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Bestuursverslag

Toelichting: 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 De Nieuwe Oost door
middel van een bestuurlijke unie onder beheersstichting 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.

BESTUURSVERSLAG DE NIEUWE OOST (CONSOLIDATIE) 2021
Inleiding
Dinsdag 24 augustus 2021, 11:30 uur: Ter voorbereiding op de opening van het cultuurseizoen 2021-2022 is choreograaf Ruben Chi in
de Muzenzaal van Musis Arnhem aan het
repeteren met zijn hiphopdansers en een
strijkkwartet van Phion. Het is wat warm en
onwennig: de hiphopdansers zijn de grond
onder hun voeten kwijt met het wegvallen
van de beat in de symfonische muziek, de
muzikanten krijgen het op hun beurt nogal benauwd van het moment dat Chi hen
vraagt hun bladmuziek éven weg te leggen.
Dit verlies aan houvast kreeg uiteindelijk
vorm in een genre-overstijgende podium
presentatie tijdens de Uitnacht in Musis
Arnhem, waarover in Arnhemse wandelgangen en -straten nog steeds gesproken wordt.

Phion en Ruben Chi vertegenwoordigen De Nieuwe Oost op de Arnhemse Uitnacht | Foto: Michael Bakker

De beat viel weg, onze bladmuziek werd
afgepakt. Wat doe je dan? Het wegvallen van
je fundament als startpunt voor een volledig
nieuwe vorm van creëren: het lijkt ironisch
genoeg nog de enige manier om te werk te
gaan in een post-corona maatschappij.
Het is een metafoor voor het proces waar
we als samenleving en cultuursector momenteel in verkeren. We verloren onze reguliere
houvast van almaar doorrazende crea
tieen publicatieprocessen, premièrezalen vol
publiek en festivalavonden in uitpuilende
poppodia, ondertussen uitkijkend naar een
terugkeer naar ‘de normale situatie’. Maar dit
verlangen naar die rechtstreekse terugkeer
lijkt inmiddels plaats te hebben gemaakt voor

