijnen van deze survey op bepaalde 
punten aan kracht moeten inboeten. De afgelopen twee jaar zijn bewogen jaren 
geweest. Zo waren er bij het artistieke team van Got Skills (management van 5/6 
crews met Groove Kings als bekendste) strubbelingen die resulteerde in radiostilte 
scheuring in het artistieke team met een reorganisatie als gevolg. Met het definitief 
beëindigen van het Urban Dance Concours (SKVR/WMDC en Codarts) leek de toekomst 
van de urban scene alles behalve rooskleurig. 
 
De Nieuwe Oogst (voorheen Urban Culture Podium) 
Daarnaast werd reikhalzend uitgekeken naar een teken van een gezond en actief 
Urban Culture Podium met een kick-ass programmering, waarbij een stevige 
talentontwikkelingspoot. Maar feit is dat de organisatie langzaam op gang kwam en 
zich met de kersverse directeur Sam Maipauw (1 juli 2009) in eerste instantie richtte 
op muziek en de podiumfunctie. Hetgeen direct een hevige rel ontketende bij de 
overige poppodia die Rotterdams jongste podium van oneigenlijke concurrentie 
betichte. Misschien aardig om in dit licht te kijken wat er te vinden is op de blog van 
de directeur met de zoekterm: ‘dans’ (bron:  Sam Maipauw’s blog Bron: 
http://maipauw.wordpress.com/about/) 
 
18 augustus 2009  
Nog geen maand na zijn aanstelling roept de directeur Rotterdams talent zich te 
melden: 
“We zijn op zoek naar een tiental talenten op het gebied van muziek, literatuur, 
spoken word, dans, theater, film, nieuwe media, beeldende kunst …Ben je tussen de 
16 en 27 jaar oud en denk je dat je talent hebt? Woon je in Rotterdam? Meld je dan 
aan” Stuur een kort mailtje naar info@ucprotterdam.nl waarin je uitlegt waarom en 
welke begeleiding je nodig hebt en wat je ervaring is. Het UCP gaat namelijk in het 
najaar een begin maken met het intensief begeleiden van een aantal Rotterdamse 
talenten voor een periode van circa 5 maanden, als pilot. Op het gebied van dans is 
niet bekend of en welke talenten zijn ingestroomd. 
 
3 september 2010 
“Ondertussen wordt op 15 september een besluit genomen over de verbouwing van 
‘mijn’ podium. De (commissie JOCS van de) gemeenteraad gaat dan wederom (4e 
keer) over ons podium debatteren. Tot dan liggen alle activiteiten in de Maassilo 
stil. Ik ga er vanuit dat het gaat lukken. Jazeker. Rotterdam heeft het nodig. Zeker 
met zo’n grote ‘urban’ doelgroep. Het zal dan trouwens de enige plek in Rotterdam 
zijn die ook ingericht zal zijn voor concerten voor circa 1000 bezoekers. Weleens 
waar programmeren we alleen maar zogenaamde ‘zwarte’ muziek, maar toch. We 
zijn natuurlijk geen poppodium en dat willen we ook niet zijn. Maar voor Hiphop, 
RnB, soul, Dubstep, DrumnBass, Grime, dancehall (en wat dies meer zij) kan men 
dan bij ons terecht. Je kunt er natuurlijk ook terecht voor o.a. literatuur, film, 
fotografie, dans, stand-up comedy, mode. Maar dan moet die verbouwing er wel 
komen.” 
Hieruit blijkt dat de directeur niets met dans kan zonder een verbouwing. Dat is 
moeilijk te begrijpen omdat Rotterdam zoveel meer potentiële partners met eigen 
ruimtes heeft met kennis, ervaring, goede dansvloeren, techniek etc. 
 
18 oktober 2010 
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“Ik ben voorlopig uitgelobby’d. De commissie JOCS van de gemeenteraad heeft deze 
week toegestemd met de verbouwing. We kunnen verder. Eindelijk! Nu kan ik me 
bezig houden met andere zaken zoals met de plannen voor 2011. 
Wat gaan we doen in 2011? Nou de eerste maanden van het jaar wordt het podium 
verbouwd. Dus. We gaan ons richten op het nieuwe culturele seizoen,  als het gaat 
om optredens van die of dat. Wel gaan we door met ons talentontwikkelprogramma 
Harvest Me. We willen in 2011 in ieder geval 6 trajecten starten: zang, rap, dans, 
fotografie, literatuur en nieuwe media.” 
 
