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De Nieuwe Oost sluit met dit jaarverslag de BIS-periode 2017-2020 af. Om dit te markeren, 
vroegen wij Selm Wenselaers, stadsconservator voor Museum Arnhem, dramaturg en 
creatief producent, om van een afstand naar onze ontwikkelinstelling te kijken. Selms 
bevindingen nemen wij op als inleiding bij dit jaarverslag.

Bij wijze van inleiding 

door Selm Wenselaers [stadsconservator van Museum Arnhem, dramaturg en creatief 
 pro ducent]

De Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard 
zou het vast niet begrepen hebben op zoge-
naamde ‘ontwikkelinstellingen’. Volgens 
Bernhard zijn jonge kunstenaars niet te 
helpen. Kunstenaars moeten zichzelf hel-
pen, vooral jonge kunstenaars. Er komt 
niets terecht van jonge kunstenaars als 
ze voortdurend geholpen worden. Wie een 
kunstenaar helpt, maakt hem kapot, aldus 
Bernhard. Het is een van de paradoxen van 
een ontwikkelinstelling als De Nieuwe Oost: 
hoe ontwikkel je het makerschap zonder de 
kunst te verhelpen? 

Het moet gezegd dat niet iedereen gezegend 
is met een grootvader zoals die van Bernhard: 
hij wou van de jonge Thomas een kunstenaar 
met faam maken en liet hem muziek-, teken- 
en schilderlessen volgen. Echter, het vak 
van schrijver leerde Bernhard bij kruidenier 
Podlaha, “een verwoeste man en een gevoe-
lige Wener, die musicus had willen worden 
maar altijd een kleine winkelier is gebleven”, 
schreef hij in zijn roman De kelder. Hier, in 
een buitenwijk van Salzburg, werd hij dage-
lijks geconfronteerd met sociaal onrecht, wat 
de motor werd van zijn schrijven. (Het groter 
perspectief is hem misschien ontgaan: de 
kruidenierszaak verkocht hoofdzakelijk kolo-
niale waren).

De Nederlandse schrijver Simone Atangana 
Bekono debuteerde in 2020 met de roman 
Confrontaties, waarin de ik-persoon Salomé 
strijdt tegen de ongelijke behandeling op 
grond van haar huidskleur. De Volkskrant 
schrijft hierover: “De vorm van Confrontaties 
mag conventioneel zijn, de stijl is dat niet; 
soepel wisselt Atangana Bekono tussen 
registers, de dialogen zijn snedig en door 

de timing en het ritme zijn de (straat)taal-
uitingen van jongeren geloofwaardig en wel-
klinkend.”

Atangana Bekono ontwikkelde haar schrijver-
schap tijdens de opleiding Creative Writing 
van ArtEZ, een initiatief van Wintertuin. In 
2017 was ze een van de talenten die onder 
de vleugels van De Nieuwe Oost werd ge-
nomen, de krachtenbundeling van Generale 
Oost (theater en dans, Arnhem), Wintertuin 
(literatuur, Nijmegen) en Productiehuis Oost-
Nederland (pop muziek, Deventer). Atangana 
Bekono vergat nooit het nest waaruit ze 
kwam: tegenwoordig is ze verbonden aan 
‘haar’ schrijfopleiding als docent. Hieruit 
mag blijken dat de proeftuin zich in enkele 
jaren ontwikkeld heeft tot een gezond eco-
systeem.

Meer nog dan uit beleidsplannen, spreekt 
uit de praktijk van de verschillende makers 
de kracht van de coöperatieve, grensover-
schrijdende geest van De Nieuwe Oost, nauw 
verbonden met de samenleving. Zo werkt 
muziektheatermaker Tim Hammer samen 
met HKU, de Vrije Universiteit en schrijvers 
van De Nieuwe Oost aan een sociale robot, 
die zal worden ingezet om stress te vermin-
deren bij de behandeling van kinderen met 
kanker. Jonge kunstenaars die helpen, wat 
zou Thomas Bernhard daarvan vinden?

Na vier jaar kan een tussentijdse rekening 
worden opgemaakt en die oogt uitermate 
positief: er zijn de vele succesverhalen van 
makers van De Nieuwe Oost die zich doorzet-
ten en vlot meedraaien in het nationaal en 
internationaal kunstenveld. Een van hen is 
choreograaf Jasper van Luijk, die studeerde 



Ludwig Bindervoet met Patroon | Foto: Julian Maiwald 
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aan de ArtEZ Dansacademie en zijn eerste 
stappen zette bij De Nieuwe Oost (toen nog 
Generale Oost). Van Luijk richtte met SHIFFT 
een cross-disciplinair dansgezelschap op 
dat sinds dit jaar de meerjarige erkenning 
van het Fonds Podiumkunsten geniet. Echter, 
het grootste succes van De Nieuwe Oost is 
niet af te meten aan wat de makers maken, 
maar wel de manier waarop: Van Luijk biedt 
met zijn gezelschap residenties aan begin-
nende dansmakers aan, zonder daarbij zijn 
eigen esthetiek leidend te maken. Een diep 
respect voor de eigenheid van makers: het is 
ook een kernwaarde van De Nieuwe Oost.

De afgelopen jaren groeide het besef 
bij beleidsmakers dat talent meer nodig 
heeft dan enkel een plek om te produce-
ren. Het woord ‘productiehuis’ ging op de 
schop en werd vervangen door de term 

‘ontwikkelinstelling’. De Nieuwe Oost was 
vanaf het begin al meer dan een plek waar 
er gemaakt werd, en vooral ook een proeftuin 
waar gezocht, gespeeld en gefaald mag wor-
den, steeds in dialoog met makers, publiek 
en samenleving. De wereld verandert in een 
spoedtempo en stelt nieuwe eisen aan de 
kunst. De Nieuwe Oost werkt mee aan die 
gestage kanteling in het denken en doen van 
het Nederlandse kunstenveld, naar een meer 
inclusief, coöperatief ecosysteem.

Thomas Bernhard leefde in een andere 
wereld, hij zou verdwalen in de onze. Toch is 
er maar één weg, zoals hij schreef: “We moe-
ten onszelf toestaan   te denken, we moeten 
durven denken, ook al falen we.”

Deze ontwikkelinstelling is klaar voor de toe-
komst.



#radicaallocaal | Danscollectief Arnhemse Meisjes met Verlaten Vrouwen | Foto: Edwin Smits
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Bestuursverslag De Nieuwe Oost 2020

Het zal geen uitleg behoeven dat De Nieuwe 
Oost terugkijkt op een in alle opzichten onge-
woon 2020. Na drukbezochte evenemen-
ten aan het begin van het jaar, waaronder 
Kelderfest in het ondergrondse erfgoed van 
Deventer, het Boekenfeest in het Nijmeegse 
Concertgebouw de Vereeniging en een 
bomvol Theater a/d Rijn bij de Arnhemse 
Uitnacht, kwam de eerste lockdown. Waar we 
bij de literaire tak al in het vroege voorjaar 
een voorschot op de onzekerheid en onmo-
gelijkheid van samenkomsten en evenemen-
ten voor de rest van het jaar namen, was dat 
voor de podiumkunsten (theater, dans en 
pop) moeilijker, maar ook daar zijn online én 
offline oplossingen voor bedacht. Vanuit de 
kernwaarden en doelen van onze festivals en 
programma’s gingen we terug naar de teken-
tafel en ontwierpen een nieuwe invulling voor 
onze programma’s binnen de geldende res-
tricties. Doel was de essentie van onze mani-
festaties en activiteiten te behouden. 

De beperkte heropening in juni gaf onze 
makers de mogelijkheid om publiek weer 
in intieme settings te ontmoeten. En dus 
stelden we in Arnhem onder de noemer 
 #radicaallokaal de zalen beschikbaar voor 
korte optredens en (openbaar) onderzoek, 
waarbij ze ook experimenteren met het  on line 
toegankelijk maken van hun voorstelling: 
blended practice. Het was een kans om zich-
zelf en hun werk opnieuw uit te vinden bin-
nen het ‘nieuwe normaal’ van de anderhalve-
metersamenleving, alsook inhoudelijk uiterst 
actueel te zijn. Zo ging hiphop choreograaf 
Ruben Chi aan de slag met Solitude over een 
innerlijke reis in eenzaamheid en greep thea-
termaker Wensley Piqué met zijn Human Zoo 
de kans aan om een onderzoek te doen naar 
‘de eerste indruk’ in een een-op-een ont-
moeting met zijn publiek - dat in het kader 
van de toen oplaaiende Black Lives Matter-
beweging nóg belangrijker bleek. 

‘Deze eerste stap van voorheen productiehuis en nu ontwikkel
instelling De Nieuwe Oost maakt alles fluïde: allereerst de relatie 
tussen experiment, repetitie en uitvoering. Maar ook de relatie 
tussen makers en publiek en de reflectie daar weer op. Een nagesprek 
is nu echt persoonlijk en kan ook over andere zaken gaan dan wat 
zojuist is gezien. Een recensie is niet langer een recensie, een 
 beschouwing of reportage, maar onderdeel van een zoektocht. Voor 
iedereen. Geen uitbundige funk of jazz, maar Spiegel im Spiegel.

De toekomst van het ‘nieuwe normaal’ is niet aan wat we 
kennen, maar aan initiatieven als #radicaallokaal.’ 

Dit is het bestuursverslag van De Nieuwe Oost en betreft een consolidatie van de drie 
stichtingen die samen één bestuurlijke unie vormen: De Nieuwe Oost | theater en dans 
(Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost), De Nieuwe Oost | Wintertuin (Stichting de 
Wintertuin) en De Nieuwe Oost | pop (Stichting Productiehuis Oost Nederland). Deze 
stichtingen zijn voor de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling aangesloten 
bij (Stichting) De Nieuwe Oost. Van die activiteiten doen we verslag in voorliggend stuk. 
Zie voor meer gespecificeerde resultaten van de uitvoerende stichtingen de betreffende 
jaarverslagen die hiervoor separaat zijn opgesteld.
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…aldus Henri Drost in de Theaterkrant, die 
aanwezig was bij de onderzoekspresen-
tatie van Ruben Chi. Ook bij onze literaire 
tak werd er creatief omgedacht. Zo vroe-
gen we schrijver Jaap Robben een verhaal 
voor de stad te schrijven in 25 hoofdstuk-
ken, bestemd voor de reeds gereserveerde 
reclamezuilen voor onze festivalposters die 
verspreid door Nijmegen zouden komen te 
hangen. Het resultaat, getiteld ‘Biografie 
van een vlieg’ werd massaal door gerichte 
én toevallige passanten gelopen in vooraf 
opgestelde wandel- en fietsroutes en kreeg 
vele lovende reacties. Het posterproject werd 
ook buiten Nijmegen opgemerkt en is inmid-
dels al uitgerold in Leeuwarden (via part-
ner Explore the North), Tilburg (via partner 
Tilt) en Arnhem (tijdens Nieuwe Types 2021). 
Bij de popafdeling in Deventer ontwikkelde 
schrijver en theatermaker Ischa den Blanken 
in samenwerking met producer Bastian 
Benjamin en mediacollectief Rocketboys de 
multidisciplinaire publiekservaring 3D waar-
bij het publiek geheel coronaproof door zijn 
poëtisch universum werd geleid, op bijzon-
dere plekken in Deventer en langs de IJssel: 
een hoorspel, een korte film en een grafisch 
kunstwerk. Producers-trio fusus deed daar-
naast intensief onderzoek naar hoe in half-
lege popzalen en op alternatieve locaties 
(waar akoestiek minder goed is en/of min-
der geluid mag worden gemaakt) toch een 
‘high end’ live-ervaring kan worden gecre-
eerd, met koptelefoons en subwoofers. Hierin 
(her)ontdekten zij bovendien de waarde van 
hun muzikale gelaagdheid (een futuristische 
combi van elektronica en klassiek slagwerk) 
in een live-ervaring waarbij de muziek met 
meer aandacht en kwaliteit tot de toeschou-
wer komt. 

In het bestuursverslag over 2019 schreven we, 
ironisch genoeg, nog over het belang van al 
die talentontwikkelingsactiviteiten die ach-
ter gesloten deuren, buiten het oog van het 
publiek plaatsvinden: talentontwikkeling is 
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 toonmoment 
is daarmee een essentieel, maar niet het 

enige onderdeel in de langlopende trajecten. 
Een statement dat met de keiharde wake-up 
call en de ervaringen in 2020 op zijn zachtst 
gezegd nuancering behoeft. Want wat mis-
sen we ons publiek, wat doen we hard ons 
best om ze via alternatieve kanalen te berei-
ken en toch een soortgelijke ervaring met 
impact mee te geven. Die fysieke ontmoeting 
met publiek, partners en andere makers - 
dat bleek dit jaar nog veel meer een kwestie 
van dialoog, samenspel én een slagader van 
onze sector te zijn dan we ooit hadden kun-
nen denken. 

Maar ondanks die lockdowns en overwegend 
lege zalen wist het publiek onze programma’s, 
producties en makers nog steeds te vinden, 
zowel online als offline: alle 205.527 van hen. 
Dit jaar plukten we plots de vruchten van de 
(eerdere) investeringen in het digitale  literaire 
platform van De Nieuwe Oost, Notulen van het 
Onzichtbare. Dit platform kreeg plotseling 
een centrale rol binnen de activiteiten van de 
literaire tak en werd veelvuldig bezocht. We 
hielden makers aan het werk met nieuwe ini-
tiatieven als de Balkonbeweging (in samen-
werking met Kunstcircuit Deventer), waarbij 
makers optredens gaven op de buitenplaat-
sen van voor de buitenwereld afgesloten 
verzorgingstehuizen. We experimenteerden 
met the atrale livestreams in Arnhem, iets 
wat in 2021 intensiever wordt doorgezet met 
Oostpool Stream. We organiseerden online 
inspiratiesessies voor onze makers, work-
shops creatief schrijven en workshops over 
creëren in virtual reality, en bliezen de online 
Feedbackcafés waarin makers vragen kun-
nen stellen aan experts uit het veld nieuw 
leven in. Juist door het wegvallen van de 
fysieke en geografische drempels liepen die 
bijeenkomsten sneller vol dan normaal. Ook 
onze Schrijfwerkplaatsen voor Nieuwkomers, 
bedoeld voor vluchtelingen en andere vol-
wassenen met een migratie achtergrond 
die zich artistiek willen ontwikkelen in het 
Nederlands, kon in 2020 doorgang vinden, op 
1,5 meter afstand, dan wel online.