een realistischere focus: een tweede, moeilijk
coronajaar zoals 2021 heeft ons doen beseffen dat de komende periode in het teken van
herstel en transitie moet komen te staan. Er is
schade aangericht, onder afstudeerders van
kunstvakopleidingen van de afgelopen twee
jaar, die zich slechts beperkt aan publiek
hebben kunnen presenteren. Bij zzp’ers, die
grote delen van hun activiteiten en inkomsten zagen verdampen en noodgedwongen
ander werk zochten - grotendeels buiten de
cultuursector. De zeer noodzakelijke en welkome steunpakketten van OCW zijn door De
Nieuwe Oost gebruikt om dergelijke schade
zo goed mogelijk te beperken. In de alinea
Inzet steunmiddelen OCW van dit bestuursverslag lichten we toe op welke manier we
dat hebben gedaan. Tekorten door de afwezigheid van publiek én de inkomsten daaruit
bleken echter onvermijdelijk.
Marjolein van Heemstra schreef in de
Volkskrant begin januari het essay ‘Als de
stoelen ook in 2022 leeg blijven, is dat een
teken dat theater voortaan anders moet’.
Ook bij De Nieuwe Oost constateerden we dat
het publiek lang niet altijd meer hongerig en
in grote getalen de lege stoelen vulde zodra
de sector weer open ging. Alles is anders.
Maar hoe moeten makers, instellingen en het
publiek zich aanpassen aan deze onvoorspelbaarheid die onze levens beheerst? Dat
is de vraag waar we ons in 2021 - en waarschijnlijk nog ver in 2022 - mee bezighouden.
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Van Heemstra schreef:
Alles verschuift en verandert, maar wij blijven ons vastklampen aan het idee
dat theater draait om de kunst die door het podium wordt gedragen, niet om
de kunst van het dragen zelf. Terwijl er om ons heen zo veel behoefte is aan
draagkracht. [...] Dan kan een podium ook een wandeling zijn, een podcast,
een ode in een achtertuin. Een klein ritueel om ons gezond te houden in een
ontwrichtende tijd.
Op zoek naar nieuwe vormen dus, nieuwe rituelen voor verbinding waarin (jonge)
makers de wereld en het publiek kunnen
troosten, verbazen, kantelen, engageren en
vermaken. Wat blijft er over, zonder houvast aan een beat of bladmuziek: het kleine
ritueel. In 2021 namen we zodoende de uitdagingen en ervaringen van het turbulente
2020 mee in een werkwijze om onze gestelde
doelen op het gebied van talentontwikkeling,
kennisdeling, programmering en publiek te
bereiken, hetzij in andere vormen. Hoewel
ook 2021 werd gekenmerkt door veel onzekerheid en weinig bewegingsvrijheid, hebben
we de successen en leermomenten uit 2020
meegenomen om onze activiteiten opnieuw
vorm te geven én achter de schermen te werken aan een bestendige sector.
Een voorbeeld van die nieuwe rituelen is de
posterroute die we organiseerden in aanloop
naar het Wintertuinfestival 2021. In na
volging van het succesvolle, landelijk uitgerolde posterverhaal van Jaap Robben in 2020,
brachten we afgelopen jaar een ode aan de
in juni 2021 overleden schrijver A.L. Snijders,
grootmeester van het Zeer Korte Verhaal of
het zkv. In De weg werd een selectie van zijn
zkv’s over twintig grote posters verspreid op
abri’s door heel Nijmegen, waar het publiek
al wandelend of fietsend de route met een
kaart kon afleggen.
Voor Nieuwe Types, in 2021 omgevormd
tot een hybride festival, stelden we gedurende de gehele kalendermaand maart een
on- en offline programma samen voor zowel
een lokaal als landelijk publiek. Zo kon het
festivalpubliek publiek luisteren, lezen en
kijken naar voordrachten van onontdekt
talent, naar pas gedebuteerde, veelbelovende schrijvers die met dichte boekhandels en podia moesten debuteren, kon men
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in de Arnhemse buitenlucht een bijzonder
verhaal lezen dat geplaatst was in reclamezuilen en winkeletalages, naar een podcast
luisteren over de stad Arnhem, verteld door
haar inwoners, het speciale festivalmagazine
Losbladige Notulen bestellen, meepraten in
een panelgesprek over de literaire branche
in coronatijd, of aanschuiven bij een digitale leesclub of lunchspreekbeurt. De meeste programma’s hadden een live (online)
presentatiemoment, maar bleven achteraf te beluisteren of te lezen via de festivalsite, ons digitale platform Notulen van het
Onzichtbare en de bekendere streamingsdiensten. Deze manier van festival maken gaf
ons de mogelijkheid verhalen in toenemende
mate transmediaal te maken: om inhoud over
meerdere platforms te vertellen die elkaar
aanvullen en uitdiepen. Zo breidden we onze
ervaring met podcasting uit en deden we
veel nieuwe ervaring op op het gebied van
beeld, in livestream, videoregistraties en literaire films. Nieuwe Types (en Wintertuin2020
daarvoor) hebben voor ons de toegevoegde
waarde van vastlegging aangetoond: programma’s die normaliter beperkt bleven tot
één ruimte en één plaats (en daarmee tot
één publiek) hebben nu een veel grotere reik
wijdte en toegankelijkheid gekregen door te
zijn opgenomen, vastgelegd en door online te
zijn gepubliceerd.
Ook de makers zelf zochten naar nieuwe
wegen en rituelen. Zo gingen multi-instrumentalisten en producers Ruben Maathuis,
Koen Vosmeijer en Koen Klunder bij De
Nieuwe Oost pop aan de slag met een eigen,
nieuw ritueel op het gebied van muzikale
publiekservaring. In plaats van volle clubs
met zwetende lichamen en dreunende subwoofers, ontwikkelden ze een intieme seated
headphone show die door maximaal 30

