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Inleiding
Van de musicerende breakdancers van choreograaf Ruben Chi tijdens een drukbezochte Nijmeegse 
Kunstnacht tot spannende locatie-experimenten tijdens de Atelierroute van Oerol en Over ‘t IJ door fysiek 
theatermaker Igor Vrebac;
Van de indrukwekkende multidisciplinaire performance Ode aan de Betekenis, een parafrasering van het 
oeuvre van dichter H.H. Ter Balkt door jonge makers tot de intieme ervaring van de audiotour Ik woon niet 
meer in het huis, maar het huis woont nog in mij van Maud Vanhauwaert en Interaction Design-student 
Ibo Ibelings op het Nijmeegs Boekenfeest (en in het kader van Europees talentontwikkeltraject CELA);
Van de explosieve Zwarte Cross-show van muzikaal duo Symphony of Fire en hun orkest van vlammende 
teslacoils en V12-motoren tot de samenwerking tussen hiphopartiest Freez en schrijver/performer Helena 
Hoogenkamp die datzelfde festivalpubliek tot stilte roert:

2019 was bij De Nieuwe Oost een jaar van zowel het 
vuur als de verstilling. Van de individuele kunst ervaring 
én collectieve maakprocessen. Van voortbouwen op 
vertrouwde concepten tot het experimenteren met 
nieuwe vormen.

Iedere maker heeft een andere uiting, een ander podium, een ander publiek. Ook in 2019 waren de makers 
van De Nieuwe Oost weer te zien en te horen op een veelheid aan uiteenlopende podia, festivals en evene-
menten (onze activiteiten trokken in 2019 een totaal van 121.751 bezoekers/deelnemers). Hier kwam hun werk 
vervolgens in aanraking met een breed publiek: van wijkbewoners in Rotterdam Noord tot  jonge families 
in Hongerige Wolf, van de festivalgangers van Zwarte Cross tot danspubliek in het Franse Roubaix. Daar 
kwam het werk tot leven, zorgde het voor verwondering, opschudding, ontroering én soms voor verdeelde 
meningen. Zo oogstte de beklemmende theaterproductie Continenten van regisseur Mart van Berckel lof, 
maar liepen er ook mensen weg uit de zaal: Ik heb ademloos gekeken tot het laatste moment [...] en hoe 
erg ik het ook vind om uit een voorstelling weg te lopen, kon ik het toch niet langer verdragen. Sommige 
makers gingen terug naar de tekentafel en maakten aanpassingen. Anderen ontwikkelden zich vóór de 
ogen van het publiek verder, show na show, en hadden zichtbaar profijt van al die vlieguren die zij konden 
maken. 

Het gaat te ver om in dit verslag die diversiteit en veelheid aan makers (68 in totaal), hun ontwikkelstap-
pen en (publieks)activiteiten (een totaal van 99 producties) integraal te beschrijven. Talentontwikkeling is 
bovendien een continu doorlopend proces dat niet stopt bij het (voor het publiek zichtbare) resultaat - de 
ontwikkeling gaat ook ná het laatste applaus nog door. Het publieke toon moment is daarmee een essen-
tieel, maar niet het enige onderdeel in de langlopende trajecten. Verderop in dit verslag op p. 21 (De vier 
fases van talentontwikkeling bij De Nieuwe Oost) proberen we zo bondig mogelijk te beschrijven hoe die 
trajecten dit jaar vorm hebben gekregen. 

In 2019 hebben we in totaal 68 makers begeleid vanuit drie steden, twee provincies en expertise in talloze 
disciplines. We werkten aan het gemeenschappelijke doel om deze makers en hun artistieke producties 
via een programma van openbare repetities en feedbackcafé’s te verbinden met publiek, andere makers 
en culturele en maatschappelijke organisaties. Wij coachen hen om zich onderscheidend en effectief te 
positioneren in het veld en bij de ontwikkeling van een eigen, passende identiteit. 



MINKA op Met Andere Woorden Festival. Foto: Isabelle Renate la Poutré (ook in een talenttraject bij De Nieuwe Oost). 
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Totaal aantal makers in een traject in 2019 68

 Makers fase 1 theater en dans:  2
 Makers fase 1 literatuur:  8
 Makers fase 1 pop:  6
 Totaal makers fase 1:  16

 Makers fase 2 theater en dans:  5
 Makers fase 2 literatuur:  2
 Makers fase 2 pop:  3
 Totaal makers fase 2:  10

 Makers fase 3 theater en dans:  4
 Makers fase 3 literatuur:  5
 Makers fase 3 pop:  1
 Totaal makers fase 3:  10

 Makers fase 4 (uitstroom) theater en dans:  6
 Makers fase 4 (uitstroom) literatuur:  12
 Makers fase 4 (uitstroom) pop:  14
 Totaal makers fase 4 (uitstroom):  32

Toelichting: het aantal uitstromende makers (fase 4) is aan het begin van 2020 - het laatste jaar van 
Kunstenplanperiode 2017-2020 - groter dan het aantal makers in vroegere fases. Met ingang van 2021 zul-
len echter veel nieuwe makers instromen in fase 1/2, waarvoor de gesprekken al gaande zijn. 

Uitvoering beleidsplan 2017-2020

In 2019 gaven wij verder invulling aan de uitvoering van het beleidsplan 2017-2020. Daarin staat beschre-
ven dat we in deze periode aan de slag gaan met: 

•  de positionering van De Nieuwe Oost (kortweg: DNO) als professionele partner voor makers, de cul-
turele sector en een grote verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties in Oost-Nederland;

• het versterken van de keten van talent tot top door uitstroom van talent te faciliteren en gevestigd 
makers aan DNO te binden;

• de ontwikkeling van onze organisatie als dynamisch bedrijf, dat met meer continuïteit een solide basis 
krijgt;

• de uitbreiding en ontwikkeling van programma’s die maatschappelijke impact hebben.

In voorliggend jaarverslag, dat een consolidatie is van de drie uitvoerende stichtingen die door middel 
van een personele unie ‘De Nieuwe Oost’ vormen, lichten wij de ondernomen activiteiten en resultaten ten 
aanzien van deze doelstellingen toe. 
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Exploitatieresultaat & Financiën

Het derde jaar van deze BIS-periode sluiten we af met een resultaat van €27.703,--. De totale omzet is 
€3.076.360,--. De geconsolideerde winst- en verliesrekening laat zien dat ten opzichte van de prognose in 
de begroting een groei van de inkomsten is gerealiseerd. Deze groei vindt zijn oorsprong in de toename 
van de activiteiten en de daarvoor toegekende incidentele subsidies.

Bestemmingsreserve
De stand van het bestemmingsfonds Provincie Gelderland is €12.795,--.
Op de geconsolideerde balans is een bestemmingsreserve opgenomen van €273.475,--. Deze bestem-
mingen bij de onderliggende stichtingen betreffen een reservering voor de organisatie die, waar het 
 gebouwen en huisvesting betreft, in transitie is.
• reservering ontwikkeling podium €45.000,-- 
• reservering werknemerskosten €70.000,--
• reservering Provincie Gelderland €23.475,--
• reservering programmering €40.000,-- 
• reservering klein onderhoud voorhuis €25.000,-- 
• reservering vervanging techniek €20.000,-- 
• reservering productiekosten €50.000,--

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, Stichting Theaterwerkplaats 
Generale Oost, Stichting Productiehuis Oost Nederland en Stichting de Wintertuin. De financiële positie 
van zowel de delen als het geheel is solide. De totale omzet in 2019 was €3.076.360,--. Het balanstotaal 
staat op €1.580.394,-- en er is een eigen vermogen ter hoogte van €481.728,--. De algemene reserve van 
De Nieuwe Oost is €193.550,--.

• Liquiditeit (totaal vlottende activa + liquide middelen / kortlopende schulden) = 1,54
• Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) = 30,48%

De exploitatierekening laat een gezonde financieringsmix zien van Rijks, provinciale, gemeentelijke en 
Europese subsidies, structurele projectbijdragen vanuit de publieke fondsen en incidentele project-
bijdragen vanuit de private fondsen, alsmede van publieksinkomsten en directe inkomsten en verkopen.

Vooruitblik resultaat 2020
Op het moment van schrijven is het land getroffen door de uitbraak van het COVID-19 virus. Hierdoor 
zijn wij genoodzaakt om een deel van de geplande activiteiten voor 2020 uit te stellen. De totale impact 
op onze organisatie is nu nog onzeker, omdat niet duidelijk is hoe lang dit virus zijn impact zal hebben 
op de samenleving. Door de structurele subsidiestroom en het aanwezige eigen vermogen verwachten 
wij op de korte termijn geen grote problemen voor onze organisatie. Dit is de verwachting in het geval 
dat de maatregelen (o.a. totale verbod op bijeenkomsten/evenementen en het sluiten van de theaters) 
inderdaad binnen enkele maanden worden versoepeld of opgeheven. We zijn betrokken bij en op de 
hoogte van de ontwikkeling van de verschillende branche protocollen. Op dit moment is er enkel voor 
Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost voor de maanden maart tot en met mei 2020 de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd alsook ook de eenmalige tege-
moetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) van € 4.000,--. 
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Centre for Entertainment van Maison the Faux & De Nieuwe Oost op Down The Rabbit Hole 2019. Foto: Bart Heemskerk.
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Bezoekers & prestaties

In 2019 hebben de activiteiten van De Nieuwe Oost maar liefst 121.751 bezoekers bereikt. De prestatie-
afspraken zijn met 99 producties en 586 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 niet in het format kon wor-
den opgenomen volgens de regels van het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 2017-
2020. Zo zijn 5.075 bezoekers van de productie See Me Notice You van danscollectief Arnhemse Meisjes 
niet meegenomen, omdat dit geschatte aantallen van gratis bezoeken van (buiten theater/straat)festivals 
betreft. Dit om een vertekend beeld ten aanzien van gratis bezoeken te voorkomen. Daarnaast zijn er 
cijfers die niet direct met de kernactiviteiten in verband staan maar wel degelijk bijdragen aan de orga-
nisatie en diens financiële gezondheid. Dit betreft bijvoorbeeld de verhuringen van het pand in Arnhem 
met een toestroom van 2.278 bezoekers. De website van De Nieuwe Oost trok dit jaar 115.749 bezoekers 
(waarvan 91.733 unieke). 

Veel van de projecten van De Nieuwe Oost zijn zogenaamde impactprojecten, gericht op sociale in clu-
sie. Voorbeelden zijn de schrijfprojecten met ouderen in verzorgingshuizen en creative writinglessen met 
nieuwkomers in bibliotheken. Het kwantitatieve bereik van deze projecten is zichtbaar te maken in aan-
tallen deelnemers en bezoekers van presentaties, maar de impact is vele malen groter. Zo is het con-
tact en gesprek tussen generaties, tussen Nederlanders en mensen die hier een toevlucht zoeken enorm 
waarde vol. De mate waarin dergelijke projecten bijdragen aan een zinvolle dagbesteding of verwerking 
van traumatische ervaringen, is niet uit te drukken in cijfers.

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 dergelijke. 
Bij onze schrijvers komt dat bijvoorbeeld tot uiting in de 15% commissie die we vragen bij het binnenhalen 
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 prestatieafspraken. 
Het meest variabel zijn de publieksinkomsten, vooral bij popmuziek. In jaren dat deze inkomsten gro-
ter zijn wordt een bestemmingsreserve aangelegd. De exploitatie van De Nieuwe Oost is opgebouwd uit 
structurele financiering voor talentontwikkeling en incidentele financiering voor projecten die platforms 
(als festivals, producties, publicaties en tournees) voor talenten creëren. In het geval van tegenvallende 
inkomsten (in de vorm van projectsubsidies, sponsoring en opdrachten) wordt bijgestuurd op de project-
activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schuiven in de inzet van onze vaste kern medewerkers 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 vaar-
digheden 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 jaarverslagen) bin-
nen de publieke en private sector.
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Danscollectief Arnhemse Meisjes op de Nijmeegse Kunstnacht. Foto: Marcel Krijgsman.
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Binnen onze netwerkmethode gaat bovendien veel aandacht uit naar langdurige, solide samenwerkings-
verbanden. Dat betekent dat het grootste deel van de projecten gesteund wordt door één of meerdere 
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 dansproductiehuizen 
gedeelde verantwoordelijkheid dragen.

