


foto omslag: Foticoon / Rick de Visser



Jaarverslag 

De Nieuwe Oost | pop

2018





Jaarverslag 2018 - De Nieuwe Oost | pop

– 5 –

INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag
Onbegrensde talentontwikkeling in 2018 7
Curatoren 8
De Nieuwe Oost zet vaart achter talent 9
Prestatieafspraken 9
Financiële positie 9
Kans: Professionalisering infrastructuur pop 10
Kans: Cultuurregio Stedendriehoek en Landsdeel Oost 10
Code Culturele Diversiteit 10
Goed werkgeverschap 11
Personeelsbezetting en Organisatie 11
Governance Code Cultuur 11

De vier fases van talentontwikkeling bij De Nieuwe Oost | pop 19

De talenten van De Nieuwe Oost | pop in 2018 20

Bijlage: Overzicht activiteiten 2018 22



foto: De Nieuwe Oost



Jaarverslag 2018 - De Nieuwe Oost | pop

– 7 –

Bestuursverslag 2018 De Nieuwe Oost | pop 

Toelichting: Dit is het bestuursverslag van Stichting Productiehuis Oost Nederland (werkend onder de 
naam: De Nieuwe Oost | pop). In dit verslag zal de stichting worden aangeduid als De Nieuwe Oost | pop. 
In dit bestuursverslag reflecteren wij op de activiteiten van De Nieuwe Oost | pop.

Zie voor de resultaten van de andere twee uitvoerende stichtingen (St. De Wintertuin, werkend onder de 
naam De Nieuwe Oost | Wintertuin en St. Theaterwerkplaats Generale Oost, werkend onder de naam De 
Nieuwe Oost | theater en dans) en de overkoepelende beheersstichting De Nieuwe Oost (consolidatie) de 
betreffende jaarverslagen die hiervoor separaat zijn opgesteld.

Inleiding
De Nieuwe Oost | pop 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 voor uit bed komen 
en tot diep in de nacht de kabels weer voor oprollen. Ook in 2018 deden wij dat weer vol overtuiging: van 
de muzikale composities door vuur, explosies en bliksem van de mannen van Symphony of Fire tot aan 
de samenkomst van woordkunst, muziek en verhalenvertellers op het festival Met Andere Woorden.

Onbegrensde talentontwikkeling in 2018
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: 
creatieve vrijheid

- Freez (rapper)

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 Sticks (Rico & Sticks) aan de slag met elkaars werk: zo werden de hiphop-
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teksten van Freez bewerkt tot nieuw literair werk en de teksten van Helena tot nieuwe nummers. In 2018 
hebben we weer met overtuiging laten zien wat de nieuwste muzikale talenten uit Oost-Nederland in 
hun mars hebben: van experimenteel onderzoek tot volwassen shows, van vallen en opstaan tot salvo’s 
van applaus. Uitstromend maker Jan Terlouw Junior beleefde zijn televisiedebuut bij DWDD en tourde 
door het land met zijn ‘Nightclub XL’ shows. Muziektheatergroep BOT ging, na het jarenlang bestieren 
van theaterfestivals door Europa, met hun muziekmachines de poppodia op. Het viertal gaf op 22 en 23 
maart twee uitverkochte try-outconcerten in respectievelijk Merleyn, Nijmegen en Luxor Live, Arnhem. 
Rapcollectief DFG ging er vandoor met de aanmoedigingsprijs De Gulden Banier (bestemd voor jong 
talent dat een voorbeeldfunctie heeft voor de Zwolse jeugd). 

Ook vond weer een succesvolle editie van Nieuwe Electronische Waar (N.E.W.), een samenwerking 
tussen Burgerweeshuis Deventer, Doornroosje Nijmegen en De Nieuwe Oost | pop plaats. Tien aanstor-
mende producers worden binnen dit project een jaar lang meegenomen en begeleid, niet alleen op 
het gebied van tracks produceren, maar ook bij het maken van live muziek en de zakelijke kant van 
het maken. Dit jaar waren de deelnemers Sunspot (NL) (Malden), Elemenopee (Zwolle), unannounced-
guest (Deventer), UND NUN (Deventer), Ole Nieling (Enschede), BrakeFast (Nijmegen), Migisi (Deventer), 
Meercat (Nijmegen), JWEEX (Warnsveld) en KAOS (Almelo). Net als voorgaande jaren kwam er een 
compilatie-album uit met tracks van alle deelnemers. Een mooie staalkaart van wat er speelt in Oost-
Nederland. De deelnemers van N.E.W. presenteerden zich met dit album aan sector en publiek tijdens 
het Booster Festival in Enschede.