personen tegelijkertijd kon worden ervaren.
Ze deden in de aanloop van deze shows in
grote industriële ruimtes als de Arnhemse
Melkfabriek en het Nijmeegse Hubert uitgebreid onderzoek naar de manier waarop
hun gelaagde muziek het best tot hun recht
zou komen. Geen traditioneel podium; wel
een intieme ‘in the round’ set-up, met een
schitterende wereld van licht door Freek Ros
(lichtontwerp van o.a. De Staat) en kunstenaar Sven Signe den Hartog, en een optimale
muzikale ervaring door hoogwaardige koptelefoons in combinatie met een innovatieve
speakeropstelling.
Bij de afdeling theater en dans hebben we
gefocust op onze functie als Ontwikkel
instelling door middel van onderzoeks
residenties waarin makers de ruimte krijgen

voor artistieke verdieping en experiment. Om
het werk en de makers toch in aanraking te
brengen met publiek, toonden zij hun work
in progress tijdens Uurtje Oost. Wanneer dit
fysiek niet mogelijk was, gebeurde dit via
een livestream: publiek kon na een presentatie in vrije vorm via de chat vragen stellen in een nagesprek. Door de frequentie op
donderdagmiddagen en het directe contact
met maker(s) via livestream werd ook dit een
klein ritueel in moeilijke tijden. Onder anderen Booi Kluiving, Collective Prime, Patricia
van Deutekom, Jefta Tanate, Igor Vrebac,
Alioune Diagne en Rutkay Özpinar konden op
deze manier betaald aan het werk, hun artistieke praktijk uitdiepen én het maakproces
openstellen voor publiek. Een aantal is hier
terug te kijken.

MINKA | Foto: Geertjan Kuper
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Uitvoering beleidsplan 2021-2024
In het eerste jaar van het beleidsplan 20212024 hebben we gewerkt binnen onze nieuwe
functie in de BIS, waarbij we van Productiehuis
naar Ontwikkelinstelling getransformeerd
zijn. Deze focusverschuiving hebben wij met
beide handen aangegrepen om in deze periode de focus nog meer te verleggen van productie naar ontwikkeling. Dit heeft behalve
het feit dat er meer (financiële) ruimte voor
onderzoek en ontwikkeling is gekomen als
gevolg dat we in deze periode binnen de prestatie-eisen minder afgerekend worden op
bezoekersaantallen. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt echter dat de connectie met
het publiek voor de ontwikkeling van makers,
zowel ten aanzien van hun beroepspraktijk als artistieke ontwikkeling, van essentieel belang is. Het opbouwen, bereiken en op
nieuwe manieren verbinden van publiek aan
makers en hun artistiek werk blijft zodoende een zwaartepunt binnen de trajecten en
activiteiten.

Sectorontwikkeling
De focus op ontwikkeling komt niet alleen
tot uiting op het niveau van (individuele)
trajecten en maakpraktijken, maar ook op
sectorniveau. Als netwerkorganisatie zijn
we doorlopend bezig met het versterken
van de sector van binnenuit. Zo startten we
in 2021 met de pilot van De Generator, een
ontwikkeltraject voor zakelijk leiders, creatief producenten en mogelijkmakers in de
podiumkunsten in Gelderland en Overijssel.
Samen met partners Phion, Introdans, Musis
& Stadstheater Arnhem, Zwolse theaters,
Theater Sonnevanck, Toneelgroep Oostpool,
Stadsschouwburg en de Vereeniging Nij
megen, Schakel025 en Cultuuracademy
wordt jong zakelijk talent begeleid door middel van een (betaalde) werkervaringsplek
bij een van de partners, een programmalijn
van workshops en training, intervisiebijeen
komsten en (individuele) coaching. In 2021

