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Onbegrensde talentontwikkeling in 2018
De Nieuwe Oost is er voor nieuwe makers die groots durven dromen en de stappen willen zetten om die 
dromen waar te maken. Artistieke talentontwikkeling is waar wij iedere ochtend ons bed voor uitkomen 
en waar wij tot diep in de nacht de theaterstoelen weer voor opstapelen. Ook in 2018 deden we dat weer 
vol overtuiging: van de volle zalen bij het beeldende Blinden van theatermaker Mart van Berckel, die 
inmiddels een vaste regie-aanstelling bij mede BIS-instelling het Noord Nederlands Toneel heeft verkre-
gen, tot aan ‘Kurá di Kuenta’ op Curaçao - een project waarin professionele, jonge Curaçaose schrijvers 
tachtigplussers begeleiden bij het oproepen en optekenen van hun verhalen. 

De Nieuwe Oost is voor mij: 
verbinding 

- Max Hermens (schrijver)

De Nieuwe Oost ondersteunt de nieuwe makers van morgen. Dat zijn kunstenaars die niet langer passen 
binnen het romantische cliché van het individuele genie dat op een eenzame zolderkamer een constan-
te stroom aan kunst produceert. Onze nieuwe generatie makers en kunstenaars staat juist middenin 
de samenleving, en De Nieuwe Oost verbindt hen dan ook actief aan verschillende interdisciplinaire 
netwerken, andere makers, professionals, podia en (kennis)instellingen. Onze makers geven workshops 
in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen en op scholen. Wij organiseren makersmeet-ups, open repe-
tities, debatten met wetenschappers en maatschappelijke organisaties. We publiceren boeken, relea-
sen muziek en bedenken, maken en organiseren festivals, voorstellingen en concerten. We coachen de 
makers bij de ontwikkeling van een zelfstandig beroepspraktijk. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke 
disciplines, maar vanuit de ambitie om te creëren en de drang om te vernieuwen.

De Nieuwe Oost is voor mij: 
echt thuiskomen

- Igor Vrebac (fysiek theatermaker)
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En zo kregen in 2018 schrijver Helena Hoogenkamp en rapper Freez een gevuld Doornroosje tot aan tra-
nen toe geroerd tijdens een pilot van het project ‘Opgepoetst’. De twee De Nieuwe Oost talenten gingen 
onder leiding van curator Junte Uiterwijk (Sticks) aan de slag met elkaars werk: zo werden de hiphoptek-
sten van Freez bewerkt tot nieuwe literaire stukken en de teksten van Helena tot nieuwe (muziek)num-
mers. Uitstromend maker Jan Terlouw Junior beleefde zijn televisiedebuut bij De Wereld Draait Door en 
fysiek theatermaker/choreograaf Igor Vrebac sleepte een nominatie voor de Prijs van De Nederlandse 
Dansdagen in de wacht. In Maastricht stond zijn mystieke en verleidelijke performance TRÆNS vervol-
gens zij aan zij in het programmaboekje met het ‘pas-de-trois van de rouw’: een pakkende dansvoorstel-
ling Quite Discontinuous door Jasper van Luijk. Van Luijk is eveneens een (uitstromend) talent van De 
Nieuwe Oost. Wat zijn we trots op onze makers, zoals Simone Atangana Bekono: in 2018 won zij met haar 
dichtbundel hoe de eerste vonken zichtbaar waren de Poëziedebuutprijs Aan Zee, waarvoor zij later in 
het jaar ook nog een nominatie voor de Lang Zullen We Lezen-trofee kreeg, de jaarlijkse literatuurprijs 
van de Vlaamse publieke omroep. 

De Nieuwe Oost is voor mij: 
de support die ik nodig heb

- Jo Goes Hunting (muzikant)

Een verdere greep uit het nieuws over onze activiteiten dat dit jaar de revue passeerde: Merel van der 
Slobbe won de tweede prijs in de Turing Gedichtenwedstrijd, muziektheatergroep BOT werd genomi-
neerd voor de Cultuurprijs Arnhem, ons productiehuis Ouderen en Verhalen kreeg een ‘Appeltje van 
Oranje’ en rapcollectief DFG ging er vandoor met de aanmoedigingsprijs De Gulden Banier (bestemd 
voor jong talent dat een voorbeeldfunctie heeft voor de Zwolse jeugd). Nog niet bekroond, maar min-
stens zo relevant en goed ontvangen waren onze samenwerkingen met Het Zuidelijk Toneel (Lowie van 
Oers zijn voorstelling Over de Natuur van de Dingen), onze voortrekkersrol in het opstellen van regiopro-
fiel ‘Cultuurregio 025’ (Arnhem-Nijmegen) en ons internationale initiatief CELA (Connecting Emerging 
Literary Artists). CELA is een samenwerking tussen zeven literaire organisaties en professionals uit zes 
Europese landen. We verbinden jong literair talent met Europees publiek buiten hun eigen taalgebied - 
een kans die beginnende schrijvers veelal niet krijgen. 

In 2018 hebben we met overtuiging laten zien wat onze nieuwe talenten uit Oost-Nederland in hun mars 
hebben: van experimentele onderzoeksresidenties tot volwassen voorstellingen, van vallen en opstaan 
tot staande ovaties. Blader snel naar het activiteitendeel van dit verslag waar wij een aantal van onze 
ambitieuze makers hebben uitgelicht en een overzicht geven van onze impactrijke projecten.
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De Nieuwe Oost is voor mij: 
durven experimenteren 

- Lotte Lentes (schrijver)

De Nieuwe Oost zet vaart achter talent
Met de eerste twee jaar van de BIS-periode in de achteruitkijkspiegel en de laatste twee jaar in het voor-
uitzicht, hebben we goed zicht op de krachten en uitdagingen van ons interdisciplinaire netwerkmodel. 
Binnen onze visie op talentontwikkeling zijn ruimte, ontmoeting en dialoog keiharde voorwaarden om 
aan een bloeiende artistieke beroepspraktijk te kunnen bouwen. Wij nemen de tijd en bieden een net-
werk dat zich niet enkel binnen de eigen discipline afspeelt maar dat die grenzen overstijgt. Zo zorgt De 
Nieuwe Oost voor een succesvolle doorstroom van talent binnen het culturele ecosysteem. 

De Nieuwe Oost is voor mij: 
vertrouwen krijgen

- Mart van Berckel (theatermaker) 

Dat betekent bijvoorbeeld voor choreografen en theatermakers dat zij uiteindelijk terecht komen bij de 
grote (BIS)gezelschappen, zoals de aanstelling van Mart van Berckel bij het Noord Nederlands Toneel, de 
deelname van Igor Vrebac aan Het Atelier van Over het IJ/Oerol en Jorge Martinez Perez’ werk als vaste 
choreograaf bij Introdans. NEON won de Best of Fringe Award met landelijke tournee. Bij popmuziek en 
literatuur wordt veelal gebouwd aan een zelfstandige beroepspraktijk: zo kregen in 2018 onze literai-
re talenten contracten bij grote landelijke uitgeverijen: Helena Hoogenkamp (De Bezige Bij), Marjolein 
Visser (Podium), Marc van der Holst (Atlas Contact) en Simone Atangana Bekono (Lebowski). De popta-
lenten verzamelden een stabiele crew om zich heen waarmee ze zich succesvol in het poppodium-, club- 
en festivalcircuit begaven. Zo leidden de inspanningen van talent Freez ertoe dat hij in het voorjaar van 
2019 in het voorprogramma van de tour van Kenny B staat. 
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Hoe doen we dat?
• één overkoepelende visie op talentontwikkeling
• één beheersstichting De Nieuwe Oost
• drie uitvoerende stichtingen op drie locaties, in drie steden en twee provincies

Dit is het bestuursverslag van Stichting De Nieuwe Oost (geconsolideerd). Zie voor de resultaten van de 
drie uitvoerende stichtingen de betreffende jaarverslagen (De Nieuwe Oost | Wintertuin, De Nieuwe Oost 
| pop en De Nieuwe Oost | theater en dans).

De Nieuwe Oost is voor mij: 
creatieve vrijheid

- Freez (rapper)

foto: William van der Voort
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BESTUURSVERSLAG 

Exploitatieresultaat & Financiën
Het tweede jaar van deze BIS-periode wordt afgesloten met een positief resultaat van € 27.078,--. De 
totale omzet is € 3.034.856,--. De geconsolideerde winst- en verliesrekening laat zien dat ten opzichte 
van de prognose in de begroting een groei van de inkomsten is gerealiseerd. In 2018 was dit afgerond 
ruim € 266.000,--. Deze groei vindt zijn oorsprong in de toename van de activiteiten en de daarvoor toe-
gekende incidentele subsidies. 

Bestemmingsreserve
De stand van de bestemmingsfondsen is € 26.816,--
Dit is opgebouwd uit twee bedragen:

• bestemmingsfonds OCW: € 14.021,--
• bestemmingsfonds Provincie Gelderland: € 12.795,--

Op de geconsolideerde balans is een bestemmingsreserve opgenomen van € 268.475,--.
Deze bestemmingen bij de onderliggende stichtingen betreffen reservering voor de organisatie die, waar 
het gebouwen en huisvesting betreft, in transitie is.

• reservering kosten organisatie: € 70.000,--
• inventaris, verbouwing en verhuizing: € 113.475,--
• reservering programmering: € 40.000,--
• reservering producties € 45.000,--

Financiële positie
De Nieuwe Oost voert het beleidsplan 2017-2020 uit. De balans- en exploitatierekening bestaan uit de 
geconsolideerde jaarrekeningen van de vier stichtingen: De Nieuwe Oost, Generale Oost, Productiehuis 
Oost Nederland en Wintertuin. De financiële positie van zowel de delen als het geheel is solide. De totale 
omzet in 2018 was € 3.034.856,-- . Het balanstotaal staat op € 1.424.751,-- en er is een eigen vermogen ter 
hoogte van  € 456.127,--. De algemene reserve van De Nieuwe Oost is € 160.836,--.

• Liquiditeit (totaal vlottende activa + liquide middelen / kortlopende schulden) = 1,39
• Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) = 32,0

De exploitatierekening laat een gezonde financieringsmix zien van Rijks, Provinciale, Gemeentelijke en 
Europese subsidies, structurele projectbijdragen vanuit de publieke fondsen en incidentele projectbij-
dragen vanuit de private fondsen, alsmede van  publieksinkomsten en directe inkomsten en verkopen.

Cultureel ondernemerschap
De Nieuwe Oost heeft een sterke financieringsmix die bestaat uit onder meer de landelijke BIS, Creative 
Europe, lokale overheden (provincies/gemeenten), publieksinkomsten van activiteiten en landelijke/
internationale (theater)tours, uitkoopsommen, verhuringen, projectsubsidies van private/publieke fond-
sen en co-productie bijdragen. Dit betekent dat de kwaliteit en continuïteit van onze kernactiviteiten op 
het gebied van talentontwikkeling gewaarborgd zijn. We hebben een methode waarbij we uitstromende 
makers en/of hun stichtingen in beginsel steunen met financiële bijdragen dan wel bijdragen in natura. 
Op termijn vragen we hen echter ook om honoraria of vergoedingen voor ruimtegebruik, advies en der-
gelijke. Bij onze schrijvers komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de 15% commissie die we vragen bij het bin-
nenhalen van (grote) schrijfopdrachten.

De begroting is opgesteld vanuit de ervaring die de organisatie heeft met het inschatten van risico’s. 
In deze begroting is er voldoende dekking voor de vaste lasten en de uitvoering van de prestatieafspra-
ken. Het meest variabel zijn de publieksinkomsten, vooral bij popmuziek. In jaren dat deze inkomsten 
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groter zijn wordt een bestemmingsreserve aangelegd. De exploitatie van De Nieuwe Oost is opgebouwd 
uit structurele financiering voor talentontwikkeling en incidentele financiering voor projecten die plat-
forms (als festivals, producties, publicaties en tournees) voor talenten creëren. In het geval van tegen-
vallende inkomsten (in de vorm van projectsubsidies, sponsoring en opdrachten) wordt bijgestuurd op 
de projectactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schuiven in de inzet van onze vaste kern mede-
werkers en de flexibele schil van projectmedewerkers. De kern van onze strategie is dat een project geen 
doorgang vindt als de behoefte aan projectfinanciering achterloopt.  

De Nieuwe Oost heeft binnen het domein van talentontwikkeling ook ambities op het gebied van het 
ontwikkelen van innovatieve verdienmodellen voor onze makers. Wij stimuleren actief het besef dat 
vaardigheden binnen een artistieke beroepspraktijk ook inzetbaar zijn in opdrachtsituaties buiten de 
eigen sector. Zo zijn makers actief in de zorg, het onderwijs, en als schrijver (onder meer van jaarversla-
gen) binnen de publieke en private sector.

De Nieuwe Oost is: een 
springplank voor jong talent

- Sanne Meenink 
 (programmeur Theater Bouwkunde) 

Binnen onze netwerkmethode gaat bovendien veel aandacht uit naar langdurige, solide samenwer-
kingsverbanden. Dat betekent dat het grootste deel van de projecten gesteund wordt door één of meer-
dere partners, waardoor de voortgang ervan wordt gegarandeerd. Partners dragen in deze verhouding 
bij naar draagkracht, zoals bijvoorbeeld bij reizend dansfestival Moving Futures, waar de vijf danspro-
ductiehuizen gedeelde verantwoordelijkheid dragen.

Bezoekers & prestaties
In 2018 hebben de activiteiten van De Nieuwe Oost maar liefst 79.842 bezoekers bereikt. Tijdens de 
Amsterdamse editie van het Moving Futures Festival trokken de presentaties van de pop-up dansstu-
dio op het Centraal Station nog eens 22.000 extra bezoekers (niet meegenomen in bezoekersaantallen). 
De website van De Nieuwe Oost trok dit jaar 34.980 bezoekers (waarvan 22.438 unieke). Daar komen de 
8.335 views van de live-stream van de voorstelling HEROES en de 1.084 bezoekers aan het digitaal tijd-
schrift Notulen van het Onzichtbare nog eens bovenop.  

De prestatieafspraken zijn met 78 producties en 581 speelbeurten ruim nagekomen. Ook de afspraken 
ten aanzien van overige activiteiten, zowel schoolgebonden als overige openbare activiteiten, werden 
ruim gehaald. Hier moet de kanttekening worden geplaatst dat een deel van de extra activiteiten, die 
niet direct met de kernactiviteiten in verband staan maar die wel degelijk bijdragen aan de organisa-
tie en diens financiële gezondheid, niet in het format kon worden opgenomen volgens de regels van het 
Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 2017-2020.  Dit betreft bijvoorbeeld de verhurin-
gen van het pand van met een toestroom van 2.854 bezoekers. 
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Veel van de projecten van De Nieuwe Oost zijn zogenaamde impactprojecten, gericht op sociale inclusie. 
Voorbeelden zijn de schrijfprojecten met ouderen in verzorgingshuizen en met vluchtelingen in azc’s. Het 
kwantitatieve bereik van deze projecten is zichtbaar te maken in aantallen deelnemers en bezoekers van 
presentaties, maar de impact is vele malen groter en moeilijk/niet aan te tonen in prestatieoverzichten. 
Het contact en gesprek tussen generaties, tussen Nederlanders en mensen die hier een toevlucht zoeken 
is waardevol. De mate waarin de projecten bijdragen aan een zinvolle dagbesteding of verwerking van 
traumatische ervaringen voor en tijdens de vlucht naar Europa, is niet uit te drukken in cijfers.

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
Halverwege de uitvoering van ons beleidsplan van kunstenplan 2017-2020, waarbij de vier disciplines, 
drie productiehuizen, drie steden en twee provincies als één samen verder zijn gegaan, hebben we ons-
zelf en elkaar inmiddels door en door leren kennen. Wij van De Nieuwe Oost treden dan ook met een eer-
lijk en open zelfbeeld de komende twee jaar en de toekomst van een volgend kunstenplan tegemoet. 