De Nieuwe Oost en haar makers boekten 
wederom ook artistiek succes, met debuten 
en premières zoals we dat gewend zijn, al 
dan niet in intiemere (publieks)settings. Een 



Nijmeegs Boekenfeest, Kruidkoek & Joost Oomen met Vruchtjes eten | Foto: SchulteSchultz Fotografie.



 Isabelle Renate la Poutré op Oerol 2020 met Jeangu Macrooy (hoofdrolspeler in haar documentaire No Way Back)
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aantal uitstromende schrijvers debuteerden 
bij een landelijke uitgeverij: Marjolein Visser 
met het aangrijpende Restmens bij uitgeverij 
Podium (vier sterren van NRC Handelsblad), 
Joost Oomen (benoemd tot literair talent 
van 2021 door de Volkskrant) bij Querido met 
Het perenlied, Wout Waanders bracht bij uit-
geverij De Harmonie het poëtische attrac-
tiepark Parkplan uit (genomineerd voor de 
Herman De Coninckprijs 2021) en Simone 
Atangana Bekono debuteerde bij Lebowski 
Publishers met de roman Confrontaties, die 
opgenomen werd op de shortlist van de Libris 
Literatuurprijs.

De eerste solo van acteur en theatermaker 
Ludwig Bindervoet - getiteld Patroon - kreeg 
lovende kritieken. Bindervoet dwaalt en zoekt 
in een tekst geschreven door zijn vader Erik 
Bindervoet (coproductie met URLAND in 
regie van Naomi Velissariou): Patroon toont 
in die zin ook de bevrijding van een stel jon-
ge podiumkunstenaars, die zich verzetten 
tegen het idee van de tekst als belangrijk-
ste betekenisdrager (de Volkskrant). Ischa 
den Blanken won de NTR podcastprijs voor 
zijn hoorspel Danny | Jenny en rapper NESS 
ging vlammend het web over met zijn 101Barz 
Zomersessie (+/- 76.000 streams) terwijl hij 
druk aan zijn nieuwe album werkt (release in 
2021). 

De Nieuwe Oost zette daarnaast grote (eer-
ste) stappen in ontwikkeling van de keten 
en sector. De Nieuwe Oost was aanjager in 
het convenant Van Basis tot Booster, waarin 
Oost-Nederlandse poppartners de handen 
ineen slaan om talentontwikkeling en door-
stroom in dit deel van het land tot een gedeel-
de verantwoordelijkheid te maken en het 
Oost-Nederlandse poplandschap een boost 
te geven. Zo is een actieve samenwerking 
afgesproken om ook op de podia meer ruim-
te te maken voor lokaal talent. Onder de part-
ners bevinden zich de pop podia Doornroosje, 
Luxor Live, GIGANT, Burgerweeshuis, Hedon 
en Metropool, ontwikkelinstellingen Hedon 
Productiehuis en De Basis alsook Poppunt 
Gelderland, Poppunt Overijssel, Booster 
Festival en ArtEZ.

Een andere, nieuwe Oost-Nederlandse 
samenwerking ontstond in de proeftuin 
jeugdpodiumkunsten, aangejaagd door De 

Nieuwe Oost in samenwerking met Introdans, 
Toneelgroep Oostpool, Theater Sonnevanck, 
Theatergroep Kwatta, Schouwburg en De 
Vereeniging Nijmegen, Musis & Stadstheater 
Arnhem en Theater a/d Rijn. Met deze alli-
antie geven we de talentontwikkeling in de 
jeugdpodiumkunsten in Landsdeel Oost een 
boost door doorlopend artistiek-inhoudelijk 
praktijkonderzoek te faciliteren, waarin nieu-
we makers aansluiting zoeken bij de bele-
vingswereld van jeugdige doelgroepen, en 
daarbij gebruikmaken van beschikbare ken-
nis en faciliteiten van bestaande infrastruc-
tuur. In 2020 deed choreograaf Ruben Chi 
mee aan de pilot, waarin hij met dansers van 
Introdans voor de leeftijd 6+ een stuk maak-
te geïnspireerd op The Alchemist van Paulo 
Coelho. 

Op internationale schaal bleven we, 
ondanks gesloten grenzen, in verbinding 
met onze Europese partners in het vierjari-
ge talentontwikkelprogramma CELA, dat in 
januari 2020 nog startte met een intensieve 
introductieweek in Brussel. Alle deelnemers 
(30 schrijvers, 79 ver talers en 6 literair pro-
fessionals) en de 11 literaire organisaties uit 
10 verschillende landen waren aanwezig. 
Toen de geplande specialisatiecursussen 
na maart geen doorgang konden vinden, 
organiseerden we een weekprogramma in 
oktober onder de titel Re-connect, met work-
shops, masterclasses en uitwisselingen.

In 2020 hebben we in totaal 68 makers bege-
leid. We werkten aan het gemeenschappe-
lijke doel om deze makers en hun artistieke 
producties via een programma van openba-
re repe tities en feedbackcafés 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. In 2020 
hebben we daarnaast een pilot uitgevoerd 
van trajecten voor zogenaamde mogelijk-
makers en zakelijk talent (2 trajecten). In 2021 
werken verder we aan de formalisatie van 
deze zakelijke trajecten voor mogelijk makers 
onder de noemer De Generator, onder-
deel van de proeftuin en gedragen door de 
betrokken partners in de proeftuin jeugd-
theater en -dans.



KOWNU tijdens repetitie | Foto: Isabelle Renate la Poutré



3D van Ischa den Blanken | Foto: Contance Captures
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Totaal aantal makers in een traject in 2020 68

 Makers fase 1 theater en dans  6
 Makers fase 1 literatuur   3
 Makers fase 1 pop   6
 Totaal makers fase 1  15

 Makers fase 2 theater en dans  2
 Makers fase 2 literatuur   4
 Makers fase 2 pop   5
 Totaal makers fase 2  11

 Makers fase 3 theater en dans  4
 Makers fase 3 literatuur   6
 Makers fase 3 pop   4
 Totaal makers fase 3  14

 Makers fase 4 (uitstroom) theater en dans  7
 Makers fase 4 (uitstroom) literatuur  14
 Makers fase 4 (uitstroom) pop 7
 Totaal makers fase 4 (uitstroom)  28

Toelichting: het aantal uitstromende makers (fase 4) is aan het einde van 2020 - het laat-
ste jaar van Kunstenplanperiode 2017-2020 - groter dan het aantal makers in eerdere jaren. 
Vooral bij literatuur stroomt een veelheid schrijvers uit, van wie een deel zich aan zal sluiten 
bij het agentschap Wintertuin. Met ingang van 2021 zullen meer nieuwe makers instromen in 
fase 1/2. Let ook: het aantal makers is iets anders dan het aantal acts, die uit meerdere makers 
kan bestaan.
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Toelichting op het resultaat

Ook in zakelijk en financieel opzicht was 2020 een bijzonder jaar. Veel activiteiten werden niet of 
online uitgevoerd. De middelen beschikbaar gesteld via het steunpakket zijn ingezet ter onder-
steuning van makers en ondersteuners (veelal freelancers) die inkomsten zagen ver dwijnen. 
Dit door onder meer extra opdrachten uit te zetten, betaalde repetities/ artistiek onderzoek te 
 faciliteren, nieuwe (online) projecten een impuls te geven en aanvullingen te bieden op honora-
ria of uitkoopsommen bij door COVID-19 onzekere of financieel gekorte  (boekings)opdrachten. 
Een deel van de in het laatste kwartaal van 2020 beschikbaar gestelde steun middelen boe-
ken we als vooruitontvangen subsidie, aan te wenden voor de heropstart van onze publieks-
activiteiten in 2021.

Financiële positie
De Nieuwe Oost voert het beleidsplan 2017-2020 uit. De balans- en exploitatierekening bestaan 
uit de geconsolideerde jaarrekeningen van de vier stichtingen: stichting De Nieuwe Oost, s  tich-
ting 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 van 
De Nieuwe Oost  was € 3.045.260,--. De Nieuwe Oost boekte een positief resultaat van  € 73.251,--. 
Het balanstotaal staat op € 1.677.391,-- en er is een eigen vermogen ter hoogte van € 577.081,--. 
De totale algemene reserve is € 222.487,--.

• Liquiditeit (totaal vlottende activa + liquide middelen / kortlopende schulden) =  1,46
• Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) = 34,40%

Bestemmingsreserve
De stand van bestemmingsfonds Gelderland is € 27.069,--. De stand van bestemmingsfonds 
Letterenfonds is € 34.050,--. Op de geconsolideerde balans is een totale bestemmingsreserve 
opgenomen van € 273.475,00,--. Deze bestemmingen betreffen een reservering voor de organi-
satie 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,--
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Cultureel ondernemerschap
De Nieuwe Oost heeft een sterke financie-
ringsmix die bestaat uit onder meer de lan-
delijke BIS, Creative Europe, lokale overheden 
(provincies/gemeenten), publieksinkomsten 
van activi teiten en landelijke/internationa-
le (theater)tours, uitkoopsommen, verhurin-
gen, project subsidies van private/publieke 
fondsen en co-productie bijdragen. Dit bete-
kent dat de kwaliteit en continuïteit van onze 
kern activiteiten op het gebied van talentont-
wikkeling 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 ech-
ter 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 bin-
nenhalen van (grote) schrijfopdrachten.

De begroting is opgesteld vanuit de erva-
ring die de organisatie heeft met het inschat-
ten van risico’s. In deze begroting is er vol-
doende dekking voor de vaste lasten en de 
uitvoering van de prestatieafspraken. Het 
meest variabel zijn de publieksinkomsten. 
De coronacrisis heeft dit jaar dan ook effect 
gehad op onze gangbare financieringsmix. 
Inkomsten uit uitkoop sommen (o.a. volgens 
commissie Scholten), opdrachten en project-
subsidies daalden, evenals de publieksin-
komsten. Hier tegenover staan de inkomsten 
uit het steunpakket van OCW.

De exploitatie van De Nieuwe Oost is opge-
bouwd uit structurele financiering voor talen-
tontwikkeling en incidentele financiering 

voor projecten die platforms (als festivals, 
producties, publicaties en tournees) voor 
talenten creëren. In het geval van tegenval-
lende inkomsten (in de vorm van project-
subsidies, sponsoring en opdrachten) wordt 
bijgestuurd op de projectactiviteiten. 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 
ge bied van het ontwikkelen van innova-
tieve verdienmodellen voor onze makers. Wij 
stimuleren actief het besef dat vaardigheden 
binnen een artistieke beroepspraktijk ook 
inzetbaar zijn in opdrachtsituaties buiten de 
eigen sector. Zo zijn makers actief in de zorg, 
het onderwijs, en als schrijver (onder meer 
van jaarverslagen) binnen de publieke en 
private sector.

Binnen onze netwerkmethode gaat bovendi-
en veel aandacht uit naar langdurige, solide 
samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat 
het grootste deel van de projecten gesteund 
wordt door één of meerdere partners, waar-
door de voortgang ervan wordt gegaran-
deerd. Partners dragen in deze verhouding 
bij naar draagkracht, zoals bijvoorbeeld bij 
reizend dansfestival Moving Futures, waar de 
vijf dansproductiehuizen gedeelde verant-
woordelijkheid dragen. 
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Bezoekers & prestaties 2020 - in het kader van COVID-19 

In het OCW-format Activiteiten en bereik is 
te zien dat De Nieuwe Oost in 2020 met 104 
producties en 555 voorstellingen/uitvoe-
ringen een totaal van 203.054 bezoekers 
heeft bereikt (plus overige activiteiten zelfs 
205.527). Daarmee zijn we de prestatieaf-
spraken ruim nagekomen. In het kader van 
COVID-19 en het omzetten van een aantal 
programma’s in online onderdelen behoeven 
de cijfers over dit jaar echter extra toelich-
ting. Zie hiervoor het kopje Registratie online 
bezoekers.

Daarnaast moet de kanttekening worden 
geplaatst dat een deel van de extra activitei-
ten niet in het format kon worden opgenomen 
volgens de regels van het Handboek verant-
woording cultuursubsidies Instellingen 2017-
2020. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over 
de publicaties en uitgaven van De Nieuwe 
Oost | Wintertuin, waaronder Wie hoort er 
bij jouw >wij<? van Jantine Wijnja  (op lage 
1.000), de chapbooks van Jorina van der 
Laan en Chris Lomans (beiden oplage van 
400) en Schrijvers op de Vloer (oplage 200). 
Het gaat ook over de streamingsaantallen 
(niet livestreams als vervanging van een live-
show) van de muziek van onze popmakers 
op kanalen als Spotify, YouTube, Soundcloud 
e.a. In popmuziek gaat het grootste deel van 
het publieksbereik altijd al via die kanalen. 
Die kunnen we niet als ‘bezoekers’ kwijt in 
het format, maar is van groot belang om het 
publieksbereik van die makers zichtbaar te 
maken. Vooral ook als het gaat over genres 
waar we een impuls aan willen geven, zoals 
hiphop/urban. We denken als De Nieuwe 
Oost graag mee over een beter passende en 
structurele oplossing om dergelijke aantallen 
in de prestatieformats zichtbaar te maken 
en het de status geven dat het verdient. 

De website van De Nieuwe Oost trok dit jaar 
44.220 bezoekers (waarvan 34.966 unieke). 
Dit is inclusief de bezoekers aan Notulen van 
het Onzichtbare (6.745 unieke bezoekers in 
totaal).  Wegens omstandigheden waren met 
name scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs terughoudend ten aanzien van 
extern aanbod, zoals we dat normaalgespro-
ken organiseren in samenwerking met o.a. 
Kleinkunstig. De schoolgebonden voorstellin-
gen komen daarmee wegens de omstandig-
heden onder het verwachte aantal uit. 