Curatoren
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.

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

- Jo Goes Hunting (muzikant)
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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. Dat betekent 
voor onze muzikale makers bijvoorbeeld dat zij er een bloeiende zelfstandige beroepspraktijk op na hou-
den en terecht komen in het circuit van de (grotere) (pop)podia en -festivals. 

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

Prestatieafspraken
In 2018 hebben maar liefst 35.616 mensen een activiteit van De Nieuwe Oost | pop bezocht. De website 
van De Nieuwe Oost trok dit jaar 34.980 bezoekers (waarvan 22.438 unieke). De prestatieafspraken 
zijn met 229 speelbeurten ruim nagekomen (ten opzichte van het activiteitenplan, waarin het aantal 
voorgenomen speelbeurten op 85 staat). De bezoekersaantallen in 2018 zijn iets lager dan in het activi-
teitenplan is aangegeven. Dat heeft ermee te maken dat in 2018 vier bands/acts met een nieuw talen-
tontwikkelingstraject zijn gestart, waarvan het grootste deel van de openbare resultaten en publiekspre-
sentaties in de loop van 2019 zijn gepland.   

Financiële positie
De Nieuwe Oost | pop voert (een deel van) het beleidsplan van beheersstichting De Nieuwe Oost 2017-
2020 uit. De financiële positie van zowel beheersstichting (consolidatie van de vier stichtingen) als deze 
uitvoerende stichting voor pop (St. Productiehuis Oost Nederland) is solide. De totale omzet van De 
Nieuwe Oost | pop in 2018 is € 836.518,-- De algemene reserve is € 69.552,-- 2018 wordt afgesloten met 
een positief resultaat van € 11.613,--  

Liquiditeit (totaal vlottende activa + liquide middelen / kortlopende schulden) =2,29
De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) = 36.43

Bestemmingsreserve
De stand van de bestemmingsreserve is  € 60.000,-- 
Dit is opgebouwd uit enkele bedragen:

• reservering werknemerskosten:      € 15.000,--
• reservering producties:         € 45.000,--

Daarnaast is de stand van de investeringssubsidie € 55.516,--

De exploitatierekening laat een gezonde financieringsmix zien van Rijks, Provinciale, Gemeentelijke en 
structurele projectbijdragen vanuit de publieke fondsen en incidentele projectbijdrage vanuit de private 
fondsen alsmede van publieksinkomsten, directe inkomsten en verkopen/verhuur.
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Kans: Professionalisering infrastructuur pop
In het huidige culturele klimaat zijn er een aantal grote kansen 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 gewaardeerd. Naast jazz en klassieke vormen betekent dat meer aandacht 
voor pop, urban en wereldmuziek. Nieuwe popsubsidies worden opengezet, koepel- en netwerkorganisa-
ties 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 oprich-
ting 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 poppo-
dia Metropool (Enschede), Hedon (Zwolle) en Gigant (Apeldoorn) interesse getoond om aan te haken. 

Kans: Cultuurregio Stedendriehoek en Landsdeel Oost
De Nieuwe Oost wordt in het regiodocument ‘Cultuur Profiel Regio Stedendriehoek’ - het culturele regio-
profiel waarvoor instellingen in Zutphen, Apeldoorn en Deventer de handen ineen hebben geslagen 
- genoemd als belangrijke speler in het domein ‘Podiumtalent in Klassiek, Pop, Theater & Dans.’ Het ver-
sterken van het makersklimaat voor podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars is hierin bovendien 
een speerpunt.

Maar de culturele regio reikt verder dan de Stedendriehoek alleen. Wij zijn een groot voorstander van 
de versteviging van ‘Route Oost’, het verband waar de verschillende stedelijke regio’s in Landsdeel Oost 
zich onder geschaard hebben. In onze visie is Oost-Nederland een krachtig landsdeel waar sterke stede-
lijke regio’s met elkaar in verbinding staan. We citeren uit Route Oost: ‘Zo hebben we die brede basis én 
de kritische massa. Eén Landsdeel, meerdere stedelijke regio’s en ruim drie miljoen inwoners: tezamen 
één groot netwerk voor culturele ontwikkeling, productie en presentaties!’ Hieruit blijkt dat het brede 
netwerkdenken zoals De Nieuwe Oost dat jaren geleden heeft ingezet zeer relevant, actueel en gewenst 
is. 