De Nieuwe Oost is voor mij: 
vooruitgang

- Jante Wortel (schrijver) 

STERKTES

1. De netwerkorganisatie als model en methode
Ons model van de ‘netwerkorganisatie’ is steeds verder uitgekristalliseerd. De methode waarbij wij ont-
moeting stimuleren, communities verbinden en programma’s en partners koppelen blijkt een succes-
volle. Op onze activiteiten komt een publiek af dat relatief jonger en diverser is dan bij reguliere podi-
umkunstinstellingen en literaire evenementen. Dit heeft ermee te maken dat onze werkwijze zich richt 
op het aan elkaar koppelen van netwerken en communities van (jonge) makers en zij ieder hun eigen 
achterban en kring meebrengen. De Nieuwe Oost zet zich niet alleen in om individuele makers te ontwik-
kelen maar vooral om een nieuwe generatie te creëren, juist door die unieke samenkomst van heel veel 
verschillende typen makers. Daarvoor is het noodzakelijk dat personeel, kennis en faciliteiten worden 
gedeeld - niet alleen binnen de vier stichtingen van De Nieuwe Oost, maar in het hele culturele ecosys-
teem. Het afgelopen jaar hebben we weer bewezen die verbindende rol goed te kunnen vervullen.

2. Samenwerking zit in onze natuur
Samenwerking is een van onze kernkwaliteiten. Dit helpt ons én de talenten om de realisatie en kwali-
teit van projecten te waarborgen, en een afwisselende publiekssamenstelling te bereiken. Zo brengen 
de samenwerkingspartners als LUX, Stadstheater Arnhem en de Vereeniging een ander publiek bij ons 
binnen dan onze reguliere producties, die veelal een jong publiek bereiken. We werken continu aan 
partnerschappen en netwerkuitbreiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Moving Futures Festival, 
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met zes talentontwikkelaars in de dans). Moving Futures werd benoemd als ‘best practice’ als het gaat 
om samenwerking in de regio (zie ook: adviesrapport LAgroup in opdracht van gemeente Arnhem en 
gemeente Nijmegen: ‘Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen’). Of bijvoor-
beeld Nieuwe Electronische Waar (N.E.W.), een samenwerking tussen het Burgerweeshuis Deventer, 
Doornroosje Nijmegen en De Nieuwe Oost | pop waarbij een veelheid aan Gelderse en Overijsselse orga-
nisaties zijn aangehaakt of willen aanhaken: Hedon Zwolle, Gigant Apeldoorn, Metropool Hengelo, Luxor 
Live Arnhem, Studio Wonder, Esc.Rec, Wendbaar, ArtEZ conservatorium, Extrapool Nijmegen, Booster 
Festival, De Perifeer Deventer, Valkhof Festival, 8Bahn, Green Vibrations, Deciliters, Metro Kollektief, 
3voor12 Overijssel & 3voor12 Gelderland.

3. Innovatie in talentontwikkeling: pilot curatorenmodel
De Nieuwe Oost | pop werkt vanaf april 2018 met een nieuw scoutingsmodel waarbij twee curatoren 
elk een tweetal nieuwe acts/bands en jong talent scouten en begeleiden. In 2018 waren dat toetsenist/
gitarist Rocco Hueting (De Staat) en rapper Junte Uiterwijk (Sticks van hiphopcollectief Opgezwolle). 
Dit model werkt specifiek binnen de popmuziek erg goed, vanwege de snelheid en dynamiek in de sec-
tor. De curatoren zitten dicht op het vuur. Zij scoutten en selecteerden vier verrassende nieuwe acts die 
een talentontwikkeltraject bij De Nieuwe Oost zijn gestart: indieband Jo Goes Hunting, hiphop-act DFG, 
urban singer-songwriter/rapper Freez en geluidsfenomeen Symphony of Fire. 

Die keuzes waren even grensverleggend als veelbelovend, en zo ook de ontwikkelplannen, waarvan de 
meeste resultaten zich in 2019 aan het publiek zullen tonen. De band Jo Goes Hunting is bezig met het 
experimenteren met nieuwe (visuele) vormen voor hun live-show, artistieke ontwikkeling en een nieuw 
album. Zwols rapcollectief DFG deed in 2018 mee aan de Popronde en wil zich de komende tijd artistiek 
verdiepen en werken aan nieuw materiaal en een nieuwe live-show. Freez koerst af op een nieuw album 
waarop hij zijn geheel eigen sound laat horen. Symphony of Fire werkt momenteel aan een overdonde-
rende live-festivalshow met composities van verschillende artiesten als uitgangspunt.

4. Voortrekker in de (cultuur)regio’s
De Nieuwe Oost was voortrekker bij het opstellen van een cultureel regioprofiel in samenwerking met 
(culturele instellingen uit) gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen: Cultuurregio 025. Met 025 probe-
ren de betrokken partners antwoorden te formuleren op de vraag hoe het cultuurpubliek in de regio 
Arnhem-Nijmegen beter bediend kan worden: bijvoorbeeld door samenwerking, netwerkvorming en het 
aanbod beter op elkaar af te stemmen. 025 is vanuit dit perspectief één omvangrijke cultuurmarkt, die 
beter kan worden bediend door de sterke punten van Arnhem (een stad met cultuurmakers, produc-
tiehuizen en meerdere BIS-gezelschappen) en Nijmegen (met haar vele festivals, sterk in de presen-
tatie van cultuur) te bundelen en tegelijkertijd gebruik te maken van hun eigenheid. De Nieuwe Oost 
wordt in de regioprofielen genoemd als best practice tussen Randstad en Rurhgebied, alsook in de 
Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen).

5. Een fysieke plek voor ontmoeting en experiment
De Nieuwe Oost beschikt over een theaterpand dat voldoet aan de nieuwste technische eisen en cen-
traal is gelegen in landsdeel Oost, in het centrum van Arnhem: Theater a/d Rijn. Na de verbouwing in 
2016 (met steun van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem) is het theater zichtbaarder en 
toegankelijker dan ooit. Dit betekent voor De Nieuwe Oost en haar talenten dat er altijd een fysieke plek 
is voor ontmoeting, dialoog, onderzoek en experiment. Theater a/d Rijn heeft in 2018 bovendien een pro-
grammaraad aangetrokken die bestaat uit leden met verschillende expertises, netwerken en (culturele) 
achtergronden die tot nog toe nog niet in onze organisatie aanwezig waren. Omdat Theater a/d Rijn 
en De Nieuwe Oost organisatorisch sterk met elkaar vervlochten zijn, zullen zij ook gevraagd en onge-
vraagd advies uit te brengen over (de diversiteit van) het programma, personeel, partners en publiek bij 
de activiteiten van De Nieuwe Oost. 
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foto: Menno van der Meulen



Jaarverslag 2018 - Stichting De Nieuwe Oost

– 16 –

foto: Bertrand Vacarisas
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ZWAKTES

1. Inspanningen talentontwikkelaar niet altijd zichtbaar
In onze visie staat de maker áltijd centraal. Dat is een principiële keuze. Het gevolg daarvan is dat een 
groot deel van onze inspanningen niet altijd zichtbaar is voor publiek of externe partijen. Een groot deel 
van ons werk speelt zich af achter gesloten deuren, daar waar we onze makers klaarstomen om zichzelf 
en hun werk artistiek, zakelijk, marketingtechnisch en organisatorisch overtuigend de buitenwereld in te 
sturen. In de loop van een talententraject treedt De Nieuwe Oost ook in communicatie-uitingen staps-
gewijs steeds verder naar de achtergrond. Dat maakt dat sommige potentiële partners en/of geïnteres-
seerden ons mogelijk niet altijd weten te vinden. 

2. Eigen inkomstenquota op gespannen voet met talentontwikkeling
Behalve presentatiemomenten en ontmoetingen met publiek, die voor onze talenten heel belangrijk 
zijn, zijn er voor succesvolle talentontwikkeling veel aspecten nodig die zich minder goed laten ‘verko-
pen’ aan publiek en/of publieke en private financiers. Wij menen dat onderzoek, incubatietijd, ruimte en 
experiment focuspunten zijn in een ontwikkeltraject. Onderzoek is immers de kern van creatie. Dat staat 
soms op gespannen voet met de resultaatgerichtheid van verantwoordingen - ook bij publieke gevers. 
Omdat direct en zichtbaar resultaat soms uitblijft óf lang op zich laat wachten, is een financieringsvorm 
zoals sponsoring voor talentontwikkeling heel moeilijk haalbaar. Voor een deel van onze projecten waar-
bij publiekspresentaties een belangrijk onderdeel zijn lukt het ons al wel goed om private fondsen te 
werven. Voor de mogelijkheden van andersoortige private en particuliere fondsenwerving onderhouden 
we nauw contact met dr. Helleke van den Braber (Radboud Universiteit). Zij heeft een expertise op het 
gebied van (moderne) mecenaats- en geefrelaties in de culturele sector. 

KANSEN

1. Internationale impact
Het Europese project Connecting Emerging Literary Artists, dat ondersteund wordt door Creative 
Europe, is een initiatief van penvoerder De Nieuwe Oost | Wintertuin. Het project is een voorbeeld van 
een kansrijk initiatief in de literaire sector, dat op vernieuwende wijze een Europese context creëert voor 
jonge literaire makers: schrijvers, vertalers en literair professionals. Daarbij is een doelstelling van het 
project om in te grijpen op de traditionele werkwijze in de branche, en talentontwikkeling in Europese 
context te verbreden en te versnellen. Het project, de werkwijze en het internationale netwerk biedt onze 
talenten de kans zich in een vroeg stadium te ontwikkelen als internationaal publicerende en performen-
de makers. Een mooi voorbeeld is de vertaling en publicatie bij gerenommeerde uitgevers in Spanje en 
Italië van twee jonge De Nieuwe Oost-talenten: Joost Oomen en Lotte Lentes. 

Naast het CELA project ziet De Nieuwe Oost ook kansen voor de internationale ontwikkeling van 
onze makers binnen de context van onze impactprojecten. Zo start op uitnodiging van de zorginstelling 
Habaai en de University of Curaçao, huis DeBuren uit Brussel en Escuela de Escritores uit Madrid ons 
succesvolle impactproject voor ouderen ‘Het Verhalenhuis’, ook op Curaçao, in België en in Spanje. De 
uitwisseling van methodes en het implementeren van onze projecten in internationale context levert 
kansen op voor onze makers om hun beroepspraktijk te verbreden.

2. Impuls dans
De Nieuwe Oost is een onmisbare schakel in de keten van artistieke talentontwikkeling. Dat bleek in 
2018 bijvoorbeeld uit het feit dat onze tak voor theater en dans een uitnodiging kreeg van de commissie 
Programmatische Activiteiten Cultuur van de gemeente Arnhem, om een voorstel te schrijven voor het 
stimuleren van artistieke ontwikkeling en verdere professionalisering van dansinitiatieven in de regio. De 
commissie was van mening dat artistieke ontwikkeling in het middensegment van de dans in een stad 
als Arnhem, met een goede dansopleiding en een professioneel gezelschap als Introdans, meer gestimu-
leerd moet worden. In het belang van de sector adviseerde de commissie dan ook zo’n €29.000,-- van 
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het beschikbare activiteitenbudget in de periode 2019-2020 te investeren in De Nieuwe Oost (terwijl door 
ons in de betreffende aanvraagronde géén subsidie werd aangevraagd). We schreven een plan waarin 
we uitgebreide ontwikkelplannen presenteerden voor urban choreograaf Ruben Chi en danscollectief 
de Arnhemse Meisjes, die de hedendaagse dans de (theater)zaal uit en de straat op brengen. Het is de 
bedoeling dat zij binnen een tijdsbestek van zo’n twee jaar klaar zijn om zelf een (meerjarige) subsidie bij 
de gemeente aan te vragen. 

3. Professionalisering infrastructuur pop
Grote kansen zijn er ook voor de muzikale tak van De Nieuwe Oost. De laatste jaren is de infrastructuur 
van de popmuziek zichtbaar aan het professionaliseren. Er komt erkenning (ook bij subsidiegevers en 
overheden) voor het belang dat muziek in de volle breedte moet worden bezien, gesteund en gewaar-
deerd. Naast jazz en klassieke vormen betekent dat meer aandacht voor pop, urban en wereldmuziek. 
Nieuwe popsubsidies worden opengezet, koepel- en netwerkorganisaties worden opgericht en er wordt 
onderling steeds beter samengewerkt. Deze ontwikkeling is goed voor de uiteindelijke inbedding van 
onze makers en projecten in de sector. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van Poppunt Gelderland 
- een samenwerking tussen de poppodia Luxor Live, Doornroosje, Gigant en de Provincie Gelderland. 
Naast de huidige samenwerkingspartners bij N.E.W. hebben ook de poppodia Metropool (Enschede), 
Hedon (Zwolle) en Gigant (Apeldoorn) interesse getoond om aan te haken. 

BEDREIGINGEN

1. Beperkt landelijk netwerk talentontwikkelaars
In de Kunstenplanperiode van 2017-2020 zijn er naast De Nieuwe Oost slechts twee andere produc-
tiehuizen onderdeel van de landelijke BIS: Theater Rotterdam en Frascati. Het is moeilijk, al dan niet 
onmogelijk, om aan een stabiel, landelijk gespreid netwerk te bouwen van talentontwikkelaars met drie 
productiehuizen. Daar komt bij dat er binnen de BIS beperkt budget is opgenomen voor talentontwikke-
ling. In de volgende periode is talentontwikkeling wel een aandachtspunt (ruimte voor nieuwe cultuur en 
makers), maar dit wordt grotendeels een verantwoordelijkheid van de cultuurfondsen. Hierdoor dreigt 
talentontwikkeling in de marge te blijven van de cultuursector, terwijl dit eigenlijk juist een voorwaarde is 
voor de ontwikkeling en bestendigheid ervan. 

2. Kaalslag onder afnemers
De bezuinigingen in 2012 hebben geresulteerd in een enorme kaalslag onder de culturele festivals en 
afnemers. Dit ecosysteem is ook in de periode die erop volgde nog niet volledig opnieuw opgebouwd. 
Juist de plekken voor experiment en innovatie zoals festivals waren een belangrijke afnemer van wat er 
bij de productiehuizen geproduceerd werd. Maar ook het aanbod en de humuslaag waar makers terecht 
kunnen voor vlieguren en zichtbaarheid vóór het productiehuis is bedreigd. De innovatie stokt en er 
wordt minder afgenomen. Programmeurs zijn bovendien steeds voorzichtiger, programmeren minder 
risicovol en werken met beperkte budgetten voor talentontwikkeling. Dit bemoeilijkt de aanwas én door-
stroom van nieuw talent in de keten. Talentontwikkeling kan niet bestaan zonder risicovolle programme-
ring. Afnemers zouden meer ruimte moeten nemen en krijgen om in hun programmering werk van talen-
ten op te nemen, zodat deze meer vlieguren kunnen maken, gezien worden, kansen krijgen om in contact 
te komen met publiek, én de ruimte krijgen om (opnieuw) te maken, te vallen en weer op te staan. 

3. Focus op publicatie/presentatie in plaats van creatie 
Talentontwikkeling vraagt om een investering in het proces, en niet in de eerste plaats in het product. De 
beleidsfocus op leesbevordering in plaats van het ondersteunen van talentontwikkeling in de schrijfcul-
tuur is een bedreiging voor de toekomstige ruimte voor talentontwikkeling. Wij citeren uit de brandbrief 
van talentontwikkelaars in de dans (Talentontwikkeling als motor voor innovatie en vitaliteit, 31-10-2018): 
‘Talentontwikkeling en ruimte voor ‘research & development’ vormen de basis voor innovaties. Er moet 
daarom meer ruimte (lees: geoormerkt geld) komen. De mogelijkheid om te experimenteren impliceert 
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dat ook falen onderdeel is van een zoektocht. Willen kunstenaars die het label talentontwikkeling of ‘jong 
en veelbelovend’ ontgroeid zijn zich kunnen herijken, moet er ook ruimte komen voor bijvoorbeeld onder-
zoeksbeurzen voor de meer gevorderde danskunstenaar.’