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

STERKTES

De Nieuwe Oost als kwaliteitsstempel
In 2017, het eerste jaar van de BIS, lanceerden we officieel onze corporate identiteit als één onbegrensd 
productiehuis in drie steden, twee provincies en vier disciplines. Na ruim twee jaar doorbouwen lijkt deze 
overkoepelende naam en visie, alsook het kwaliteitsstempel voor jong talent dat ermee gepaard gaat, 
definitief geland te zijn bij makers, organisatoren en programmeurs. Dit geldt zowel voor ons verkoop-
aanbod van acts, voorstellingen en makers die op verschillende manieren voor een event zijn in te zetten, 
als voor De Nieuwe Oost als kennisdeler. Programmeurs durven het aan om zogenaamde ‘risicovolle pro-
grammering’, dat jong en veelal nog onbekend talent veelal is, te programmeren/boeken omdat het onder 
de vlag van De Nieuwe Oost is geproduceerd. Zo kunnen zelfs de jongste makers kleine tours en vlieguren 
maken. Daarnaast wordt ons gevraagd invulling te geven aan (delen van) kennis- en netwerkevenemen-
ten (Booster, No Man’s Land, Music Meeting Achterhoek), programmering en podia tijdens speciale eve-
nementen/uitnachten (Valkhof Festival, Go Short, Nijmeegse Kunstnacht). 

Ook makers zelf, die steeds minder disciplinegericht te werk gaan, kloppen vaker bij ons aan. We kunnen 
hen niet allemaal opnemen in de intensieve, meerjarige talenttrajecten, maar wel kunnen we hen doorver-
wijzen, opnemen in (rand)programmering, koppelen aan collega’s, uitnodigen voor deelname aan feed-
backsessies, werkplaatsen en workshops van DNO-academy. We zijn onder de noemer DNO-academy in 
2019 een serie van openbare sessies en workshops gestart. De thema’s in 2019 waren onder meer de zelf-
standige beroepspraktijk (wat betekenen de wet DBA, Fair Practice Code, Modelovereenkomsten voor jou 
als maker?) en de methode van creative producing (met Rachel Feuchtwang van Schweigman& en hoofd 
MA Creative Producing AHK). In 2020 zullen onder andere onderwerpen als fondsenwerving en rechtsvor-
men behandeld worden. 

Zichtbaarheid van het proces & publieksbinding
Een groot deel van ons werk als talentontwikkelaar speelt zich af achter gesloten deuren: daar waar we 
onze makers klaarstomen om zichzelf en hun werk artistiek, zakelijk, marketingtechnisch en organisa-
torisch vol overtuiging de buitenwereld in te sturen. Dit schaarden we eerder onder de ‘zwakte’ omdat 
zodoende de inspanningen van ons als talentontwikkelaar niet altijd zichtbaar zijn. Ondanks dat de 
maker áltijd centraal staat, zien we het ook steeds meer als onze rol om hun ontwikkelproces steeds meer 
naar de voorgrond te halen. Dit biedt waardevolle feedbackmomenten en testcases, en is bovendien een 
kans om hen intensiever te verbinden met (nieuw) publiek. Via verschillende media proberen we maker en 
publiek te verbinden door hen een kijkje in het intensieve proces te bieden. Dat betekent meer focus op 
content-creatie zoals interviews/podcast tijdens residenties (zoals De Bubbel), het delen van work in pro-
gress tijdens Uurtje Oost of Dance Flavours Performance Night, open repetities en (literaire) bootcamps. 
We hebben zowel faciliteiten als expertise in huis om eigen podcastproducties en (live) uitzendingen te 
maken. 

Transparante regionale en landelijke samenwerking
Netwerken is onderdeel van ons DNA. We zijn overtuigd dat overlappende doelstellingen niet tot com-
petitiedrang moet leiden, maar een grotere slagkracht en garantie voor het slagen van projecten door 
middel van samenwerking. DNO is lid van Cultuur Netwerk Arnhem (CNA), Cultuur Netwerk Nijmegen 



Laurens van der Linde, presentator van het Kroegcollege, tijdens het Wintertuinfestival 2019. Foto: StudioSchulteSchulz
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(CNN) - tegenwoordig samen onder Cultuurregio 025 - en het DOC in Deventer, waarin culturele part-
ners uit de steden zich verenigen. Daarnaast hebben we structurele samenwerkingen met podia, festi-
vals en instellingen in binnen- en buitenland. Ook werken we samen met tal van maatschappelijke en 
educatieve organisaties, zoals diverse faculteiten van de kunstvakopleiding ArtEZ, MBO-opleidingen van 
ROC Rijnijssel, de Weekendschool, diverse organisaties in de ouderenzorg, Vluchtelingenwerk, en met 
bachelor- en masterprogramma’s geesteswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Een aantal van 
onze grootste projecten bestaan bij de gratie van partnerschappen (Moving Futures, CELA, NEW). Deze 
werkwijze stimuleren we ook bij onze makers: ga op zoek naar andere (co)producenten en partners, zodat 
ze niet afhankelijk blijven van ons productiehuis, hun netwerk verbreden en al in het begin van hun traject 
met verschillende werkwijzen te maken krijgen. Hun werk gaat zo het land door, bijvoorbeeld in de tour-
nee van Moving Futures en optredens van muzikanten en schrijvers op landelijke festivals. Internationaal 
opereren we onder meer binnen het CELA-netwerk. Onze makers performen en publiceren regelmatig in 
het buitenland. 

De Nieuwe Oost is gevestigd in de provincie en metropolitaans in onze mentaliteit. We vinden het van-
zelfsprekend om verspreid over drie steden en twee provincies te opereren. Voor de eigen regio groeit ons 
belang als spil in het groeiende netwerk van convenantpartners en netwerkpartners. In aanloop naar de 
nieuwe kunstenplanperiode (2021-2024) werken we op basis van convenanten nauwer samen met cul-
turele instellingen uit de regio. Dit houdt in dat we samenwerken op basis van gedeelde artistieke visies, 
doelstellingen en uitgangspunten. We zijn hierin transparant over budgetten en financiering. Deze conve-
nantpartners zijn: Popnetwerk Oost-Nederland, Jeugddans en -theaterproductienetwerk (regio proeftuin 
OCW), Connecting Emerging Literary Artists (CELA), Moving Futures Festival (DansBrabant, Random 
Collision, Dansmakers en Dansateliers), Nieuwe Electronische Waar (NEW).

Inclusie en diversiteit bij publiek en programma
Een aantal impactprojecten bij de literaire tak focust zich al een aantal jaren succesvol op de talentont-
wikkeling en participatie van doelgroepen zoals ouderen, nieuwkomers en wijkbewoners van aandachts-
wijken. De programmaraad bij theater en dans bestaat uit zes leden met expertise, netwerken en (cul-
turele) achtergronden die onze organisatie diverser maken. Zij geven advies, dragen programma’s aan, 
initiëren projecten en brengen nieuwe publieksgroepen, partners en makers in beeld. We signaleren dat 
de bewustwording en extra aandacht voor diversiteit en inclusie tot zichtbare veranderingen geleid heeft 
op het podium, in het publiek en onder partners.

ZWAKTES

Eigen inkomstenquota en nieuwe verdienmodellen 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 ‘verkopen’ aan 
publiek en/of publieke en private financiers. Wij menen dat onderzoek, incubatietijd, ruimte en experi-
ment 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 waarbij 
publiekspresentaties een belangrijk onderdeel zijn lukt het ons al wel goed om private fondsen te wer-
ven. Voor de mogelijkheden van andersoortige private en particuliere fondsenwerving onderhouden we 
nauw contact met hoogleraar Helleke van den Braber (Radboud Universiteit). Zij heeft een expertise op 
het gebied van (moderne) mecenaats- en geefrelaties in de culturele sector. De recente focus op creative 
producing binnen onze trajecten betekent ook dat er in toenemende mate aandacht en coaching is op het 
gebied van (creatieve) zakelijke strategieën, partnerschappen en financiële oplossingen. 



Jaarverslag 2019 - Stichting De Nieuwe Oost

– 17 –

Werkdruk 
We zijn ons bewust van het feit dat medewerkers in de cultuursector een relatief groot risico lopen op 
het gebied van werkdruk. De prestatiedruk plus een toenemende hoeveelheid inspanningen ten aanzien 
van het bereiken van nieuw publiek en personeel, toepassen van de codes, het op peil houden van kennis, 
overleg en afstemming met meerdere partijen en overheden maakt dat uitval door een (te) grote werk-
druk in onze sector op de loer ligt. In 2019 hebben we daarom verschillende acties ondernomen, waaron-
der het instellen van een personeelsvertegenwoordiging, het benoemen van een preventiemedewerker 
(RIE) en het inhuren van extra freelance ondersteuning op grotere projecten, om een gezondere werksfeer 
te scheppen. We gaan kijken hoe we dergelijke preventiemaatregelen ook voor onze makers kunnen for-
maliseren. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvoering. We willen zorgvuldig omgaan met 
medewerkers en makers. Door maakpraktijken, en niet de resultaten, centraal te stellen en te delen met 
publiek en partners is de focus op (over)productie afgenomen. Het is onze taak en verantwoordelijkheid 
om makers te behoeden voor productiedwang uit angst niet zichtbaar te zijn.

Diversiteit in personeelsbestand
Ten aanzien van diversiteit en inclusie zijn we op het gebied van programma, publiek en partners veel 
verder dan ten aanzien van ons (vaste) personeel. Meerstemmigheid komt mede tot uitdrukking in een 
 diverser team. Hieraan werken we de komende jaren op meerdere niveaus: van stagiaire tot RvT. We 
maken ons wervingsbeleid inclusiever en richten ons in het bijzonder op hoogopgeleide jongvolwassenen 
met een migratieachtergrond. RvT-lid Shafie Arab (aangetreden per 01-01-2020) initieerde jarenlang pro-
jecten om deze groep jongeren aan het bedrijfsleven te koppelen. Ons scoutings- en stagebeleid gaat zich 
nog actiever richten op MBO-opleidingen. We werken aan inclusievere vacatureteksten en inventariseren 
alternatieve wervingskanalen. Bij omvangrijkere en hogere functies wordt mogelijk een extern gespeciali-
seerd wervingsbureau betrokken. 

KANSEN

Proeftuin Jeugdpodiumkunsten
De Nieuwe Oost richtte, naar aanleiding van de regio proeftuin ondersteund door Provincie Gelderland, 
Gemeente Nijmegen en Gemeente Arnhem, in 2019 een productienetwerk op voor jeugdtheater en -dans. 
In dit netwerk werken we samen met Oost-Nederlandse partners Oostpool, Introdans, Kwatta, Sonnevanck, 
Stadstheater Arnhem en Schouwburg Nijmegen. Gezamenlijk begeleiden en faciliteren we post-emer-
ging en midcareer makers bij het maken van nieuwe verhalen en vormen van theater en dans voor een 
jong publiek van 2 tot 18 jaar. In 2019 hebben we met creative producer Vevi van der Vliet onderzoek 
gedaan naar de behoeften van zowel de publieks- als de makerskant in het veld. Met de resultaten en 
aan bevelingen uit die verkenning creëren de eerste maker(s) een eerste productie onder begeleiding en 
met facilitering van de partners.

Toenemende aandacht voor zakelijke talentontwikkeling 
In het veld zien wij in toenemende mate aandacht voor talentontwikkeling en professionalisering van 
functies zoals creative producing en zakelijk leiderschap, iets wat wij toejuichen. Er zijn, in tegenstelling tot 
artistieke ontwikkeltrajecten, nog maar weinig trajecten voor creative producers/zakelijk leiders om zich 
ook te ontwikkelen, laat staan waarin zij centraal staan. Naast LinC, aanbod van Cultuur+Ondernemen, 
De Metselarij van Festival Cement en het Anne Faber Stipendium zijn (lange termijn) kansen schaars. 