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. Op de locatie in Arnhem is reeds een diver-
se programmaraad aangesteld die gevraagd en ongevraagd advies geeft op het reilen en zeilen in de 
organisatie (t.a.v. personeel en partners) alsook op wat er naar buiten wordt gebracht (programma’s en 
publiek). Daarnaast 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 schakelen met de eerder genoemde programmaraad. Daarnaast orga-
niseren we één of twee interne bijeenkomsten, 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. 

Goed werkgeverschap
Het personeelsbeleid van De Nieuwe Oost | pop is net als het artistieke beleid gericht op ontwikkeling. 
Vaak komen medewerkers binnen als stagiair en groeien ze door naar andere functies. Goed werkge-
verschap komt ook tot uitdrukking in (bij)scholing, detachering bij (internationale) collega-organisaties, 
trainingen/cursussen/conferenties en gratis voorstellings- en concertbezoek. Daarnaast is de organisa-
tie aangemerkt als erkend leerbedrijf, waarmee we de kwaliteit en het beleid van de stageplaatsen en 
leerbanen 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 priori-
teiten binnen organisatie en productie. 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.

Personeelsbezetting en Organisatie
Op 31 december 2018 had De Nieuwe Oost | pop een personeelsbezetting van totaal 4,7 fte, waarvan 3,2 
fte vast en 1,5 fte tijdelijk. Eve Hopkins en Frank Tazelaar vormen zij het bestuur van de stichting, waar-
van de samenstelling overeenstemming is met de samenstelling van het bestuur van beheersstichting 
De Nieuwe Oost (dit is statutair vastgelegd ter verwezenlijking van de personele unie De Nieuwe Oost). 
Dit bestuur wordt, conform de Code Cultural Governance, gecontroleerd en geadviseerd door de Raad 
van Toezicht. Er vinden minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur plaats, waarin jaarcij-
fers 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. De bestuurders worden voor de uitvoering van het 
beleidsplan van de stichting ondersteund door een team van producenten, een boeker, marketeer(s) en 
een administratief medewerker. 

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 
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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. 

foto: Marcel Krijgsman
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Wij zijn De Nieuwe Oost | pop

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 
• Eve Hopkins, bestuurder en tijdelijk directeur
•  Frank Tazelaar, bestuurder

Marketing
• Rens den Hartog, senior marketeer
• Nikkie Jessen, projectmarketeer

Productie
• Wim Koens
• Nikolai Serda
• Karlijn Ribbers

Boekingen
• Richard Wevers

Bureau administratie
• Mirjam Grolle, zakelijke ondersteuning

Projectmedewerkers
• Dennis Platvoet, producent Nieuwe Electronische Waar

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

Ondertekening, 28 maart 2019

  Frank Tazelaar Eve Hopkins
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De vier fases van talentontwikkeling bij De Nieuwe Oost | pop
De begeleidingstrajecten voor talentontwikkeling van De Nieuwe Oost zijn opgedeeld in een viertal fases. 
Hieronder volgt een toelichting op de inhoud van die fases en de talentvolle makers die wij in 2018 heb-
ben begeleid in hun ontwikkeling naar een zelfstandige beroepspraktijk. 

fase 1 pop
Duur: één seizoen 
makers: DFG, Symphony of Fire, Brother Till
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 refl ecteren 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. 

fase 2 pop
Duur: één seizoen tot één jaar
makers: Marten Berger (Smells Like Van Spirit)
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. 

fase 3 pop
Duur: ongeveer één jaar
makers: Tonny Nobel, Jo Goes Hunting, Freez
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. 

fase 4 pop 
Duur: ongeveer één jaar
makers: Jan Terlouw Junior
In fase 4 pop vindt geleidelijke de uitstroom naar een zelfstandige beroepspraktijk plaats. De makers zijn 
in deze fase nog één stap verwijderd van zowel artistieke als zakelijke zelfstandigheid. De makers bege-
leiden talent uit fasen 1 en 2 en worden ingezet voor o.a. workshops.