Educatie
De meeste schoolgebonden voorstellingen en activiteiten zijn een integraal onderdeel van de (ontwikke-
lende) beroepspraktijk van onze makers. Zo verzorgden schrijvers van De Nieuwe Oost in 2018 in samen-
werking met Kleinkunstig, de grootste aanbieder van culturele workshops aan middelbaar onderwijs in 
Nederland, meer dan 90 workshops voor scholieren door het hele land. Onze medewerkers geven les op 
kunstvakopleidingen (artistiek concept, marketing, zakelijk-organisatorisch) en organiseren bijvoor-
beeld workshops ‘songwriting’ voor middelbare scholieren. Cultuureducatieve activiteiten behoren in 
principe niet tot onze kernactiviteiten, maar nemen in verband met ons hart voor talentontwikkeling in 
de brede zin van het woord, wel gestaag toe: met een aantal van 222 activiteiten ten opzichte van 94 in 
2017 (schoolgebonden voorstellingen + overige schoolgebonden activiteiten) en een groei in het bereik 
van 4.890 in 2017 naar 6.760 in 2018 overtreffen we de prestatieafspraken ruimschoots. De cijfers over 
een deel van de activiteiten op het gebied van educatie, zoals talentontwikkeling voor ouderen en vluch-
telingen, komen alleen in de cijfers van het totaalbereik tot uiting.

Code Culturele Diversiteit 
De Nieuwe Oost sluit zich aan bij het diversiteitsconcept dat werkt vanuit de opvatting dat ‘verschillende 
achtergronden een meerwaarde kunnen betekenen op alle organisatiegebieden (inhoudelijke en artis-
tieke programmering, management, marketing etc.) en alle niveaus in de organisatie.’  De Nieuwe Oost 
streeft daarbij naar een diversiteit in de breedste zin van het woord. Wij willen mogelijkheden en een 
podium bieden aan verschillende wereldbeelden en denkwijzen, en stemmen laten horen van makers 
met verschillende culturele achtergronden en/of (gender)identiteiten en leeftijden. Dit heeft overigens 
ook gevolgen voor de werkwijze van een talentontwikkelingsorganisatie als De Nieuwe Oost: inclusiviteit 
en meerstemmigheid betekent ook het integreren van andere werkwijzen. 

Als iedereen anders is, is er geen norm: dát is vrijheid. Die verandering moet van binnenuit komen. We 
besteden dan ook aandacht aan het bewustzijn van inclusie in onze dagelijkse werkpraktijk. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan een organisatiebreed plan om niet alleen het publiek, maar met name 
ook het programma, personeel en partners te diversifiëren. De eerste stap daartoe was het aanstellen 
van een programmaraad bij Theater a/d Rijn, het theaterpand dat onderdak biedt aan De Nieuwe Oost 
| theater en dans en een kleine eigen programmering heeft. Deze raad bestaat uit een aantal leden - 
Ruben Chi Verhoeven (urban danser/choreograaf die in 2018 eveneens in een talentontwikkelingstraject 
bij De Nieuwe Oost is opgenomen), Amjad Dwaer, Daniella Middelhof en Nesrin Cingoz - die allen experti-
ses, netwerken en (culturele) achtergronden hebben die tot nog toe nog niet in onze organisatie aanwe-
zig waren. De leden zijn stuk voor stuk sterk geworteld in verschillende wijken, groepen en (vak)gebieden 
in de stad Arnhem. Daarnaast staan alle leden direct in verbinding met kunstdisciplines en -domeinen 
die een waardevolle of noodzakelijke toevoeging aan ons netwerk zijn: van urban dans tot wijkgerichte 
cultuureducatie. Omdat Theater a/d Rijn en De Nieuwe Oost organisatorisch sterk met elkaar vervloch-
ten zijn, zullen zij ook gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over het programma, personeel, 
partners en publiek bij de activiteiten van De Nieuwe Oost. 

In 2018 zijn plannen gemaakt om de prioriteit om te zetten in concrete acties. Zo maken we in 2019 een 
medewerker verantwoordelijk die erop toeziet dat actie wordt ondernomen t.a.v. inclusie en diversiteit: 
‘Vraag je weer diezelfde freelance fotograaf? Laten we eens in een andere hoek zoeken!’ of ‘Kunnen we 
deze voorstelling niet eens actief onder de aandacht brengen bij ….’ Uiteraard door constant te schake-
len met de eerder genoemde programmaraad. Daarnaast organiseren we één of twee interne bijeen-
komsten, lezingen of trainingen op het gebied van bijvoorbeeld onbewuste vooroordelen of interculturele 
communicatie. Er wordt eveneens een adviseur (Astrid Elburg) ingeschakeld om de plannen in te bedden 
in organisatie en beleid. 
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De vacature en profielschets voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht die per 1 januari 2019 vrijkomt 
door het aftreden van Rento Zoutman zal ook met het oog op de Code Culturele Diversiteit worden inge-
vuld.  
 

Governance Code Cultuur 
De organisatie werkt met het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht volgt de Governance 
Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de bestuursleden, 
de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht en de profielschetsen voor de leden van de raad. 
Er is een rooster van aftreden, er zijn reglementen voor zowel het bestuur als voor de Raad van Toezicht. 
Leden van de Raad van Toezicht dienen melding te maken van nevenfuncties die mogelijk conflicteren 
met een functie binnen de raad. Op dit moment zijn er op dit terrein geen conflicten.

De samenwerkende stichtingen in stichting De Nieuwe Oost vonden het wenselijk dat de besturen 
van de betrokken stichtingen een gelijke samenstelling hebben. Dit is mogelijk door een zogenaamde 
bestuurlijke unie (ook wel ‘personele unie’ genoemd) te creëren. Bij een personele unie is sprake van 
meerdere stichtingen, waarbij de behoefte bestaat het onderscheid tussen de rechtspersonen te hand-
haven maar wel verder samen te werken en een eenduidig beleid te voeren. In de personele unie ligt het 
voor de hand dat het bestuur van de stichting De Nieuwe Oost eveneens het bestuur van de afzonderlij-
ke stichtingen vormt. Daarom is de samenstelling van het bestuur van de afzonderlijke stichtingen gelijk. 
Daarnaast heeft de bestuurlijke unie een eenduidig Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht 
van De Nieuwe Oost is dan ook gelijk aan die van de uitvoerenden, De Nieuwe Oost | theater en dans 
(Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost), De Nieuwe Oost | Wintertuin (Stichting de Wintertuin) en 
De Nieuwe Oost | pop (Stichting Productiehuis Oost-Nederland) en bestond in 2018 uit Sef Maessen, 
Willem Hillenius en Rento Zoutman. Rento Zoutman treedt per 1 januari 2019 af als secretaris. Met het 
oog op de Code Culturele Diversiteit zijn we momenteel met een gespecialiseerd adviesbureau op zoek 
naar een nieuwe kandidaat. 

De Nieuwe Oost is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Goed werkgeverschap
Het personeelsbeleid van De Nieuwe Oost is net als het artistieke beleid gericht op ontwikkeling. Vaak 
komen medewerkers binnen als stagiair en groeien ze door naar andere functies. Goed werkgeverschap 
komt ook tot uitdrukking in (bij)scholing, detachering bij (internationale) collega-organisaties, trainin-
gen/cursussen/conferenties en gratis voorstellings- en concertbezoek. Daarnaast is de organisatie aan-
gemerkt als erkend leerbedrijf, waarmee we de kwaliteit en het beleid van de stageplaatsen en leerba-
nen waarborgen.

De Nieuwe Oost heeft als talentontwikkelingsorganisatie een voorbeeldfunctie op het gebied van 
werkgeverschap en honorering, wat een belangrijk punt is en blijft in de bedrijfsvoering. Om die reden 
sluit De Nieuwe Oost aan bij de Fair Practice Code voor de culturele sector en de vijf waarden die daarin 
zijn geformuleerd: Solidariteit, Transparantie, Duurzaamheid, Diversiteit en Vertrouwen. Het volgen van 
honorariumrichtlijnen en het op passende wijze vergoeden van professionele arbeid zijn dan ook prio-
riteiten binnen organisatie en productie. De Nieuwe Oost | theater en dans volgt de cao Theater & Dans 
voor de verloning van medewerkers en makers. In 2018 is De Nieuwe Oost | pop gestart met een overstap 
van de cao Zorg en Welzijn naar de cao Poppodia.

Medio 2018 is besloten dat directeur van De Nieuwe Oost | pop, Maike Fleuren, per 1 januari 2019 uit 
dienst treedt bij De Nieuwe Oost. Na een lang dienstverband van tien jaren, hebben we met een deug-
delijke en in gezamenlijkheid vastgestelde afvloeiingsregeling gebaseerd op de wettelijke verplichtingen 
een vaststellingsovereenkomst gesloten. Maikes afscheid werd gemarkeerd door een druk bezochte bij-
eenkomst met alle medewerkers, makers en het brede netwerk.
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Personeelsbezetting en Organisatie
Op 31 december 2018 had De Nieuwe Oost een personeelsbezetting van 14 fte vast en 5,75 fte tijdelijk. Per 
onderliggende stichting was de personeelsbezetting als volgt:

De Nieuwe Oost | theater en dans: 3,7 fte vast en 2,85 fte tijdelijk (6,55 totaal)
De Nieuwe Oost | Wintertuin: 7,1 fte vast, 1,4 fte tijdelijk (8,5 totaal)
De Nieuwe Oost | pop: 3,2 fte vast, 1,5 fte tijdelijk (4,7 totaal)

De organisatie bestaat uit drie lagen: de Raad van Toezicht, het directie-bestuur en de uitvoerende 
organisatie. Frank Tazelaar en Eve Hopkins vormen het directie-bestuur en zijn belast met de dagelijkse 
leiding en uitvoering van de financiële en artistieke doelstellingen. Daarbij worden zij ondersteund door 
een team van marketeers, producenten, administratief medewerkers en technici. Dit bestuur wordt, con-
form de Code Cultural Governance, gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. Er vinden 
minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur plaats, waarin jaarcijfers worden vastgesteld 
en de inhoudelijke koers wordt voorgelegd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een 
periode van vier jaar, met een tweemalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode 
is derhalve twaalf jaar.

 

foto: Anne Hopman
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Wij zijn De Nieuwe Oost:

Raad van Toezicht
• Willem Hillenius (voorzitter, in functie per 14-12-2012).
• Rento Zoutman (secretaris, in functie per 14-12-2012).
• Sef Maessen (secretaris, in functie per 14-12-2012).

Bestuur 
• Frank Tazelaar, bestuurder, zakelijk directeur en curator literatuur 
• Eve Hopkins, bestuurder, artistiek directeur en curator theater en dans

Marketing
• Sandra Holleman, senior marketeer
• Lisanne Boomkamp, senior marketeer
• Rens den Hartog, senior marketeer
• Merel Burghouwt, projectmarketeer
• Roos Muis, projectmarketeer (freelance)
• Nikkie Jessen, projectmarketeer

Productie
• Daphne Storms
• Wim Koens
• Karlijn Ribbers
• Nikolai Serda (freelance)
• Quirijn Lokker (freelance)

Boekingen
• Richard Wevers (freelance)

Zakelijk en administratie
• Floor Ruyters, assistent zakelijke leiding
• Herma van Gerestijn, administratie (freelance)
• Nathalie van de Loo, administratie (freelance)
• Mirjam Grolle, zakelijke ondersteuning

Bureau en fondsenwerving
•  Linda Kokke, ondersteuning directie, beleid en fondsenwerving
•  Nine Hoog Antink, fondsenwerver en bureau

Programmamakers
• Monique Warnier
• Elke Decates
• Laurens van de Linde
• Myrna Eppings
• Tom Verstappen (freelance)
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Impact en internationalisering
• Noortje Kessels

Literair agentschap
• Kim van Kaam, literaire talentontwikkelaar
• Manouk Miltenburg, literair agent en programmamaker

Uitgeverij
• Jos Lenkens, grafisch ontwerper
• Dennis Gaens, uitgever

Techniek
• Rob Daanen
• Casper van den Dooleweerd (freelance)
• Edwin Smits (freelance)
• Guus Broere (freelance)

Vrijwilligerscoördinatie
• Matthijs van der Laan (freelance)

Projectmedewerkers
• Dennis Platvoet, producent Nieuwe Electronische Waar
• Wout Waanders, organisatie Literaturjugend Nijmegen
• Martin Rombouts, organisatie Literaturjugend Utrecht
• Joeri Oltheten, projectleider afdeling Curacao

Curatoren
• Rocco Hueting, curator pop
• Junte Uiterwijk, curator urban music 

Ondertekening, 28 maart 2019

  Frank Tazelaar Eve Hopkins
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De Nieuwe Oost: Talentontwikkeling in 2018

Makers: 62

Makers fase 1 theater en dans:  2
Makers fase 1 literatuur:  9 
Makers fase 1 pop: 10
Totaal makers fase 1:  21

Makers fase 2 theater en dans:  4
Makers fase 2 literatuur:  5
Makers fase 2 pop:  1
Totaal makers fase 2:  10

Makers fase 3 theater en dans:  8
Makers fase 3 literatuur:  4
Makers fase 3 pop:  3
Totaal makers fase 3:  15

Makers fase 4 theater en dans:  1
Makers fase 4 literatuur:  6
Makers fase 4 pop:  1
Totaal makers fase 4:  8

Makers uitstroom theater en dans:  3
Makers uitstroom literatuur:  0
Makers uitstroom pop:  5
Totaal makers uitstroom:  8
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De vier fases van De Nieuwe Oost talentontwikkeling
De begeleidingstrajecten voor talentontwikkeling van De Nieuwe Oost zijn opgedeeld in een viertal fases. 
Hieronder volgt een toelichting op de inhoud van die fases alsook de talentvolle makers die wij in 2018 
hebben begeleid in hun ontwikkeling naar een zelfstandige beroepspraktijk. 