We zien hier een rol en verantwoordelijkheid voor onszelf weggelegd, met name in de methodiek van het 
‘creative producing’, waarin een overtuigende artistieke visie met integrale samenwerking op alle niveaus 
wordt gecombineerd: inhoud, uitvoering, doelgroep en ondernemerschap. DNO heeft het voornemen om 
hier meer verantwoordelijkheid voor te nemen door voor jonge zakelijke leiders in spe ontwikkeltrajecten 
in te richten en hoopt dat andere (BIS-)instellingen en gezelschappen dit voorbeeld volgen. Artistieke ont-
wikkeling kan immers niet zonder zakelijke ontwikkeling bestaan. 
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Artistieke erkenning en kansen voor populaire kunstvormen
In het kunstbeleid wordt steeds meer ruimte gemaakt voor verbreding en vernieuwing in het culturele 
aanbod. Zo is er in de komende Kunstenplanperiode extra aandacht voor genres als urban arts, design, 
popmuziek en allerhande crossovers. Een nieuwe generatie makers heeft deze kunstvormen reeds op 
organische wijze bij De Nieuwe Oost binnengebracht. Dat het beleid en het veld nu aan deze artistieke 
erkenning ook een financiële waardering koppelen, heeft positieve gevolgen voor de bestendigheid van 
carrières van onze makers en de kansen voor projecten die eerder tussen wal en schip dreigden te vallen. 

BEDREIGINGEN

Veranderingen landelijk subsidiestelsel
Hoewel we de aandacht voor talentontwikkeling waarderen, die blijkt uit het feit dat er ruimte is gemaakt 
in de BIS voor 15 ontwikkelplekken, hoeden we voor versnippering. De overheveling van budgetten van het 
Fonds Podiumkunsten naar de Basisinfrastructuur zal mogelijk een gevolg hebben voor (post-emerging) 
makers en gezelschappen in de fase ná ons productiehuis en de doorstroom naar een volledig zelfstan-
dige en duurzame beroepspraktijk bemoeilijken. De komende tijd zal blijken welke effecten deze beleids-
wijzigingen gaan hebben. Als productiehuis en belangrijke schakel in de keten zullen wij mogelijk moeten 
inspelen daar waar gaten vallen in de opbouw van duurzame artistieke carrières. 

Gevolgen ontwikkelingen wetgeving 
De Fair Practice Code en ontwikkelingen als de WAB betekenen dat de (personeels)kosten flink stijgen. We 
kijken scherp naar wat we produceren en het effect ervan op de begroting. We willen zorgvuldig omgaan 
met medewerkers en makers. 

Educatie & Participatie

De meeste schoolgebonden voorstellingen en activiteiten zijn een integraal onderdeel van de (ontwikke-
lende) beroepspraktijk van onze makers. De Nieuwe Oost ontwikkelt met hen lesreeksen en workshops 
waarmee vanuit spoken word, korte verhalen, gedichten en songteksten de creatieve schrijfvaardigheid 
van leerlingen op middelbare scholen wordt gestimuleerd. Ook geven makers bewegingslessen en expres-
sie. Het aanbieden en uitvoeren van onze lessen en workshops gebeurt in samenwerking met de regio-
nale centra voor de kunsten, de openbare bibliotheken in Oost-Nederland en culturele organisaties als 
Kleinkunstig, Kunstbende en Cultuur Oost. Onze medewerkers geven les op kunstvakopleidingen (artistiek 
concept, marketing, zakelijk-organisatorisch). 

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 
242 activiteiten ten opzichte van 222 in 2018 (schoolgebonden voorstellingen + overige schoolgebonden 
activiteiten) en een bereik van 5.548 overtreffen we de prestatieafspraken ruimschoots. De cijfers over 
een deel van de activiteiten op het gebied van educatie, zoals talentontwikkeling voor ouderen en vluchte-
lingen, komen alleen in de cijfers van het totaalbereik tot uiting. 

Participatie
DNO oriënteert zich sterk op andere maatschappelijke domeinen, vooral op ouderenzorg en -welzijn en op 
nieuwkomers. We dragen bij aan de maatschappelijke betekenis van cultuur en geven een stem aan men-
sen die ondervertegenwoordigd zijn in het publieke debat en op culturele podia. Dit doen we met projec-
ten als de Schrijfwerkplaats(voor volwassen leerlingen NT2); dansworkshops en voorstellings begeleiding 
bij de Weekendschool en regionale azc’s en het ouderenschrijfproject Verhalenhuis dat landelijk wordt 
uitgevoerd in meer verzorgingshuizen (Rotterdam, Eindhoven, Deventer).
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Programmaraad
De Programmaraad is een groep bevlogen cultureel ondernemers, makers en denkers met uiteenlopende 
achtergronden. Zij zijn onze curatoren en helpen DNO een bredere invulling te geven aan het programma 
in Theater a/d Rijn. Wij doen een stapje opzij om de groepen en aandachtsgebieden waaraan de pro-
grammaraad zich heeft verbonden een plek te geven, ook in de organisatie. Denk aan urban arts/hiphop 
culture, dekolonisatie en vrouwen met een migratie-achtergrond.

Een toelichting op het toepassen van de Code Culturele Diversiteit, Governance Code Cultuur en de Fair 
Practice Code vormt een bijlage bij dit verslag. 
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Groot Letterfestival 2019 in het Jan van der Ploeghuis (woonhuis voor ouderen) in Rotterdam-Noord. Foto: Joke Schut.



Frank Tazelaar, zakelijk directeur/bestuurder Eve Hopkins, artistiek directeur/bestuurder

Jaarverslag 2019 - Stichting De Nieuwe Oost

– 21 –

Personeelsbezetting en organisatie

Op 31 december 2019 had De Nieuwe Oost een personeelsbezetting van 19,45 fte in totaal, waarvan 13,9 fte 
vast en 5,55 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: 7,0 fte vast, 1,2 fte tijdelijk (8,2 totaal)
DE NIEUWE OOST | POP: 3,2 fte vast, 1,5 fte tijdelijk (4,7 totaal)

De organisatie bestaat uit drie lagen. Ten eerste de directeur/bestuurders, die de dagelijkse leiding van 
de stichting vormen. Deze wordt, conform de Code Cultural Governance, gecontroleerd en geadviseerd 
door de Raad van Toezicht. Het directie-bestuur maakt onderdeel uit van de artistieke kern, welke wordt 
ondersteund door een kernteam van afdelingshoofden.

Wij zijn De Nieuwe Oost: 
 
RAAD VAN TOEZICHT
• Willem Hillenius (voorzitter, in functie per 14-12-2012).
• Sef Maessen (secretaris, in functie per 14-12-2012).
 
In 2019 is Rento Zoutman afgetreden als commissaris. Per 1 januari 2020 zijn Shafie Arab en Sharon de 
Randamie toegetreden tot de Raad van Toezicht. Er staat momenteel nog één vacature open voor een 
vijfde raadslid.

BESTUUR
• Frank Tazelaar, zakelijk directeur/

bestuurder 
• Eve Hopkins, artistiek directeur/

bestuurder

ARTISTIEKE KERN
• Dennis Platvoet, popmuziek
• Frank Tazelaar, literatuur
• Eve Hopkins, theater en dans 
• Junte Uiterwijk, curator popmuziek

AFDELINGSHOOFDEN
• Daphne Storms, hoofd productie
• Monique Warnier, hoofd 

programma’s en festivals
• Kim van Kaam, hoofd 

talentontwikkeling en personeel
• Noortje Kessels, hoofd impact

REDACTIE & PRODUCTIE
• Myrna Eppings
• Nikolai Serda
• Wim Koens
• Laurens van de Linde
• Karlijn Ribbers
• Elke Decates
• Tom Verstappen
• Manouk Miltenburg

MARKETING
• Lisanne Boomkamp
• Rens den Hartog
• Sandra Holleman
• Nienke Aangenendt
• Leonie Modderkolk
• Roos Muis
• Nikkie Jessen

PUBLICITEIT & VORMGEVING
• Jos Lenkens
• Jolijn Ceelen

TECHNIEK
• Rob Daanen

UITGEVERIJ
• Dennis Gaens

BOEKINGEN
• Richard Wevers 

ZAKELIJK & BUREAU/ADMINISTRATIE 
• Floor Ruyters
• Nine Hoog Antink
• Linda Kokke
• Mirjam Grolle
• Herma van Geresteijn
• Nathalie van de Loo
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De vier fases van talentontwikkeling bij De Nieuwe Oost

De ontwikkeltrajecten van De Nieuwe Oost bestaan uit een viertal fases. We beschikken over een cen-
traal kernpodium in Arnhem (Theater a/d Rijn) en ook in Deventer en Nijmegen beschikken we over vaste 
locaties of partners voor presentatie. De premières vinden plaats in Oost-Nederland, onze voorstellings-
reeksen en tours trekken door heel Nederland en in toenemende mate door Europa.
 
Fase 1 | 8-12 maanden
Inventarisatie van de doelen en ambities van de makers staat centraal. Dit is samen met onderzoek doen 
het startpunt voor deze fase. Dit onderzoek kan ondersteund worden met een residentie, presentatie of de 
ontwikkeling van nieuwe teksten/tracks onder begeleiding. Deze fase leidt onder meer tot online publica-
ties en optredens.

• Milaisa Breeveld is zangeres bij haar band A Mili, waarin ze Nederlandstalige songs met pop, urban 
en hiphop invloeden mixt. Milaisa heeft veel ervaring in festival- en clubshows (achtergrondzang 
Jeangu Macrooy)
• Bob vanden Broeck schrijft poëzie en werkt tijdelijk mee als assistent-curator aan de VUB. Bobs 
poëzie verscheen reeds in o.a. Het Liegend Konijn, DW B en op de Internet Gids. Daarnaast schrijft hij 
teksten over hedendaagse kunst en poëzie voor onder andere rekto:verso en De Reactor
• Fusus bestaat uit Ruben Maathuis, Koen Vosmeijer en Koen Klunder: een trio producers/multi- 
instrumentalisten die een intrigerende mix van klassiek slagwerk en elektronische muziek maken
• Maison the Faux is een internationaal succesvol fashion collectief (Joris Suk en Tessa de Boer) dat 
in 2018 samenwerkte in een residentie met Igor Vrebac. De Nieuwe Oost, Maison the Faux en de Poetic 
Disasters Club (in samenwerking met NNT) presenteerden samen de performance-installatie Centre 
for Entertainment op Down the Rabbit Hole 2019
• Minka Hebing maakt als MINKA Nederlandstalige electropop met uitdagende teksten en een ont-
wapenend karakter
• Nicole Kaandorp schrijft en treedt op: haar verhalen waren te lezen in de Sampler van Das Mag, op 
De Optimist. Ze stond op de shortlist van de Joost Zwagerman Essayprijs in 2018 en won in 2019 de 
Lowlands Schrijfwedstrijd 
• Jorina van der Laan studeerde Creative Writing aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Met haar 
afstudeerwerk Jongens zoals wij worden niet verliefd won ze in 2015 de Nieuwe Types Afstudeerprijs. 
Jorina droeg voor diverse literaire podia en leverde een bijdrage aan theatergezelschap Nachtgasten
• Jordi Lammers publiceerde verhalen en gedichten in De Revisor, Op Ruwe Planken, essays Rekto:Verso 
en trad eerder op tijdens de Nijmeegse Kunstnacht, Nijmeegs Boekenfeest en International Literature 
Festival Utrecht
• Isabelle Renate la Poutré is fotograaf en documentairemaker in de muzieksector. Ze werkt in samen-
werking met De Nieuwe Oost aan haar documentaire No Way Back waarin ze drie jonge artiesten 
(Jeangu Macrooy, A Mili en Xillan) volgt in hun zoektocht naar identiteit, (muzikale) carrièrekansen en 
hun vertrek hiervoor vanuit Suriname naar Nederland
• Laurens van de Linde is liedtekstschrijver en muzikant. Hij publiceerde in VOX, op De Optimist, in de 
literaire podcast Ondercast, en trad op tijdens onder meer het Valkhoffestival, Festival de Oversteek en 
het Nijmeegs Boekenfeest, en maakte een audiovoorstelling voor Oorzaken Festival in samenwerking 
met zes andere makers. In 2018 bracht Laurens onder de naam LRNS de cassette Indoor Astronauts 
uit, en in april 2019 stond hij met Nederlandstalige liedjes in het voorprogramma van Lucky Fonz III in 
Doornroosje
• Christiaan Lomans is queerschrijver, muzikant en programmamaker bij Perdu. Zijn novelle Een 
mensvormig gat werd geselecteerd voor het Slow Writing Lab.
• Munganyende Hélène Christelle is schrijver, sociaal cultureel commentator, medepresentator pod-
cast Fufu & Dadels en publiceert over feminisme en (pop)cultuur (o.a. De Correspondent)
• Yentl van Stokkum schrijft poëzie, proza en toneel(teksten), is alumna van HKU Writing for 
Performance en werd geselecteerd voor het talentontwikkelingstraject Slow Writing Lab van het 
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Nederlands Letterenfonds. Yentl droeg o.a. voor in Perdu, op het Betweterfestival, Dichters in de 
Prinsentuin, het Nijmeegs Boekenfeest en Lowlands. Als toneelschrijver schreef Yentl voor Studio Figur, 
De Orde van de Dag en HNTjong. In 2019 werd de door haar geschreven voorstelling Chimo zei Lila 
genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. Ze bewerkte de tekst van Joost Oomen, De Zon Als Hij 
Valt, voor het toneel. Het stuk (uitgevoerd door Theatergroep Azijn) tourde in 2019 langs Nederlandse 
theaters.