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. 
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De talenten van De Nieuwe Oost | pop in 2018:

DFG (fase 1)
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. 

Symphony Of Fire (fase 1)
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. 

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.

Marten Berger (fase 2)
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 ver-
halen 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.

Jo Goes Hunting (fase 3)
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. 

Freez (fase 3)
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. 
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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.’

Jan Terlouw Jr. & the Night Club (fase 4)
Onder de titel Jan Terlouw Junior & The Nightclub vertelt muzikant Jan Terlouw Jr. een maniakaal ver-
haal door middel van een album, een liveshow en een graphic novel. Hij werd eerder genomineerd voor 
de Popprijs Overijssel en was een van de meest geboekte acts van de Popronde in 2017. In de liveshow 
‘Nightclub XL’ voeren bezeten jazzvingers, diepe elektronische bassen en vintage soulzang het publiek 
mee in een alternatieve realiteit: een Sin City-achtige wereld met een jaren ‘20 nachtclub als decor. In 
2018 gaf hij zeven van deze XL shows en bracht hij een nieuwe single uit: ‘Just One More Day’. In totaal 
gaf hij 40 shows, kwam hij twee keer op 3FM en maakte zijn televisiedebuut bij De Wereld Draait Door op 
20 november. 

Muziektheatergroep BOT (uitstroom) 
BOT is een muziektheatergezelschap dat groteske muziekvoorstellingen maakt met een onconventio-
neel instrumentarium van zelfgebouwde muziekmachines. De Nieuwe Oost begeleidt hen in de laatste 
fase naar verzelfstandiging. In 2018 gingen zij met hun bijzondere instrumentarium de poppodia in voor 
een clubtour en presenteerden zij hun debuutalbum PLAAT. Met hun muziektheatervoorstellingen LEK 
en RAMKOERS hebben zij in binnen- en buitenland een brede schare aan fans op weten te bouwen.

Eva van Pelt (uitstroom)
Eva van Pelt schrijft en zingt. In 2018 maakte zij Hier - concert voor één, waarbij ze steeds voor maar één 
bezoeker tegelijk optreedt in een kleine ruimte en op bijzondere locaties. De reeks eenpersoonsconcer-
ten was veelal uitverkocht. Ze stond in 2018 ook in het voorprogramma van De Dijk. Daarnaast gaf ze 13 
shows in het kader van de Popronde én stond ze tot 37 maal toe op verschillende festivals. 

Johanneke ter Stege (uitstroom)
Johanneke ter Stege dompelt je onder en voert je mee langs muzikale kunstwerkjes. De ontwapenende 
singer-songwriter en voormalig stadsdichter van Deventer laat taal, beeld en muziek versmelten om 
de dagelijkse magie van het leven te tonen. In 2018 was de eerste try-out voor haar eerste theatershow: 
Muntjes Duiken Tussen Haaien. De voorstelling gaat in het seizoen van 2019/2020 in première en daarna 
op tour langs verschillende theaters in Nederland.
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Overzicht activiteiten 2018 (Bijlage)

ArtEZ 
Sinds 2011 werkt De Nieuwe Oost samen met de popacademie en de opleiding MediaMusic van ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten in Enschede. De focus ligt hierbij op de ontwikkelingen op het gebied van 
(artistieke) authenticiteit en cultureel ondernemerschap. Middels coaching en introductielessen aan de 
eerstejaars deelt De Nieuwe Oost | pop haar kennis met jonge makers en muzikanten. 

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.

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. 

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.

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.
• 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 songwriting door De Nieuwe Oost | pop op middelbare scholen in Deventer en Enschede.

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. 

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 (of eerder) werd gestart: 

LEK - BOT
Nightclub XL - Jan Terlouw Junior
Ramkoers - BOT
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Hier - Concert voor één (Eva van Pelt)
Een reeks intieme eenpersoonsconcerten van singer-songwriter Eva van Pelt op bijzondere locaties. 

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. 

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.

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.

Popronde 2018
De Nieuwe Oost | pop was in 2018 partner van de Popronde in Deventer en verzorgde daar een optreden 
voor het poëtische electropop duo Oh Kutjes. 

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.

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.
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