zijn er in totaal acht talenten gestart in de
allereerste lichting van dit traject.
Op het gebied van publishing en de
letterensector vroeg de crisis om betere
samenwerking en afstemming tussen de
landelijk opererende literatuurfestivals en
-organisaties. Samen met het Nederlands
Letterenfonds nam De Nieuwe Oost | Winter
tuin in 2020 al het initiatief voor een sectorbreed samenwerkingsverband waarin kennisdeling, uitwisseling en versterking van
de eigen sector het gezamenlijk streven
vormen. In 2021 startten we onder de naam
VLAM (Verenigde Literaire Activiteiten en
Manifestaties) ons eerst gezamenlijke project: een onderzoek naar fair pay voor personeel, freelancers, auteurs en artiesten.
Ook de popsector in Oost-Nederland
ontwikkelde zich ondanks het gebrek aan
podiumpresentaties en live-optredens stevig door. Binnen het popconvenant 1 werd het
T.O.O.N.-overleg (Talentontwikkelingsoverleg
Oost Nederland) geïnitieerd. Binnen dit
overleg komt de uitvoerende laag binnen het convenant (denk aan talentmakelaars, en creatief producenten) bijeen om
te spreken en te sparren over diverse thema’s binnen talentontwikkeling. Een van de
concrete resultaten uit dit overleg is de intensievere afstemming van de beurstrajecten in
Overijssel. Daarnaast werd er met de provinciale Poppunten in samenwerking met het
Prins Bernhard Cultuurfonds in het najaar
van 2020 gestart met het Music Support
Fonds, een laagdrempelige subsidieregeling
voor muziekartiesten. In 2021 zijn de eerste
aanvragen toegekend en zijn inmiddels 45
Gelderse en 35 Overijsselse artiesten/acts
gesteund.

Makers & trajecten
In 2021 hebben we in totaal 63 makers begeleid (86 inclusief de trajecten binnen onze
samenwerkingsverbanden met partners). We
werkten aan het gemeenschappelijke doel

1
met partners De Basis (Nijmegen), Hedon Productiehuis (Zwolle), De Nieuwe Oost | pop (Deventer), de Poppunten
Overijssel en Gelderland, ArtEZ Conservatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle), GIGANT (Apeldoorn), Metropool (Hengelo/
Enschede), Luxor Live (Arnhem), Doornroosje (Nijmegen), Burgerweeshuis (Deventer), Hedon (Zwolle) en showcasefestival & popconferentie Booster (Enschede).
Nicole Kaandorp met robot Hero | Foto: Elke Decates
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om deze makers en hun artistieke producties
via een programma van openbare repetities
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. Deze intensieve
makerstrajecten zijn onze kerntaak en door
en door verweven met onze producties, festivals en activiteiten. Het zwaartepunt van
dit jaarverslag ligt dan ook in de beschrijving
van deze makers en trajecten vanaf pagina
27. Via het popconvenant in Oost-Nederland
komt een deel van onze financiering terecht
bij trajecten die (hoofdzakelijk) worden uitgevoerd door partners, waaronder De Basis
en Hedon Productiehuis. Deze trajecten zijn
beschreven in de bijlage op pagina 53 tot en
met 55 van dit verslag. Binnen De Generator
lopen er acht trajecten voor zakelijke talenten, waarvan één direct bij De Nieuwe Oost
en de rest bij partners. Daarnaast maken

Bestuursverslag

vier van onze makers op hun beurt ook weer
onderdeel uit van een ontwikkeltraject onder
de hoede van (Stichting) Typhoon op het
gebied van ‘inspirational speaking’ en een
versterking van hun beroepspraktijk, en zijn
drie van onze schrijvers onderdeel van CELA
(Connecting Emerging Literary Artists). Door
middel van dit Europese talentontwikkel
traject, waaraan 10 landen deelnemen, worden internationale mogelijkheden van de
schrijvers vergroot door masterclasses, uitwisseling en koppeling aan (jonge) vertalers
en literair professionals uit Europa.
In verband met de hoeveelheid en omvang
van onze activiteiten, hebben we in dit verslag daarvan alleen een overzicht opgenomen. Zie voor een complete beschrijving
van deze activiteiten de onderliggende jaarverslagen van De Nieuwe Oost | Wintertuin,
De Nieuwe Oost | pop en De Nieuwe Oost |
theater en dans.