Fase 2 | duur op maat, gemiddeld 12-16 maanden 
Deze fase staat in het teken van de vestiging en verdieping van het makerschap en de presentatie aan 
professionals uit het veld. Makers werken met een klein team toe naar een kleine productie die wordt 
getoond in thuisbasis Theater aan de Rijn en/of op andere plekken in het land (kleine tour). Makers komen 
zo in beeld bij professionals uit het veld, zoals programmeurs, festivals, uitgevers. Anderen werken in een 
residentie aan de publicatie van een chapbook en/of een ep-release. Met een chapbook komt de schrijver 
in beeld bij professionals. Dit gebeurt onder begeleiding van een interne en een externe redacteur. Een 
ep-release wordt begeleid door DNO en externe coaches.

• Ruben Chi is (urban) danser, choreograaf, muzikant, dansdocent en organisator van dansbattles/
workshops. Bij De Nieuwe Oost ontwikkelt hij zich verder als choreograaf en maakt in 2020 de voorstel-
ling Moving Sounds, waarin de dansers eveneens de muzikanten zijn. 
• Koen Frijns schrijft poëzie en theater en is een begenadigd performer. Hij studeerde in 2016 af aan 
Creative Writing ArtEZ in Arnhem en maakte tijdens zijn studie verschillende solovoorstellingen: De 
parkieten kwetteren harder, over de gevolgen van tinnitus, en De man van klei, over Koens oudoom, 
die omkwam bij een modderlawine op de Sint-Pietersberg. Hij droeg voor op onder andere Lowlands, 
Down the Rabbit Hole en Wintertuinfestival. Naast schrijver is Koen muzikant. Onder de naam Frino 
bracht hij in het voorjaar van 2019 zijn ep Nestgeur uit, met liedjes in het Standaardnederlands en dia-
lect over de zelfkant van de samenleving. 
• Tim Hammer is een veelzijdig muziektheatermaker en poppenspeler en wordt naast De Nieuwe Oost 
ook door het Kameroperahuis en Ulrike Quade Company begeleid. In 2019 maakt hij de voorstelling 
The Art of Walking, een muzikale ode aan onze benen, geïnspireerd op Japanse Bunraku poppenspel.
• Max Hermens is schrijver en letterkundige. Zijn werk verscheen onder andere in Das Magazin en op 
Rekto:Verso, deFusie, Hard//hoofd, De Optimist en De Internet Gids. Hij droeg onder meer voor op het 
Valkhoffestival, festival De Oversteek en het Wintertuinfestival. Daarnaast geeft hij schrijfcursussen 
op de Radboud Universiteit. Zijn verhalen gaan over het platteland en de natuur, en over kinderen die 
op onbenullige avonturen gaan. Deze verhalen zijn gebundeld in het chapbook Toch zonken ze niet, 
dat in het najaar van 2019 is verschenen (Wintertuin Uitgeverij). 
• 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 2019-2020 werkt hij bij ons 
aan de nieuwe, interactieve theaterperformance Let’s Play, waarin hij samen met scenograaf Kars van 
den Heuvel de online gaming wereld naar het toneel haalt. 
• Wibo Kosters is stadsdichter van Deventer (2017-2019) en benoemd als gildelid van het nieuw opge-
richte Overijssels Dichtersgilde. In 2018 verscheen zijn debuutbundel Inwoner bij uitgeverij Anderszins. 
Momenteel werkt hij aan een LP met stadsgedichten op muziek samen met negen andere muzikanten 
en acts en negen kunstenaars. 
• NEON is een choreografie-duo dat bestaat uit de Deense Nanna Hanfgarn Jensen en de Duitse 
Leon Emil Franzke. 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 en maakten in 2019 de opzwepende voorstelling HELL YEAH!
• Ernest Rodziekiewicz, de jonge rapper NESS uit Zwolle, gaat op zoek naar verdieping, vertraging en 
emotionele gelaagdheid in een scene die zich kenmerkt door een extreem hoog output- en produc-
tietempo. In samenwerking met De Nieuwe Oost en Fakkelteit Recordings werkt hij aan een verhalend 
album waarop hij in vijf duo tracks een caleidoscoop aan (tegengestelde) emoties probeert te vatten: 
een nieuw hoofdstuk in het Nederlandse hiphopverhaal. Er wordt ook gewerkt aan een liveshow en 
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videoclips waarin het concept wordt doorgetrokken. 
• Merel van Slobbe schrijft proza en poëzie. Ze studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, waar ze in 2016 campusdichter was. In 2017 won ze de Meander Dichtersprijs, en in 2018 
nam ze de tweede prijs van de Turing Gedichtenwedstrijd in ontvangst. Merel is onderdeel van het 
dichterscollectief Poẽzie Colada (voorheen DichterBij), dat literaire avonden op verschillende locaties 
organiseert. In november 2019 verscheen haar chapbook Aan de rand van een lichaam (Wintertuin 
Uitgeverij). 

Fase 3 | duur op maat, gemiddeld 12-16 maanden 
De Nieuwe Oost ondersteunt makers in deze fase bij de verdieping en de verbreding van hun netwerk. Ze 
maken grotere producties met meer speelbeurten, of werken samen met een agent of boeker. De maker 
profileert zich steeds meer in een eigen beroepspraktijk en bouwt een netwerk om zich heen. Verdieping 
en onderzoek staan centraal (nog steeds onder begeleiding, maar minder intensief), naast de zakelijke 
ontwikkeling van een beroepspraktijk die in de volgende fase gevestigd kan worden. In fase 3 wordt het 
proces bovendien circulair: deze makers begeleiden nu ook beginnende makers in fase 1.

• 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 theater(voor)-
opleidingen en werkte hij als regieassistent bij De Nationale Opera. In 2019 ging de radicaal beeldende 
voorstelling Continenten in première, waarmee hij in 2020 nog door Nederland zal touren. 
• Ludwig Bindervoet is lid van het performance collectief Urland, sinds jaar en dag een vaste  be speler 
van Theater a/d Rijn. Hij heeft De Nieuwe Oost gevraagd hem te begeleiden in het maken van zijn 
eerste solovoorstelling als maker in coproductie met Toneelgroep Oostpool en Urland: PATROON. De 
voorstelling zal in seizoen 2020-2021 langs zo’n 20 Nederlandse theaters reizen. 
• Nikki Dekker is schrijver en radiomaker. Ze publiceerde in Tirade, De Gids, Versal Magazine, De 
Revisor, Deus Ex Machina en op De Optimist. Ze 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 
podcastreeks Iets doen, hoe doe je dat? kreeg een vier sterren in NRC Handelsblad en De Morgen. In 
november 2018 verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar chapbook een voorwerp dat nog leeft, een 
bundeling essays en gedichten over de systemen waarin wij allen vastzitten en hoe je daaruit kunt 
breken. Momenteel werkt ze aan een langer essay en nieuwe gedichten.
• Corinne Heyrman studeerde Woordkunst in Antwerpen. Ze schrijft proza en non-fictie, maakt  theater 
en radio. Corinne was writer in residence bij Duizel in het Park en droeg voor op onder andere Lowlands 
en Oerol. Haar werk verhoudt zich in alle vormen tot de maatschappij en de vraag hoe kunst daar iets 
aan kan bijdragen. In november 2018 verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar chapbook Mogelijke 
eigenschappen, waarin zij het onderzoeken onderzoekt. Momenteel werkt zij aan een roman die bij De 
Arbeiderspers zal verschijnen
• Jo Goes Hunting laveert tussen de indierock en jazz met oneven ritmes, catchy hooks en maniakale 
geluidsexplosies. De band zoekt de grenzen op. Dit levert telkens weer een volkomen ander geluids-
beeld op met een heel eigen stempel. De band uit Nijmegen en Rotterdam experimenteert bij De 
Nieuwe Oost met nieuwe vormen voor de liveshows waarin wordt gefocust op artistieke ontwikkeling 
en een nieuw album.
• 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. In 2019 maakte zij de voorstel-
ling Die Verwandlung, die in première ging tijdens Moving Futures en op verschillende Nederlandse en 
Franse podia te zien was en in 2020 op het prestigieuze theaterfestival in Avignon staat
• Lowie van Oers schrijft proza en theater en is acteur. In 2012 studeerde hij als acteur af aan de 
Arnhemse toneelschool waarna hij bij meerdere gezelschappen door het hele land speelde. Met 
theater collectief Don Majoris maakte hij onder andere de voorstelling Being There, een bewerking van 
het gelijknamige boek van Jerzy Kosinski. In 2016 publiceerde De Nieuwe Oost | Wintertuin Lowie’s 
eerste theatertekst, de monoloog Turing over wiskundige Alan Turing. In 2018 en 2019 tourde hij met de 
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Ruben Chi met Building Bridges tijdens filmopnames van de repetities in Beijing. Foto: Billy Wong 
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voorstelling Over de natuur van de dingen (een coproductie van De Nieuwe Oost met Het Zuidelijke 
Toneel), ook met een eigen theatertekst. Lowie werkt momenteel aan nieuwe theaterteksten en enkele 
korte verhalen
• Marjolein Takman schrijft proza en non-fictie. Ze houdt van het vertellen van verhalen, en doet 
dat regelmatig op diverse podia. Ze studeerde in 2016 af aan Creative Writing ArtEZ met de novelle 
Krimpgebieden. Daarnaast schreef ze columns voor onder andere Expreszo, en verschenen haar ver-
halen op Tirade, Tijdschrift Ei en De Optimist. In april 2018 verscheen haar chapbook Jachtseizoen. 
• 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 en werkt in 2020 aan zijn grootste productie tot nu toe: OMG - a playful 
ceremony die in première gaat op Julidans
• Jante Wortel schrijft proza en poëzie. Ze droeg voor bij onder andere Mooie Woorden, Frontaal, 
Dichters in de Prinsentuin en Literaire Hemel. Jante studeerde in 2017 af aan Creative Writing ArtEZ 
met de novelle Als de vogel door het glas vliegt werd daarna geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe en 
het Slow Writing Lab. Jante werkt aan haar debuutroman, die bij uitgeverij Das Mag zal verschijnen.

Fase 4 | duur op maat: gemiddeld 12-16 maanden 
In fase 4 krijgen de makers die op eigen benen staan vraaggerichte ondersteuning, zoals het oprichten van 
een stichting of het bouwen van een internationaal netwerk. Ze hebben een zelfstandige beroepspraktijk, 
een contract bij een uitgeverij of label, een eigen gezelschap of een eigen stichting. Makers initiëren eigen 
projecten en benaderen De Nieuwe Oost als coproducent. Zij vragen een deel van het productiebudget 
zelf aan of genereren andere eigen inkomsten. In fase 4 worden makers begeleid bij de ontwikkeling van 
leiderschapskwaliteiten, positionering en marketing. Ze zijn bekend bij fondsen en hebben zich in fond-
senwerving succesvol getoond. Ook hebben ze een artistiek team om zich heen gebouwd en een netwerk 
van professionals.