Registratie online bezoekers
We hebben online programma’s en bezoekers 
van streams alleen in het activiteitenover-
zicht onder ‘reguliere voorstellingen’ en 
producties opgenomen indien het een pro-
gramma(onderdeel) of productie betreft die 
anders fysiek zou hebben plaatsgevonden. 
Dat wil zeggen, een omzetting van een fysie-
ke bijeenkomst of voorstelling in een online 
versie. In de uitsplitsing naar binnen of bui-
ten standplaats zijn de online stream-bezoe-
kers meegeteld onder voorstellingen binnen 
standplaats, indien de uitzending door ons 
werd gehost vanuit een van onze vestigings-
locaties (Deventer, Arnhem of Nijmegen). 
Indien een ander host/uitzendende partij 
was, zijn de online bezoekers meegenomen 
in voorstellingen buiten standplaats, zoals 
bijvoorbeeld de tourbeurt van Let’s Play 
door Booi Kluiving, waarvan de livestream 
werd verzorgd vanuit en door Concordia 
(Enschede). 

Bij sommige streams was er spra-
ke van kaartverkoop via De Nieuwe Oost 
(Ticketmatic) dan wel via het hostende podi-
um/platform. Bij online meetings hebben 
we de ‘hoofden’ kunnen tellen, dus het aan-
tal aanwezige deelnemers. Andere online 
streams werden via social media of YouTube 
uitgezonden, waarvoor we het aantal views 
per stream hebben genomen. Ons bereik is 
door dit online bezoek vergroot. Echter moe-
ten we daarbij benadrukken dat dit komt 
door de toename van het online bezoek en 
vooral omdat een groot deel hiervan gratis 
was. We bereiken publiek via deze kanalen 
die normaliter wellicht géén kaartjes voor 
de pop- en theater zalen kochten. Bij deze 
livestreams (voornamelijk popmuziek) was 
veelal nog geen goed verdienmodel. Wel 



Booi Kluiving - Let’s play | Foto: Wieke van Rosmalen.
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hebben onze producenten actief gepro-
beerd om de digitale voetstappen van deze 
livestreams in de vorm van gratis online con-
tent zoveel mogelijk te  beperken, en het aan-
bod na de livestream offline te halen. 

Hybride events en exclusief /
 inclusief aanbod
In 2020 betekende dit dus een groter online 
bereik. Echter weten we niet hoe het publiek 
zich zal gaan gedragen bij een gedeeltelijke 
opheffing van de COVID-maatregelen, waar-
bij evenementen en voorstellingen wellicht in 
hybride vorm (zowel offline als online bezoe-
kers) plaats zullen vinden. Zeer waarschijnlijk 
betekent dit voor 2021, ook omdat er tegen 
die tijd bij meer events sprake zal zijn van een 
betaalmuur/verdienmodel, weer een daling 
van het totaalbereik bezoekers. Hierbij willen 
we graag de kanttekening maken dat offline, 
fysiek bezoek in deze tijden zeer excluderend 

kan werken (want: beperkte kaartverkoop, 
mensen met gezondheidsrisico’s en finan-
ciële uitdagingen) ten opzichte van het veel 
toegankelijker, online bezoek. 

Sommige projecten van De Nieuwe Oost zijn 
zogenaamde impactprojecten, gericht op 
sociale inclusie. Voorbeelden zijn de schrijf-
projecten met oudere mensen in verzor-
gingshuizen en creative writing-lessen met 
nieuwkomers. Het kwantitatieve bereik van 
deze projecten is zichtbaar te maken in aan-
tallen deelnemers en bezoekers van presen-
taties, maar de impact is vele malen groter. 
Zo is het contact en gesprek tussen genera-
ties, tussen Nederlanders en mensen die hier 
een toevlucht zoeken enorm waardevol. De 
mate waarin dergelijke projecten bijdragen 
aan een zinvolle dagbesteding of verwerking 
van traumatische ervaringen, is niet uit te 
drukken in cijfers.
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Personeelsbeleid en goed werkgeverschap

De Nieuwe Oost heeft een totaal van 27,5 fte 
aan medewerkers, waarvan 16,74 fte vast 
en 10,76 fte tijdelijk. Ons personeelsbeleid is 
net als het artistieke beleid gericht op ont-
wikkeling. Vaak komen medewerkers binnen 
als stagiair en groeien ze door naar andere 
functies. Ook komen medewerkers regelma-
tig terug als maker of redacteur. Er is sprake 
van lokale inbedding: vrijwilligers bij onze fes-
tivals komen stagelopen (derde- en vierde-
jaarsstudenten), de vrij willigerscoördinatie 
ligt vaak in handen van oud-stagiairs. Goed 
werkgeverschap komt ook tot uitdrukking 
in (bij)scholing, detachering en shadowwor-
king bij internationale collega- organisaties 
(Madrid, Lissabon, Pisa), jobcoaching en gra-
tis voorstellings- en concertbezoek.

Fair Practice Code
De Nieuwe Oost onderschrijft de kernwaar-
den van de Fair Practice Code. Intern en 
extern voeren we het gesprek over de beteke-
nis van de code en hoe we de principes hier-
van  na leven. Als ontwikkelinstelling voor de 
culturele ondernemers van de toekomst heb-
ben we een voorbeeldfunctie op het gebied 
van goed werkgeverschap en honorering. 
We hanteren de Fair Practice Code bij het 
opzetten van de stichtingen, beroepsprak-
tijken en ondernemingen van (uit stromende) 
makers. Daarnaast komen we als bemidde-
laar op voor betere honoraria voor auteurs 
en artiesten en de professionalisering van de 
sector als geheel. In de huidige crisis, waar-
in de culturele sector onder een ongekende 
druk is komen te staan, hebben we met de 
literaire tak de fair practice code een terug-
kerend onderwerp van gesprek gemaakt op 
de agenda van het in 2020 geïnitieerde lan-
delijk letterensectoroverleg.

Eerlijke betaling en contracten
Door samenwerkingen en coproducties 
met andere organisaties en (kunstvak)
opleidingen maken we eerlijke betaling en 

goede werk omstandigheden tot een gedeel-
de verantwoordelijkheid. Als lid van de 
NAPK blijven we voortdurend op de hoog-
te van regels, richtlijnen en ontwikkelingen 
en geven deze kennis door in de keten. Alle 
bij De Nieuwe Oost aangesloten stichtingen 
volgen geldende cao’s: cao Toneel en Dans, 
cao Uitgeefbedrijf en de cao Nederlandse 
Poppodia en - festivals. Deze vormen het uit-
gangspunt 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. We begeleiden de makers 
uit ons netwerk intensief bij onderhandelin-
gen en (financiële) afspraken en volgen (de 
ontwikkelingen rondom) de Wet WAB op de 
voet. Voor honorering van auteurs en arties-
ten volgen we de richtlijnen van  (branche)
verenigingen, de Schrijverscentrale en het 
Lirafonds. Bij nieuwe producties of opdrach-
ten leggen we afspraken over auteursrecht 
vast. 

De Nieuwe Oost is een erkend leerbedrijf, 
waarmee we de kwaliteit en het beleid van 
onze stageplaatsen en leerbanen waar-
borgen. Wij creëren een veilige, gezonde en 
plezierige werkomgeving voor al onze werk-
nemers. Wij zijn ons bewust van de hoge 
werkdruk in de sector. In 2020 is daarom in 
zowel Arnhem als Nijmegen een personeels-
vertegenwoordiging aangesteld, waar mede-
werkers terecht kunnen met vragen, klachten 
en wensen, onder meer over over belasting. 
Daarnaast zijn we in 2020 gestart met een 
organisatiebrede werkgroep transparan-
tie onder leiding van Marcel de Groen. In de 
werkgroep zitten zowel makers als medewer-
kers van verschillende afdelingen en locaties. 
In 2021 leveren zij een uitgewerkt protocol ten 
behoeve van een veilige werksfeer in onze 
organisatie op. 
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Inzet steunmaatregelen voor compensatie 

zzp’ers en behoud werkgelegenheid

In juni 2020 heeft minister Van Engelshoven 
een steunpakket geregeld voor de cultuur-
sector om het acuut wegvallen van de 
publieksinkomsten door de lockdown te 
compenseren. Bij de aankondiging van het 
steunpakket heeft de minister aangegeven 
dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar 
mogelijk ingezet worden om zzp’ers te com-
penseren voor geannuleerde opdrachten en 
om nieuwe opdrachten te geven aan makers 
en uitvoerenden, zodat de sector draaiende 
blijft. Helaas kon er afgelopen jaar slechts 
beperkt live gespeeld worden, omdat de 
podia maar beperkt open waren in de perio-
de 1 juni tot half december. Desondanks zijn 
er door de sector allerlei nieuwe initiatieven 
ontplooid om publiek te bereiken en nieuw 
aanbod te ontwikkelen. 

In onderstaande alinea’s geven we aan hoe 
wij als werkgever met behulp van de steun-
middelen onze verantwoordelijkheid heb-
ben genomen richting werknemers met 
een tijdelijk dienstverband en zzp’ers. 
Branchevereniging NAPK, waar wij als De 
Nieuwe Oost | theater en dans bij aangesloten 
zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en 
het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een 
richtlijn opgesteld met het dringende advies 
zzp’ers na annulering door te betalen volgens 
een rekenmethode die rekening houdt met 
de duur van de opdracht en termijn waar-
op geannuleerd wordt (de richtlijn is op te 
vragen bij NAPK). Wij hebben deze richtlijn 
gehanteerd voor onze opdrachtnemers. 

De Nieuwe Oost | Wintertuin
Bij De Nieuwe Oost | Wintertuin zijn deze 
middelen in 2020 o.a. besteed aan de vol-
gende (extra) opdrachten: 11 schrijfopdrach-
ten voor schrijvers uit NL en Curaçao (voor 
Notulen van het Onzichtbare, Poetry Circle 
en Dichtersgilde); 3 opdrachten voor produ-
centen (coaching makers, projectbegelei-
ding e.a.); 6 maakopdrachten voor nieuwe 
makers en spoken word artiesten (nieuwe 

corona-initiatieven zoals online workshops, 
Talkpoeder EP, lunchspreekbeurten); 5 ande-
re opdrachten aan ZZP-ers en makers waar-
onder redactie, (web)teksten en programma-
maken voor online festival.

De Nieuwe Oost | theater en dans
Bij De Nieuwe Oost | theater en dans zijn 
steunmiddelen o.a. (deels) besteed om de 
onderzoeksweken vanaf de zomer in het 
kader van #radicaallokaal te betalen (iedere 
maker krijgt honorarium voor zichzelf, even-
tuele performers en een maakbudget) van 
Tim Hammer, Ruben Chi, Wensley Piqué, Booi 
Kluiving, Danscollectief Arnhemse Meisjes, 
Maison the Faux, filmweek Ruben Chi + 
Arnhemse Meisjes, Mart van Berckel, Anna 
Schoen (9 weken extra programma in totaal, 
met 25 makers/performers). Ook toen het 
theater gesloten was konden we extra onder-
zoeksresidenties door laten gaan (repeteren 
mag, presenteren niet). Daar staan altijd 
cao-conforme vergoedingen voor de makers 
tegenover. Alle (freelance) technici, produ-
centen en makers zijn bovendien uitbetaald 
voor alle geannuleerde voorstellingen (zo’n 
20 speel dagen). Tot slot zijn er veel kosten 
gemaakt om geannuleerde speelbeurten 
voor makers en spelers te compenseren als-
ook extra hernemingsrepetities te bekosti-
gen, in verband met voorstellingen die van 
het voorjaar naar het najaar verplaatst 
moesten worden. Er is een  poëtische film 
gemaakt van de geannuleerde voorstelling 
en tour van Moving Sounds door Ruben Chi (1 
spoken word artiest, 4 dansers.) Tot slot zijn 
er voor de extra projecten ook zzp-ers op het 
gebied van marketing en (ondersteuning) 
productie ingehuurd voor 150+ uren, voor 
opdrachten zoals het ontwikkelen van edu-
catietrajecten of het opzetten van de proef-
tuin jeugd podiumkunsten. 
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De Nieuwe Oost | pop
Bij De Nieuwe Oost | pop werd met behulp 
van deze middelen eveneens ruimte 
gemaakt voor vijf extra onderzoeksresiden-
ties, waarvan een deel onder de noemer In 
de bubbel en een deel voor residenties in 
het Burgerweeshuis (Lena Hessels, KOWNU, 
Ischa den Blanken, Twan Sallaerts & Jeroen 
Diepenmaat, fusus). We droegen bij aan de 
inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van 
de Summerschool in De Basis, waar verschil-
lende acts en makers een aantal dagen inten-
sief werden gecoacht door professionals uit 
het veld. Daarnaast besteedden we een deel 
aan de honoraria van artiesten en freelance 
technici bij de Balkonbeweging (131 optre-
dens in totaal). Tot slot leverden we een sub-
stantiële bijdrage aan de ingediende plan-
nen van makers bij het Music Support Fonds, 
een initiatief van de Poppunten Overijssel en 
Gelderland in samen werking met het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. We deden hiervoor 
de opvolgende coaching van een aantal toe-
gekende acts. 

Governance Code Cultuur
De Nieuwe Oost werkt met het Raad van 
Toezicht model. Directie/bestuur wordt 
gecontroleerd en geadviseerd door de 
Raad van Toezicht, die de Code Cultural 
Governance volgt. Voorbeelden hiervan zijn 
de jaarlijkse functioneringsgesprekken met 
de directie, de jaarlijkse zelfevaluatie van de 
Raad van Toezicht en het werken met profie-
len voor de Raad van Toezicht. Er is een roos-
ter van aftreden, er zijn reglementen voor 
de directie en voor de Raad van Toezicht. 
Eventuele nevenfuncties die kunnen conflic-
teren met een functie binnen de Raad van 
Toezicht, worden expliciet benoemd. Op dit 
moment zijn er op dit terrein geen conflic-
ten. De Raad van Toezicht bestaat uit Willem 
Hillenius (voorzitter), Sef Maessen, Shafie 
Arab en Sharon de Randamie. Momenteel is 
er één vacature voor een algemeen lid van de 
Raad van Toezicht. Bij werving zoeken we een 
diverse samenstelling in leeftijden, genders 
en (culturele) achtergronden. 