22 december 2010 
‘‘We gaan vanaf januari door met onze talentontwikkelprogramma Harvest 
Me. Talentvolle dj’s, mc’s, producers, dansers, fotografen, modeontwerpers, 
schrijvers en dichters, graffiti-artiesten, zangers en zangeressen en 
eventorganizers.’’ 
De blog geeft vrij weinig aanknopingspunten met de in de survey genoemde 
aanbevelingen. De tekst over talentontwikkeling op de website (ucprotterdam.nl) is 
concreter en pakt het thema talentontwikkeling bij de hoorns: “De core business van 
De Nieuwe Oogst is het stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van jongeren met 
buitengewone talenten op het gebied van grootstedelijke kunst en cultuur in de 
breedste zin van het woord…het gaat hierbij om zogenaamde supertalenten die zich 
qua kennis en ervaring in hun kunstdiscipline al lokaal of zelfs regionaal hebben 
bewezen”. 
“Daarnaast ontwikkelt en programmeert De Nieuwe Oogst deze talenten in een 
professionele omgeving, waarbij de jongeren kunnen groeien en optreden naast 
aansprekende gevestigde namen uit de culturele sector. Tevens gaat De Nieuwe 
Oogst samenwerkingsverbanden aan met organisaties uit de ‘urban’ sector, andere 
(Rotterdamse) podia en opleidingsinstituten.” 
“De Nieuwe Oogst werkt met rolmodellen en mentoren om talenten te ondersteunen 
in hun ontwikkeling tot professioneel niveau. Er zijn inmiddels diverse trajecten 
opgestart. Zo initieert De Nieuwe Oogst een online magazine waarbij talenten de 
kans krijgen met professionals een product tot stand te brengen...” 
In feite wordt hier in theorie gewerkt met alle in de survey genoemde 
aanbevelingen. Van het bruggen slaan tussen gevestigde orde en de scene tot aan het 
creëren van ‘local dance-heroes’. Toch mist in deze aanpak de zakelijke 
ondersteuning (het kweken van cultureel ondernemersschap) van de talenten en is 
het de vraag welk profiel de directie precies voor ogen heeft aangaande het talent 
want ze spreekt over: “supertalenten die zich qua kennis en ervaring in hun 
kunstdiscipline al lokaal of zelfs regionaal hebben bewezen”. Ook wordt gemeld dat 
het danstraject reeds is gestart. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft 
daarvan niets vernomen (lancering/persbericht/uitnodiging).  
Het eerste concrete wapenfeit voor De Nieuwe Oogst was op 17 juli 2010 met het 
binnenhalen van the second edition of the World BBoy Classic. Dit event dat ooit 
begonnen is als het International Breakdance Event Rotterdam (IBE) werd al enkele 
jaren in Heerlen georganiseerd. Daar wilde de gemeente graag urban binnenhalen 
omdat ze zagen dat deze stijl bij jongeren aanslaat en inspireert. Het IBE begon als 
een Rotterdamse event, maar heeft wegens het faillissement van Nighttown, destijds 
producent van dit festival, Rotterdam verlaten. 
 
Het Urban Podium heeft Tyrone van der Meer gevraagd de talentontwikkelingspoot 
voor wat betreft dans vorm en inhoud te geven. Uit betrouwbare bronnen blijkt dit 
vooral toegespitst te zijn op breakdance, zijn specialiteit. Men mist de breedte in 
het veld en de zichtbaarheid van de activiteiten van de Nieuwe Oogst. Dans zou een 
voorbeeld kunnen nemen aan de muziekcomponent van het podium. De projectleider 
van muziek laat zich veel zien in de scene en heeft een goed programma. De nieuwe 
Oogst is benaderd voor commentaar, maar zijn tot op heden niet bereikt. 
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Urban dans in Rotterdam beweegt! (Overige gesignaleerde ontwikkelingen. Geen 
uitputtende lijst.) 
 
WMDC: Talent Clash 
Talent Clash – Beyond the Battle biedt de toplaag van de urban dancers een unieke 
kans om zichzelf verder te ontwikkelen. Vanaf januari 2010 is dit intensieve 
leertraject (ruim een jaar) met onder meer workshops, masterclasses, personal & 
group coaching, choreografie classes, presentaties en optredens. Het traject is 
verspreid over 20 intensieve weekeinden en wordt georganiseerd door WMDC 
(hoofdaanvrager), SKVR en Roots en Routes. 
 
HipHopHuis 
Het HipHopHuis heeft het idee om een urban-canon te ontwikkelen in de koelkast 
gelegd. Het project werd te groot. In samenwerking met Kunstfactor is er in 2010 
een start gemaakt de founding fathers, die Rotterdam aandoen, te interviewen. Uit 
dit kwalitatieve onderzoek, waarvoor geen subsidie is aangevraagd, willen beide 
organisaties methodieken en bouwstenen van hip hop filteren en vastleggen. Het 
HipHopHuis is van plan de resultaten te publiceren. Dit zal op zijn vroegst eind 2011 
zijn. 
Samen met de Nieuwe Oogst zou het HipHopHuis in 2010 Streetsience, hun meest 
succesvolle hiphop event, organiseren. In een laat stadium moest de Nieuwe Oogst 
zich terugtrekken omdat ze voor deze samenwerking geen financiële middelen vrij 
konden maken. Samenwerking met de Nieuwe Oogst blijkt slechts mogelijk te zijn in 
een kostendekkende situatie. 
De samenwerking met de nieuwe Oogst blijft beperkt tot het om-niet aanbieden van 
de studioruimte van het HipHopHuis aan Mario D die in het kader van de nieuwe 
Oogst een breakdanceles geeft voor gevorderden (Odeon was de vorige locatie). 
 