• Danscollectief Arnhemse Meisjes bestaat uit zes alumni van de ArtEZ dansacademie en cureert drie 
keer per jaar de Dance Flavours Performance Night, een podium voor werk in verschillende stadia van 
het dansproces: van work in progress tot herneming. Ze organiseren daarnaast maandelijkse profes-
sionele trainingen voor dansers en choreografen én maken danstheatervoorstellingen in de openbare 
ruimte. De Nieuwe Oost begeleidt de Arnhemse Meisjes bij de professionalisering van hun eigen stich-
ting en het uitwerken van een (artistieke en zakelijke) koers.
• Jelko Arts tekent strips, schrijft proza en mengt literatuur met theater. In 2016 werd hij geselecteerd 
voor het Slow Writing Lab, waar hij werkte aan de overstap van schrijver naar stripmaker. In april 2018 
verscheen zijn chapbook, de stripnovelle Hoe bijen de ruimte vullen. Jelko werkt als presentator en 
interviewer voor festivals als de Zwarte Cross, Crossing Border, Go Short en het Wintertuinfestival. 
Sinds 2019 treedt hij door het hele land op met het enige schrijverscollectief met danspasjes: BOYBAND, 
de literaire boyband. Jelko tekende voor onder andere deBuren, Awater en De Optimist.
• Simone Atangana Bekono studeerde in 2016 af aan Creative Writing ArtEZ met een bundeling 
van gedichten en brieven getiteld hoe de eerste vonken zichtbaar waren, die in herdruk verscheen 
bij Wintertuin Uitgeverij in samenwerking met Lebowski Publishers. Ze publiceerde op De Optimist, 
Samplekanon en in De Gids en trad op tijdens de Nacht van de Poëzie en Read my World. Simone werd 
geselecteerd voor het Slow Writing Lab en voor CELA. Een van haar verhalen verscheen in Zwart, een 
bloemlezing met Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen, en ze leverde een bijdrage aan Hoe het 
voelt om van kleur te zijn, de eerste Nederlandse vertaling van het essay van Zora Neale Hurston. In 
2018 werd hoe de eerste vonken zichtbaar waren bekroond met de Poëziedebuutprijs Aan Zee en nam 
Simone deel aan de Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands Huis deBuren. In 2019 was Simone wri-
ter in residence van de Gentse Kunstinstelling Vooruit. 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. 
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• BOT is een muziektheatergezelschap dat groteske voorstellingen maakt met een onconventioneel 
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 debuut-
album PLAAT. In 2019 voerden zij hun muziektheatervoorstellingen op uiteenlopende locaties in bin-
nen- en buitenland. 
• DFG is een zeskoppig rap-collectief uit Zwolle waarvan de leden elkaar doorlopend uitdagen, met als 
resultaat de beste beats, grooves, rhymes en flows. Gecombineerd met de ontembare ambitie elke zaal 
te vullen met de energie die ze zelf van hip-hop krijgen, maakt dat DFG een unieke ervaring, voor de 
muziek, voor de jeugd. De groep bestaat uit de producer Guapgod en de rappers Rapid, Nester, Spegt, 
Zero en Maki. Ze wonnen in 2017 de Encore Freshmen juryprijs. In 2019 stonden ze in het voorprogram-
ma van Rico & Sticks. 
• Freez: stel je een muzikant voor met verhalen van de straat, het taalgevoel van Gerard Reve en de 
charme van James Dean en voilà, je hebt Freez. Deze Zwolse songsmid start zijn carrière als hiphopper 
en schrijft inmiddels liedjes vol donkere romantiek. Achter piano smeedt hij serieuze rap samen met 
pakkende melodieën die hij op het podium uitvoert met een live band. In 2019 stond hij op verschillende 
podia als support act van Kenny B en Typhoon.
• Gerjon Gijsbers schrijft proza. Hij is een graag geziene gast op podia. Hij trad op tijdens onder ande-
re de Zwarte Cross, Mañana Mañana en Lowlands. Gerjon schreef voor Propria Cures en HP/De Tijd. In 
2015 verscheen een selectie van zijn radiocolumns onder de titel Ik keek naar boven en had geen idee 
bij Uitgeverij Fagus. In 2017 publiceerde hij bij Uitgeverij Fagus de roman Scheuren in het canvas, het 
vervolg op zijn chapbook Aan gort. Gerjon geeft les aan ouderen in Het Verhalenhuis en werkt aan een 
roman over de christelijke beweging Focolare.
• Marc van der Holst schrijft, dicht, tekent en maakt muziek. Zijn debuutbundel Pyjamadagen ver-
scheen eind 2014 bij Uitgeverij Van Gennep en werd genomineerd voor de Jo Peters Poëzieprijs 2016. 
In 2016 bracht hij met zijn band The Avonden de cd Nachtschade uit en in 2018 volgt wat een cirkel is. 
Samen met Gerjon Gijsbers en Koen Frijns speelde hij in de voorstelling Fata Nirvana, een punkdocu-
mentaire op het podium. In april 2018 verscheen bij uitgeverij Atlas Contact een tweede verzameling 
met kort proza in verhaal- en dichtvorm onder de titel Dembrandt. Hij schreef voor onder andere de 
achterpagina van de Volkskrant.
• Helena Hoogenkamp schrijft proza, poëzie en theater. Haar werk verscheen onder meer in de VPRO 
Gids en op Volkskrant.nl. Ze studeerde in 2014 af aan de HKU Writing for Performance, en schreef in 
2016 een columnreeks voor .UNST. Helena droeg voor op onder andere Lowlands en de Zwarte Cross en 
won in 2012 de El Hizjra Literatuurprijs. In 2015 verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar chapbook Kleine 
zeemeermin, per ongeluk dood. Helena schreef voor en speelde in de voorstelling Bliss van Jasper van 
Luijk. Momenteel werkt ze aan een roman die zal verschijnen bij De Bezige Bij. 
• 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. In 2019 stond hij samen met zijn grootvader Jan Terlouw Senior op de Zwarte Cross.
• Lotte Lentes schrijft proza en theater, werkte voor Das Magazin en het Vlaamse theatergezelschap 
NTGent, en schreef voor onder andere Tirade, De Revisor, Hard//hoofd en De Gids. In 2015 verscheen 
bij Wintertuin Uitgeverij haar chapbook, de novelle De jongen, het stof, dat in 2017 samen met een 
aantal korte verhalen en essays werd gebundeld onder de titel Een tweede keer kijken. Lotte werd 
geselecteerd voor het Slow Writing Lab en voor CELA. 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. Haar chapbook verschijnt in 2020 in Spaanse vertaling bij uitgeverij Lengua de 
Trapo. 



Jaarverslag 2019 - Stichting De Nieuwe Oost

– 28 –

• Elske van Lonkhuyzen schrijft levensverhalen en ultrakort, speels proza. Daarbij experimenteert ze 
graag met vorm. Zo maakte ze een haikukaraoke-installatie, een familie-adventskalender, een reeks 
erotische plantengedichten en een museumcatalogus van al haar korte broeken. Elske won de Opium 
Verhalenwedstrijd, staat regelmatig op het podium en haar verhalenbundel Met de beste bedoelin-
gen verscheen bij Wintertuin Uitgeverij. Haar werk verscheen onder andere op De Internet Gids, De 
Optimist, in De Titaan, Op Ruwe Planken en de Volkskrant. Elske was in 2015 Schrijver in Huis in een 
verpleeghuis en ze geeft schrijfles aan ouderen in Het Verhalenhuis. 
• Joost Oomen is dichter en schrijver. Hij publiceerde de poëziebundels Vliegenierswonden en De 
stort en maakte de vinylsingle Joost Oomen. Joost is een begenadigd performer en trad onder andere 
op bij Crossing Border, Lowlands en het Gedichtenbal. Hij programmeerde voor de festivals Dichters 
in de Prinsentuin en Explore the North, en maakte programma voor De Revisor. In 2016 verscheen 
bij Wintertuin Uitgeverij zijn chapbook De zon als hij valt, een novelle over de reis die een jongen, 
een meisje, een oog en een pols afleggen om samen te zijn. De tekst werd bewerkt voor theater door 
Toneelgroep Azijn en toerde in 2019 door Nederland. Joost werd geselecteerd voor CELA, een ontwikkel-
traject voor schrijvers en vertalers uit zes Europese landen. In 2018 nam hij deel aan de Parijsresidentie 
van Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman en een derde dicht-
bundel die zullen verschijnen bij Uitgeverij Querido. In 2020 verschijnt zijn chapbook in vertaling bij de 
Italiaanse uitgeverij Tunué.
• Symphony of Fire is een samenwerking tussen Uwe Dobberstein en Peter de Man met het idee een 
milieuvriendelijke en muzikale vuurwerkshow te creëren. Het akoestische orkest van vuurinstrumenten 
staat garant voor een adembenemende muzikale en visuele show. Symphony of Fire moet je in levende 
lijve zien, horen en voelen. In 2019 werkten ze samen met De Likt en stonden vier dagen achter elkaar 
op de Zwarte Cross in verschillende shows (ook met o.a. Jan Terlouw Junior). 
• 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. Ze geeft schrijflessen aan vluchte-
lingen en werkt aan een project over schrijven voor zieke kinderen. Marjolein werd in 2016 geselecteerd 
voor het Slow Writing Lab, waarvoor ze naar Mali reisde. 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 chance. 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 verschijnen. 
• Wout Waanders schrijft poëzie en proza, en is een begenadigd performer. In 2019 en 2020 is hij 
stadsdichter van Nijmegen. Zijn werk verscheen onder meer in Hollands Maandblad, Das Magazin, 
DW& en NRC Handelsblad. Wout droeg voor op festivals als Zwarte Cross, Wintertuinfestival en 
Lowlands. Daarnaast is hij ook op podia te vinden met Boyband, een vijfkoppige literaire boyband, 
en met  electro-formatie Staatseinde. Hij won Write Now! ’s-Hertogenbosch en de Poëzieprijs van de 
Stad Oostende. Wout was hoofdredacteur van literair tijdschrift Op Ruwe Planken. In 2015 werd hij 
 geselecteerd voor het Slow Writing Lab, en in datzelfde jaar verscheen bij Wintertuin Uitgeverij zijn 
chapbook Olifantopia, een kruising tussen een dichtbundel en een pretpark. Daarnaast is hij werk-
zaam als schrijfcoach op de HAN. Momenteel werkt Wout aan zijn debuutbundel Parkplan die bij 
Uitgeverij De Harmonie zal verschijnen. 
• Lisa Weeda schrijft proza, maakt literair programma bij Mooie Woorden in Utrecht, geeft les aan 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en regisseerde de VR productie ROZSYPNE over het oorlogsgebied 
in Oekraïne, die in maart 2019 in première ging op het Passa Porta Festival. Haar werk verscheen onder 
meer in Das Magazin, de Volkskrant, De Revisor en Tirade. In 2015 werd ze geselecteerd voor het Slow 
Writing Lab, en in 2016 verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar chapbook De benen van Petrovski. 
Momenteel werkt ze aan haar debuutroman die zal verschijnen bij Uitgeverij De Bezige Bij.



• Jantine Wijnja is transmediaal storyteller. In 2014 verbleef ze drie maanden als kunstenaar in psy-
chiatrische instelling Willem Arntsz Hoeve (Altrecht GGZ) en maakte er samen met bewoners het boek 
‘Reisgids Den Dolder,’ over het mentale landschap van de instelling. Daarnaast is ze Art Director bij 
Meneer de Leeuw, werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering. Jantine Wijnja reisde 
een maand lang door Nederland in de TAIR, de kleinste mobiele artist-in-residence van Nederland. 
Ze bevroeg de mensen die ze tegen kwam over hun kijk op Nederland Nu. Wat volgde was een maand 
van gesprekken met straatvegers en burgemeesters, archivarissen en vrachtwagenchauffeurs. Ze 
 verzamelde uitspraken die ze met elkaar vervlocht tot één geheel in de publicatie Nederland Nu. 





BIJLAGE I: 
Overzicht uitgelichte activiteiten 2019
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Aantal producties: 99
Aantal bezoekers: 121.751

Hieronder geven we een overzicht van een deel van de producties, activiteiten, festivals en publicaties van 
talentontwikkelaar De Nieuwe Oost als geheel, alsook een aantal activiteiten van de uitvoerende stichtin-
gen De Nieuwe Oost | theater en dans, De Nieuwe Oost | Wintertuin en De Nieuwe Oost | pop. Deze activitei-
ten zijn niet altijd direct gekoppeld aan onze primaire functie als talentontwikkelingsplatform binnen de 
BIS. Hiervoor ontvangen wij daarom in sommige gevallen aparte (geoormerkte) financiering. De veel- en 
verscheidenheid van al deze activiteiten hebben echter een belangrijke functie binnen ons netwerk en de 
gehele keten. Deze zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van onze eigen makers, maar ook voor 
de studenten, autodidacten en mid-careers in ons netwerk - zowel regionaal in Oost Nederland als lan-
delijk. Het biedt hen mogelijkheden voor ontmoeting, verdieping, inspiratie en reflectie. 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 bij-
voorbeeld ook als presentator, begeleider, workshopgever of programmamaker. Op deze manier ontwik-
kelen zij een unieke positie en toch veelzijdig inzetbare beroepspraktijk.