Code Diversiteit en Inclusie 
De Nieuwe Oost wil een plek zijn waar meer-
stemmigheid vanzelfsprekend is. We streven 
er voortdurend naar een gastvrije organi-
satie te zijn, met een open, groepsgerichte 
cultuur waarin veel wordt samengewerkt, 
mensen elkaar ondersteunen en vertrou-
wen en er een gedeelde verantwoordelijk-
heid is voor de dingen die we doen. Wij zijn 
ons bewust van ons eigen profiel: de mensen 
die bij De Nieuwe Oost werken zijn met name 
hoogopgeleide, witte mensen met een West-
Europese achtergrond. Het overgrote deel 
van ons publiek en onze partners behoort tot 
dezelfde groep. We willen het publiek, schrij-
vers en partners echter een platform bieden 
waarop een diversiteit aan kunstdisciplines, 
(gender)identiteiten, culturele achtergron-
den en abilities een caleidoscopisch geheel 
aan perspectieven vormt. Dit vergt continu 
en kritisch (zelf)onderzoek, en actie. 

De Nieuwe Oost draagt bij aan (culture-
le) diversiteit en inclusie door het stimuleren 
van pluriform vakmanschap en door moge-
lijkheden en platforms te creëren die literaire 
makers in staat stellen traditionele structu-
ren in de keten los te laten. We kijken kritisch 
en op structurele basis, gesteund door advies 
van externe professionals, naar de oorsprong 
van onze smaak en kwaliteitscriteria. We ver-
ruimen onze blik door blinde vlekken te ont-
hullen, bij andere net werken aan te sluiten 
en ‘geleefde’ kennis en expertise binnen te 
halen.

Vanaf december 2019 is De Nieuwe Oost 
begonnen de Code Diversiteit & Inclusie inte-
graal in ons beleid te verwerken op het gebied 
van programma, publiek, partners en perso-
neel. Door onder andere te gaan werken met 
een cultureel divers breder bestand van cura-
toren, door het diversificeren van ons scou-
tingsbeleid en de begeleiding van makers en 
door aandacht voor een bredere werving van 
nieuwe werknemers en stagiairs wordt eige-
naarschap uitbesteed, doorstroom bevor-
dert en plaats gemaakt voor meerstemmig-
heid.   



Presentatie Ruben Chi bij de proeftuin jeugddans en -theater (i.s.m. Introdans) | Foto: Barbara Kerkhof
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In 2020 hebben we meerdere organisa-
tiebrede trainingen gevolgd (via Ocullus 
Consultancy) met het oog op het implemen-
teren van de code in de organisatie, waar-
onder training op het gebied van inclusie-
vere personeelswerving. Daarnaast zijn we 
ondertekenaar van het Charter Diversiteit 
van Diversiteit in Bedrijf. Per aandachtspun-
ten zijn werkgroepen aangesteld en plan-
nen van aanpak gemaakt die voortdurend 
gemonitord, uitgebreid en doorgevoerd wor-
den in alle facetten van de organisatie: het 
maken van programma’s, het werven van 
publiek en in onze rol van talentbegeleider 
en opdrachtgever. Elk jaar wijden we meer-
dere teammeetings en medewerkersbijeen-
komsten aan dit thema en bespreken we de 
stand van zaken en concrete vervolgstappen 
om inclusie en diversiteit in de organisatie 
te vergroten. Op basis van voortschrijdend 
inzicht en resultaten van (expert)sessies kun-
nen aanpassingen en aanvullingen gedaan 
worden. Zowel de directie als het hoofd 
impactprogramma’s hebben het program-
ma Inclusief Leiderschap bij de Academie 
voor Cultuurmanagement gevolgd. 

Inclusie en diversiteit bij publiek en 
programma
Een aantal impactprojecten bij de literaire 
tak focust zich al een aantal jaren succesvol 
op de talentontwikkeling en participatie van 
doelgroepen zoals oudere mensen, nieuw-
komers en wijkbewoners van aandachtswij-
ken. De programmaraad bij theater en dans 
bestaat uit zes leden met expertise, netwer-
ken en (culturele) achtergronden die onze 
organisatie diverser maken. Zij geven advies, 
dragen programma’s aan, initiëren projecten 
en brengen  nieuwe publieksgroepen, part-
ners en makers in beeld. We signaleren dat 
de bewustwording en extra aandacht voor 
diversiteit en inclusie tot zichtbare veran-
deringen geleid heeft op het podium, in het 
publiek en onder partners. Bij de popafdeling 
werken we actief aan de scouting van nieuwe 
makers buiten de gekende wegen en beste-
den we extra aandacht aan eerder onder-
vertegenwoordigde genres zoals hiphop. 
We werken hiervoor samen met Fakkelteit 
Recordings, een partnerschap dat begin 2021 
ook is geformaliseerd.
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Personeelsbezetting en organisatie

Op 31 december 2020 had De Nieuwe Oost een personeelsbezetting van 27,5 fte in totaal, waar-
van 16,74 fte vast en 10,76 fte tijdelijk. Per onderliggende stichting was de personeelsbezetting 
als volgt:

De Nieuwe Oost | theater en dans: 5,4 fte vast en 5,4 fte tijdelijk (10,8 totaal)
De Nieuwe Oost | Wintertuin: 7,84 fte vast, 3,36 fte tijdelijk (11,2 totaal)
De Nieuwe Oost | pop: 3,5 fte vast, 2 fte tijdelijk (5,5 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, gecon-
troleerd 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

Controle en advies. Minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur, waarin jaarcijfers 
worden vastgesteld en de inhoudelijke koers wordt voorgelegd.

• Willem Hillenius (voorzitter, in functie per 14-12-2012)
• Sef Maessen (secretaris, in functie per 14-12-2012)
• Shafie Mohamed Arab (in functie per 01-01-2020)
• Sharon de Randamie (in functie per 01-01-2020)
• vacature

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 hiphop

AFDELINGSHOOFDEN
• Daphne Storms, hoofd productie
• Kim van Kaam, hoofd talentontwikkeling en personeel
• Willem Claassen, interim talentontwikkelaar
• Noortje Kessels, hoofd impact en fondsenwerving
• Laurens van de Linde, hoofd programma festival 
• Daphne van Koeveringe, hoofd horeca en verhuur
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REDACTIE, PRODUCTIE & PROGRAMMA
• Nikolai Serda
• Wim Koens
• Karlijn Ribbers
• Anne Lopes Michielsen
• Elke Decates 
• Tom Verstappen
• Thom Wijenberg
• Manouk Miltenburg
• Quirijn Lokker
• Stefanie Liebreks
• Danique Jongbloed 

TECHNIEK
• Rob Daanen
• Guus Broeren
• Edwin Smits
• Jochem van Gogh

MARKETING, PUBLICITEIT & EDUCATIE
• Lisanne Boomkamp
• Constance van Rheenen
• Debby Koster
• Erik Peters
• Nienke van Aengenendt
• Leonie Modderkolk
• Naomi Engels
• Robin Arntz
• Nikkie Jessen
• Mirte ten Broek

PUBLICITEIT & VORMGEVING
• Jos Lenkens, art direction 
• Jolijn Ceelen

SCHRIJFBEGELEIDING
• Dennis Gaens
• Willem Claassen

ZAKELIJK & BUREAU/ADMINISTRATIE 
• Floor Ruyters
• Nine Hoog Antink
• Linda Kokke
• Mirjam Grolle
• Erik van Dam
• Herma van Geresteijn
• Nathalie van de Loo
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Uitvoering beleidsplan 2017-2020

2020 was het laatste jaar waarin wij invulling gaven aan de uitvoering van het De Nieuwe Oost 
beleidsplan 2017-2020. Daarin staat beschreven dat we in deze periode aan de slag gaan met: 

• het versterken van de keten van talent tot top door uitstroom van talent te 
faciliteren en gevestigde 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.

De Nieuwe Oost kon in het laatste jaar van haar meerjarenplan 2017-2020 weliswaar geen pro-
grammering realiseren zoals we dat ambieerden, maar desondanks heeft de organisatie bin-
nen de mogelijkheden tal van nieuwe initiatieven ontplooid om makers te begeleiden, publiek 
te bereiken, programmering te realiseren en aan versterking van de keten te werken. Ook was 
de samenwerking met partners binnen en buiten het veld intensief en productief, resulterend 
in nieuwe concepten en in een (deels digitaal) programma-aanbod dat toch veel mensen wist 
te bereiken en enthousiasmeren. 

Ondertekening
Arnhem en Nijmegen, 30 maart 2021

Eve Hopkins, artistiek directeur  Frank Tazelaar, zakelijk directeur



NESS bij 101Barz | Foto: Lowie van der Grinten
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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 centraal 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 voor-
stellingsreeksen en tours trekken door heel 
Nederland en in toe nemende mate door 
Europa. 

Door de inzet van De Nieuwe Oost voor mijn 
maakpraktijk zie ik in dat mijn creatieve geest 
een belangrijke bijdrage levert aan een positieve 
en bewuste samenleving, en werk ik aan manie
ren om dat nog sterker te kunnen doen. 

   - Wensley Piqué, theatermaker

 
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 publicaties en optredens.

Alioune Diagne is afkomstig uit Senegal en 
sinds ruim twee jaar woonachtig in Kampen. 
De afgelopen tien jaar heeft hij op artistiek 
en cultureel vlak veel bereikt en betekend op 
lokaal, nationaal en internationaal niveau. 
Dit komt tot uitdrukking in drie grote projec-
ten: 1) een multidisciplinaire culturele broed-
plaats in Saint-Louis, Senegal, genaamd het 
Château, 2) het jaarlijkse internationale fes-
tival Duo Solo Danse voor hedendaagse dans 
in Saint-Louis en 3) Compagnie Diagn’Art, 
waarmee hij dansproducties maakt die 
wereldwijd te zien zijn. Hij heeft een groot net-
werk in Afrika, Frankrijk, Spanje en Brazilië. 
Bij De Nieuwe Oost werkt hij aan zijn nieuwe 
voorstelling Papadag.

Amy Croqué is van jongs af aan gegrepen 
door hiphop: de muziek, cultuur en manier 
van leven. Het is haar manier van leven. 
Als programmamaker zet ze zich in om 
lokaal hiphoptalent een podium te geven in 
Arnhem en omstreken. Ze is ambassadeur 
van Gelderland Herdenkt, lid van de pro-
grammaraad van Theater a/d Rijn en een 
van de genomineerden van de Gelderse 
Bokaal 2019, een prijs van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds voor bijzondere prestaties in 
de Urban Arts scene. Een van haar missies is 
ook om de projecten fysiek toegankelijk en 
inclusief te maken. De Nieuwe Oost begeleidt 
haar in haar ontwikkeling als curator en pro-
grammamaker. 
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Anton van der Sluis studeerde in 2016 af van 
de Mime Opleiding van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Sinds zijn 
afstuderen is hij werkzaam in het gebied tus-
sen theater en dans: hij speelde o.a. in pro-
ducties van Igor Vrebac (Macho Macho, dat 
de Amsterdam Fringe Award 2016 won) en 
Jasper van Luijk (Happily Ever After). Via het 
talentontwikkelingsprogramma van Jakop 
Ahlbom Company startte hij met het ont-
wikkelen van eigen werk. Zo maakte hij Mind 
the Body, waarvan een proeve te zien was op 
Amsterdam Fringe Festival 2020 en meegaat 
in Moving Futures 2021. Bij De Nieuwe Oost 
onderzoekt hij het idee van de homo ludens.

Chayennah Morgenland-Batlajar is een jon-
ge danser en allround creative afgestudeerd 
aan de Arnhemse Urban dansopleiding. Ze is 
betrokken als uitvoerend producent bij o.a. 
hiphopfestival Soulcypher. Chayennah nam 
in 2020 deel aan de pilot van ons zakelijke 
talentontwikkeltraject bij theater en dans.

Dennis Spee is een Arnhemse producer/
componist, die met zijn project Reich/MNHM 
het stuk Music for 18 musicians van de 
Amerikaanse componist Steve Reich opnieuw 
arrangeert voor de progres sive rock/noise 
band MNHM, een band met drums, gitaar, 
basgitaar en bassax. In samenwerking met 
De Nieuwe Oost is Dennis momenteel bezig 
met het herschrijven van het werk. Steve 
Reich en management zijn geïnteresseerd 
in het project en gaan - na het voltooien van 
de partituren door Dennis - mogelijk over tot 
goedkeuring van de uitvoering van dit pro-
ject onder deze titel. 

KOWNU bestaat uit bandleden Xillan 
Macrooy (stem, songwriting, keys), Maurits 
Nijhuis (productie, drums, modular, mixi-
ng, mastering), Pascal Voorbraak (gitaar, 
productie) en Wannes Notenbaert (pro-
ductie, synths, bass, keys en mixing). Een 
nieuw geluid dat zowel in instrumentatie als 
in tekst een ode aan muzikale en culturele 
tradities vormt; inspiratie die zanger Xillan 
Macrooy haalt uit zijn rijke Surinaamse roots. 
Gesteund door eigenzinnige bandleden met 
verschillende achtergronden vormt KOWNU 

een organische en futuristische mengelmoes 
van invloeden. Samen verbinden zij het ver-
rassende en herkenbare, het heden en het 
verleden. Zij zijn in 2020 begonnen als nieu-
we makers bij De Nieuwe Oost en gaan hier 
werken aan een versterkt imago, nieuwe 
muziek en zowel nationale als internatio nale 
releaseplannen rondom een EP en album. 
Ze speelden op het Popronde Eindfeest van-
uit de Melkweg (livestream). Zanger Xillan is 
daarnaast één van de hoofdpersonen in de 
documentaire No Way Back van De Nieuwe 
Oost maker Isabelle Renate la Poutré. 