EERSTE FASE
Beginnende makers die zijn geselecteerd door middel van ons scoutingstraject stromen in bij fase 1. 
Deze fase richt zich op de verkenning van de samenwerking en op een eerste presentatie/productie. De 
duur van deze fase is acht tot twaalf maanden en bestaat uit residenties, redactionele begeleiding en 
artistieke coaching. 

fase 1 theater en dans 
Duur: ongeveer één seizoen
Fase 1 theater en dans begint met een residentie van twee weken (onder het dak van De Nieuwe Oost) 
die resulteert in een kleinschalige presentatie. Afhankelijk van de maker (sommigen hebben in het laat-
ste jaar van hun opleiding bij ArtEZ al een residentie gedaan) volgt daarop een tweede residentie. De 
residentie is gecentreerd rondom een specifieke onderzoeksvraag. Deze periode wordt altijd afgerond 
door middel van een presentatie/productie, waarvan invulling en vorm variabel zijn. De Nieuwe Oost stelt 
hiervoor een klein budget beschikbaar. Op basis van de eerste fase wordt besloten of de maker verder 
doorstroomt in het talentontwikkelingstraject van De Nieuwe Oost. In die zin is deze fase een laatste ver-
diepend onderdeel van de selectieprocedure voordat het intensievere begeleidingstraject wordt ingezet. 
 
makers fase 1 theater en dans 2018

• Tim Hammer  is een veelzijdig muziektheatermaker en poppenspeler en wordt naast De Nieuwe 
Oost ook door het Kameroperahuis en Ulrike Quade Company begeleid. In 2018 onderzocht hij samen 
met schrijvers van De Nieuwe Oost de mogelijke identificatie met een NAO (zorg)robot in het kader 
van het project ‘Robotstories’ (een samenwerking tussen De Nieuwe Oost en TU Delft). 
• Booi Kluiving is een van de jongste (theater)makers bij De Nieuwe Oost en maakt vanuit persoon-
lijke fascinaties voorstellingen over grote maatschappelijke onderwerpen. In 2018 maakte hij tijdens 
een onderzoeksresidentie de korte voorstelling KEK. De voorstelling stond op het Amsterdam Fringe 
Festival, Festival Cement en tourde, zowel als onderdeel van festivalavond Het Wilde Oosten als zelf-
standig, door het land.  
.

fase 1 literatuur
Duur: één jaar
In fase 1 literatuur staan kennismaking met de organisatie en inventarisatie van de doelen/ambities van 
de maker centraal: wat wil je leren, verbeteren of verdiepen? Tijdens deze fase krijgt de maker bege-
leiding van twee redacteuren van De Nieuwe Oost en wordt hij of zij opgenomen in een tutorgroep met 
andere beginnende schrijvers. Deze fase leidt onder meer tot publicaties op het blog en optredens bin-
nen het platform van de literatuurfestivals en -programma’s. 

makers fase 1 literatuur
• Koen Frijns schrijft poëzie en theater en is daarnaast performer en muzikant. Momenteel werkt 
hij aan de voorstelling Eilandvolk. Voor het schrijven van dit stuk heeft hij twee weken op een onbe-
woond eiland in Noorwegen gezeten, en werd hij gecoacht door Ko van den Bosch. 
• Max Hermens is literatuurwetenschapper en schrijft proza. Max droeg in 2018 voor op het 
Wintertuinfestival en cureerde een Wintertuinsessie over het korte verhaal. Max maakte het 
audioverhaal The Dark Age of Connectionism voor een tentoonstelling van Oddstream, over het 
raakvlak tussen kunst en technologie.
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• Merel van Slobbe schrijft proza en poëzie, studeert filosofie en nam in 2018 de tweede prijs van de 
Turing Gedichtenwedstrijd in ontvangst voor haar gedicht ‘Als je stil bent hoor je in de verte gletsjers 
smelten’. Ze maakt deel uit van dichterscollectief DichterBij, dat literaire avonden op verschillende 
locaties organiseert. Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht deed ze mee aan Talkpoeder,waarbij produ-
cers van N.E.W. een muzikale improvisatie neerzetten bij een literaire voordracht.  
• Laurens van de Linde is schrijver, muzikant, programmamaker bij De Nieuwe Oost en begeleider 
van Literaturjugend in Utrecht. Hij deed net als Merel mee aan Talkpoeder tijdens de Nijmeegse 
Kunstnacht en was te horen op de aftershow podcast van Over de natuur van de dingen, de voorstel-
ling van De Nieuwe Oost theatermaker Lowie van Oers. Voor het Valkhof Festival maakte hij een lite-
raire performance waarin hij een roadtrip beschreef en daarbij een soundtrack ontwierp. 
• Jorina van der Laan is in 2018 als schrijver opgenomen in het talentontwikkeltraject van De Nieuwe 
Oost. Jorina, afgestudeerd aan Creative Writing, won tijdens Nieuwe Types 2015 de prijs voor het bes-
te afstudeerwerk met ‘Jongens zoals wij worden niet verliefd.’
• Bob Vanden Broeck schrijft poëzie en werkt tijdelijk als assistent-curator aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Bobs poëzie verscheen reeds in o.a. Het Liegend Konijn, DW B en de Internet Gids. In 2017 nam 
hij deel aan de Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Daarnaast schrijft hij teksten 
over hedendaagse kunst en poëzie voor o.a. rekto:verso en De Reactor.
• Jordi Lammers is schrijver en oud-campusdichter van de Radboud Universiteit. Hij publiceer-
de verhalen en gedichten in De Revisor, Op Ruwe Planken en De Optimist en schrijft essays voor 
rekto:verso. Jordi droeg voor tijdens de Nijmeegse Kunstnacht, het Boekenfeest en het International 
Literature Festival Utrecht. Samen met broer Rindert vormt hij de tweekoppige band Benji en laten zij 
muziek en poëzie samensmelten.
• Yentl van Stokkum schrijft poëzie, proza, essay en toneel. Yentl maakt onderdeel uit van de redac-
tie van online platform Hard//hoofd. In 2018 bewerkte ze de novelle van Joost Oomen De Zon Als Hij 
Valt voor toneel. De theaterproductie tourt begin 2019 langs vlakkevloertheaters in Nederland.
• Lowie van Oers schrijft proza en theater en is ook opgenomen in fase 4 bij theater en dans. Hij 
maakte in 2018 de voorstelling Over de natuur van de dingen en cureerde een Wintertuinsessie met 
de titel ‘De Exacte Van Oers show’ waarin hij met Roelof ten Napel, Maxim Februari en Spinvis op 
zoek ging naar exacte kennis in het schrijven. Hij schreef daarnaast mee aan Solo, een project van 
het Noord Nederlands Orkest, Explore the North en Lân fan taal waarin de muzikanten van het orkest 
hun persoonlijke verhaal vertellen in een korte solo. 

fase 1 pop
Duur: één seizoen 
In fase 1 pop wordt richting bepaald door middel van het destilleren van een vraag of wens van de maker. 
Deze vraag wordt geconcretiseerd in een duidelijk doel, waarbij het aftasten van grenzen, experimente-
ren en de nodige ‘incubatie momenten’ (tijd om te reflecteren en tot inzicht te komen) centraal staan. Zo 
kan bijvoorbeeld een nieuw nummer worden uitgewerkt, of een bestaand nummer onder handen worden 
genomen/geremixt. Samenwerking met andere makers - zowel bij De Nieuwe Oost als in de rest van het 
veld - wordt daarbij gestimuleerd. Fase 1 eindigt in een presentatiemoment voor een select gezelschap 
van begeleiders en betrokkenen. 

makers fase 1 pop
• DFG is een energiek hiphopcollectief dat bestaat uit de jonge Zwolse rappers Rapid, Nester, Spegt, 
Zero en Maki en producer Guapgod. Zij brachten in 2018 hun EP Kwijt uit en werken met De Nieuwe 
Oost aan een nieuwe liveshow. 
• Symphony of Fire is een overdonderende live-act die met gasexplosies, vuur en bliksemschichten 
muziek maakt. De act gaat met De Nieuwe Oost verder werken aan een nieuwe live-(festival)show. In 
2018 stonden zij o.a. als afsluiter op de Dutch Design Week.
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• Brother Till bestaat uit de broers en muziektheatermakers Mathijs en Peter van Til. Het duo mengt 
spoken word, elektronische en akoestische muziek met kunstinstallaties en video. In 2018 speelden zij 
een try-out show in Hedon met drummer Max van Winkelhof (o.a. Diggy Dex) met podiumregie van 
regisseur Ko van den Bosch (o.a. Alex d’Electrique, The Ex/Clockwork Orange). Daarnaast stonden 
zij op het festival Met Andere Woorden in het Burgerweeshuis, waar woordkunst en muziek samen 
komen.

foto: Studio SchulteSchultz
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TWEEDE FASE
De makers die na fase 1 geschikt blijken en klaar zijn voor het vervolgtraject stromen door in vervolgfase 
2. Deze fase is gericht op kleine maar volwaardige presentaties in de vorm van voorstellingen met een 
beperkt aantal speelbeurten, een EP release en/of publicatie van een chapbook. De duur is tien maan-
den tot een jaar. 

Een aantal makers uit fase 1 en 2 doen mee aan Het Wilde Oosten. In Het Wilde Oosten brengen De 
Nieuwe Oost en het Kameroperahuis nieuw talent samen in een festivalavond die jaarlijks als karavaan 
door zeven steden tourt (Arnhem, Enschede, Zwolle, Deventer, Diepenheim, Amsterdam en Nijmegen). 

fase 2 theater en dans 
Duur: ongeveer één seizoen
In fase 2 theater en dans wordt toegewerkt naar een kleine voorstelling met een klein aantal acteurs/
dansers. Deze speelt vier tot vijf keer in thuisbasis Theater a/d Rijn en drie tot vijf keer in collega-thea-
ters in de rest van het land zoals Theater Kikker (Utrecht), Oostblok (Amsterdam), Theater a/h Spui (Den 
Haag) en Theater Bouwkunde (Deventer). Zodoende is er aandacht voor de kennismaking met program-
meurs en de rest van het veld. In deze fase wordt naast expertise van De Nieuwe Oost ook een exter-
ne coach via het netwerk betrokken, o.a. Sanne van Rijn, Sjoerd Vreugdenhil en Marien Jongewaard. 
De Nieuwe Oost heeft daarnaast de ambitie om in deze fase een uitwisseling met de andere BIS-
productiehuizen (Frascati Amsterdam en Theater Rotterdam) verder uit te rollen. 

makers fase 2 theater en dans:
• Ruben Chi is streetstyle-danser, funkster en entrepeneur. Bij De Nieuwe Oost gaat hij zich verder 
ontwikkelen als choreograaf. Na zijn opleiding Artiest Dans Urban werd hij bekend als uitvoerend 
danser bij het bekende en populaire streetdance spektakel Blaze The Show, won hij vijf keer Juste 
Debout Locking, en heeft hij voor talloze artiesten op nationaal en internationaal podium gedanst, 
waaronder Armin van Buren, Sheila E, The Ladies of Soul en tijdens de F1 Grand Prix in Singapore. 
Ruben is daarnaast organisator van diverse dance battles en geeft les bij diverse dansopleidingen 
(Rijnijssel, Studio26 en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).  
• NEON is een choreografisch collectief dat bestaat uit Nanna Hanfgarn Jensen (DK) en Leon Emil 
Franzke (DE). Zij studeerden in 2017 af aan de dansacademie van ArtEZ en maken werk over o.a. 
lichamelijkheid en gender, veelal vanuit hun persoonlijke ervaring. Ze wonnen in 2018 de Amsterdam 
Fringe Award met hun voorstelling Körper.
• Sophie Mayeux studeerde in 2016 af bij de ArtEZ Dansacademie, won in 2016 de ITS Choreography 
Award en wil zich verder ontwikkelen en positioneren als choreograaf. Een korte versie/preview van 
haar voorstelling Die Verwandlung was in 2018 al te zien tijdens DansTREK en het Moving Futures 
Festival. In navolging hierop maakt ze hier in 2019 een avondvullende voorstelling van. 

fase 2 literatuur
Duur: één jaar
De makers in fase 2 literatuur werken aan de publicatie van een chapbook. Dit gebeurt onder begelei-
ding van twee redacteuren, waarvan één extern, en door middel van tutorgroepen en masterclasses. Een 
chapbook is te vergelijken met wat een EP is voor een muzikant: een visitekaartje, een eerste proeve van 
het kunnen van de maker. Het is een kleine uitgave die de opmaat vormt voor een contract bij een lan-
delijke uitgever. Daarnaast wordt het chapbook ingezet om de schrijver onder de aandacht te brengen 
van programmeurs en andere literaire professionals. 

makers fase 2 literatuur:
• Nikki Dekker is schrijver en radiomaker en trad op tijdens onder andere Lowlands en Dichters in 
de Prinsentuin. In 2016 werd ze geselecteerd voor de Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands Huis 
deBuren. Haar radiodocumentaire De oppas en ik werd genomineerd voor de Prix Europa en haar 
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podcastreeks Iets doen, hoe doe je dat? kreeg een vier sterren in NRC Handelsblad en De Morgen. In 
2018 verscheen bij Uitgeverij Wintertuin haar chapbook een voorwerp dat nog leeft.  
• Corinne Heyrman studeerde Woordkunst in Antwerpen. Ze schrijft proza en non-fictie, maakt the-
ater en radio. Corinne was writer in residence bij Duizel in het Park en droeg voor op onder andere 
Lowlands en Oerol. Ze begeleidt workshops met ouderen in Het Verhalenhuis. In 2018 verscheen bij 
Uitgeverij Wintertuin haar chapbook Mogelijke eigenschappen.
• Jante Wortel studeerde in 2017 af aan Creative Writing ArtEZ Arnhem. Jante schrijft proza, ont-
wikkelt hoorspelen en werkt op dit moment aan haar debuutroman, die bij uitgeverij Das Mag zal 
verschijnen. In 2018 tourde ze met haar literaire performance Mathilde, waarin zij begeleid wordt door 
muzikant Matthijs Budding, mee in festivalavond Het Wilde Oosten. Jante schreef mee aan Solo, een 
project van het Noord Nederlands Orkest, Explore the North en Lân fan taal waarin de muzikanten 
van het orkest hun persoonlijke verhaal vertellen in een korte solo. 
• Marjolein Takman schrijft proza, literaire kritiek en non-fictie. Ze studeerde in 2016 af aan Creative 
Writing ArtEZ met de novelle Krimpgebieden. Daarnaast schreef ze columns voor onder andere 
Expreszo en verschenen haar verhalen op Tirade, Tijdschrift Ei en De Optimist. De Nieuwe Oost pre-
senteerde in april 2018 haar chapbook Jachtseizoen.
• Jelko Arts tekent verhalen en beeldessays, schrijft proza en poëzie en mengt literatuur met theater. 
Hij is oprichter van literair festival Boek op de Bank. Daarnaast is hij begeleider van Literaturjugend, 
de schrijfwerkplaats van De Nieuwe Oost | Wintertuin. Jelko stond als performer, presentator en 
interviewer op festivals als de Zwarte Cross, Crossing Border, het Zomerparkfeest, het Valkhof 
Festival tijdens de Vierdaagsefeesten en het Wintertuinfestival. Zijn chapbook, de stripnovelle Hoe 
bijen de ruimte vullen, verscheen in april 2018 bij Wintertuin Uitgeverij.

fase 2 pop
Duur: één seizoen tot één jaar
De muzikanten en makers in fase 2 pop werken aan hun positionering als maker en worden begeleid 
in de opbouw van een PR- en marketing traject. In deze fase worden eveneens veel muziek, teksten en 
plannen geschreven en uitgewerkt. Daarnaast wordt een geschikt team en/of band samengesteld waar-
mee de doelgerichte plannen tot uitvoer worden gebracht. 

makers fase 2 pop:
• Marten Berger is een muziekproducer met een missie. Met eenmansproject ‘Smells like Van Spirit’ 
trekt hij met een busje door Europa om muziek met/van de beste straatmuzikanten op te nemen en 
hun verhalen te delen. In zijn traject staat research, storytelling en muziek centraal. Er is eveneens 
aandacht voor de (interdisciplinaire) vormen waarin zijn project gepresenteerd/gepubliceerd zou 
kunnen worden.

foto: Studio SchulteSchultz
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DERDE FASE
De derde fase is gericht op het verdiepen en verbreden van het netwerk van de maker. Er worden gro-
tere producties gemaakt en meer speelbeurten uitgevoerd. Er is al sprake van een startende eigen 
beroepspraktijk waarin de maker steeds meer op eigen benen staat. Fase 3 is sterk naar buiten gericht. 
De Nieuwe Oost verplaatst zich stapsgewijs naar de achtergrond en de makers zelf worden steeds meer 
zelfstandig en op de voorgrond geprofileerd. In deze fase kunnen zij eveneens al beginnen ‘terugge-
ven’ in de keten van talentontwikkeling door het geven van workshops en begeleiden van beginnende 
makers.

fase 3 theater en dans
Duur: ruim een seizoen, soms twee seizoenen
In fase 3 heeft de maker een team om zich heen verzameld, waarmee grotere voorstellingen worden 
gemaakt met meer speelbeurten in Theater a/d Rijn en een langere tournee. 
Naast het artistieke maakproces wordt ook ingegaan op zaken als leiderschap: hoe stuur je dat team 
aan? De maker wordt geïntroduceerd in het fonds- en subsidielandschap, en is zelf verantwoordelijk 
voor een deel van het budget/de inkomsten. In deze fase is de de externe coach/begeleider uit fase 2 nog 
steeds betrokken. 