UITGELICHTE ACTIVITEITEN 
DE NIEUWE OOST | THEATER EN DANS (ARNHEM)

De Ontmoeting/NEXT: 
Vier dansers van Introdans maakten onder bege-
leiding van De Nieuwe Oost een korte choreogra-
fie in samenwerking met de topsporters Delano 
James (bokser), Jan Groenendijk (dammer), Gayle 
Mahulette (badmintonster), Jelmer van Brunschot 
(basketballer) van TeamNL met mixed abilities.

see me notice you door danscollectief Arnhemse 
Meisjes: 
Danstheatervoorstelling in de openbare ruimte 
over het verlangen naar contact en verbinding, oa. 
te zien op Café Theater Festival Utrecht, Hoogte80, 
Festival Hongerige Wolf (prov. Groningen), Limburg 
Festival (Roermond) en de Nijmeegse Kunstnacht.

Continenten door Mart van Berckel:
Een schilderachtige, tekstloze voorstelling over de 
waanzin in het alledaagse, maar liefst zeventien 
keer te zien in tien theaters door heel Nederland. 
Een compromisloze installatie die horror naar het 
theater brengt. “IKEA-catalogus gone bad” aldus 
Mart van Berckel.
“Continenten toont het talent van een spannende 
visuele maker” - Marijn Lems, Theaterkrant 

DansTREK
ArtEZ, De Nieuwe Oost, Introdans en Musis & 
Stadstheater Arnhem bundelen hun krachten 
en organiseren DansTREK: hét dansfestival van 
Arnhem. De vijfde editie van DansTREK was een 

XL-editie en presenteerde een prikkelende line-
up, met vanuit onze stal Danscollectief NEON met 
Körper en een dansbattle tussen Ruben Chi (urban) 
en de Arnhemse Meisjes (hedendaagse dans), aan-
gejaagd door dj HizzL.

Dance Flavours Performance Night:
Succesvolle, laagdrempelige dansavond georgani-
seerd door Danscollectief Arnhemse Meisjes, met 
een proeverij van vier uiteenlopende stukken van 
hedendaagse dansmakers in verschillende stadia 
van het maakproces. In 2019 waren er twee edities 
voor publiek, met 157 bezoekers en een matinee 
voor scholen.

The Art of Walking door Tim Hammer:
Muziektheaterproductie en poppenspel, geïnspi-
reerd op in een muzikale ode aan onze benen, met 
première op het Stadsfestival in Zwolle. Een pro-
ductie van Kameroperahuis in samenwerking met 
De Nieuwe Oost en Ulrike Quade Company. Tim 
onderzoekt een vernieuwende vorm van muzikaal 
objectentheater, met Japanse traditionele Bunraku 
als inspiratie.
Die Verwandlung door Sophie Mayeux:
Een wonderlijke dansvoorstelling over het evolu-
tionaire proces, vanaf het ontstaan van de eerste 
landschappen tot post-menselijke creaturen, in 
première gegaan tijdens Moving Futures Festival 
2019 en internationaal te zien geweest in Roubaix 
(Frankrijk).
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Hell Yeah! door NEON:
Een pulserende, opzwepende en hypnotiserende 
choreografie in de vorm van een rockconcert door 
danscollectief NEON. Een clash of culture met live 
muziek en hedendaagse dans.

Moving Futures Festival
Tijdens de vijfde editie van Moving Futures Festival 
reisden vanuit ons productiehuis mee: Sophie 
Mayeux (Die Verwandlung), Igor Vrebac (HEROES), 
NEON (Körper). Samen met vijf landelijke produc-
tiehuizen zetten we in elf steden een festival neer 
met de dansmakers van de toekomst, met een uit-
gebreid contextprogramma met o.a.innovatieve 
bewegingsworkshops en talkshows over dans en 
film.

In Arnhem: een praktijkgericht symposium over 
lichamelijkheid in performance en dans ism 
National Centre Performing Arts, ArtEZ Bachelor of 
Dance en de Radboud Universiteit Nijmegen. Met 
hoogleraar Genderstudies Liedeke Plate en fysiek 
theatermaker Igor Vrebac.

Operation Beats:
Operation Beats is een initiatief van creatief onder-
nemer, urban arts voorvechter en bruggenbouwer 
Amy Croqué. In een veelzijdige urban dinner show 
brengt ze jonge artiesten uit verschillende disci-
plines bij elkaar en legt ze de verbinding tussen 
(publiek van) het theater en de (lokale) hiphopcul-
tuur. 

Schrijvers op de Vloer
Tijdens Schrijvers op de Vloer wordt nieuw thea-
terrepertoire gecreëerd door middel van een inno-
vatieve en spannende methode. Acteurs spelen al 
improviserend scènes terwijl jonge (toneel)schrij-
vers in een hoekje aantekeningen maken en de ver-
halen verder uit te werken. Deelnemende schrijvers 
tijdens de editie in 2019 waren Sara van Gennip, 
Lykele Muus en Maarten van der Graaff.

SoulCypher:
In 2019 werkten we voor het eerst samen met urban 
dansfestival SoulCypher, met Ruben Chi als een 
van de organisatoren. Een van de drie festivalda-
gen vond plaats in Theater a/d Rijn: met workshops 
van o.a. The Ruggeds, en battles door jong en oud 
in verschillende stijlen, demos en een inhoudelijk 
panel. We verwelkomden op één dag zo’n 200 (nieu-
we) bezoekers waarvan het merendeel nooit eerder 
een activiteit van De Nieuwe Oost had bezocht.

Uurtje Oost
Een plek in Theater a/d Rijn om work in progress 
te tonen, te bespreken, te bevragen. Naast het 
tonen van van onderzoek van onze eigen makers 
tijdens Uurtje Oost, werden ook makers van buiten-
af uitgenodigd. Met in 2019 o.a. schrijver en actrice 
Hanneke van der Paardt, danser en choreografe 
Fernanda Silva (onderzoek voor haar Groovement 
methode), (mime-)performer Anton van der Sluis 
(Mind the Body), danser en choreograaf Hanna-
Lina Hutzfeldt-Franzke (project Psychosis) en 
Ruben Chi (vooronderzoek voor zijn voorstelling 
Moving Sounds in 2020).

UITGELICHTE ACTIVITEITEN 
DE NIEUWE OOST | POP (DEVENTER)

Symphony Of Fire liveshow
Muzikaal en technisch kunstenaarsduo dat vuur en 
bliksem als basis voor hun verbluffende liveshows 
neemt. Absoluut hoogtepunt van 2019 was de 
Zwarte Cross, waar ze vier avonden achter elkaar 
hun muzikale composities van knetterende tesla 
coils, metershoge vlammen en explosies toonden 
aan het publiek (zo’n 3.000 mensen per avond). 
Hiervoor werkten ze ook samen met andere muzi-
kanten/acts zoals De Likt en Jan Terlouw Junior. 

NESS - Mentaal Sterker
Rapper NESS bracht in 2019 een nieuwe EP uit: 
Mentaal Sterker. Deze EP fungeert als krachtige 
voorbode op zijn expressieve debuutalbum waar 
hij in 2020 aan verder werkt. Volgens de toonaan-
gevende website ‘Hiphop In Je Smoel’ is NESS met 
zijn EP Mentaal Sterker officieel de nieuwe ‘fakkel-
drager’ - een eretitel in de hiphopscene, met name 
in Overijssel en omstreken - en mag hij Opgezwolle 
en Typhoon tot zijn fans rekenen. De release party 
vond in november 2019 plaats in een uitverkochte 
kleine zaal van Hedon (Zwolle) voor ruim 100 bezoe-
kers. 

Feedback Café
Het Feedback Café is de plek waar popmuziek-ma-
kers 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. 

Met Andere Woorden Festival
Hét festival waar muziek, poëzie, spoken word 
en theater elkaar ontmoeten, omarmen en uit-
dagen. Hiervoor werkt De Nieuwe Oost samen 



Jaarverslag 2019 - Stichting De Nieuwe Oost

– 34 –

met het Burgerweeshuis en Eigenzinnig. Tijdens 
de editie in 2019 stonden onder andere NOPP 
(Nederlandstalige, theatrale triphop), Wibo Kosters, 
Vera Bon en Talkpoeder (een live performance met 
improvisatie, waarbij schrijvers en muzikanten van 
De Nieuwe Oost elkaar op het podium ontmoeten) 
op de planken. 

Muzikanten Meeting Achterhoek
Geslaagde eerste editie van een gezamenlijke 
dag voor iedereen die zich regelmatig met muziek 
bezig houdt: makers, podia, technici etc.. Ruim 100 
geïnteresseerden kwamen naar deze netwerkdag 
met discussiepanels, workshops en informatie-
markt. Samenwerking tussen DRU Poppodium, De 
Gruitpoorst, Dag van de Achterhoekse popmuziek 
en De Nieuwe Oost. 

Nieuwe Electronische Waar 
Jaarlijks talentontwikkelingstraject voor tien 
makers en producers van elektronische muziek 
waarin zij door De Nieuwe Oost (en partners) gehol-
pen worden om hun droom te verwezenlijken. Naast 
een gevarieerd programma met schrijverskampen, 
workshops etc. krijgen zij ook ondersteuning op 
maat en individuele begeleiding. 

World Domination
Netwerkevenement in talkshow-achtige setting 
voor jonge muzikanten en andere muziekprofessi-
onals. Experts uit de muziekwereld worden uitge-
nodigd worden om vragen van de presentator en 
het publiek te beantwoorden. Aan het eind van de 
avond is er de gelegenheid tot netwerken en het uit-
wisselen van demo’s met de gasten. In 2019 vonden 
er drie edities plaats, in Luxor Live, Metropool en 
ArtEZ Enschede, met thema’s als Spotify: de tracks 
staan online en nu?! en Hoe vorm ik een team rond-
om mijn act?!

UITGELICHTE ACTIVITEITEN 
DE NIEUWE OOST | WINTERTUIN (NIJMEGEN)

Opgepoetst
Opgepoetst is een productie op het snijvlak van 
literatuur en Nederlandse hiphop. Jonge, talent-
volle schrijvers en hiphopartiesten nemen elkaars 
werk als uitgangspunt voor nieuwe literaire teksten, 
gedichten of (hiphop)nummers. Met het resultaat 
maken zij een landelijk tour langs diverse poppodia 
en festivals. 

Wintertuinsessies
Literaire talkshows samengesteld door jong 
talent, op bijzondere plekken in verschillende ste-
den (Nijmegen, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, 
Groningen). De schrijvers stellen hun eigen literaire 
talkshow samen aan de hand van een thema dat 
hen bezighoudt. In 2019 stelden Helena Hoogkamp 
(liefdesclichés), Koen Frijns (nieuwe mannelijkheid) 
en Jaap Robben (de verantwoordelijkheid voor 
gastvrijheid) zo’n programma samen. Een greep uit 
de inspirerende talkshowgasten: Mounir Samuel, 
Corine Koole, Glenn Helberg en Manon Uphoff.

Overijssels Dichtersgilde 
Vier schrijvers (Laura van Eck, Michelle Brouwer, 
Nick Felix en Wibo Kosters) treden op als ‘chroni-
quers’ van het Overijssels bestaan. Doel van het 
gilde is om poëzie in de provincie te brengen en 
de jonge makers onder een groter publiek bekend 
te maken. In 2019 verzorgde het viertal een reeks 
voordracht door de provincie. Zo stonden ze op het 
Groot Overijssels Boeken & Verhalenbal in Odeon in 
Zwolle, bij de opening van de N331 én de presentatie 
van het cultuurbeleid van de provincie Overijssel.

Groot Overijssels Boeken & Verhalenbal
Groots literair festival in Theater Odeon in Zwolle 
waarin verhalen van de provincie Overijssel cen-
traal stonden. Het Bal was de afsluiter van de mani-
festatie ‘Overijssel Verwoord’: een breed scala aan 
literaire activiteiten in Overijssel georganiseerd 
door De Nieuwe Oost | Wintertuin in samenwerking 
met de provincie en diverse partnersorganisaties.