Lena Hessels  is een jonge talentvolle maker 
uit Wormer. Ze is gitarist/pianist, zangeres en 
songwriter. Ze gooide op haar 17e hoge ogen 
met haar EP billow, die goed werd ontvan-
gen op o.a. ESNS. In samenwerking met De 
Nieuwe Oost en producer Tender Blom werkt 
ze aan haar debuutalbum, waarin ze het 
elektronische muziekspectrum onderzoekt. 
Daarnaast werken we aan een doorvertaling 
van haar inhoudelijke concepten naar een 
live-show.

Merel Severs is performer en theater maker 
en studeerde in 2013 af als actrice aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze 
werkte de afgelopen jaren als performer 
voor verschillende (inter)nationale artiesten 
en gezelschappen zoals Mart van Berckel, 
Mehdi Farajpour, Sander Breure & Witte van 
Hulst en Khadija El Kharraz Alami. Ze werkte 
daarvoor zes jaar met Troubleyn/Jan Fabre, 
o.a. in Mount Olympus a 24 hour perfor mance 
en de hernemingen van zijn eerste voor-
stellingen The Power of Theatrical Madness 
en This is theater like it was to be expected 
and foreseen. Daar nam ze in 2018 ontslag 
en ondertekende met negentien andere 
ex-werknemers een open brief omtrent zijn 
grensoverschrijdend gedrag. Dit betekende 
een keerpunt in haar werkpraktijk, waarna ze 
besloot naast haar uitvoerend werk ook zelf 
te creëren. Met haar eerste werk, de solo: Let 
me tell you something you already know won 
ze de Best of Fringe 2020. In 2021 is ze te zien 
in SYZYGY van Jakop Ahlbom en gaat haar 
soloperformance op tournee.
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Merlijn Huntjens schrijft poëzie. In 2016, 2017 
en 2018 stond hij in de finale van het NK Poetry 
Slam. Merlijn portretteert in zijn poëzie gewo-
ne mensen in ogenschijnlijk gewone situa-
ties. Stiekem is de wereld bijzonder, magisch 
en vooral eeuwig, maar dat hebben de per-
sonages in de gedichten niet door. Merlijns 
werk verscheen onlangs  on line op de Revisor 
en Tijdschrift Ei, en gedrukt in Kluger Hans. 
Hij is letterenconsulent bij de provinciale cul-
tuurinstelling Huis voor de Kunsten Limburg 
en bedenker van de internationale poetry 
slam Borderlines in de Euregio Maas-Rijn. 
Merlijn is daarnaast ook maker bij PANDA en 
VIA ZUID.

Sihan Amghar schrijft voornamelijk gedich-
ten en korte poëtische verhalen. Haar teksten 
zijn ontstaan door en voor het podium, maar 
ook op papier komen haar teksten tot uiting. 
In 2014 won ze de El Hizjra literatuurprijs en ze 
heeft voorgedragen op o.a. het Rotterdams 
Lezersfeest, Spoken Beat Night, Woorden 
Worden Zinnen en het Crossing Border fes-
tival. Ze nam deel aan het Slow Writing Lab 
van het Nederlands Letterenfonds, waar-
binnen ze werkte aan een creatief onderzoek 
naar vrijheid. Daarnaast geeft zij schrijf- en 
performancelessen alsook dialoogsessies op 
zowel basisscholen, het vmbo en het mbo. 

Wensley Piqué is performer, theatermaker, 
poppenspeler, choreograaf en bewegingsdo-
cent. Hij studeerde af als regie- en theater-
docent aan de Toneelacademie Maastricht. 
De stijl van Wensley Piqué is fysiek, rauw, 
humoristisch en energiek. Als vaste speler bij 
theatergroep DOX was hij 11 jaar lang uitvoe-
rend performer. Met zijn voorstelling Granma 
deed hij mee aan het talentenprogramma 
Popster!. Wensley speelde voorstellingen in 

België, Duitsland, Polen, China en Suriname 
en stond op festivals als Oerol, de Parade, en 
Theaterfestival Boulevard. Hij werkte samen 
met De Toneelmakerij, verhalenfabriek 
Freak du Chique, theaterschool ON STAGE 
(Suriname), Amsterdamse Hogeschool voor 
Kunsten, Het Lab, De Bonte Hond, en Studio 
100. Naast performer en maker is hij dans- 
en theaterdocent met een passie en fasci-
natie voor verbinding maken tussen mensen 
onderling, tussen hemzelf en anderen, en 
tussen mens en natuur. Wensley is lid van de 
programmaraad van Theater a/d Rijn, en als 
maker verbonden aan Bijlmer Parktheater, 
Feikes Huis en Rose Stories. In 2020 ont-
wikkelde hij bij De Nieuwe Oost tijdens 
 #radicaallokaal de pilot van de een-op-een 
installatie Human Zoo waarin hij, in het kader 
van Black Lives Matter, de psychologie van 
eerste indruk onderzocht. Daarnaast be ge-
leidde hij Arnhemse jonge (amateur)makers 
tijdens The JAM (2020).

Yousra Benfquih is mensenrechtenjuriste en 
werkt aan de universiteit Antwerpen aan een 
doctoraat over gelijkheid in het onderwijs. 
Daarnaast schrijft ze poëzie en is ze spoken 
word-artiest. Ze volgde de opleiding Literair 
Schrijven aan de Academie van Borgerhout 
en won de text-on-stage wedstrijd Naft voor 
Woord 2017, waarmee ze in de voetsporen trad 
van laureaten als de Antwerpse stadsdich-
ters Maarten Inghels en Maud Vanhauwaert. 
Verder nam ze als opkomend literair talent 
deel aan de schrijfresidentie van deBuren in 
Parijs en werd ze genomineerd voor de Joost 
Zwagerman Essay-prijs. Daarnaast zijn 
columns van haar hand regelmatig te lezen 
in o.a. De Standaard, De Morgen, Knack en 
rekto:verso. 
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In dit vreemde jaar was ik even bang om mijn 
kansen en harde werk in rook te zien opgaan. 
Gelukkig had ik sterke ruggesteun: door de 
nauwe samenwerking met De Nieuwe Oost kon 
ik mijn focus behouden en hebben we proble
men in mogelijkheden omgezet. Dat heeft zich 
uitbetaald, en ik treed na dit jaar zelfs sterker en 
met meer perspectief de toekomst tegemoet. 

   - Minka Hebing, artiest/songwriter MINKA

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 pre-
sentatie 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.

A Mili (Milaisa Breeveld) haar sound is al jaren 
bekend in Suriname, maar ook Nederland 
mag uitkijken voor deze zangeres en rapper 
die haar vuur naar het Nederlandse podium 
brengt. Met een mix van hiphop, trap, r&b, 
soul, en funk zijn de shows van A Mili weer-
galoos, ijzersterk, en onweerstaanbaar. Ze 
rapt en zingt over thema’s als het vrouw-zijn, 
de liefde en haar roots. Bij De Nieuwe Oost wil 
ze zichzelf als artiest en haar sound opnieuw 
uitvinden. In haar schrijfproces werd ze bege-
leid door Freez, wat een terugkeer naar haar 
Surinaamse roots tot gevolg had. In plaats van 
met een band werkt ze aan een act met pro-
ducers en live DJ’s. Met De Nieuwe Oost werkt 
ze de komende tijd aan drie mini-albums en 
de visuele vertaling daarvan in videoclips 
die samen één korte film vormen. Milaisa is 
daarnaast achtergrondzangeres bij Jeangu 
Macrooy en zag het Eurovisie Songfestival in 
2020 gecancelled worden (maar krijgt in 2021 
opnieuw de kans). In herinnering van Rosa 
Parks bracht ze samen met Jeangu en Xillan 
Macrooy Lean On Me ten gehore in de tele-
visieuitzending van M (1.187.000 kijkers, niet 

opgenomen in Activiteitenformat). Ze is één 
van de hoofdpersonen in de documentai-
re No Way Back van De Nieuwe Oost maker 
Isabelle Renate la Poutré. 

fusus bestaat uit de multi-instrumentalis-
ten en producers Ruben Maathuis, Koen 
Vosmeijer en Koen Klunder. Met fusus wijden 
ze zich aan het samensmelten van hun roots 
in klassiek slagwerk en elektronische muziek. 
Met een imposante verzameling ontlede 
drumsets, melodisch slagwerk, synthesizers, 
effecten en samples bouwen ze een eigen 
universum van geluid. Met De Nieuwe Oost 
onder zoeken ze hoe ze hun complexe sound 
met een integere maar indrukwekkende live-
show op het podium kunnen krijgen, in kleine 
en grote variant. In 2020 deden ze hier o.a. 
tijdens residenties intensief onderzoek naar 
hoe in halflege popzalen en op alternatie-
ve locaties (waar akoestiek minder goed is 
en/of minder geluid mag worden gemaakt) 
toch een ‘high end’ live-ervaring kan worden 
gecreëerd, met koptelefoons en subwoofers. 



Berg van angst (repetitie) | Foto: Edwin Smits
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Ischa den Blanken is maker, speler, schrij-
ver en spreker. Hij studeerde af als theater-
docent aan ArtEZ en startte in 2020 een mas-
ter Continentale Filosofie aan de Radboud. 
Ischa maakt theater en podcasts, speelt in 
zijn eigen werk en in dat van anderen, schrijft 
gedichten en theater en treedt op als  spoken 
word artiest. Ischa’s werk ontstaat op de 
raakvlakken tussen taal, performance, muzi-
kaliteit en filosofie. Samen met De Nieuwe 
Oost ontwikkelde hij in 2020 3D – een  spoken 
word EP, waarin drie van zijn gedichten in 
drie verschillende media werden uitgegeven: 
als hoorspel, korte film en grafisch boekwerk. 
Met deze EP laat Ischa zien dat hij in uiteen-
lopende disciplines thuis is. 

Jordi Lammers schrijft proza en poëzie. 
In 2016 was hij de campusdichter van de 
Radboud Universiteit. Hij publiceerde ver-
halen en gedichten in De Revisor, Op Ruwe 
Planken en op De Optimist en schrijft essays 
voor rekto:verso. Je kon hem horen voor-
dragen op de Nijmeegse Kunstnacht, het 
Nijmeegs Boekenfeest en het International 
Literature Festival Utrecht, en bij deBuren op 
uitnodiging van Erwin Mortier. In het voorjaar 
van 2020 won Jordi Write Now!. Samen met 
zijn broer Rindert vormt hij de tweekoppige 
band Benji, waarin zij muziek en poëzie laten 
samensmelten. In 2020 wonnen zij de 3voor12 
Gelderland Award in de categorie Beste 
nieuwkomer. 

Laurens van de Linde is schrijver en muzi-
kant. Hij publiceerde in VOX, op De Optimist, 
in de literaire podcast Ondercast, en trad 
op tijdens onder meer het Valkhof Festival, 
Festival de Oversteek en het Nijmeegs 
Boekenfeest, en maakte een audiovoorstel-
ling voor Oorzaken Festival in samenwer-
king met 6 andere makers. In 2018 bracht 
Laurens onder de naam LRNS de cassette 
Indoor Astronauts uit, en in 2019 stond hij met 
Nederlandstalige liedjes in het voorprogram-
ma van Lucky Fonz III. Laurens is daarnaast 
onderdeel van BOYBAND, de literaire boy-
band. Hij is tevens programmamaker bij De 
Nieuwe Oost | Wintertuin en begeleider van 
Literaturjugend in Utrecht. Daarnaast was 
hij jarenlang hoofdredacteur van literair tijd-
schrift Op Ruwe Planken.

MAISON the FAUX is een internationaal suc-
cesvol modehuis en creative studio, van Tessa 
de Boer en Joris Suk. Ze onder zoeken nieuwe 
vormen van mode door middel van beleving, 
interactie en performativiteit. Het hand-
schrift van MAISON the FAUX kenmerkt zich 
door een maximalistische blend van mode, 
decor, styling en ruimtelijke vormgeving. 
MAISON the FAUX creëert “FAUXperiences”, 
totaalbelevingen die het publiek uitdagen 
om de wereld in een nieuw licht te zien. Bij De 
Nieuwe Oost brengen ze hun ervaring in het 
theater en onderzoeken ze de verdieping en 
betekenislagen in hun performances: waar 
liggen de grenzen tussen mode en theatrali-
teit, vorm en inhoud? In 2020 deden zij bij De 
Nieuwe Oost enkele residenties en werkte tij-
dens #radicaallokaal (oktober 2020) samen 
met Stef van Looveren, een in Antwerpen 
gevestigde multi disciplinaire genderfluïde 
kunstenaar, aan een onderzoek gericht op 
het verkennen van identiteit en personages 
en de (on)mogelijkheden van het theater in 
deze tijd.

MINKA (Minka Hebing) maakt frisse 
Nederlandstalige elektropop met lompe syn-
ths en lieve zang. Zwevend op haar beats 
neemt ze je mee haar roze wereld in. Speels, 
met scherpe teksten maar vooral ook dans-
baar. Want iedereen wil dansen op de muziek 
van MINKA. Mensen die niet willen dansen, 
die dansen stiekem. Klinkt als: een mix van 
De Jeugd Van Tegenwoordig en Merol. Minka 
zet, met enige naïviteit, onbevangenheid 
weer op een voetstuk. Met De Nieuwe Oost 
onderzoekt ze hoe ze zich compromisloos 
kan presenteren en met haar nieuwe liveshow 
een onuitwisbare indruk achter kan laten. In 
2020 ging haar single Wandelen Wandelen in 
het kader van 3FM Serious Request het hele 
land door, en werd haar vertolking Sorry van 
Nothing but Thieves voor diezelfde radiozen-
der enorm goed opgepikt. Dit laatste muzi-
kale uitstapje maakt ook dat ze inhoudelijk 
nieuwe richtingen op gaat en de verdieping 
in haar teksten op wil zoeken. MINKA is een 
van de pop-makers wiens ‘vlucht’ in 2020 
behoorlijk in de kiem werd gesmoord: ze had 
dit jaar zeker 20-30 shows in poppodia en 
op festivals gespeeld. Door een verscheiden-
heid aan livestreams, van PvdA-congres tot 
Facebook, en een show in de open lucht bij 
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het Burgerweeshuis, heeft ze haar publiek 
toch nog weten te bereiken en prikkelen (1.841 
live bezoekers en 18.510 livestream kijkers).