Makers fase 1 theater en dans: 			
Makers fase 1 literatuur: 			
Makers fase 1 pop: 			
Totaal makers fase 1:

6
7
10
23

Makers fase 2 theater en dans: 			
Makers fase 2 literatuur: 			
Makers fase 2 pop: 			
Totaal makers fase 2:

2
4
8
14

Makers fase 3 theater en dans: 			
Makers fase 3 literatuur: 			
Makers fase 3 pop: 			
Totaal makers fase 3:

3
4
5
12

Makers fase 4 (uitstroom) theater en dans: 		
Makers fase 4 (uitstroom) literatuur: 			
Makers fase 4 (uitstroom) pop: 			
Totaal makers fase 4 (uitstroom):

3
7
4
14

Totaal aantal makers in een traject van
De Nieuwe Oost in 2021:

63

Totaal makers popconvenant partners

16

o.a. De Basis en Hedon Productiehuis

Totaal mogelijkmakers De Generator bij partners
Totaal aantal makers in een traject
bij partners ondersteund door
De Nieuwe Oost in 2021:

7

23

De Staat van het Verhaal, Smita James, Tjerry Conradi en Hannah Chris Lomans in gesprek | Foto: Ford Curlingford
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Reflectie op het resultaat
Ook in zakelijk en financieel opzicht was 2021 opnieuw een bijzonder jaar. Een deel van de
activiteiten werden niet of online uitgevoerd. De middelen beschikbaar gesteld via het steun
pakket zijn ingezet ter ondersteuning van makers en mogelijkmakers (zoals technici, producenten, redacteuren, programmamakers - veelal freelancers) die inkomsten zagen verdwijnen.
Dit door onder meer extra opdrachten uit te zetten, betaalde repetities en artistiek onderzoek te faciliteren, nieuwe (online) projecten een impuls te geven en aanvullingen te bieden
op honoraria of uitkoopsommen bij door COVID-19 onzekere of financieel gekorte (boekings)
opdrachten.
Financiële positie
De Nieuwe Oost voert het beleidsplan 2021-2024 uit. De balans- en exploitatierekening bestaan
uit de geconsolideerde jaarrekeningen van de vier stichtingen: stichting De Nieuwe Oost,
stichting Theaterwerkplaats Generale Oost, stichting Productiehuis Oost Nederland en stichting de Wintertuin. De financiële positie van zowel de delen als het geheel is solide. De totale
omzet van De Nieuwe Oost was € 3.220.019,--. De Nieuwe Oost boekte een negatief resultaat
van €2.999,--. Het balanstotaal staat op € 1.808.477,-- en er is een eigen vermogen ter hoogte
van €554.082,--. De totale algemene reserve is €223.442,--.

•
•

Liquiditeit (totaal vlottende activa + liquide middelen / kortlopende schulden) = 1,36
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen x 100%) = 30,7%

Bestemmingsreserve
De stand van bestemmingsfonds Gelderland is €23.115,--. 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 organisatie die, waar het gebouwen en huisvesting betreft, in transitie is.

•
•
•
•
•
•

reservering ontwikkeling podium €45.000,-reservering werknemerskosten €95.000,-reservering Provincie Gelderland €23.475,-reservering programmering €40.000,-reservering vervanging techniek €20.000,-reservering productiekosten €50.000,--

The Jam | Foto: Edwin Smits
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De Nieuwe Oost heeft een sterke financieringsmix die bestaat uit onder meer de landelijke BIS, Creative Europe, lokale overheden
(provincies/gemeenten), publieksinkomsten
van activiteiten en landelijke/internationale
(theater)tours, uitkoopsommen, verhuringen,
projectsubsidies van private/publieke fondsen en co-productie bijdragen. Dit betekent
dat de kwaliteit en continuïteit van onze kernactiviteiten op het gebied van talentontwikkeling gewaarborgd zijn. We hebben een
methode waarbij we uitstromende makers
en/of hun stichtingen in beginsel steunen
met financiële bijdragen dan wel bijdragen
in natura. Op termijn vragen we hen echter ook om honoraria of vergoedingen voor
ruimtegebruik, advies en dergelijke. Bij onze
schrijvers komt dat bijvoorbeeld tot uiting in
de 15% commissie die we vragen bij het binnenhalen van (grote) schrijfopdrachten.
De begroting is opgesteld vanuit de ervaring die de organisatie heeft met het inschatten van risico’s. In deze begroting is er voldoende dekking voor de vaste lasten en de
uitvoering van de prestatieafspraken. Het
meest variabel zijn de publieksinkomsten.
De coronacrisis heeft dit jaar dan ook effect
gehad op onze gangbare financieringsmix.
Inkomsten uit uitkoopsommen (o.a. volgens
commissie Scholten), opdrachten en projectsubsidies daalden, evenals de publieksinkomsten. Hier tegenover staan de inkomsten
uit het steunpakket van OCW.
De exploitatie van De Nieuwe Oost is
opgebouwd uit structurele financiering voor
talentontwikkeling en incidentele financie-