SKVR 
De vraag naar urban dans bij de SKVR blijft groeien. Mede hierom heeft de directie 
van de dansschool budget vrijgemaakt om een talentvolle urban maker Indirah 
Tauwnaar te ondersteunen. Indirah Tauwnaar geeft al jaren les bij de SKVR en speelt 
als choreograaf een belangrijke rol in de jaarlijkse presentaties.   
In een soort werkplaatsproductie krijgt deze jonge maakster ruimte om zich verder 
te ontwikkelen. Op dinsdagen (voorheen de plek van de urban ‘On the move’ 
avonden) krijgen 30 geselecteerde dansers ( Rotterdam All Stars) lessen in klassiek, 
jazz en modern. Daarna wordt er voor de productie gerepeteerd. De dansers, ook 
afkomstig van buiten de SKVR, kopen voor 35 euro 10 strippen en betalen voor het 
lessenaanbod in dit proces 2 strippen per avond. Tijdens het proces worden de 
definitieve dansers voor de uitvoering geselecteerd. De voorstelling zal in Theater 
Zuidplein worden gepresenteerd in februari 2011.  
Buiten de ontwikkeling van Indirah Tauwnaar als maker is de vraag van urban dansers 
naar, aan de podiumkunsten gerelateerde, techniek lessen groot. De techniek lessen 
worden gegeven door studenten van de docentenopleiding Codarts.  
 
 
 
Stichting FayaDans 
In samenwerking met Scapino Ballet Rotterdam presenteerde stichting FayaDans 
(John Wooter en Dick de Ruijter) Hombre, het bewegingsonderzoek. Centraal 
stonden vragen als: Hoe breng je dansstijlen als pop & lock, street, hiphop, break en 
contemporary bij elkaar? Hoe vertaal je de ene dansstijl in de andere en leidt dat tot 
een nieuwe dansstijl, en tot een nieuw danslijf? 
Hombre gaat over de betekenis van mannelijkheid in de hedendaagse moderne 
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multiculturele Nederlandse samenleving. Op basis van het resultaat van het 
dansonderzoek worden voor het seizoen 2011/2012 fondsen geworven om Hombre als 
nieuwe dansproductie daadwerkelijk te produceren. De dansproductie zal worden 
ingebed in een groot interviewonderzoek. Tekst en beeld van het onderzoek worden 
geïntegreerd in de dans en het decor. 
 
Scapino Ballet  
Het Scapino Ballet blijft oog houden urban dans. Vooral Twools heeft in het verleden 
plaats geboden aan experimenten met urban dans en de combinatie van academisch 
geschoolde dansers en urban dansers. Het duet van Besim Hoti en Michal Rynia 
veroverde zelfs een plek in het reguliere programma. Besim Hoti, een danser van de 
straat heeft in 2010 zijn gastdanserschap mogen ruilen voor een vaste plek in het 
Rotterdamse Stadsgezelschap. Daarnaast heeft Scapino in Stichting FayaDans een 
partner gevonden voor wat betreft het project ‘Hombre’ (zie onder Stichting 
FayaDans). 
 
Dansateliers en LantarenVenster 
Dansateliers heeft de laatste jaren veel urban dansmakers ruimte gegeven zich te 
ontwikkelen waaronder bekende namen zoals: Lloyd Marengo, Melissa Ellberger, 
Alida Dors en Monique Duurvoort. Veel van deze makers kregen in een vervolgtraject, 
in sommige gevallen in samenwerking met LantarenVenster (Dave Schwab), de kans 
hun onderzoek te verdiepen en op een groter podium ‘Kitchenette’ en/of ‘Made in 
Rotterdam’ te presenteren. Echt Rotterdams gaf ook kansen aan Aruna Vermeulen, 
Michal Rynia en het duo Brian Druiventak en Carolos Rocha. 
 

4 Beoordeling 
 
Het is niet aan te tonen dat de survey enige impact heeft gehad in het veld. Met 
name het ter zielen gaan van het urban comité en het niet instellen van een 
gatekeepersgroep door De nieuwe Oogst, zoals voorgesteld in de survey, 
onderstrepen dit. Toch kan gezegd worden dat het urban dansveld zelf en De nieuwe 
Oogst op eigen kracht verder zijn gegaan met de ontwikkeling van urban dans langs 
de in de survey besproken lijnen. Zo staat talentontwikkeling urban dans stevig in de 
schoenen, is het International Breakdance Event Rotterdam teruggehaald naar 
Rotterdam, worden de bouwstenen van hip hop dans onderzocht en is er een start 
gemaakt beide werelden, de gevestigde en de scene te overbruggen. Gelet op de 
output en de verbouwing van de Maassilo die in volle gang is, wordt het tijd voor alle 
partijen die belang hebben bij een stevige positie van urban dans in Rotterdam om 
meer en effectief samen te gaan werken om urban dans in de stad zichtbaar te 
maken, te ontwikkelen en te versterken. 
 

5 Vervolgstappen 
 
Het volgen van het talentontwikkelingsdebat en de koers van urban dans in 
Rotterdam en de rol daarvan binnen de talentontwikkelingstaak van De nieuwe Oogst 
en alle andere Rotterdamse partijen die zich bezig houden met urban dans. 
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