makers fase 3 theater en dans:
• Igor Vrebac maakt sterk bewegingsgeoriënteerd en fysiek theater. Genderidentiteit, zijn culturele 
achtergrond en maatschappelijk engagement spelen een belangrijke rol in zijn werk. Igor is in 2018 
doorgestroomd van fase 2 (een avondvullende voorstelling in seizoen 17/18) naar fase 3. Hij richtte in 
2018 zijn eigen stichting op. 
• Mart van Berckel Mart van Berckel is theatermaker en maakt voorstellingen bij zowel De Nieuwe 
Oost als het Kameroperahuis en NNT/Club Guy & Roni. Daarnaast geeft hij les op verschillende the-
ater(voor)opleidingen en werkte hij als regieassistent bij De Nationale Opera. In 2018 maakte hij de 
voorstelling Blinden en begon een vooronderzoek naar een nieuwe radicaal beeldende voorstelling 
die in het najaar van 2019 in première zal gaan.
• Arnhemse Meisjes is een danscollectief (6 alumni van de ArtEZ dansacademie) dat verantwoorde-
lijk is voor het platform en terugkerende evenement ‘Dance Flavours Performance Night’, een podium 
voor werk in verschillende stadia van het dansproces: van work in progress tot herneming. Ze orga-
niseren daarnaast maandelijkse professionele trainingen voor dansers en choreografen. De Nieuwe 
Oost begeleidt de Arnhemse Meisjes bij de oprichting van een eigen stichting en het uitwerken van 
een (artistieke en zakelijke) koers.

fase 3 literatuur 
Duur: 8 tot 15 maanden
In fase 3 literatuur wordt een team van redacteuren rondom de maker/schrijver geformeerd met als doel 
een contract bij een uitgeverij te krijgen. Dit deel van het ontwikkeltraject richt zich daarnaast op een 
onderzoek of het maken van een productie (mogelijke voortzetting/uitdieping van wat gestart is in fase 
2).

makers fase 3 literatuur
• Joost Oomen is schrijver, dichter, begenadigd performer en literair programmeur voor verschil-
lende festivals zoals Explore the North en Dichters in de Prinsentuin. Zijn ontwikkeling is gericht op 
het maken van langer proza. Yentl van Stokkum bewerkte zijn chapbook De Zon Als Hij Valt voor het 
toneel. Theatergroep Azijn speelt de voorstelling in 2019 op verschillende plekken door Nederland. 
Joost werd geselecteerd voor het ontwikkeltraject Connecting Emerging Literary Artists (CELA), voor 
schrijvers en vertalers uit zes Europese landen. In 2019 verschijnt De Zon Als Hij Valt in vertaling bij de 
Italiaanse uitgeverij Tunué. Momenteel werkt hij ook aan zijn debuutroman en aan een derde dicht-
bundel.
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• Marjolein Visser schrijft proza en non-fictie. Ze geeft schrijflessen aan vluchtelingen en werkt 
aan een project over schrijven voor een zorgrobot. Marjolein reisde in 2016 af naar Mali in het kader 
van de VPRO Bagagedrager. Een literair verslag van deze reis verscheen in de VPRO Gids en werd 
in het voorjaar van 2018 gepubliceerd door Wintertuin Uitgeverij onder de titel Chacun sa chan-
ce. Het verhaal van een reis. Mede voor dit werk ontving ze in september 2018 de PAX Duif, van Pax 
Vredesorganisatie. Momenteel werkt ze aan haar debuutroman die bij Uitgeverij Podium zal verschij-
nen.
• Wout Waanders schrijft poëzie, proza, en is daarnaast begeleider en organisator  van 
Literaturjugend, de schrijfwerkplaats van De Nieuwe Oost. Samen met Laurens van de Linde vormt 
Wout het muzikale theaterduo Jonge Blonde Goden. Daarnaast is hij werkzaam als schrijfcoach op 
de HAN en als docent bij Creative Writing ArtEZ. Wout is sinds februari 2019 de nieuwe stadsdichter 
van Nijmegen.
• Gerjon Gijsbers schrijft proza en is een graag geziene gast op podia. Hij trad op tijdens onder 
andere de Zwarte Cross, Mañana Mañana en Lowlands. Gerjon schreef voor Propria Cures en HP/
De Tijd. Gerjon geeft les aan ouderen in Het Verhalenhuis en werkt aan een roman over de katholieke 
beweging Focolare.

fase 3 pop
Duur: ongeveer één jaar
In fase 3 pop wordt actief verbinding gezocht met het publiek en de branche, bijvoorbeeld door deelna-
me aan de Popronde en shows op Eurosonic Noorderslag. Ook wordt verder nagedacht over de publica-
tie, release en distributie van de muziek - in de vorm van een album of ander medium. 

makers fase 3 pop
• Freez is zanger, rapper en songschrijver met hiphop-achtergrond. In 2018 legde hij met De Nieuwe 
Oost een basis voor een aantal bijzondere vervolgstappen en tours in 2019, waaronder de voorjaar-
stour van Kenny B en het voorprogramma van Typhoon’s Verandasessies. Freez koerst nu af op een 
nieuw album waarop hij zijn geheel eigen sound laat horen. Hij deed in 2018 mee aan de pilot van 
Opgepoetst, waarbij hiphopartiesten en schrijvers van De Nieuwe Oost aan de slag gaan met elkaars 
werk. 
• Jo Goes Hunting is een band die laveert tussen indierock en jazz met oneven ritmes, catchy hooks 
en maniakale geluidsexplosies. De band gaat bij De Nieuwe Oost experimenteren met nieuwe vormen 
voor hun live-show, artistieke ontwikkeling en een nieuw album. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt 
met een talentvolle animator/beeldend kunstenaar. 
• Tonny Nobel is muzikant, componist, sound designer en producer. Hij werkte het afgelopen jaar bij 
De Nieuwe Oost samen met theatermaker Igor Vrebac aan de performance HEROES en maakt daar-
naast onderdeel uit van elektronicaduo NNENN.

foto: Studio SchulteSchultz
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VIERDE FASE
De vierde fase is de uitstroomfase. In deze fase staan de makers op eigen benen en zijn de fundamenten 
voor een eigen zelfstandige beroepspraktijk, een contract bij een uitgeverij/label, een eigen gezelschap 
of een eigen stichting grotendeels gelegd. De makers worden op specifieke aspecten (vraaggericht) 
ondersteund, zoals bij het oprichten van een eigen stichting of het internationaliseren van het net-
werk. De makers vragen onder de eigen naam een deel van het budget aan of genereren andersoortige 
inkomsten. De makers in fase 4 keren terug in de ‘talentenkringloop’ door lessen en begeleiding te geven 
aan makers in fase 1 en 2. 

fase 4 theater en dans 
Duur: één tot twee jaar
De maker is inmiddels begeleid bij het artistiek proces, leiderschapskwaliteiten, branding, positione-
ring, marketing etc. Daarnaast is (in fase 3) al uitgebreid kennis gemaakt en contact onderhouden met 
fondsen, festivals en programmeurs. Er is een team van mensen met wie de maker graag werkt en kan 
bouwen aan nieuw werk en producties. De maker kan als coproducent betrokken blijven bij De Nieuwe 
Oost door het gebruik van faciliteiten, zakelijke ondersteuning en (repetitie)ruimten. De maker begeleidt 
nieuw talent en geeft les op kunstvakopleidingen zoals ArtEZ.

makers fase 4 theater en dans:
• Lowie van Oers schrijft proza en theater en is ook opgenomen in fase 1 bij literatuur voor zijn ont-
wikkeling als schrijver. Hij maakte en speelde in 2018 de voorstelling Over de natuur van de dingen 
en cureerde een Wintertuinsessie met de titel ‘De Exacte Van Oers Show’. Hij schreef daarnaast mee 
aan Solo, een project van het Noord Nederlands Orkest, Explore the North en Lân fan taal waarin de 
muzikanten van het orkest hun persoonlijke verhaal vertellen in een korte solo. 

fase 4 literatuur
Duur: eerste deel 8 tot 15 maanden, daarna samenwerkingsverband op maat
In fase 4 debuteert de maker en vestigt zodoende de eigen beroepspraktijk. De maker kan zelf ook 
redactionele begeleiding bieden binnen het agentschap van De Nieuwe Oost en/of lesgeven binnen de 
verschillende workshopprogramma’s en impactprojecten.

makers fase 4 literatuur
• Simone Atangana Bekono schrijft poëzie en proza, studeerde af aan de opleiding Creative Writing 
aan ArtEZ en werd geselecteerd voor het Slow Writing Lab en voor CELA, een ontwikkeltraject voor 
schrijvers en vertalers in zes Europese landen. Een van haar verhalen verscheen in Zwart, een bloem-
lezing met Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen. In 2018 werd haar poëziedebuut hoe de eer-
ste vonken zichtbaar waren bekroond met de Poëziedebuutprijs Aan Zee. Momenteel werkt ze aan 
een roman die bij Lebowski Publishers zal verschijnen.
• Lotte Lentes schrijft proza en theater. In 2018 werd haar theatertekst in het kader van Schrijvers op 
de Vloer, een project van De Nieuwe Oost in samenwerking met Theater Bellevue en TG Nachtgasten, 
gepresenteerd. Lotte schrijft proza en theater, werkte voor Das Magazin en het Vlaamse theater-
gezelschap NTGent en schreef voor onder andere Tirade, Revisor, Hard//hoofd en De Gids. In 2015 
verscheen haar chapbook, de novelle De jongen, het stof, die in 2017 samen met een aantal korte ver-
halen en essays werd gebundeld onder de titel Een tweede keer kijken. Lotte werd geselecteerd voor 
het Slow Writing Lab en voor CELA, een ontwikkeltraject voor schrijvers en vertalers uit zes Europese 
landen. In 2017 nam ze deel aan de Parijsresidentie van het Vlaams-Nederlands huis deBuren. 
Momenteel werkt ze aan haar debuutroman die zal verschijnen bij Uitgeverij Cossee.
• Marc van der Holst schrijft, dicht, tekent en maakt muziek. In 2018 verscheen bij uitgeverij Atlas 
Contact een tweede verzameling met kort proza in verhaal- en dichtvorm van zijn hand onder 
de titel Dembrandt. Met zijn band The Avonden maakte Marc volgens de Volkskrant het beste 
Nederlandstalige album van 2018. 
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• Helena Hoogenkamp schrijft proza, poëzie en theatertekst. Zij schreef mee aan de voorstelling 
BLISS van De Nieuwe Oost-talent Jasper van Luijk en speelde daar ook in mee. Momenteel werkt ze 
aan een roman die zal verschijnen bij De Bezige Bij. Ze deed in 2018 samen met rapper Freez mee aan 
de pilot van Opgepoetst, waarbij hiphopartiesten en schrijvers van De Nieuwe Oost aan de slag gaan 
met elkaars werk. 
• Elske van Lonkhuyzen schrijft geestige en ontroerende verhalen die het absurde met het alle-
daagse combineren. Ze is actief binnen de literaire impactprojecten van De Nieuwe Oost, waaronder 
Schrijver in Huis en Het Verhalenhuis. 
• Lisa Weeda schrijft proza, maakt literaire programma’s bij Mooie Woorden in Utrecht, geeft les aan 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en regisseert momenteel de VR productie ROZSYPNE over het 
oorlogsgebied in Oekraïne, die in maart 2019 in première gaat op het Passa Porta festival. Ookwerkt 
ze aan haar debuutroman die zal verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij.

fase 4 pop 
Duur: ongeveer één jaar
Net als bij literatuur en theater en dans vindt in fase 4 pop de geleidelijke uitstroom naar de zelfstandi-
ge beroepspraktijk plaats. Zij zijn in deze fase nog één stap verwijderd van zowel artistieke als zakelijke 
zelfstandigheid. De makers begeleiden talent uit fasen 1 en 2 en worden ingezet voor o.a. workshops. 

makers fase 4 pop
• Jan Terlouw Junior is muzikant en bracht in 2017 met zijn band vier singles uit, een album en een 
graphic novel. Hij werd genomineerd voor de Popprijs Overijssel en was een van de meest geboekte 
acts van de Popronde. Met zijn liveshow Nightclub XL voerde hij in 2018 het publiek van verschillende 
poppodia mee naar een nachtclub van de jaren ‘20, met bezeten jazzvingers, elektronische bassen 
en vintage soulzang.

De ontwikkeling van de makers binnen de vier fases wordt doorlopend gemonitord op kwaliteit en voor-
uitgang door het bestuur en het team van De Nieuwe Oost. Nieuwe producties, shows en publicaties 
worden geëvalueerd met het voltallige team (o.a producent, marketeer, redacteur, zakelijk en artistiek 
directeur). Na afronding van iedere fase wordt in samenspraak met de maker besloten tot voortzetting, 
wijziging of afronding van het talentontwikkelingstraject. 

Uitstromende makers
• BOT is een muziektheatergezelschap dat groteske muziekvoorstellingen maakt met een oncon-
ventioneel instrumentarium van zelfgebouwde muziekmachines. De Nieuwe Oost begeleidt hen in 
de laatste fase naar verzelfstandiging. In 2018 werden zij genomineerd voor de Cultuurprijs Arnhem, 
gingen zij met hun bijzondere instrumentarium de poppodia in voor een clubtour en presenteerden 
ze hun debuutalbum PLAAT.
• Jasper van Luijk stroomt uit bij De Nieuwe Oost als choreograaf met een eigen cross-disciplinair 
dansgezelschap dat inmiddels in Utrecht is gevestigd: SHIFFT. Jasper geeft les op de dansacademie 
van ArtEZ, is mede-artistiek leider van ITS Festival en begeleidt jonge makers.
• Øystein Johansen is een gevorderde theatermaker en mimespeler die is begeleid naar de oprich-
ting van een eigen, Nederlandse stichting en organisatie (voorheen Noors). Hij maakte in 2018 in 
co-productie met De Nieuwe Oost de voorstelling B&K 4 ever.
• Jorge Martinez Perez was danser bij Introdans, en maakt met De Nieuwe Oost de switch naar 
choreograaf. Zijn traject is vormgegeven in samenwerking met Introdans en het Omscholingsfonds 
Dans. Jorge is inmiddels een veelgevraagde freelance choreograaf bij de grote, Europese balletge-
zelschappen voor wie hij nieuw werk maakt. 
• Johanneke ter Stege is muzikant, zangeres en (oud)stadsdichter. Je kunt haar tegenkomen als 
(solo)zangeres achter haar piano en zingende zaag of als onderdeel van elektronicaduo NNENN.
Eva van Pelt schrijft en zingt. In 2018 maakte zij Concert voor één, waarbij ze steeds voor maar één 
bezoeker tegelijk optreedt in een kleine, bijzondere ruimte. De reeks eenpersoonsconcerten was veel-
al uitverkocht. Ze stond in 2018 ook in het voorprogramma van De Dijk.
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foto: De Nieuwe Oost
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Talentontwikkeling uitgelicht 

Igor Vrebac (fysiek theatermaker, fase 3 theater en dans)
Fysiek theatermaker/choreograaf Igor Vrebac sleepte in het begin van 2018 een nominatie voor de Prijs 
van De Nederlandse Dansdagen in de wacht. Igor maakte in 2018 een avondvullende voorstelling als 
afsluiting van een drieluik en zijn onderzoek naar (vermeende) ideeën over mannelijkheid en vrouwelijk-
heid: HEROES. Hierin geeft hij gestalte aan de vrouwelijke energie en kracht door de onuitputtelijke Inbal 
Abir (een van de Arnhemse Meisjes, afkomstig van ArtEZ hedendaagse dans), Nicole Geertruida (van 
de Amsterdamse Urban Contemporary-richting) en een ontketende Nina Fokker (Mime-opleiding) de 
gouden dansvloer te laten ‘bewerken’ met even verleidelijke als beukende bewegingen. De Theaterkrant 
wijdde er een uitgebreide analyse aan: ‘De voorstelling vraagt veel meer van haar performers en 
bevraagt in haar pure lichamelijkheid de tegenstelling controle – loslaten, een thema in vele levens, ook 
en misschien vooral die van vrouwen. Waar gaat het heen als die energie vrij mag stromen? Dat bekken, 
het gaat er vandoor met die drie. In deze fase wordt het werk pas echt spannend en groeit het aantal 
emotionele lagen; de intense overgave van de performers dwingt bewondering af, maar is ook humorvol 
[...]’ 