Groot Letterfestival
Bijzonder literatuurevenement dat sinds 2014 twee-
jaarlijks plaatsvindt in zorginstellingen voor oude-
re mensen. Op 12 mei 2019 kwamen (wijk)bewoners 
van het Jan van der Ploeghuis in Rotterdam samen 
met bezoekers, artiesten, schrijvers en vrijwilli-
gers - voor een onvergetelijke Moederdag. Er werd 
gedanst, geluisterd, gegeten en lang nagepraat. 
De bewoners heetten het festivalpubliek welkom 
in hun huiskamers en bij een ‘Q&A with the Grey’ 
vroeg het publiek aan eigenzinnige vijfenzeventig-
plussers tips voor liefde, leven en loopbaan. 

Het Nieuwe Schrijven (workshops)
Workshoppakket van verschillende educatiepro-
gramma’s over literatuur in al haar verschijnings-
vormen. Het pakket, ontwikkeld door De Nieuwe 
Oost | Wintertuin voor middelbare scholieren in de 
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bovenbouwklassen van havo en vwo, is gemodel-
leerd naar het curriculum van de opleiding Creative 
Writing (ArtEZ). In 2019 boden we ca. 150 workshops 
aan, deels in samenwerking met workshopaanbie-
ders Kleinkunstig en 4XM. Naast middelbare scho-
lieren werden er ook workshops gegeven voor stu-
dentenbesturen, PABO-studenten en vluchtelingen.

Stille Stemmen Canon 
In de Stille Stemmen Canon luisteren we naar stem-
men die weinig ruimte innemen in het publieke 
debat en op culturele podia. We zetten de expertise 
en vaardigheden van jonge, professionele schrij-
vers in om aan de hand van gedeelde, alledaagse 
thema’s de stem van anderen te vinden, universele 
verhalen op te halen en te delen met het publiek. 
We maken de stille stem verstaanbaar en de 
waarde ervan voelbaar. In 2019 haalden schrijvers 
Marjolein Takman, Koen Frijns, Corinne Heyrman, 
Elske van Lonkhuyzen en Marjolein Visser de stem-
men op van een thuiszorgmedewerker, vrijwillige 
kok, buikdanseres en gepensioneerd zanger. De 
verhalen werden gepresenteerd tijdens het Groot 
Letterfestival en het Wintertuinfestival. 

Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers 
Talentontwikkelprogramma voor vluchtelingen. 
De Schrijfwerkplaats is een aanvulling op taalles-
sen die de deelnemers volgen bij NT2-scholen en 
focust op de artistieke expressie in het Nederlands. 
De Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers vindt 
plaats in openbare bibliotheken, waar professio-
nele, jonge schrijvers nieuwkomers begeleiden bij 
het schrijven van verhalen, gedichten en columns 
in het Nederlands. Met deze methode worden de 
deelnemers in een netwerk van artistieke makers 
geplaatst, krijgen zij de beschikking over verschil-
lende soorten podia in de culturele sector (zowel 
met publicaties als met optredens) en een plek in 
het publieke debat. In 2019 zetten zes nieuwkomers 
zes weken lang hun eigen teksten op papier in de 
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. De beste 
teksten zijn samengebracht in de indrukwekken-
de bundel Geen plaats voor Steen: verhalen en 
gedichten uit landen in oorlog. 

Connecting Emerging Literary Artists (CELA)
Europees talentontwikkelproject voor schrijvers, 
vertalers en literair professionals, ondersteund 
door Creative Europe van de Europese Unie en 
het Nederlands Letterenfonds. Op initiatief van 
Wintertuin brengt CELA beginnende schrijvers, 

vertalers, redacteuren en literair professionals 
samen, verbindt zij literair talent met het Europese 
publiek en geeft hen de tijd, ruimte en middelen om 
vaardigheden, gereedschappen en een Europees 
netwerk te ontwikkelen. In 2019 organiseerde we de 
eindpresentatie en evaluatie van de eerste editie in 
Theater aan de Rijn in Arnhem om de resultaten van 
de twee jaren vol uitwisseling, specialisatiecursus-
sen, masterclasses, teksten en hun vertalingen te 
tonen. Daarvóór tourde CELA nog door Europa en 
trok langs het Passa Porta Festival in Brussel, LeV 
in Lissabon en Bookfest, Boekarest. Daarnaast rea-
liseerden we in 2019 een digitale publicatie waarin 
we onze CELA-methoden, -werkwijzen en -resul-
taten deelden met ca. 12.000 literair professionals 
uit Europa. 2019 was ook het jaar waarin de twee-
de editie van CELA in de startblokken werd gezet. 
Aan CELA #2 doen 11 Europese partners uit België, 
Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, 
Spanje, Tsjechië en Nederland mee. Dit resulteert in 
30 schrijvers, 79 vertalers en 6 literair professionals, 
die zijn geworven door een open call. 





BIJLAGE II: 
Toelichting culturele codes
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FAIR PRACTICE CODE

De Nieuwe Oost onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code. Intern en extern voeren we het 
gesprek over de betekenis van de code en hoe we de principes hiervan naleven. Als ontwikkelinstelling 
voor de culturele ondernemers van de toekomst hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van goed 
werkgeverschap en honorering. We hanteren de Fair Practice Code bij het opzetten van de stichtingen, 
beroepspraktijken en ondernemingen van (uitstromende) makers.
 
Als lid van de NAPK blijven we voortdurend op de hoogte van regels, richtlijnen en ontwikkelingen en 
geven deze kennis door in de keten. Door samenwerkingen en coproducties met andere organisaties en 
(kunstvak)opleidingen maken we eerlijke betaling en goede werkomstandigheden tot een gedeelde ver-
antwoordelijkheid.
 
Eerlijke betaling en contracten
Alle aangesloten stichtingen volgen geldende cao’s: cao Toneel en Dans, cao Uitgeefbedrijf en de cao 
Nederlandse Poppodia en - festivals. Deze vormen het uitgangspunt voor de beloning van onze mede-
werkers (zowel tijdelijke als vaste contracten) en voor de honorering van auteurs, artiesten, stagiairs en 
freelancers. We wijken er alleen van af als de aard, omvang én betekenis van de opdracht voor iemands 
loopbaan daarom vragen. In dat geval zorgen we voor goede begeleiding door onze organisatie bij onder-
handelingen en (financiële) afspraken.
 
Bij nieuwe producties/creaties leggen we afspraken over auteursrecht vast. In de popmuziek willen we ten 
aanzien van (auteurs)rechten meer bewustzijn, kennis én stellingname ontwikkelen bij maker en opdracht-
gevers. Medewerkers wonen hiervoor kennis-  en scholingsbijeenkomsten bij.
 
Werknemers-  en pensioenvoorzieningen zijn op orde, worden jaarlijks gecheckt en waar nodig aangevuld. 
DNO is een erkend leerbedrijf, waarmee we de kwaliteit en het beleid van onze stageplaatsen en leerba-
nen waarborgen. Jaarverslagen en andere inkijken in onze bedrijfsvoering zijn opvraagbaar en openbaar.
 
Ontwikkeling ecosysteem
We stimuleren de ambities en professionele ontwikkeling van onze medewerkers, die het ecosysteem rond-
om de makers vormen. We reserveren een jaarbudget voor scholing, studiefaciliteiten en coaching. In de 
jaarlijkse cyclus (functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek) worden de wensen hiervoor besproken. 
We ondersteunen ambities, bijvoorbeeld door op incidentele basis aanspraak te maken op beurzen, fond-
sen en (externe) ontwikkeltrajecten. Met het oog op inclusie en diversiteit onderzoeken we mogelijkheden 
voor begeleiding, scholing of herplaatsing om minder ervaren sollicitanten een kans te kunnen bieden.
 
Veiligheid en vertrouwen
Wij creëren een veilige, gezonde werkomgeving voor al onze werknemers. Wij zijn ons bewust van de hoge 
werkdruk in de sector. In 2019 is daarom een preventiemedewerker aangesteld.

Risico- inventarisatie heeft een vaste plaats en opvolging in de organisatie. Bij de literaire tak, die een 
groter aantal (vaste) personeelsleden heeft, is in 2019 een personeelsvertegenwoordiging geïnstalleerd. 
Medewerkers kunnen er terecht met vragen, klachten en wensen, onder meer over overbelasting. We 
onderzoeken hoe we dit organisatiebreed kunnen uitrollen, ook voor makers (bijvoorbeeld met een ver-
trouwenspersoon).
 
Voor ergonomische hulpmiddelen is een budget beschikbaar. Voor het tegengaan van ongewenst gedrag 
zijn we aangesloten bij Mores.online.
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De Fair Practice Code en ontwikkelingen als de WAB betekenen dat de (personeels)kosten flink stijgen. We 
kijken scherp naar wat we produceren en het effect ervan op de begroting. We willen zorgvuldig omgaan 
met medewerkers en makers. Door maakpraktijken centraal te stellen en te delen met publiek en partners 
is de focus op (over)productie afgenomen. Het is onze taak en verantwoordelijkheid om makers te behoe-
den voor productiedwang uit angst niet zichtbaar te zijn.

CODE CULTURAL GOVERNANCE

DNO is een bestuurlijke unie die bestaat uit één beheersstichting en drie uitvoerende stichtingen, met een 
overkoepelend raad van toezicht- model. Het bestuur van de stichting DNO vormt eveneens het bestuur 
van de afzonderlijke stichtingen. In de overgang naar de volgende kunstenplanperiode heeft DNO een 
tweekoppig bestuur (Eve Hopkins en Frank Tazelaar). De RvT van DNO is ook gelijk aan die van de aange-
sloten stichtingen en bestaat uit Willem Hillenius (voorzitter), Sharon de Randamie, Shafie Arab, [vacatu-
re] en Sef Maessen. Bij werving zoeken we een diverse samenstelling in leeftijden, genders en (culturele) 
achtergronden.
 
Zorgvuldig besturen
Zowel het bestuur als de RvT volgen de Governance Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse 
functioneringsgesprekken met de bestuursleden, het rooster van aftreden, de jaarlijkse (zelf)evaluatie 
van de RvT en de profielschetsen voor de leden van de raad. RvT- leden dienen melding te maken van 
nevenfuncties die mogelijk conflicteren met een functie binnen de raad. Op dit moment zijn er op dit ter-
rein geen conflicten. Het bestuur voert de dagelijkse leiding, de RvT houdt hier toezicht op.
 
Maatschappelijke waarde scheppen
DNO staat de nieuwste generatie makers bij op verschillende vlakken van hun ontwikkeling, biedt hen een 
podium en laat het publiek kennismaken met hun werk, van kritische stellingnames tot prikkelende bele-
vingswerelden. Onze makers staan midden in de samenleving en creëren impact binnen DNO- projecten 
of hun eigen beroepspraktijk. Ze geven workshops in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen, scholen en 
organiseren debatten met wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Het kwantitatieve bereik 
van zowel talentontwikkeling als meer maatschappelijk gerichte projecten is zichtbaar te maken in bezoe-
kersaantallen. De werkelijke impact voor de ontwikkeling (en doorstroom) van de kunstketen stijgt boven 
die cijfers uit. Raad en bestuur kijken met die blik naar strategie en resultaat.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

DNO wil een ontwikkelplek zijn waar meerstemmigheid vanzelfsprekend is. We willen het publiek een aan-
bod tonen waarin een diversiteit aan kunstdisciplines, (gender)identiteiten, culturele achtergronden en 
‘abilities’ (waarover later meer) een kaleidoscopisch geheel aan perspectieven vormen. Dit vergt continu 
en kritisch (zelf)onderzoek.
 
Voor DNO betekent (culturele) diversiteit en inclusie ook het betrekken van pluriform vakmanschap: het 
lef om traditionele maakstructuren los te laten. We leveren verrijking met andere ziens-  en werkwijzen en 
kijken kritisch naar de oorsprong van onze smaak en kwaliteitscriteria. We verruimen onze blik door blinde 
vlekken te onthullen, bij andere netwerken aan te sluiten en ‘geleefde’ kennis en expertise binnen te halen.
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Plaatsmaken en roulerend eigenaarschap
De aandacht voor curatorschap en creative producing (nu en met ingang van het nieuwe Kunstenplan in 
het bijzonder) biedt ons de mogelijkheid om eigenaarschap uit te besteden, doorstroom te bevorderen en 
plaats te maken. Dit is noodzakelijk om de doelstellingen te behalen.
 
In medewerkersbijeenkomsten zijn aandachtsgebieden en doelgroepen benoemd die de komende peri-
ode extra aandacht krijgen binnen ons beleid en/of projecten. Het verschilt per maker, per project, per 
programma en per onderwerp welke (nieuwe) doelgroepen je kunt en wilt bereiken, en de manier waarop 
dat gebeurt. Hierin gaan we meer maatwerk voeren. Op basis van voortschrijdend inzicht en resultaten 
van (expert)sessies kunnen aanpassingen en aanvullingen gedaan worden.
 