Munganyende Hélène Christelle telt een 
twintigtal bewogen levensjaren tussen Kigali, 
Eindhoven en Brussel. Ze schrijft maat-
schappijkritisch proza, essays, columns en 
maakt auditieve verhalen. Daarin werpt 
ze een heldere blik op concepten van 
zwart-zijn, vrouw-wording en thuiskomen. 
Munganyende schrijft voor platforms als 
Glamour, De Correspondent, One World en 
VOGUE. Ze is daarnaast een van de makers 
en hosts van de podcastserie Fufu & Dadels, 
waarin ze met Hajar Fallah en Suheyla Yalcin, 
drie millennial vrouwen van kleur, intieme 

taboe-doorbrekende tafelgesprekken voert. 
Momenteel werkt ze aan haar debuutroman 
Vreemd fruit die bij Uitgeverij Pluim zal ver-
schijnen.

Nicole Kaandorp schrijft verhalen, die onder 
andere verschenen in de Sampler van Das 
Mag, op De Optimist, en op het podium van 
Mensen Zeggen Dingen. Ze studeert aan de 
Schrijversvakschool. In 2018 stond Nicole 
op de shortlist van de Joost Zwagerman 
Essayprijs, in 2019 won ze de Lowlands 
Schrijfwedstrijd, en in 2019 én 2020 won ze de 
Amsterdamse voorronde van Write Now!. Ze 
is de helft van muziekduo Kopje Onder.

De Nieuwe Oost heeft mij dit jaar nieuwe inzichten gegeven, 
over hoe ik mij als maker tot de actualiteit kan verhouden 
en hoe ik dit als brandstof kan gebruiken voor mijn creaties. 
En misschien nog wel het belangrijkste: De Nieuwe Oost 
was meer dan ooit een safe space om ideeën uit te wisse
len, te sparren, en een luisterend oor te bieden en mee 
te werken aan de specifieke uitdagingen van deze tijd. 

   - Ruben Chi, choreograaf

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 vol-
gende fase gevestigd kan worden. In fase 3 wordt het proces bovendien circulair: deze makers 
begeleiden nu ook beginnende makers in fase 1.

Booi Kluiving zoekt in zijn voorstellingen 
actief de verbinding tussen digitale (jon-
geren)cultuur en het theater. Door vlogs, 
games en memes als belangrijke (vormen)
taal en primair uitgangspunt in het theater-
maken te brengen, vernieuwt hij het the-
ater van binnenuit. In 2020 maakte hij de 
theater performance Let’s Play, waarin 
hij de online gaming wereld letterlijk (niet 

alleen in thematiek) naar het toneel haalt. 
Sander Janssens schreef over Let’s Play in 
de Theaterkrant: Na Kek (2018), weet Kluiving 
ook nu weer zijn fascinatie voor online sub-
culturen en gebruiken naar een helder door-
gevoerd thea traal concept te vertalen. [...] De 
 online- en  offline-wereld gaan steeds meer 
door elkaar heen lopen. Een spannende inzet, 
die nu vooral verwarring en een licht gevoel 



Danscollectief Arnhemse Meisjes | Foto: Anna Fransen
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van onbehagen oplevert. De voorstelling 
ging in februari in première onder toen nog 
‘normale’ omstandigheden. Een deel van de 
tour werd geannuleerd en verzet, en vanuit 
Concordia werd Let’s Play getoond via een 
livestream. Tijdens een extra onderzoeks-
residentie onder de noemer #radicaallokaal 
bereidde Booi zijn nieuwe voorstelling De 
Memers voor, waarin hij zijn fascinatie en 
de theatrale mogelijkheden van de internet-
meme onderzoekt. 

Chris Lomans is schrijver, muzikant en pro-
grammamaker. Hen studeerde in 2017 af aan 
Creative Writing ArtEZ met de experimente-
le novelle Een mensvormig gat, waarin hen 
het poëtische en het prozaïsche probeert 
te laten versmelten, een ontwikkeling die 
samenvalt met de manier waarop een fictie-
ve stad wordt heroverd door de natuur. Chris 
werd geselecteerd voor het Slow Writing Lab, 
waar hen onderzoek deed naar vloeibaar-
heid binnen het lichamelijke en het spiritue-
le. Hen houdt van teksten die zich niet laten 
vangen in een genre. Chris is begeleider 
van Literaturjugend in Nijmegen, en droeg 

voor op onder meer Brainwash Festival, 
Wintertuinfestival, Nieuwe Types, en bij Perdu 
en Frontaal, waarbij hen zichzelf vaak bege-
leidde met bezwerende live soundscapes. In 
2020 nam hen deel aan de Parijsresidentie 
van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en 
verscheen hun chapbook Blijf de kou weg-
strijken bij Wintertuin Uitgeverij. 

FRINO bestaat uit (toneel)schrijver en perfor-
mer Koen Frijns en producer Ruben den Brok. 
In het voorjaar van 2019 brachten zij de ep 
Nestgeur uit en in 2020 volgde Grindtegeltuin 
met een succesvolle release via Booster 
Festival (livestream). The Daily Indie kop-
te: Wij sloegen behoorlijk achterover in 
onze bureaustoel toen we nietsvermoedend 
Grindtegeltuin aanklikten, gestuurd door 
Koen Frijns en Ruben den Brok AKA Frino. 
Het duo maakt niets minder dan keiharde 
brabohop en geloof ons: dit heb je nog nooit 
gehoord. Met De Nieuwe Oost werkt het elec-
tro brabohop-duo aan een doorvertaling van 
dit werk naar een release, opnames en video-
clips. 

De Nieuwe Oost heeft me in 2020 de kaders 
geboden die ik nodig had om een prettige, 
veilige en stabiele werksfeer voor mezelf te 
creëren. Zo heb ik me in een periode waarin veel 
mensen om me heen vastliepen juist stappen 
kunnen zetten in mijn artistieke ontwikkeling. 

   - Chris Lomans, schrijver, muzikant en programmamaker

Isabelle Renate la Poutré is fotograaf en 
documentairemaker in de muzieksector. Ze 
werkt in samenwerking met De Nieuwe Oost 
aan haar documentaire No Way Back waarin 
ze drie jonge artiesten (Jeangu Macrooy en de 
twee De Nieuwe Oost talenten A Mili en Xillan 
Macrooy van KOWNU) volgt in hun zoektocht 
naar identiteit, (muzikale) carrière kansen en 

hun vertrek hiervoor vanuit Suriname naar 
Nederland. Ze koerste voor de première van 
deze docu op IDFA 2020, maar heeft dit door 
de coronacrisis alsook door de opkomst van 
de BLM  be weging (en het inhoudelijke belang 
dit erin te verwerken) uitgesteld om verder de 
diepte in te duiken. 
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Jorina van der Laan studeerde in 2015 af 
aan Creative Writing ArtEZ. Met haar af-
studeerwerk Jongens zoals wij worden niet 
verliefd won ze in 2015 de Nieuwe Types 
Afstudeerprijs. Jorina droeg voor op diver-
se literaire podia en leverde een bijdra-
ge aan theatergezelschap Nachtgasten. In 
november 2020 verscheen haar chapbook 
Zuigelingen bij Wintertuin Uitgeverij. 

Ludwig Bindervoet is in 2012 afgestudeerd als 
acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Bij 
Toneelgroep Oostpool werkte hij in het verle-
den samen met Marcus Azzini, Eric de Vroedt 
en Jan Hulst en Kasper Tarenskeen. Hij was 
te zien in o.a. de producties They are just kids, 
On the Road, De Ilias, Allemaal Mensen en All 
Over -Acts of Love. Ludwig Bindervoet vormt 
samen met Jimi Zoet, Thomas Dudkiewicz 
en Marijn Alexander de Jong performance-
collectief URLAND, waarmee hij o.a. het suc-
cesvolle UR en De Internet Trilogie maakte. 
Ludwig wil zich, naast zijn auteurschap en 
makerschap bij URLAND verder ontwikkelen 
als theatermaker. In 2020 maakte Ludwig bij 
De Nieuwe Oost, in coproductie met URLAND, 
de voorstelling Patroon. Een persoonlijke solo, 
geschreven door zijn vader Erik Bindervoet, 
geïnspireerd op Brief an den Vater (1924) 
van Franz Kafka. Patroon ging in oktober 
2020 in premiere, ontving lovende recensies 
(Theaterkrant, de Volkskrant en NRC ****) en 
speelde in uitverkochte zalen in o.a. Arnhem, 
Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

Max Hermens schrijft proza. Zijn werk ver-
scheen 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 Valkhof Festival, Festival 
De Oversteek en het Wintertuinfestival. 
Daarnaast geeft hij schrijfcursussen op 
de Radboud Universiteit, en geeft hij les op 
ArtEZ. Zijn verhalen gaan over het platteland 
en de natuur, en over kinderen die op onbe-
nullige avonturen gaan. Deze verhalen wer-
den gebundeld in het chapbook Toch zonken 
ze niet, dat in 2019 bij Wintertuin Uitgeverij 
verscheen.

Merel van Slobbe schrijft proza en  poëzie. 
Ze studeerde filosofie aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, waar ze in 2016 cam-
pusdichter was. In 2017 won ze de Meander 
Dichtersprijs, en in 2018 nam ze de twee-
de prijs van de Turing Gedichtenwedstrijd 
in ontvangst. Merel is onderdeel van het 
dichters collectief Poẽzie Colada, dat literai-
re avonden op verschillende locaties orga-
niseert. In 2019 verscheen haar chapbook 
Aan de rand van een lichaam bij Wintertuin 
Uitgeverij. In februari 2020 stelde zij voor De 
Nieuwe Oost haar ideale talkshow samen 
tijdens de Wintertuinsessie bij Expoplu. Ze 
ging in gesprek met muzikant/dichter Roos 
Rebergen, literatuurwetenschapper Kila van 
der Starre en dichter Arno Van Vlierberghe 
over de mogelijkheden en toekomst van 
‘poëzie buiten de bundel’. 

NESS (Ernest Rodziekiewicz) is hiphop artiest 
uit Zwolle. Hij komt oorspronkelijk uit Polen 
waar hij tot zijn twaalfde heeft gewoond. 
Sinds 2016 maakt hij Nederlandstalige  rap- 
en hiphopmuziek op professioneel niveau en 
kwam via Junte Uiterwijk (Sticks) binnen bij 
De Nieuwe Oost. NESS wordt door deze en 
andere kenners ook wel gezien als een van 
de meest veelbelovende hiphop talenten uit 
Overijssel. De rapper is onderdeel van de rap-
formatie DFG uit Zwolle, waarmee o.a. sup-
ports werden verzorgd voor Rico & Sticks, De 
Jeugd van Tegenwoordig en meer. In novem-
ber 2019 bracht hij zijn vervolg EP Mentaal 
Sterker uit. In 2020 en 2021 richt hij zich bij De 
Nieuwe Oost op het schrijven en releasen van 
zijn debuutalbum. Het wordt een manifest 
voor een nieuwe denkwijze binnen de hiphop 
en een feest van tegenstrij dige emoties. 

Ruben Chi is danser, choreograaf en docent 
met roots in de hiphop. Hij is oprichter van de 
danscrew ‘Ghetto Funk Collective’, vijfvoudig 
winnaar Juste Debout en winnaar Summer 
Dance Forever 2019 categorie locking. Na zijn 
opleiding Artiest Urban in Arnhem, werd Chi 
internationaal bekend en geroemd als uit-
voerend danser (o.a. voor Armin van Buuren 
en Ladies of Soul) en reisde de wereld rond 
om te dansen in grote shows en battles. Naast 
danser en choreograaf is hij een spil in de 
hiphopscène van Oost-Nederland: als orga-
nisator van het hiphopfestival SoulCypher 
biedt hij door middel van  battles, jams, 
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workshops en talkshows een plek voor de 
cultuur in Arnhem én een platform voor uit-
wisseling tussen nationale en internationa-
le dansers. Bij De Nieuwe Oost werkt hij aan 
zijn ontwikkeling als choreograaf en dans-
maker. In 2020 werkte hij aan zijn voorstelling 
Moving Sounds, samen met dansers Argil 
“Synthazoid” Randon, Oscar “Ozzi” Starink 
en Thien Bao die eveneens de muzikanten 
waren. Midden in de repetities van Moving 
Sounds kwam de coronacrisis en de voor-
stelling moest worden geannuleerd. Er werd 
nog wel een poëtische vertaling in een korte 
film van gemaakt, die tijdens Moving Futures 
2021 te zien zal zijn. Daarnaast deed hij bij De 
Nieuwe Oost in 2020 tijdens #radicaallokaal 
vooronderzoek voor zijn solo Solitude met 
danser Joley Groeizaam (première oktober 
2021), en deed hij mee aan de pilot binnen de 
proeftuin jeugdpodiumkunsten. In 2020 en 
2021 is hij als choreograaf voor verschillen-
de pro jecten betrokken bij dansgezelschap 
Introdans (HubClub in 2020, End of Season in 
2021). 

Tim Hammer is een veelzijdig muziek-
theatermaker en poppenspeler. Als perfor-
mer is Tim een opvallende verschijning met 
een door veel mensen gewaardeerde excen-
trieke kwaliteit en uitstraling. Hij studeer-
de Muziektheater aan de ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten Arnhem (2012). Nadien ver-
diepte hij zich in het traditionele Bunraku 
poppenspel in Japan en studeerde per-
formance en zang bij het Roy Hart Theater 
in Zuid-Frankrijk. Tim wordt als maker niet 

alleen begeleid door De Nieuwe Oost, maar 
ook door KASKO (voorheen Kameroperahuis) 
en Ulrike Quade Company en is hij als spe-
ler en/of maker regelmatig te zien in produc-
ties en/of evenementen van deze productie-
huizen. In 2019 maakte hij de voorstelling The 
Art of Walking, een muzikale ode aan onze 
benen. Daarnaast werkte hij bij zijn resi-
denties bij De Nieuwe Oost aan het project 
Robotstories: Robot en theater in de zorg. In 
najaar 2020 ging zijn voorstelling Berg van 
de Angst in première (coproductie KASKO, 
voorheen Kameroperahuis): een ritueel in 
poppen theater, en een zoektocht naar onze 
sterfelijkheid.