De Nieuwe Oost koppelde Igor eind 2018 aan modeontwerper Joris Suk van modehuis Maison the Faux 
(Cultuurprijs Arnhem 2018) voor een experimentele onderzoeksresidentie. Samen met danser en per-
former Phoenix Chase-Meares (Club Guy & Roni) onderzochten ze vanuit een gedeelde fascinatie voor 
religieuze esthetiek de verbinding tussen sensualiteit en seksualiteit. Het resultaat was zinnenprikkelend 
(inclusief oesters, whiskey, natte aarde tussen je blote tenen en een ode aan Whitney Houston) en krijgt 
mogelijk een vervolg tijdens de grote zomerfestivals van 2019.

DFG (hiphopcollectief, fase 1 pop) 
In 2018 droeg curator Junte Uiterwijk het Zwolse hiphopcollectief DFG aan voor een talentontwikkeling-
straject bij De Nieuwe Oost. Het zeskoppige collectief - Rapid, Nester, Spegt, Zero en Maki en producer 
Guapgod - ging in 2018 op een vruchtbaar schrijverskamp: er werden maar liefst 40 songs geschreven. In 
november kwam hun EP Kwijt uit, en later in december brachten ze een video voor de track Moonshine 
naar buiten. Verder deden ze mee in de Popronde, stonden ze in het voorprogramma van Rico & Sticks 
en de Jeugd van Tegenwoordig en wonnen zij De Gulden Banier: een aanmoedigingsprijs voor jong 
talent uit Zwolle. Sticks: ‘Enorm getalenteerde gasten, zowel als rappers maar ook met hun beats en 
video’s.’ De komende tijd gaan zij zich nog verder artistiek verdiepen en werken aan een nieuwe energie-
ke live-show. DFG is een ontembaar collectief met alles aan boord om je audiovisueel te overdonderen 
met hun eigen taal en vibe, dikste beats, grooves, rhymes en flows. 

Marjolein Visser (schrijver, fase 3 literatuur)
Marjolein Visser schrijft proza en non-fictie. Ze won verschillende schrijfwedstrijden, waaronder Writing 
for Success en de VPRO Bagagedrager. In 2014 verscheen haar chapbook De Kleine Hol Club. Marjolein 
deed onderzoek over ontwikkelingsorganisaties en PTSS. .  Marjolein reisde in 2016 af naar Mali in het 
kader van de VPRO Bagagedrager. Een literair verslag van deze reis verscheen in een uitgebreide spread 
in de VPRO Gids en werd in het voorjaar van 2018 gepubliceerd door Wintertuin Uitgeverij onder de titel 
Chacun sa chance. Het verhaal van een reis. Tijdens goedbezochte boekpresentaties in de Nijmeegse 
Thiemeloods (tijdens De Avond van de Grote Beloftes) tot aan het Amsterdamse Perdu las ze voor uit het 
werk, waarin afwisselend Marjoleins eigen ervaringen in Mali worden afgewisseld met die van de jaren-
lange zoektocht van een Malinese migrant. De twee mensen en hun werelden komen gedurende het ver-
haal langzaam bij elkaar.

Mede voor dit werk ontving ze in september 2018 (op de Internationale Dag van de Vrede) de PAX 
Duif van Pax Vredesorganisatie. Met deze onderscheiding worden bijzondere vredesinitiatieven in de 
spotlight gezet. Marjolein verzorgde in 2018 schrijflessen voor ouderen in zorginstellingen in het kader 
van ons project ‘Het Verhalenhuis’, was schrijfdocent bij ‘Verhalen voor Vluchtelingen’ en was een van 
de schrijvers bij de pilot van de ‘Stille Stemmen Canon’. Hiervoor ging Marjolein in gesprek met Rika en 
André, het wc-echtpaar van de HEMA in Nijmegen. Daarnaast is zij een van de redacteuren bij het pro-



ject ‘Robotstories’. Marjolein tekende in december 2018 een contract bij uitgeverij Podium, waar haar 
debuutroman zal verschijnen. 

Freez (rapper en singer-songwriter, fase 3 pop)
Songsmid Freez startte zijn carrière als hiphopartiest. Na zijn debuutplaat Les Demoiselles neemt hij 
de luisteraar nu mee in zijn zoektocht van jonge rapper tot een man die wil excelleren in het leven en in 
de muziek. Samen met De Nieuwe Oost sloeg hij in 2018 een nieuwe weg in waarin we werkten aan zijn 
identiteit en positionering als artiest. Freez schrijft nu liedjes vol donkere romantiek: ‘hiphop noir’ die 
zich vermomt als catchy pop, live gespeeld met een band. Zo werd in 2018 de basis gelegd voor een aan-
tal bijzondere vervolgstappen en tours in 2019, waaronder Eurosonic Noorderslag en de voorjaarstour 
van Kenny B. In de zomer van 2019 staat hij in het voorprogramma van Typhoon’s (nu al legendarische) 
Verandasessies: de vier shows in Deventer (Burgertuin) en Amsterdam (Tolhuistuin) zijn al uitverkocht. 
De muziek van Freez is rauw, stads en eerlijk met een enorme dosis taalgevoel en poëzie. De enige artiest 
die rustig Arctic Monkeys, Spinvis en Snoop Dogg in één adem noemt om je vervolgens grijnzend weer 
net zo hard mee de andere kant op te nemen.

Freez deed samen met De Nieuwe Oost schrijver Helena Hoogenkamp mee aan de piloteditie van 
‘Opgepoetst’ tijdens het Wintertuinfestival. Zij gingen hiervoor aan de slag met elkaars werk. Helena 
vormde de rap ‘Tot morgen’ van Freez om tot een gedicht en Freez bewerkte het gedicht ‘Blauw’ van 
Helena tot gevoelig hiphopnummer. Sticks: ‘Freez en Helena zijn een prachtige match. Beiden buigen 
ze de Nederlandse taal naar hun wil en hebben ze licht melancholische teksten met een vleug donkere 
humor, waar ik erg van houd. Nu ze elkaars werk gaan vertolken verwacht ik een uitgesproken optreden 
vol lyrisch siervuurwerk.’

Mart van Berckel (theatermaker, fase 3 theater en dans)
Mart van Berckel studeerde piano, muziektheater en regie aan ArtEZ Arnhem en de Zürcher Hochschule 
der Künste in Zürich. Zijn afstudeervoorstelling PLAY MAIDS (2016) won de publieksprijs op festival Körber 
Studio Junge Regie in Hamburg en werd tijdens het Fringe Festival bekroond met vijf sterren in De 
Theaterkrant. Sindsdien maakt hij voorstellingen bij zowel De Nieuwe Oost als het Kameroperahuis en 
NNT/Club Guy & Roni. Daarnaast geeft hij les op verschillende theater(voor)opleidingen en werkte hij als 
regieassistent bij De Nationale Opera mee aan producties van o.a. Robert Wilson.

In 2018 maakte hij bij De Nieuwe Oost de voorstelling Blinden, volgens de Theaterkrant een ‘geslaagd 
theatraal experiment.’ Hiervoor nodigde Mart de kijker samen met beeldend kunstenares Louise te 
Poele, componist Warre Simons en acteur Thijs Bloothoofd uit bij een theatrale ervaring die zowel beel-
dend kunstwerk, hoorspel als meditatie in één is. Bij het Kameroperahuis werkte hij aan Een Kersentuin 
(première tijdens de NJO Muziekzomer 2019), een muziektheaterbewerking van de toneelklassieker van 
Anton Tsjechov. Met het NNT/Club Guy & Roni maakte hij onder de noemer The Poetic Disasters Club 
de performance carry/jump/catch. In 2019 zal Mart een grotere productie maken bij De Nieuwe Oost in 
samenwerking met zijn eigen stichting, de martvanberckelgroep (i.o.). Deze voorstelling, die nog radica-
ler zal zijn in het muzikale en beeldende totaalconcept, gaat in het najaar van 2019 in première. 

Symphony of Fire (muziekcollectief, fase 1 pop)
De krankzinnige liveshows van Symphony of Fire bestaan uit knetterende tesla coils, metershoge vlam-
men en explosies die tezamen harmonieën en ritmische patronen vormen. De act Symphony of Fire 
bestaat uit twee uitvinders uit Deventer  – Uwe Dobberstein en Peter de Man – die oerkrachten als vuur 
en bliksem gebruiken voor hun muzikale symfonieën. Het is een live-orkest: zij gebruiken geen speakers, 
de klanken van vuur en explosies zijn als het ware ‘akoestisch’. Zuid-Afrikaan Uwe Dobberstein is verant-
woordelijk voor de vormgeving en natuurkundige processen en haalt letterlijk de zweep over het orkest 
tijdens liveshows. Peter de Man is dirigent, componist en het elektronisch wonder. Hij werkte eerder 
samen met kunstenaar Daan Roosegaarde. Symphony Of Fire werkte tijdens hun traject in 2018 samen 
met fysiek theatermaker Igor Vrebac, één van onze andere talentvolle makers van De Nieuwe Oost, om 
te werken aan het frame, de beweging en dramaturgie van hun podiumactiviteiten. De Nieuwe Oost 
makers van muziektheatergroep BOT hielpen met de visuele podiumpresentatie en de verpersoonlijking 
van hun machines. Een mode-ontwerpster is aan de slag gegaan met hun kostuumontwerp. 
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Daarnaast maakte het NOS-journaal een reportage over de heren (‘er zit muziek in vuurwerk’) en 
werkten ze samen met Binkbeats en Def P. Ze organiseerden een eigen festival - ‘De Langste Nacht’ - en 
stonden ze op het Arnhemse Innovate Festival en als afsluiter op de Dutch Design Week.

Simone Atangana Bekono (schrijver, fase 4 literatuur)
Schrijftalent Simone Atangana Bekono heeft weer een bewogen jaar achter de rug. Zo kwam er 
wegens succes een tweede druk van haar bundel Hoe de eerste vonken zichtbaar waren bij Uitgeverij 
Wintertuin in samenwerking met Lebowski. Deze bundel, waarmee zij in 2016 afstudeerde aan Creative 
Writing bij ArtEZ, werd dit jaar bekroond met de Poëziedebuutprijs Aan Zee, de prijs voor het beste 
Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar. De jury licht toe: ‘[…] Bekono’s woede is precies 
en terecht. Ze schrijft over racisme en identiteit, over schuld en onrecht. Ze dicht in lyrische halen en 
halverwege haar bundel schrijft ze brieven. Daarin benoemt ze zowel de zwarte wateren waarin mensen 
de dood vinden als de discriminatie op een doordeweekse dag in Nederland. De trip waarop Simone 
Atangana Bekono je meeneemt, is precies zoals de cover van haar bundel: zwart, grimmig, surrealistisch, 
maar niet zonder hoop en licht. Haar poëzie is napalm voor de geest, het kleeft aan je gedachten. […] 
Woede is zelden flatterend, maar in dit geval is ze ongelooflijk mooi.’ Haar debuut werd ook genomineerd 
voor de Grote Poëzieprijs. 

Simone trad dit jaar onder andere op bij Lowlands en het Crossing Border Festival, en werd geselec-
teerd voor Connecting Emerging Literary Artists (CELA), het ontwikkeltraject voor schrijvers en vertalers 
in zes Europese landen. Een van haar verhalen verscheen in ‘Zwart’, een bloemlezing met Afro-Europese 
literatuur uit de Lage Landen die in februari 2018 uitkwam bij Atlas Contact. Ze nam deel aan de 
Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en was een van de curatoren bij ‘De Aanzet’, een 
initiatief van De Nieuwe Oost voor een zogenaamde nieuwe leeslijst, die inclusiever is dan de traditionele 
canon. Haar werk verscheen in vertaling in het Britse literaire tijdschrift Modern Poetry in Translation. 
Momenteel werkt ze aan een roman die bij Lebowski Publishers zal verschijnen. 

NEON (danscollectief, fase 2 theater en dans)
Het in 2015 opgerichte NEON is een choreografisch collectief dat bestaat uit Nanna Hanfgarn Jensen 
(DK) en Leon Emil Franzke (DE). Zij maakten de voorstelling Körper Körper, een bijzondere mix van cho-
reografie, video en live elektronische muziek, waarin Bijbelpassages aanleiding vormden voor een span-
nend onderzoek van elkaars lichamen. De voorstelling brengt op subtiele wijze het thema geslachtsiden-
titeit naar voren. Met Körper Körper won NEON in 2018 de Fringe Award. In 2019 reizen zij daarom mee in 
de landelijke tour van ‘Best of Fringe’. Een lovende jury stelde: ‘Körper Körper is een intrigerende voor-
stelling van hoge kwaliteit. De jury was onder de indruk van en geroerd door de performance. [...] De jury 
bewondert de uitzonderlijke performers en hun sterke samenwerking die heeft geleid tot een krachtig en 
ontroerend stuk. Een van de juryleden gaf aan dat het waarschijnlijk een van de beste dansvoorstellin-
gen op Amsterdam Fringe Festival was van de afgelopen jaren.’

Corinne Heyrman (theatermaker en schrijver, fase 2 literatuur)
Corinne Heyrman is theatermaker en schrijver van proza en non-fictie. In 2016 studeerde ze af aan de 
opleiding Woordkunst in Antwerpen met een beeldende collagevoorstelling met de bewoners van de wijk 
Luchtbal. Ze vindt het belangrijk om als maker een verhouding aan te gaan met de maatschappij. Dat 
deed ze ook in This Trumpet, een theatervoorstelling over de stad als lichaam. Naast schrijven en maken 
geeft ze les, werkt ze voor Radio Begijnenstraat in de gevangenis van Antwerpen en begeleidt ze work-
shops met ouderen in Het Verhalenhuis.

In aanloop naar festival Duizel in het park ging Corinne als writer-in-residence op onderzoek uit in 
Rotterdam-Noord. Aan de hand van interviews, geluidsfragmenten en persoonlijke ervaringen maakt 
ze 10 portretten van de wijk die tijdens Duizel te beluisteren en te lezen waren. Ze organiseerde een 
Wintertuinsessie in de Arnhemse boekhandel WALTER books over ‘De maker en de maatschappij’ waar-
voor ze schrijver Raoul de Jong, beeldend kunstenaar Lino Hellings en Simon Allemeersch en Stefanie 
Claes van collectief Lucinda Ra uitnodigde. Corinne trad daarnaast op tijdens Lowlands, werkte in 
opdracht van Cultuurmij Oost (vanaf 2019: Cultuur Oost) aan een ‘Kasteelmonoloog’, deed een residen-
tie in Theater a/d Rijn en was één van de schrijvers in het project Robotstories. Tot slot publiceerde zij in 
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november haar chapbook Mogelijke Eigenschappen bij Uitgeverij Wintertuin tijdens publieke presenta-
ties op het Wintertuinfestival en in het Amsterdamse Perdu. In de novelle onderzoekt zij het onderzoeken. 
Hoe weet je ooit wat waar is? Wie je bent, en waar je vandaan komt? En doet het er wel toe om de echte 
waarheid te weten te komen, of is de zoektocht net zo interessant? 
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Overzicht activiteiten 2018 (bijlage)
Aantal producties: 79

Hieronder geven we een overzicht van de producties, activiteiten, festivals en publicaties van talentont-
wikkelaar De Nieuwe Oost als geheel alsook activiteiten van de uitvoerende stichtingen De Nieuwe Oost 
| theater en dans, De Nieuwe Oost | Wintertuin en De Nieuwe Oost | pop die níet direct gekoppeld zijn aan 
onze functie als talentontwikkelingsplatform binnen de BIS. Hiervoor ontvangen wij in sommige gevallen 
aparte (geoormerkte) fi nanciering. De veel- en verscheidenheid van al deze activiteiten hebben echter 
een belangrijke functie binnen ons netwerk en is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van onze 
eigen makers, maar ook voor studenten, autodidacten en mid-careers. Het biedt hen mogelijkheden 
voor ontmoeting, verdieping, inspiratie en refl ectie. Daarnaast wordt altijd gekeken of er een geschikte 
presentatiemogelijkheid, rol of functie is voor makers van De Nieuwe Oost die past bij de fase waarin de 
maker zich bevindt. Zo krijgen zij soms een plek als artiest, maar bijvoorbeeld ook als presentator, bege-
leider, etc. 