Aandachtsgebieden
• bi-culturele en/of migratieachtergrond (makers, personeel, publiek en partners)
• actieve cultuurparticipatie van ouderen (project/programma)
• non- formals en/of praktijkopleiding (makers, personeel, publiek)
• mixed abilities (podium/programma, publiek)1

 
Waar staan we nu?
We voeren structureel overleg om bewustzijn, draagvlak en visieontwikkeling op inclusie en diversiteit in 
de organisatie te vergroten, op de afdelingen, bij projecten en op de locaties.
Jaarlijks organiseren we een DNO- brede meeting. Daarvoor wordt externe expertise betrokken (in 2019 
Astrid Elburg, in 2020 Karima el Bouchtaoui). Zowel de directie als het hoofd impactprogramma’s volgen 
het programma Inclusief Leiderschap bij de Academie voor Cultuurmanagement. In de RvT hebben we 
een meer diverse samenstelling in leeftijd, gender en culturele achtergrond bewerkstelligd.
 
Een aantal impactprojecten bij de literaire tak focust zich al een aantal jaren succesvol op de talentont-
wikkeling en participatie van doelgroepen zoals ouderen, nieuwkomers en wijkbewoners van aandachts-
wijken. De programmaraad bij theater en dans bestaat uit zes leden met expertise, netwerken en (cul-
turele) achtergronden die onze organisatie diverser maken. Zij geven advies, dragen programma’s aan, 
initiëren projecten en brengen nieuwe publieksgroepen, partners en makers in beeld. We signaleren dat 
de bewustwording en extra aandacht voor diversiteit en inclusie tot zichtbare veranderingen geleid heeft 
op het podium, in het publiek en onder partners.
 
Personeelswerving
Meerstemmigheid komt mede tot uitdrukking in een diverser team. Hieraan werken we de komende jaren 
op meerdere niveaus: van stagiaire tot RvT. We maken ons wervingsbeleid inclusiever en richten ons in het 
bijzonder op hoogopgeleide jongvolwassenen met een migratieachtergrond. RvT- lid Shafie Arab Shafie 
initieerde jarenlang projecten om deze groep jongeren aan het bedrijfsleven te koppelen. Ons scoutings-  
en stagebeleid gaat zich nog actiever richten op MBO- opleidingen. We werken aan inclusievere vacature-
teksten, inventariseren alternatieve wervingskanalen en ontwikkelen een organisatiebrede memo Eerste 
Hulp Bij Inclusieve Personeelswerving. Bij omvangrijkere en hogere functies wordt mogelijk een extern 
gespecialiseerd wervingsbureau betrokken. 
 

1 Mixed abilities betekent letterlijk vertaald ‘gemengd vermogen’. Wij hanteren deze term als vervangende term voor 

‘gehandicapt’ of ‘met beperkingen’
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Overige acties die in 2019 in gang zijn gezet:
• Geoormerkt budget voor trainingen, bijeenkomsten, wervingskosten en programma’s;
• Medewerkers per afdeling (bv. podium of marketing) geven in de praktijk invulling en opvolging aan de 

organisatiebrede visie;
• Diversiteit en inclusie zijn vast onderdeel van ieder projectplan en - uitvoering (productionele aanpak, 

marketingplan);
• Meer makers met verschillende achtergronden in talenttrajecten;
• Monitoring in medewerkersbijeenkomsten; verantwoordelijkheid voor diversiteit en inclusie in taken-

pakket, verantwoordelijkheid ligt expliciet bij elke werknemer en de werkgever;
• Inventarisatie netwerk (maatschappelijke) partners, makers, sleutelfiguren en culturele professionals 

(2020);
• Scouten non-formals, met cultuurmakelaars in steden en wijken;
• Workshop ‘prikkelarm programmeren’, voor prikkelgevoelig publiek (bijvoorbeeld door een niet aange-

boren hersenletsel) - wegens omstandigheden doorgeschoven naar 2020;
• Grotere rol programmaraad op het gebied van programmeren, personeel en het signaleren van nieuwe 

makers.
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Activiteiten & bereik 2019 - St. De Nieuwe Oost (consolidatie)

E: Aanbod

Huidig boekjaar Activiteitenplan Vorig boekjaar

PRODUCTIES Aantal Aantal Aantal

1 Nieuwe eigen producties totaal 19 30 19

2 Nieuwe coproducties totaal 35 12 31

3 Reprise eigen productie 23 8 17

4 Reprise coproductie 22 6 11

5 Totaal producties (1+2+3+4) 99 56 78

Uitsplitsing totaal producties 14

6 Producties grote zaal (vanaf 401 stoelen) 20 14 64

7 Producties midden (201 stoelen t/m 400 stoelen) 
en kleine zaal (tot en met 200 stoelen)

79 42

VOORSTELLINGEN Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek.

8 Reguliere voorstellingen standplaats 173 26.578 70 13.300 178 16786

9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats 332 80.776 130 61.000 313 37698

10 Reguliere voorstellingen buitenland 81 10.487 15 2.000 56 13056

11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) 586 117.841 215 76.300 547 67540

12 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 5 460 0 0 2 77

13 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 121 2.978 0 0 0 0

14 Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 38 472 5 1.000 32 1592

15 Schoolgebonden voorstellingen totaal 
(12+13+14)

164 3.910 5 1.000 34 1669

16 Totaal voorstellingen (11+15) 750 121.751 220 77.300 581 69209

Specificatie van bezoeken totaal Aantal bezoek Aantal bezoek Aantal bezoek

17 Gratis bezoeken 56.304 5.000 31807

18 Betaalde bezoeken 65.447 72.300 37402

Overige bezoeken

19 Bezoekers website totaal 41.060 127.000 34980

20 Unieke bezoekers website 29.820 55.000 22438

OVERIGE ACTIVITEITEN Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers

21 Schoolgebonden activiteiten 78 1.638 45 2.130 187 4191

22 Openbare activiteiten 102 3.977 75 2.600 71 6442

23 Totaal overige activiteiten (21+22) 180 5.615 120 4.730 258 10633



Activiteiten & bereik 2019 - St. Theaterwerkplaats Generale Oost (werkend onder de naam: De Nieuwe Oost | theater en dans)

E: Aanbod

Huidig boekjaar Activiteitenplan Vorig boekjaar

PRODUCTIES Aantal Aantal Aantal

1 Nieuwe eigen producties totaal 6 9 5

2 Nieuwe coproducties totaal 21 2 22

3 Reprise eigen productie 1 1 2

4 Reprise coproductie 7 1 4

5 Totaal producties (1+2+3+4) 35 13 33

Uitsplitsing totaal producties

6 Producties grote zaal (vanaf 401 stoelen) 0 0 0

7 Producties midden (201 stoelen t/m 400 
stoelen) en kleine zaal (tot en met 200 
stoelen)

35 13 33

VOORSTELLINGEN Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek.

8 Reguliere voorstellingen standplaats 31 6.624 40 2.800 38 5220

9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats 74 9.508 30 9.000 116 11361

10 Reguliere voorstellingen buitenland 6 407 5 0 4 284

11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) 111 16.539 75 11.800 158 16865

12 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 5 460 5 1.000 2 77

13 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0 0

14 Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 2 52 0 0 32 1592

15 Schoolgebonden voorstellingen totaal 
(12+13+14)

7 512 5 1.000 34 1669

16 Totaal voorstellingen (11+15) 118 17.051 80 12.800 192 18534

Specificatie van bezoeken totaal Aantal bezoek Aantal bezoek Aantal bezoek
17 Gratis bezoeken 10.140 1.000 9258
18 Betaalde bezoeken 6.911 11.800 9276

Overige bezoeken
19 Bezoekers website totaal 37.883 27.000 34.980
20 Unieke bezoekers website 26.643 20.000 22.438

OVERIGE ACTIVITEITEN Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers
21 Schoolgebonden activiteiten 76 1.618 15 50 40 1099
22 Openbare activiteiten 90 3.775 40 1.300 66 2705

23 Totaal overige activiteiten (21+22) 166 5.393 55 1.350 106 3804



Activiteiten & bereik 2019 - St. Productiehuis Oost Nederland (werkend onder de naam: De Nieuwe Oost | pop)

E: Aanbod

Huidig boekjaar Activiteitenplan Vorig boekjaar

PRODUCTIES Aantal Aantal Aantal

1 Nieuwe eigen producties totaal 9 9 5

2 Nieuwe coproducties totaal 12 5 4

3 Reprise eigen productie 3 2 4

4 Reprise coproductie 3 0 4

5 Totaal producties (1+2+3+4) 27 16 17

Uitsplitsing totaal producties

6 Producties grote zaal (vanaf 401 stoelen) 10 8 5

7 Producties midden (201 stoelen t/m 400 
stoelen) en kleine zaal (tot en met 200 
stoelen)

17 8 12

VOORSTELLINGEN Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek.

8 Reguliere voorstellingen standplaats 43 10.277 10 1.500 71 3075

9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats 168 67.664 70 43.000 132 21323

10 Reguliere voorstellingen buitenland 29 8.344 5 500 26 7431

11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) 240 86.285 85 45.000 229 31.829

12 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 0 0 0 0

13 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 0 0 0 0

14 Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 1 360 0 0

15 Schoolgebonden voorstellingen totaal 
(12+13+14)

1 360 0 0 0 0

16 Totaal voorstellingen (11+15) 241 86.645 85 45.000 229 31.829

Specificatie van bezoeken totaal Aantal bezoek Aantal bezoek Aantal bezoek
17 Gratis bezoeken 35265 1.000 18994
18 Betaalde bezoeken 51380 44.000 12835

Overige bezoeken
19 Bezoekers website totaal 60.000
20 Unieke bezoekers website 20.000

OVERIGE ACTIVITEITEN Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal 
deelnemers

21 Schoolgebonden activiteiten 2 20 15 80 5 50
22 Openbare activiteiten 12 202 15 300 5 3737

23 Totaal overige activiteiten (21+22) 14 222 30 380 10 3787



Activiteiten & bereik 2019 - St. De Wintertuin (werkend onder de naam: De Nieuwe Oost | Wintertuin)

E: Aanbod

Huidig boekjaar Activiteitenplan Vorig boekjaar

PRODUCTIES Aantal Aantal Aantal

1 Nieuwe eigen producties totaal 4 12 9

2 Nieuwe coproducties totaal 2 5 5

3 Reprise eigen productie 19 5 11

4 Reprise coproductie 12 5 3

5 Totaal producties (1+2+3+4) 37 27 28

Uitsplitsing totaal producties

6 Producties grote zaal (vanaf 401 stoelen) 10 6 9

7 Producties midden (201 stoelen t/m 400 
stoelen) en kleine zaal (tot en met 200 
stoelen)

27 21 19

VOORSTELLINGEN Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek. Aantal voorst. Aantal Bezoek.

8 Reguliere voorstellingen standplaats 99 9.677 20 9.000 69 8.491

9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats 90 3.604 30 9.000 65 5.014

10 Reguliere voorstellingen buitenland 46 1.736 5 1.500 26 5341

11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) 235 15.017 55 19.500 160 18.846

12 Schoolgebonden voorstellingen primair onderwijs 0 0 nvt nvt nvt nvt

13 Schoolgebonden voorstellingen voortgezet onderwijs 121 2978 nvt nvt nvt nvt

14 Schoolgebonden voorstellingen MBO/HO 35 60 nvt nvt nvt nvt

15 Schoolgebonden voorstellingen totaal 
(12+13+14)

156 3.038 0 0 0 0

16 Totaal voorstellingen (11+15) 391 18.055 55 19.500 160 18.846

Specificatie van bezoeken totaal Aantal bezoek Aantal bezoek Aantal bezoek
17 Gratis bezoeken 10.899 3.000 3.555

18 Betaalde bezoeken 7.156 18.400 15.291

Overige bezoeken
19 Bezoekers website totaal 3.177 40.000
20 Unieke bezoekers website 3.177 15.000

OVERIGE ACTIVITEITEN Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers Aantal act. Aantal deelnemers
21 Schoolgebonden activiteiten 0 0 15 2.000 142 3.042

22 Openbare activiteiten 0 0 20 1.000

23 Totaal overige activiteiten (21+22) 0 0 35 3.000 142 3.042