Yentl van Stokkum schrijft poëzie, proza 
en toneel. Ze studeerde af aan HKU Writing 
for Performance en werd geselecteerd voor 
het talentontwikkelingstraject Slow Writing 
Lab. Haar werk is te lezen op onder andere 
Sample Kanon en Hard//hoofd. Gedichten 
van haar hand werden opgenomen in de bun-
del Nyx door Uitgeverij Chaos. Yentl droeg 
o.a. voor in Perdu, op het Betweterfestival, 
Dichters in de Prinsentuin, het Nijmeegs 
Boekenfeest en Lowlands. Als toneelschrij-
ver schreef Yentl voor Studio Figur, De Orde 
van de Dag, HNTjong en werd in 2019 de door 
haar geschreven voorstelling Chimo zei Lila 
genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. 
Yentl onderzoekt voor haar debuut bundel de 
grens tussen poëzie en séance, aan de hand 
van het leven en werk van Emily Brontë. De 
bundel Ik Zeg Emily zal begin 2021 bij Hollands 
Diep verschijnen.

De Nieuwe Oost heeft mij ook in 2020 weer 
een artistiek hart onder de riem  gestoken, 
met haar altijd betrokken mensen, met altijd 
goede ideeën  die je, vaak door zelf te dienen 
als voorbeeld, uitdagen om een betere en 
compassievollere schrijver te worden.

   Marjolein Visser, schrijver 
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Fase 4 / Uitstroom | 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 leiderschapskwalitei-
ten, positionering en marketing. Ze zijn bekend bij fondsen en hebben zich in fondsenwerving 
succes vol getoond. Ook hebben ze een artistiek team om zich heen gebouwd en een netwerk 
van professionals. Een deel van onderstaande makers is in de eerste helft van 2020 uitge-
stroomd, een ander deel pas met ingang van 2021. 

Corinne Heyrman studeerde Woordkunst in 
Antwerpen. Ze schrijft proza en non- fictie, 
maakt theater en radio. Corinne was wri-
ter-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, waar-
in zij het onderzoeken onderzoekt. Corinne 
maakt regelmatig voorstellingen en per-
formances. Ze tourde in de herfst van 2019 
met Het Zuidelijk Toneel met de voorstelling 
Toen mijn vader nog een gastarbeider was. 
Momenteel werkt zij aan haar debuutroman 
die bij De Arbeiderspers zal verschijnen.

Danscollectief Arnhemse Meisjes bestaat uit 
vijf 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 organi-
seert daarnaast maandelijkse professione-
le trainingen voor dansers en choreografen 
én maakt danstheatervoorstellingen in de 
openbare ruimte. In 2020 speelde zij, na de 
geannuleerde festivalzomer, haar voorstel-
ling Verlaten Vrouwen op de buitenplaats van 
Theater a/d Rijn in het kader van #radicaal-
lokaal en was hun korte film Memories of 
the Future te zien tijdens de online filmweek. 
De Theaterkrant over Verlaten Vrouwen: de 
nieuwe voorstelling van de Arnhemse Meisjes 
is niets om je eenzaam, treurig of verwaar-
loosd bij te voelen. Integendeel. Het half uur, 
buiten gedanst door het vijfkoppige collec-
tief, zoemt als vers afgeschoten bromtol rond 

over het zanderige grindplein van Theater 
a/d Rijn. De Nieuwe Oost begeleidt de 
Arnhemse Meisjes bij de professionalisering 
van hun eigen stichting en het uitwerken van 
een (artistieke en zakelijke) koers. Ze zijn per 
januari 2021 verzelfstandigd en werken aan 
een kindervoorstelling Op ‘t Randje (6+). 

Elske van Lonkhuyzen schrijft levensverha-
len en ultrakort, speels proza. Daarbij expe-
rimenteert ze graag met vorm. Zo maakte 
ze een haikukaraokeinstallatie, een familie- 
adventskalender, een reeks erotische plan-
tengedichten en een museumcatalogus van 
al haar korte broeken. Elske won de Opium 
Verhalenwedstrijd, staat regelmatig op het 
podium en haar verhalenbundel Met de 
beste bedoelingen verscheen bij Wintertuin 
Uitgeverij. Haar werk verscheen onder ande-
re op De Internet Gids, De Optimist, in De 
Titaan, Op Ruwe Planken en de Volkskrant. 
Elske was in 2015 Schrijver in Huis in een ver-
pleeghuis en ze geeft schrijfles aan ouderen 
in het De Nieuwe Oost impactproject Het 
Verhalenhuis. 

Gerjon Gijsbers schrijft proza. Hij is een 
graag geziene gast op podia. Hij trad op tij-
dens onder andere de Zwarte Cross, Mañana 
Mañana en Lowlands. Gerjon schreef voor 
Propria Cures en HP/De Tijd. In 2015 ver-
scheen 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.



Ruben Chi met Moving Sounds (filmopnames) | Foto: Bob Sizoo
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Helena Hoogenkamp schrijft proza, poëzie 
en theater. Ze studeerde Psychologie aan 
de UvA en Writing for Performance aan de 
HKU. Ze heeft tien toneelstukken op haar 
naam staan en droeg haar poëzie voor op 
talloze podia zoals Lowlands, de Parade, De 
Zwarte Cross en Oerol. Helena schrijft voor 
de VPRO Gids, Metropolis M, Theatermaker 
en De Internet Gids. In 2012 won ze de El Hizjra 
Literatuurprijs. Haar werk werd genomineerd 
voor de ITs RO Theater Award en geselec-
teerd voor Women Playwrights International 
Stockholm en Interplay Europe Madrid. In 
2015 verscheen Kleine zeemeermin, per 
ongeluk dood bij Wintertuin Uitgeverij. Op 
11 februari 2021 verscheen Helena’s debuut-
roman Het aanbidden van Louis Claus bij De 
Bezige Bij. Een poëtische roman over liefde 
en rouw, de dunne grens tussen werkelijkheid 
en fantasie, over zwijgen of je uitspreken. 
Helena’s debuut wemelt van begeerte, droef-
heid en seksualiteit. Een knappe en knispe-
rende debuutroman (****) volgens het NRC 
Handelsblad. 

Igor Vrebac is fysiek theatermaker en onder-
zoekt in zijn voorstellingen thema’s als gen-
der, seksualiteit en identiteit. Na Macho 
Macho (Dioraphte Best of Fringe Award) 
maakte hij bij De Nieuwe Oost zijn drieluik 
rondom gender af met de voorstellingen 
TRÆNS (2017) en HEROES (2018). Hij zoekt 
met zijn werk de fysieke grenzen van het 
lichaam op en brengt daarmee eigenaardi-
ge perspectieven op thema’s zoals gender, 
identiteit en seksualiteit. Menselijk gedrag 
is zijn grootste inspiratiebron. Door de inzet 
van herhalende bewegingen transformeert 
hij herkenbare gebruiken tot betekenisvolle 
nieuwe normen. In 2018 werd hij genomineerd 
voor de prijs van de Nederlandse Dansdagen 
als aanstormend choreografietalent. Naast 
acteren en theater maken, schrijft Igor ook 
aan korte filmscenario’s en geeft hij work-
shops en begeleiding aan performers in ver-
schillende (kunst)disciplines. In 2020 zou hij 
zijn nieuwe voorstelling OMG maken, maar dit 
werd in zijn geheel uitgesteld naar 2021. OMG 
komt voort uit de diepgewortelde behoefte 
te onderzoeken hoe en waar wij vandaag de 

dag in geloven en zal op Julidans in première 
gaan. 

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 novel-
le Als de vogel door het glas vliegt en werd 
daarna geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe 
en het Slow Writing Lab. Jante werkt aan 
haar debuutroman die bij uitgeverij Das Mag 
zal verschijnen.

Jelko Arts tekent strips en mengt literatuur 
met theater. In 2016 werd hij geselecteerd 
voor het Slow Writing Lab, waar hij werkte 
aan de overstap van schrijver naar strip-
maker. In april 2018 verscheen zijn chap-
book, de stripnovelle Hoe bijen de ruimte 
vullen bij Wintertuin Uitgeverij. Jelko werkt 
als presentator en interviewer voor festi-
vals als de Zwarte Cross, Crossing Border, 
Go Short, het Nijmeegs Boekenfeest en het 
Wintertuinfestival. Sinds 2019 treedt hij door 
het hele land op met het enige schrijvers-
collectief met danspasjes: BOYBAND, de 
literaire boyband. Jelko tekende voor onder 
andere deBuren, Awater en De Optimist.

Joost Oomen is dichter en schrijver. Hij publi-
ceerde de poëziebundels Vliegenierswonden 
en De stort en maakte de vinylsingle Joost 
Oomen. Joost is een begenadigd perfor-
mer 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 chap-
book 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 in 2017 geselecteerd voor CELA en in 
2018 nam hij deel aan de Parijsresidentie 
van Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Zijn 
debuutroman Het Perenlied verscheen begin 
november 2020 bij Uitgeverij Querido. Onder 
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meer recensenten van Tzum, NRC en Hebban 
schreven erover: Het boek is de papier gewor-
den performance, qua fruit en vrolijkheid - 
aldus de Volkskrant. Op 27 december vertel-
de Joost over zijn roman aan tafel bij VPRO’s 
Mondo. De Volkskrant riep hem onlangs uit 
tot het literaire talent van 2021. In het voor-
jaar van 2021 verschijnt zijn chapbook in ver-
taling bij de Italiaanse uitgeverij Tunué.

Jo Goes Hunting is een muzikale act die 
laveert tussen indierock en jazz met oneven 
ritmes, catchy hooks en maniakale geluids-
explosies. De band zoekt de grenzen op. 
Dit levert telkens weer een volkomen ander 
geluidsbeeld op met een heel eigen stempel. 
De band uit Nijmegen en Rotterdam experi-
menteerde bij De Nieuwe Oost met nieuwe 
vormen voor de liveshows waarin wordt gefo-
cust op artistieke ontwikkeling en een nieuw 
album. De band werkte onder begeleiding 
van De Nieuwe Oost samen met animator 
Alice Saey, waar onder andere een backdrop 
voor liveshows en een hypnotiserende video 
bij het nummer Carefull uit voort kwam, dat 
internationale aandacht kreeg (van Frankrijk 
tot Zuid-Korea) en tijdens de opening van 
GoShort 2020 in  première zou gaan met een 
live-performance. Deze en andere (interna-
tionale) filmfestivals vonden echter online 
plaats. 

Lisa Weeda schrijft proza. Ze maakt literair 
programma bij Mooie Woorden in Utrecht, 
geeft les aan ArtEZ hogeschool voor de kun-
sten en de Rockacademie en regisseerde de 
VR-productie ROZSYPNE over het oorlogsge-
bied in Oekraïne, die in maart 2019 in premiè-
re 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. 
In 2016 nam ze deel aan de Parijsresidentie 
van het Vlaams-Nederlands Huis deBu-
ren en verscheen bij Wintertuin Uitgeverij 
haar chapbook De benen van Petrovski. 
Momenteel werkt ze aan haar debuutroman 
die zal verschijnen bij Uitgeverij De Bezige 
Bij. Lisa is geselecteerd voor de tweede editie 
van CELA. Ze werkte samen met rapper NESS 

in het De Nieuwe Oost project Opgepoetst 
(waarin rappers en schrijvers met elkaars 
teksten aan de slag gaan) en met Brother Till 
voor Talkpoeder (waarin schrijvers en muzi-
kanten elkaar op het podium ontmoeten en 
improviseren). In maart 2021 verschijnt een 
Talkpoeder EP met hun bijdrage erop. 

Lotte Lentes schrijft proza en theater, werkte 
voor Das Magazin en het Vlaamse theater-
gezelschap 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, die in 2017 samen met een 
aantal korte verhalen en essays werd gebun-
deld onder de titel Een tweede keer kij-
ken. Lotte werd geselecteerd voor het Slow 
Writing Lab en voor CELA, een ontwikkel-
traject voor schrijvers en vertalers uit zes 
Europese landen. In 2017 nam ze deel aan de 
Parijsresidentie van het Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren. Momenteel werkt ze aan 
haar debuutroman die zal verschijnen bij 
Uitgeverij Cossee. Haar chapbook verscheen 
in het najaar van 2020 in Spaanse vertaling 
bij uitgeverij Lengua de Trapo.

Marjolein Takman schrijft proza en non-fictie. 
Ze houdt van het vertellen van verhalen, en 
doet dat regelmatig op diverse podia. Ze stu-
deerde 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 
bij Wintertuin Uitgeverij. 

Marjolein Visser schrijft proza en non-fictie. Ze 
studeerde Klinische Psychologie en Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingsstudies. 
Marjolein won verschillende schrijfwed-
strijden, waaronder Writing for Success, 
Write Now! en de VPRO Bagagedrager. Ze 
deed onderzoek voor verschillende hulpin-
stellingen en ministeries, is oprichter van 
de Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers 
en werkte hierin met nieuwkomers aan het 
boek Geen Plaats voor Steen. Momenteel 
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schrijft ze een ervaringenboek voor en over 
terminale patiënten met een hersentumor. 
Marjolein werd in 2016 geselecteerd voor het 
Slow Writing Lab. Daarna besloot ze uitge-
zette asielzoekers achterna te reizen. Een 
literair verslag van deze reis verscheen in de 
VPRO Gids en werd in 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 de Pax Vredesorganisatie. 
Haar tragikomische debuutroman Restmens, 
over leven zonder volgers, verscheen in 
maart 2020 bij Uitgeverij Podium. De roman 
werd lovend ontvangen en door Psychologie 
Magazine benoemd tot één van de vijf beste 
boeken van afgelopen jaar. 