Festivals en festivalavonden

DansTREK
ArtEZ, Introdans, De Nieuwe Oost en Stadstheater Arnhem zetten Arnhem als dansstad op de kaart met 
het toegankelijke dansevenement met een proeverij aan performances, voorstellingen en feestelijkhe-
den op het gebied van hedendaagse dans. 

Gedichtennacht
Aan de vooravond van de Nationale Poëzieweek vindt traditiegetrouw de Nijmeegse Gedichtennacht 
plaats, een samenwerking tussen Wintertuin, literair tijdschrift Op Ruwe Planken en literair festival 
Onbederf’lijk Vers, met in 2018 optredens van onder andere voormalig Dichter des Vaderlands Anne 
Vegter, theatermaker Jibbe Willems en Joost Oomen. 

Het Wilde Oosten
Het Wilde Oosten is een wervelende festivalavond van De Nieuwe Oost en het Kameroperahuis vol 
onbegrensde nieuwe makers, wars van hokjes en dwars door disciplines. In 2018 denderden De Nieuwe 
Oost talenten Booi Kluiving, Tonny Nobel en Jante Wortel mee langs de theaters in Arnhem, Deventer, 
Amsterdam, Nijmegen, Doetinchem, Enschede, Diepenheim en Zwolle.

Kazou Festival
Kazou Festival is een festivalweekend vol voorstellingen die op de een of andere manier een directe of 
indirecte link hebben met autisme, in samenwerking met Theaterwerkplaats Kazou. Theaterwerkplaats 
Kazou in Oosterbeek is een werkplaats waar jongeren met autisme theaterlessen volgen en voorstellin-
gen maken.

Met Andere Woorden
Tijdens Met Andere Woorden - een samenwerking tussen De Nieuwe Oost, Nieuwe Electronische Waar 
(N.E.W.) en het Burgerweeshuis - gaan dichters, muzikanten, verhalenvertellers en (muziek) bijzonde-
re verbindingen met elkaar aan. De Nieuwe Oost presenteerde in 2018 de acts Brother Till, Lotte Pen 
(N.E.W.), Talkpoeder en Eigenzinnig.

Moving Futures IV
Vierde editie van rondreizend dansfestival met de meest toonaangevende jonge dansmakers van 
dit moment uit de stal van de vijf Nederlandse dansproductiehuizenhuizen DansMakers Amsterdam, 
Dansateliers, DansBrabant, Random Collision en  De Nieuwe Oost | theater en dans.
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Nieuwe Types Festival
Nieuwe Types is een driedaags festival in de Arnhemse binnenstad waarin zo’n 70 jonge literaire talenten 
zich presenteren aan het grote publiek, in een programma dat in het teken staat van nieuwe verhalen en 
nieuwe vertelvormen. Nieuwe Types is een samenwerking met verschillende schrijfopleidingen en literai-
re organisaties in Nederland en Vlaanderen.

Nijmeegs Boekenfeest
Jaarlijks vindt in het weekend voorafgaand aan de Nationale Boekenweek het Nijmeegs Boekenfeest 
plaats, georganiseerd door Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen: De Nieuwe Oost | Wintertuin, 
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Stadsschouwburg en De Vereeniging, Boekhandel Dekker v.d. 
Vegt, Faculteit der Letteren RU, Op Ruwe Planken en Radboud Reflects. Tientallen schrijvers, dichters, 
wetenschappers en muzikanten schenen dit jaar hun licht op het boekenweekthema ‘Natuur’. 

Overijssel Verwoord
Onder de noemer ‘Overijssel Verwoord’ organiseert De Nieuwe Oost | Wintertuin in samenwerking met 
Provincie Overijssel en diverse partnerorganisaties een breed scala aan literaire activiteiten in de pro-
vincie. Van Zwolle tot Enschede wordt het publiek betrokken bij literatuur en taal door middel van schrijf-
wedstrijden, leesclubs, een dichtersgilde en literaire evenementen. 

Wintertuinfestival
Het Wintertuinfestival is een meerdaags literair festival op diverse locaties in Nijmegen met talloze aan-
stormende en gevestigde schrijvers, dichters, wetenschappers, muzikanten, cabaretiers, dj’s en kunste-
naars. Het thema van het Wintertuinfestival 2018 was ‘Wat horen we als we luisteren?’

Producties & co-producties

B&K 4ever - Oystein Johansen
Umheimische theaterperformance over een Canadees moordenaarskoppel van de Noorse theatermaker 
Øystein Johansen (kleine internationale tour 2018 - 2019).

Blinden - Mart van Berckel
Visuele, theatrale belevenis van Mart van Berckel (met kleine tour in 2018 - 2019) in samenwerking met 
beeldend kunstenares Louise te Poele, componist Warre Simons en acteur Thijs Bloothoofd. 

BOT (speelt) PLAAT
BOT bracht in 2018 hun debuutalbum vol rafelige liedjes, bizarre klankmachines en poëtische 
Nederlandstalige teksten uit en bracht dit tijdens een clubtour langs Nederlandse poppodia ten gehore. 

HEROES - Igor Vrebac
Fysieke theaterproductie (met landelijke tour in 2018 - 2019) van Igor Vrebac waarin hij met drie vrouwe-
lijke performers de onvermoeibaarheid van het vrouwenlichaam onderzoekt. Eerste (co)productie van 
Igor’s eigen stichting. 

BOT (speelt) PLAAT
BOT bracht in 2018 hun debuutalbum vol rafelige liedjes, bizarre klankmachines en poëtische 
Nederlandstalige teksten uit en bracht dit tijdens een clubtour langs Nederlandse poppodia ten gehore. 

Catch
Bij Catch (georganiseerd door Kunstenlab Deventer i.s.m. De Nieuwe Oost) lichten creatieve professio-
nals van binnen en buiten Deventer een tipje van de sluier op over hun fascinaties, inspiratiebronnen en 
drive, aan de hand van 20 slides van 20 seconden. 
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Club Debuut
Samen met het Nederlands Letterenfonds organiseren we exclusieve leesclubs waar we onder bege-
leiding van een gevestigde schrijver een debuut bespreken. Zo stonden tijdens de edities in 2018 Het is 
maandag vandaag van Sytske van Koeveringe en Habitus van Radna Fabias centraal. De werken wer-
den respectievelijk besproken door Marjolijn van Heemstra en Alma Mathijsen, en onze schrijvers Jelko 
Arts en Yentl van Stokkum maakten de literaire notulen bij deze avonden. 

Dance Flavours Performance Nights
Succesvolle, laagdrempelige dansavond georganiseerd door danscollectief Arnhemse Meisjes, met een 
proeverij van vier uiteenlopende stukken van hedendaagse dansmakers in verschillende stadia van het 
maakproces.

Wintertuin als poëziecurator
In Rijksmuseum Twenthe in Enschede vond in december 2018 een editie van het project Wintertuin als 
Poëziecurator plaats, bij de tentoonstelling Lief en Leed. Hollandse families in voor- en tegenspoed. Drie 
Overijsselse dichters (Margot Veldhuizen, Laura van Eck en Ellen Deckwitz) reageerden in poëzie op werk 
uit de tentoonstelling. De gedichten werden gebundeld  in een schaduwcatalogus. Daarnaast kon het 
publiek ook zelf aan de slag als Poëziecurator: we schreven een wedstrijd uit waarvoor mensen zich kon-
den laten inspireren door de verhalen die de tentoonstelling opriepen. De winnende inzendingen werden 
16 december bekendgemaakt in het museum, omlijst door voordrachten van de dichters en de presenta-
tie van de catalogus. 

Future Tense
Een reeks intense performance- en gespreksavonden in Theater aan de Rijn, met internationale denkers 
en doeners over een relevant en actueel onderwerp. In 2018 vond de eerste editie plaats met filosofen 
Simon(e) van Saarloos en Ignaas Devisch. Zij gingen in gesprek met elkaar en het publiek over het col-
lectief beoefenen van empathie.

HEROES - Igor Vrebac
Fysieke theaterproductie (met landelijke tour in 2018 - 2019) van Igor Vrebac waarin hij met drie vrouwe-
lijke performers de onvermoeibaarheid van het vrouwenlichaam onderzoekt. HEROES is de eerste (co)
productie van Igors eigen stichting. 

Hier - Concert voor één (Eva van Pelt)
Een reeks intieme eenpersoonsconcerten van singer-songwriter Eva van Pelt op bijzondere locaties. 

Kroegcolleges
Intrigerende colleges van universitair docenten in Nijmeegse kroegen, georganiseerd in samenwerking 
met studievereniging KNUS. 

Opgepoetst
Opgepoetst is een productie op het snijvlak van literatuur en Nederlandse hiphop. Jonge, talentvolle 
schrijvers en hiphopartiesten nemen elkaars werk als uitgangspunt voor nieuwe literaire teksten, gedich-
ten of (hiphop)nummers. Met het resultaat maken zij een landelijk tour langs diverse poppodia en festi-
vals. De pilot van Opgepoetst vond plaats tijdens het Wintertuinfestival in november 2018. Hiphopartiest 
Freez en dichter Helena Hoogenkamp gingen onder leiding van Sticks (Rico & Sticks) aan de slag met 
elkaars werk. 

Over de natuur van de dingen - Lowie van Oers
Subtiel, poëtisch en troostrijk theaterstuk in mozaïekvertelling (met landelijke tour in 2018 - 2019) van 
acteur/theatermaker en schrijver Lowie van Oers en regisseur Suze Milius. In coproductie met Het 
Zuidelijk Toneel. 
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Lazy Sunday Sessions
Maandelijks zondagmiddag in gezellige setting waarin de bezoeker onder het genot van een hapje en 
een drankje kan genieten van korte performances op het gebied van theater, dans, literatuur en/of pop-
muziek.

Literaire Stoelendans
De Literaire Stoelendans is een productie waarin muziek, dans, literatuur en één-stoel-te-weinig samen-
komen. Jonge schrijvers en dichters uit de Literaturjugend, de schrijfwerkplaats van Wintertuin, dan-
sen in deze productie om een zitplaats. Slaagt een schrijver er niet in een plekje te bemachtigen als de 
muziek is gestopt, dan moet zij of hij voordragen. In 2018 werden drie Literaire Stoelendansen gedanst. 
Op het Nieuwe Types festival in juni streden Utrechtse en Nijmeegse schrijvers tegen elkaar; tijdens het 
Valkhof Festival binnen de Vierdaagsefeesten vonden twee stoelendansen plaats met Nijmeegse en 
Arnhemse schrijvers.

Merkwáááárdige verhalen
Bij Merkwááááárdige verhalen gaat het om bijzondere, absurde, gekke verhalen in een sterke voor-
dracht. Een betonblok op zolder vinden, een roodborstje met laserogen en muziekinstrumenten die in 
fruit veranderen: het kan allemaal (en het kan nog altijd vreemder). Dit nieuwe Wintertuinprogramma 
stond op het Valkhof Festival tijdens de Vierdaagsefeesten. Schrijvers Marc van der Holst, Joost Oomen 
en Marjolein Takman verzorgden de verhalen.

Schrijvers op de Vloer
Tijdens Schrijvers op de Vloer wordt nieuw theaterrepertoire gecreëerd door middel van een innovatieve 
en spannende methode. Acteurs spelen al improviserend scènes terwijl jonge (toneel)schrijvers in een 
hoekje aantekeningen maken en de verhalen verder uit te werken. Lotte Lentes, Elly Scheele en Maaike 
Bergstra deden in 2018 mee (incl. tekstuele publicatie).

Talkpoeder
Talkpoeder is een een live performance waarbij schrijvers en muzikanten elkaar op het podium ontmoe-
ten. Tijdens Nieuwe Types 2018 vond een speciale editie plaats met docenten van ArtEZ Jazz & Pop en 
Creative Writing. Saxofonist Frans Vermeerssen, drummer Etienne Nillesen en trombonist Wolter Wierbos 
reageerden on the spot op gesproken teksten van Maartje Smits, Nyk de Vries en Dennis Gaens. Tijdens 
de Nijmeegse Kunstnacht 2018 improviseerden drie producers van Nieuwe Electronische Waar (N.E.W.) 
– Elemenopee, meercat en Brakefast – op allerlei manieren op literaire voordrachten van Laurens van 
de Linde, Koen Frijns en Merel van Slobbe. In deze samenstelling traden zij nog een keer op tijdens de 
Arnhemse Uitnacht 2019.

Theater na de Brug
Een verdiepend (theater)programma dat verschillende aspecten van oorlog en vrede belicht, na 
de officiële herdenking en de Bridge to Liberation Experience. In Theater a/d Rijn speelden Sahand 
Sahebdivani en Raphael Rodan de voorstelling My Father Held a Gun.

Theater na de Dam
Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei droegen studenten van ArtEZ de speciaal 
voor de gelegenheid geschreven theatertekst van Arnon Grunberg voor. De avond werd geregisseerd 
door Marcus Azzini en geproduceerd in samenwerking met Toneelgroep Oostpool. 

Time’s Up!
Time’s Up is een door de tijdsgeest in het leven geroepen literair project, waarin stemmen klinken van 
aanstormende, activistische schrijvers die zich in korte, scherpzinnige scenes uitspreken over de plek 
die ze opeisen, over ingesleten racisme, over #metoo en verstokte hij/zij patronen. Een pamflettistische, 
humoristische taalperformance met als motto: geen afstand, geen genade. Time’s Up stond in 2018 op 
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het Lowlands Festival. Uit Nederland traden Niña Weijers en Simone Atangana Bekono op, uit België 
Saskia de Coster en Corinne Heyrman, uit Italië Livia Franchini. Het programma werd gepresenteerd 
door Lisa Weeda.

Wintertuinsessies
Jonge schrijvers uit de talentontwikkelingstrajecten van De Nieuwe Oost maken een literaire talkshow 
waarin zij hun helden ontmoeten op onbekende plekken in de stad.

De Nieuwe Oost | Wintertuin op maat
Naast uitvoeringen van bovenstaande producties ontwikkelde De Nieuwe Oost | Wintertuin voor diverse 
festivals speciaal op maat gemaakte programma’s. In 2018 waren dat:

De Nieuwe Oost | Wintertuin x Stukafest
De Nieuwe Oost | Wintertuin x Go Short 
De Nieuwe Oost | Wintertuin x Valkhof Festival
De Nieuwe Oost | Wintertuin x Duizel in het Park
De Nieuwe Oost | Wintertuin x Festival de Oversteek

Impactprojecten

Het Verhalenhuis 
In deze samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep begeleiden professionele jonge schrijvers uit de stal 
van De Nieuwe Oost ouderen bij het oproepen en optekenen van hun eigen verhalen. In reeksen van 
tien tot twintig bijeenkomsten zetten ouderen zelf hun eigen herinneringen op papier, begeleid door 
de schrijvers (in 2018 waren dat Gerjon Gijsbers, Nikki Dekker en Elske van Lonkhuyzen). Het resultaat 
van deze bijeenkomsten wordt gepresenteerd in een publicatie, op diverse podia en in een podcast. 
Het Verhalenhuis had in 2018 edities in Zorggroep Solis in Deventer, Vitalis Zorggroep in Eindhoven en 
Humanitas in Rotterdam.