Mart van Berckel is theatermaker en regis-
seur en maakt voorstellingen bij zowel De 
Nieuwe Oost, KASKO, Theater Sonnevanck als 
NNT/Club Guy & Roni. Daarnaast geeft hij les 
op verschillende theater(voor)opleidingen en 
werkte hij als regieassistent bij De Nationale 
Opera aan producties van o.a. Robert Wilson. 
In 2019 ging zijn radicaal beeldende voorstel-
ling Continenten in première, waarmee hij in 
2020 nog door Nederland zou touren. De tour 
werd in verband met COVID-19 deels gean-
nuleerd en in het najaar van 2020 succesvol 
hernomen. Daarnaast werkte Mart in 2020 
samen met acteur Laurien van Rijswijk aan 
voorstelling zonder titel voor een toeschou-
wer. Dit concept ontstond tijdens de stren-
ge lockdown in mei, ze wilden op zoek naar 
de ontmoeting, verbinding en intimiteit die 
iedereen zo miste. Het resultaat: een voor-
stelling met één toeschouwer, één actrice en 
één technicus in de zaal. De intieme perfor-
mance was tijdens #radicaallokaal te zien 
Theater a/d Rijn.

Muziektheatergroep BOT is een muzi-
kaal-theatraal viertal bestaande uit Geert 
Jonkers, Tomas Postema, Job van Gorkum en 
Doan Hendriks. De groep relativeert de waan 
van de dag in liedjes met een kop en staart. 
De voorstellingen zijn een combinatie van 
eigenzinnige poëzie, schurende humor, ram-
melend instrumentarium en fysieke arbeid. 
Dit maakt het werk van BOT tot een compleet 

eigen genre met een taal die inmiddels in 
heel Europa begrepen wordt. De Nieuwe Oost 
begeleidde het viertal in de laatste fase naar 
verzelfstandiging. Muziektheatergroep BOT 
is per januari 2021 volledig verzelfstandigd.

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 ande-
re 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 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 bre-
ken. In maart 2019 verscheen Nikki’s radiodo-
cumentaire Andreas Burnier, of hoe je op een 
klein vlot blijft drijven. Nikki is geselecteerd 
voor de tweede editie van CELA.

Simone Atangana Bekono studeerde in 
2016 af aan Creative Writing ArtEZ met een 
bundeling van gedichten en brieven geti-
teld hoe de eerste vonken zichtbaar waren, 
die in herdruk verscheen bij Wintertuin 
Uitgeverij in samenwerking met Lebowski 
Publishers. Simone trad op tijdens de Nacht 
van de Poëzie, het Wintertuinfestival, Read 
My World en Winternachten. Ze werd gese-
lecteerd voor het Slow Writing Lab en voor 
CELA, een ontwikkeltraject voor schrijvers 
en vertalers in zes Europese landen. Ze lever-
de bijdragen aan Zwart en Hoe het voelt om 
van kleur te zijn. 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 writer-in-residence van de Gentse 
Kunstinstelling Vooruit. In 2020 verscheen 
how the first sparks became visible bij The 
Emma Press, en bij Lebowski Publishers 
Simone’s debuutroman Confrontaties, die 
vier sterren kreeg in de Volkskrant: Dichter 
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Simone Atangana Bekono maakt de hoge 
verwachtingen waar met haar debuut-
roman Confrontaties. Vooral het woelige 
gevoelsleven van de hoofdpersoon is ver-
fijnd en indringend beschreven. In maart 
2021 werd bekend gemaakt dat Simone met 
haar debuut op de shortlist van de Libris 
Literatuur Prijs 2021 staat. De prijs wordt toe-
gekend aan de schrijver van de beste oor-
spronkelijk Nederlandstalige roman van het 
afgelopen jaar. Op 10 mei wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

Wibo Kosters is muzikant en dichter en 
maakte als afsluiting van zijn stadsdichter-
schap van Deventer de elpee Wegenkaart. 
Geïnspireerd door samenwerkingen met 
verschillende muzikanten, ontstond het idee 
voor een langspeelplaat met gedichten op 
muziek. Wibo stroomt per januari 2021 uit bij 
De Nieuwe Oost.

Wout Waanders schrijft poëzie en proza, 
en is een begenadigd performer. In 2019 en 

2020 was hij stadsdichter van Nijmegen. 
Zijn werk verscheen onder meer in Hollands 
Maandblad, Das Magazin, DW B 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. 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. In 2016 ver-
scheen de bundel ook als poster. Wout werkt 
als schrijfcoach op de HAN. Zijn debuutbun-
del Parkplan verscheen in het najaar van 
2020 bij Uitgeverij De Harmonie. Hij presen-
teerde de bundel coronaproof in een avond-
vullend programma bij Hubert (Nijmegen), 
met optredens van diverse artiesten én een 
draaimolen. Parkplan werd genomineerd 
voor de Herman de Coninckprijs, een jaarlijk-
se Vlaamse literatuurprijs voor poëzie. 

De Nieuwe Oost heeft ons ondanks 
corona achter de schermen enorm 
geholpen met het verhaal achter 
onze muziek, een sterk releaseplan, 
online én offline publieks bereik 
alsook de ontwikkeling van een uniek 
coronaproof liveshowconcept. 

   - Koen Vosmeijer van producerscollectief fusus



Balkonbeweging (i.s.m. Kunstcircuit Deventer) | Foto: Silvy Maatman
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#radicaallokaal: danser Joley Groeizaam in vooronderzoek Solitude van Ruben Chi | Foto: Edwin Smits
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Aantal producties: 104
Aantal bezoekers: 203.054

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 stichtingen 
De Nieuwe Oost | theater en dans, De Nieuwe 
Oost | Wintertuin en De Nieuwe Oost | pop. 
Deze activiteiten zijn niet altijd direct gekop-
peld aan onze  primaire functie als talentont-
wikkelingsplatform 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 bin-
nen ons netwerk en de gehele keten. Deze zijn 
niet alleen van belang voor de ontwikkeling 

van onze eigen makers, maar ook voor de stu-
denten, autodidacten en mid-careers in ons 
netwerk - zowel regionaal in Oost-Nederland 
als landelijk. 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 bijvoorbeeld ook als presenta-
tor, begeleider,  workshop  g ever of program-
mamaker. Op deze manier ontwikkelen zij 
een unieke positie en toch veelzijdig inzetba-
re beroepspraktijk.

Bij De Nieuwe Oost | Wintertuin zijn alle activiteiten uitgevoerd in alternatieve en online vorm. 
Bij De Nieuwe Oost | theater en dans alsook De Nieuwe Oost | pop moesten een aantal publieks-
evenementen in zijn geheel geannuleerd en/of verplaatst worden. 

TALENTONTWIKKELING

literatuur
Boekpresentatie Confrontaties Simone Atangana Bekono
Bundelpresentatie Parkplan Wout Waanders - 2 edities
Chapbookpresentatie Arnhem Jorina van der Laan en Chris Lomans
Radboud Honours programma
Campusdichterverkiezing
Lunchspreekbeurten - 3 edities
Schrijfworkshops - 5 edities

theater en dans
Proeftuin jeugdpodiumkunsten Ruben Chi en Introdans 
Onderzoeksresidentie Mart van Berckel en Jasper van Luijk 
Onderzoeksresidentie ArtEZ Liv Smáradóttir
Onderzoeksresidentie ArtEZ Laura Daeleman
Onderzoeksweek Igor Vrebac OMG
Onderzoeksweek Maison the Faux
#radicaallokaal Tim Hammer
#radicaallokaal Ruben Chi Solitude
#radicaallokaal Wensley Piqué Human Zoo
#radicaallokaal Anna Schoen (tgEcho) en ArtEZ
#radicaallokaal Booi Kluiving De Memers
#radicaallokaal Danscollectief Arnhemse Meisjes Verlaten Vrouwen
#radicaallokaal Maison the Faux
#radicaallokaal Arnhemse Meisjes en Ruben Chi dansfilms
#radicaallokaal Mart van Berckel voorstelling zonder titel voor één toeschouwer
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pop
Nieuwe Elektronische Waar - 15 edities (online)
De Nieuwe Notie - 4 edities
In de Bubbel KOWNU
In de Bubbel XS Druiprek
In de Bubbel Isabelle Renate la Poutré
In de Bubbel Lena Hessels
In de Bubbel Vera Bon
In de Bubbel NOPP/Lotte Pen
In de Bubbel Get Jealous
In de Bubbel Koen Frijns
Residentie MINKA
Onderzoeksresidentie fusus
Onderzoeksresidentie Twan Sallaerts & Jeroen Diepenmaat
Onderzoeksresidentie KOWNU

EDUCATIE & WERKPLAATS

literatuur
Cursus Literair schrijven - 4 reeksen
Literaturjugend Utrecht & Nijmegen - 20 edities
Deventer Schrijft - 2 reeksen
Workshop Max Hermens introductie Algemene Cultuurwetenschappen
Schrijfworkshop Corinne Heyrman
Virtual Reality-Workshop Lisa Weeda 
theater en dans
Uurtje Oost - 12 edities en 10 geannuleerde edities
The Jam - 2 uitvoeringen
Workshops Arnhemse Meisjes - 2 edities en 8 geannuleerde edities
Moving Futures Dance Research Symposium - volledig geannuleerd
Nieuwe makersmeetings - 3 edities waarvan 1 online

pop
Online Feedbackcafé - 15 edities (online)
World Domination/Sterrenstof - 1 editie en 5 geannuleerde edities
Coaching Music Support Fonds toekenningen

PRODUCTIES & UITVOERINGEN

literatuur
Wintertuinsessie Merel van Slobbe
Kroegcollege Boekenfeest
Poëziecurator TaalKunst bij Museum Het Valkhof - 9 publicaties
Ode aan de betekenis - 10 publicaties
Uitreiking Nijmeegse literatuurprijs

theater en dans
Dance Flavours Performance Nights - 1 editie en 2 geannuleerde edities
Voorstelling Moving Sounds door Ruben Chi - alle voorstellingen geannuleerd
Korte film Moving Sounds door Ruben Chi 
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Voorstelling Let’s Play door Booi Kluiving - 11 voorstellingen (waarvan 1 hybride online/offline) 
en 5 annuleringen
Vervolg tour/herneming Continenten door Mart van Berckel - 7 voorstellingen en 
2 annu leringen
Voorstelling Patroon door Ludwig Bindervoet - 14 voorstellingen en 10 annuleringen 
Voorstelling Berg van de Angst door Tim Hammer - 7 voorstellingen en 3 annuleringen
Voorstelling OMG van Igor Vrebac als openingsvoorstelling van dansfestival Julidans is in zijn 
geheel verplaatst naar editie 2021.

pop
3D door Ischa den Blanken - 4 uitvoeringen
Huis van de Maker - 1 editie en 3 geannuleerde edities
Boekencast - 6 afleveringen
Langspeelpraat - 2 edities
EP-opnames Talkpoeder 
Catch - 1 editie en 1 geannuleerde editie
Shows MINKA - 17 optredens, 15 geannuleerde optredens en 12 livestreams
Shows KOWNU - 1 livestream
Shows FRINO - 2 optredens, 5 geannuleerde optredens en 1 livestream
Shows fusus - 2 optredens en 1 livestream
Shows NESS - 10 optredens, 7 geannuleerde optredens en 1 livestream

FESTIVALS & EVENEMENTEN

literatuur
Nijmeegse Gedichtennacht
Nijmeegs Boekenfeest
Wintertuin2020: Close reading club - 4 edities
Wintertuin2020: Het grote gesprek - 4 edities
Wintertuin2020: De schrijfopdracht - 3 edities
Wintertuin2020: Nieuwe Types Afstudeerprijs
Wintertuin2020: podcastfestival
Wintertuin2020: FrontaalxWintertuin
Wintertuin2020: Biografie van een Vlieg - 2 edities
Wintertuin2020: laten we het een Safe space noemen - 3 edities

theater en dans
Arnhemse Uitnacht - 1 editie live in januari en een online event op 21 juni
Moving Futures Festival VI (geannuleerd) in 2021 volledig online
DansTREK - geannuleerd en verplaatst naar 2022
Operation Beats - 2 edities geannuleerd en verplaatst
SoulCypher - hiphopbattles - geannuleerd en verplaatst

pop
Kelderfest
Tuinfeest (geannuleerd)
Met ander woorden Festival (verplaatst naar 2021)
Vers en vuig (verplaatst naar 2021)
Dag van de IJssel (verplaatst naar 2021)
Music Meeting Achterhoek (verplaatst naar 2021)
Bang voor Kunst (verplaatst naar 2021)



Activiteitenoverzicht

56  |  Jaarverslag 2020

IMPACT

literatuur
Verhalenhuis - 3 reeksen
Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers - 2 reeksen
Schrijfcursus Alledaagse rouw 
Schrijfworkshops Buiten Zinnen - 5 edities
Presentatie Geen plaats voor steen

theater en dans
Workshops de Weekendschool 
Internationale Vrouwendag 8 maart in samenwerking met Rozet 

pop
Balkonbeweging - 131 optredens en 2 geannuleerde optredens

INTERNATIONAAL

literatuur
CELA introductieweek
Workshop Protestproza i.h.k.v. CELA
CELA Saturday Night Live
Curaçao: Kura di Kuenta - 2 reeksen
Wintertuin Curacao Festival

theater en dans
Vervolg tour/herneming Die Verwandlung door Sophie Mayeux - 11 voorstellingen

PUBLICATIES & UITGAVEN

literatuur
Notulen van het Onzichtbare
Vitamines voor de geest - 8 edities
Wie hoort er bij jouw >wij<? - Jantine Wijnja
Blijf de kou wegstrijken - Chris Lomans
Zuigelingen - Jorina van der Laan

theater en dans
Uitgave toneeltekst Patroon door Erik Bindervoet, met De Nieuwe Toneelbibliotheek
Uitgave Schrijvers op de Vloer - nieuw Nederlands toneelrepertoire i.s.m. Bellevue. 

pop
Nieuwe Elektronische Waar 14



Boekpresentatie van Wout Waanders’ Parkplan | Foto: SchulteSchultz Fotografie
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