Het Verhalenhuis voor Vluchtelingen 
In 2018 gaf De Nieuwe Oost | Wintertuin een nieuwe richting aan de beproefde methode van het 
Verhalenhuis: schrijver Marjolein Visser begeleidde vier vluchtelingen met een verblijfsstatus bij het 
oproepen en optekenen van hun verhalen. De deelnemers, allen volwassen NT2- leerlingen, werkten toe 
naar een optreden op het Wintertuinfestival in Doornroosje. 

Robotstories 
Een collectief van schrijvers van De Nieuwe Oost | Wintertuin werkt aan achtergrondverhalen, karakters 
en verhaallijnen voor NAO robots, die ingezet kunnen worden in ziekenhuizen om chronisch zieke kinde-
ren afleiding te bieden en stress te verminderen. 

Stille Stemmen Canon
In dit project willen we ruimte maken voor andere stemmen, stemmen die weinig ruimte innemen in het 
publieke debat of op (culturele) podia. Voor een festivalpilot werden de eerste stemmen opgetekend 
door schrijvers Marjolein Visser en Jantine Wijnja. Marjolein ging voor dit project in gesprek met Rika en 
André, een echtpaar dat sinds jaar en dag de toiletten bij de HEMA in de binnenstad runt. Jantine ging in 
gesprek met Pim van vuilnisophaaldienst Dar. 
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Talent en werkplaats

Arnhemse Meisjes workshops
Danscollectief de Arnhemse Meisjes organiseren regelmatig workshops voor dansprofessionals door 
makers uit het (internationale) werkveld - in 2018 bijvoorbeeld met LeineRoabana, Akira Yoshida en 
Kasper Ravnhøj. Daarnaast geven ze zelf dans- en bewegingsworkshops voor verschillende (amateur)
doelgroepen. 

Bootcamps voor schrijftalent 
In de Bootcamps voor schrijftalent krijgt aanstormend literair talent instrumenten aangereikt om hun 
beroepspraktijk als schrijver verder uit te bouwen. In 2018 vonden twee bootcamps plaats: een master-
class interviewtechnieken op het podium door Jellie Brouwer, en een bootcamp over essays schrijven 
door Marja Pruis. 

Connecting Emerging Literary Artists 
7 literaire organisaties, 18 schrijvers en 22 vertalers uit 6 Europese landen startten in 2017 Wintertuins 
tweejarig Europees talentontwikkelingstraject CELA (voluit: Connecting Emerging Literary Artists), dat 
wordt ondersteund door Creative Europe van de Europese Unie en het Nederlands Letterenfonds. CELA 
koppelt Europese literaire makers en biedt hen schrijf-, publicatie- en marketingstrategieën. CELA is 
een samenwerking tussen de literaire organisaties Booktailors, Escuela de Escritores, AER, Huis deBuren, 
Passa Porta, Pisa Book Festival en De Nieuwe Oost | Wintertuin uit Nederland, België, Spanje, Portugal, 
Italië en Roemenië. De deelnemers maakten tijdens masterclasses en montageweken een podiumpre-
sentatie, die in 2018 op binnen- en buitenlandse podia stond (o.a. de Frankfurter Buchmesse, Pisa Book 
Fair, Pisa Book Festival en Hay Festival in Segovia).

Cursus popmuziekgeschiedenis
Twaalf weken lang veranderde het Burgerweeshuis-café in een intiem muzikaal klaslokaal voor de 
eerste cursus popmuziekgeschiedenis van Deventer. Popprofessor Arris Roordink (docent aan ArtEZ 
Conservatorium in Enschede) gidste dertig cursisten dwars door de roerige popgeschiedenis heen. De 
reeks lessen vond (na uitverkochte edities in Nijmegen en Enschede) voor het eerst plaats in Deventer in 
samenwerking met De Nieuwe Oost en het Burgerweeshuis.

Feedback Café
Het Feedback Café is de plek waar popmuziek-makers met elkaar én de medewerkers van De Nieuwe 
Oost | pop in informele setting om de tafel kunnen met een gerichte vraag over hun beroepspraktijk of 
project. De eerste editie van het Feedback Café vond plaats in november 2018. 

Kurá di Kuenta (Verhalenhuis Curacao) 
In 2018 startte De Nieuwe Oost | Wintertuin met een dependance van Het Verhalenhuis op Curaçao, 
onder leiding van projectcoördinator Joeri Oltheten en schrijver Ingomar Martie. Bewoners van oude-
renzorginstelling Birgen di Rosario kwamen wekelijks bijeen om onder begeleiding van een professioneel 
schrijver, activiteitenbegeleiders van Birgen di Rosario en studenten van University of Curaçao hun ver-
halen te vertellen en op te tekenen. 

Literaturjugend (Nijmegen, Utrecht) 
De Literaturjugend is een koffieautomaat voor schrijvers: een plek om te sparren, samen te werken, te 
klagen en feedback te krijgen. Literaturjugend heeft twee werkplaatsen: in Nijmegen (op het kantoor van 
De Nieuwe Oost | Wintertuin, geleid door Jelko Arts en Wout Waanders) en in Utrecht (op het kantoor van 
Het Literatuurhuis, geleid door Laurens van de Linde en Martin Rombouts) en vond 17 keer plaats in 2018. 
Schrijvers die de Literaturjugend bezoeken, worden vervolgens geprogrammeerd op (zomer)festivals en 
programma’s.
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Nieuwe Electronische Waar (N.E.W.) 
Nieuwe Electronische Waar is het platform van De Nieuwe Oost om nieuw dance-talent te spotten en tot 
ontwikkeling te brengen. De samenwerkende partners selecteren tien talentvolle DJ’s/producers voor 
een ontwikkeltraject op maat met tien coaches uit de dance-scene. Nieuwe Electronische Waar is een 
project van de poppodia Burgerweeshuis Deventer, Doornroosje Nijmegen en De Nieuwe Oost | pop in 
samenwerking met poppodia, festivals en organisaties uit Gelderland en Overijssel zoals Hedon Zwolle, 
Atak Enschede, Gigant Apeldoorn, Metropool Hengelo, Luxor Live Arnhem, Studio Wonder, Esc.Rec, 
Wendbaar, ArtEZ conservatorium, Extrapool Nijmegen, De Perifeer Deventer, Valkhof Festival, 8Bahn, 
Green Vibrations, Deciliters, Metro Kollektief, 3voor12 Overijssel & 3voor12 Gelderland.

Uurtje Oost
Een paar keer per maand presenteert De Nieuwe Oost op donderdagmiddagen in Theater a/d Rijn jonge 
makers met bruisende ideeën, prangende vragen en artistieke onderzoeken. Dit zijn zowel makers van 
De Nieuwe Oost - zij tonen dan work in progress tijdens een repetitie/creatieproces of onderzoeksresi-
dentie - of van buitenaf. Onder het genot van een drankje gaat het publiek daarna met hen in gesprek. 

World Domination
Interactieve talkshow in samenwerking met poppodia Metropool, Doornroosje en ArtEZ Enschede waar-
bij professionals uit de muziekbusiness tips & tricks delen over ‘hoe het te maken’ in de popsector. In 2018 
vonden vier edities van World Domination plaats.

Residenties
Hieronder presenteren we een overzicht van de onderzoeksresidenties waarvoor een aantal makers zich 
een paar weken terugtrokken in de theaterzalen van Theater a/d Rijn, voor experiment en verdieping. 
Aan alle residenties is een publieksmoment, presentatie en gesprek gekoppeld (zie ook: Uurtje Oost). 

residentie NEON
Danscollectief NEON werkte tijdens hun residentie aan een korte versie van de voorstelling Körper: een 
kwetsbaar, persoonlijk en toch universeel stuk over mens-zijn, lichaam, gender en identiteit. Het begon 
als een persoonlijk statement van danser/choreograaf Leon Emil Franzke, die zijn transitie als inspiratie 
gebruikte voor het onderzoek dat aan het stuk ten grondslag ligt. Met een hint van humor, mysterie en 
lichtheid bereiken zij een groter publiek met deze thematiek. 

residentie Booi Kluiving
Booi Kluiving werkte tijdens zijn residentie (verder) aan de multidisciplinaire voorstelling KEK. Vanuit de 
frustratie over de Amerikaanse verkiezingen, dook theatermaker Booi Kluiving als alterego Anon onder 
in de rechtse internetsubcultuur. Booi schreef aan de voorstelling met acteur en schrijver Tom Jansen 
(Vox Populi, SCHADE/schade) en ging in de theaterzaal aan de slag met danseres Sara Miguelote (der-
dejaars ArtEZ Dans).

residentie Tim Hammer / Robotstories
In een tweeweekse residentie onderzocht theatermaker en poppenspeler Tim Hammer samen met 
Martin Rombouts en andere schrijvers van De Nieuwe Oost | Wintertuin de mogelijke identificatie met 
een NAO robot. Deze residentie vormt een klein onderdeel van een veel groter onderzoek, zie daarvoor 
de beschrijving bij project ‘Robotstories’.

residentie Igor Vrebac & Joris Suk
Fysiek theatermaker Igor Vrebac en modeontwerper Joris Suk van modehuis Maison the Faux bundel-
den hun krachten in een eigenzinnig onderzoek. Vanuit een gedeelde fascinatie voor religieuze esthetiek 
en ornamentiek onderzochten ze tijdens hun residentie hoe sensualiteit verbonden is aan seksualiteit, in 
nauwe samenwerking met danser Phoenix Chase-Meares (Club Guy & Roni).
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Uitgeverij

Notulen van het Onzichtbare
De Notulen van het Onzichtbare is een digitaal literair tijdschrift dat Wintertuin in september 2018 gelan-
ceerd heeft. Met Notulen van het Onzichtbare creëert Wintertuin een online literair platform waarin we 
de verbinding aangaan met lezers, met andere schrijvers, met (culturele) organisaties, (literaire) tijd-
schriften, met journalisten en met wetenschappers.

Chapbooks
Uit de talentafdeling van De Nieuwe Oost | Wintertuin verschijnt elk jaar een reeks chapbooks: kleine 
publicaties, de de opmaat vormen voor een uitgave bij een landelijke uitgever. Dichtbundels of novelles 
waarin de schrijvers een voorproefje geven van hun talent. De chapbooks worden als een serie uitge-
geven in een herkenbaar ontwerp, maar zijn ook los te bestellen. In 2018 verschenen bij de uitgeverij vijf 
nieuwe chapbooks: 

Jelko Arts - Hoe bijen de ruimte vullen
Marjolein Takman - Jachtseizoen
Marjolein Visser - Chacun sa chance
Nikki Dekker - een voorwerp dat leeft
Corinne Heyrman - Mogelijke eigenschappen

Daarnaast werd er een herdruk van Simone Atangana Bekono’s hoe de eerste vonken zichtbaar waren 
uitgegeven. Er verscheen een publicatie van Het Verhalenhuis op Curaçao, Kurá di Kuenta (Fundashon 
Birgen di Rosario, Habaai) en het boekje Chocomel en steunkousen. Het goede van 50 jaar caritas, 
geschreven door de Arnhemse schrijver Martijn Brugman in opdracht van de Arnhemse Stichting 
Bijzondere Noden.

Educatie

Een greep uit onze educatieve activiteiten in 2018:
• BOT op ArtEZ: BOT gaf lessen aan de eerstejaars studenten van de opleiding Muziektheater bij 
ArtEZ Arnhem.
• Cursus Literair Schrijven een cursusreeks Creative Writing voor studenten van de Radboud 
Universiteit
• Identiteit & Diaspora is een projectweek en samenwerking met de masteropleiding European 
Literature van Radboud Universiteit en Creative Writing van ArtEZ 
• Lessen theater en dans: medewerkers van De Nieuwe Oost nodigden  kunstvakopleidingen uit 
voor lessen over artistiek concept, marketing en zakelijk-organisatorische aspecten van theater/
dans(producties). 
• Lezen met de Sterren, een laagdrempelig project voor middelbare scholen waarin leesbevordering 
en -plezier centraal staan, in samenwerking met Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid.
• Opleiding Creative Writing in samenwerking met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem.
• Popacademie: sinds 2011 werkt De Nieuwe Oost | pop samen met de popacademie en de opleiding 
MediaMusic van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. De focus ligt hierbij op de ontwikke-
lingen op het gebied van (artistieke) authenticiteit en cultureel ondernemerschap. 
• Workshops Het Nieuwe Schrijven, een pakket van verschillende workshops over literatuur in al 
haar verschijningsvormen (van blogs schrijven tot poetry slam) voor havo/vwo bovenbouwklassen, in 
samenwerking met Kleinkunstig. 
• Workshops songwriting door De Nieuwe Oost | pop op middelbare scholen in Deventer en 
Enschede.
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Hernemingen/reprises

In 2018 werden een aantal van onze (co)producties hernomen en/of uitgevoerd in het kader van het ver-
volg van een landelijke tour die in 2017 werd gestart: 

De Aankomst van de Titanic - Freek Vielen en De NWE TIJD
LEK - BOT
Nightclub XL - Jan Terlouw Junior
Ramkoers - BOT
TRÆNS - Igor Vrebac
Quite Discontinuous - Jasper van Luijk
Yonder - Jasper van Luijk (Parade)

Overige events

Arnhemse Uitnacht 
Tijdens de Arnhemse Uitnacht was De Nieuwe Oost te gast in Huis Oostpool, waar uitnodigende rond-
leidingen langs de studio’s, theaterzaal, kantoren en werkplaatsen van Toneelgroep Oostpool werden 
georganiseerd. Igor Vrebac toonde zijn sexy ritueel TRÆNS en Mart van Berckel maakte het publiek 
nieuwsgierig met een preview van zijn voorstelling Blinden. Op zaterdagochtend sloot De Nieuwe Oost de 
Uitnacht af met een battle en ‘morning rave’ geleid door de Arnhemse Meisjes en Ruben Chi en zijn dan-
sers. 

Booster Festival
Booster Festival is een Muzikantendag, Conferentie en Showcasefestival, waarin het talent van nu een 
podium, kennis en netwerk krijgt aangeboden. De Nieuwe Oost neemt deel in panels en professional bij-
eenkomsten. Daarnaast vindt tijdens Booster de releaseparty van Nieuwe Electronische Waar plaats.

Herman Centraal
Talkshow waarin licht wordt geschenen op alle bijzondere en interessante ontwikkelingen in Arnhem. 
We praatten ook in 2018 tijdens dit terugkerende evenement over kunst, cultuur, politiek, maatschappij, 
wetenschap, sport, zaken en religie

Kinderboekenfeest
Op zondag 14 oktober vond in theater de Lindenberg het Nijmeegs Kinderboekenfeest plaats, als 
afsluiter van de nationale Kinderboekenweek. Dit jaar stond het thema ‘vriendschap’ centraal. Het 
Kinderboekenfeest is een samenwerking van De Nieuwe Oost | Wintertuin, SLAN, Dekker v.d. Vegt, 
Kinderboekwinkel Nijmegen, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Stadsschouwburg Nijmegen en 
Lindenberg huis voor de kunsten.

Seizoensopening Bartokplein: Bartok Bruist!
Voor de feestelijke opening van het cultureel seizoen nodigde De Nieuwe Oost het publiek uit in Theater 
aan de Rijn, waar je tijdens open repetities theatermaker Igor Vrebac aan de tand kon voelen over zijn 
voorstelling HEROES. Daarnaast waren er locatiespecifieke dansvoorstellingen van de Arnhems Meisjes 
en singer songwriters op het terras. 
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