ring voor projecten die platforms (als festivals, producties, publicaties en tournees)
voor talenten creëren. In het geval van tegenvallende inkomsten (in de vorm van projectsubsidies, sponsoring en opdrachten) wordt
bijgestuurd op de 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
gebied van het ontwikkelen van innovatieve
verdienmodellen voor onze makers. Wij stimuleren actief het besef dat vaardigheden
binnen een artistieke beroepspraktijk ook
inzetbaar zijn in opdrachtsituaties buiten de
eigen sector. Zo zijn makers actief in de zorg,
het onderwijs, en als schrijver (onder meer
van jaarverslagen) binnen de publieke en
private sector.
Binnen onze netwerkmethode gaat bovendien veel aandacht uit naar langdurige, solide
samenwerkingsverbanden. Dat betekent dat
het grootste deel van de projecten gesteund
wordt door één of meerdere partners, waardoor de voortgang ervan wordt gegarandeerd. Partners dragen in deze verhouding
bij naar draagkracht, zoals bijvoorbeeld bij
reizend dansfestival Moving Futures, waar de
vijf dansproductiehuizen gedeelde verantwoordelijkheid dragen.

Frederike Luijten op de Nijmeegse Kunstnacht | Foto: Tycho van Dijk

17 | Jaarverslag 2021

Cultureel ondernemerschap

Personeelsbeleid en culturele codes
Ons personeelsbeleid is net als het artistieke
beleid gericht op ontwikkeling. Vaak komen
medewerkers binnen als stagiair en groeien
ze door naar andere functies. Ook komen
medewerkers regelmatig terug als maker of
redacteur. Er is sprake van lokale inbedding:
vrijwilligers bij onze festivals komen stagelopen (derde- en vierdejaarsstudenten), de vrijwilligerscoördinatie ligt vaak in handen van
oud-stagiairs. Goed werkgeverschap komt
ook tot uitdrukking in (bij)scholing, de
tachering en shadowworking bij internationale collega-organisaties (Madrid, Lissabon,
Pisa), jobcoaching en gratis voorstellings- en
concertbezoek.
Fair Practice Code
De Nieuwe Oost onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code. Intern en
extern voeren we het gesprek over de betekenis van de code en hoe we de principes hiervan naleven. Als ontwikkelinstelling voor de
culturele ondernemers van de toekomst hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied
van goed werkgeverschap en honorering. We
hanteren de Fair Practice Code bij het opzetten van de stichtingen, beroepspraktijken en
ondernemingen van (uitstromende) makers.
Daarnaast komen we als bemiddelaar op
voor betere honoraria voor auteurs en artiesten en de professionalisering van de sector
als geheel. In de huidige crisis, waarin de culturele sector onder een ongekende druk is
komen te staan, hebben we met de literaire
tak de fair practice code een terugkerend
onderwerp van gesprek gemaakt op de agenda van het landelijk letterensectoroverleg,
dat in 2021 de naam VLAM heeft gekregen.
Vanuit VLAM worden er gesprekken gevoerd
met het Letterenfonds, Lira, Kunsten’92 en de
Raad voor Cultuur. In oktober 2021 startten
we met een eerste gezamenlijke project: een
onderzoek naar fair pay. Hoe staan de veertien organisaties van VLAM21 er nu voor, wat
betreft fair pay voor personeel en artiesten,
en waar moeten we naar toe? Alle organisaties betrekken zowel hun personeel, freelancers als auteurs en artiesten bij het onderzoek.
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Door samenwerkingen en coproducties met andere organisaties en (kunstvak)
opleidingen maken we eerlijke betaling en
goede werkomstandigheden tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Als lid van de
NAPK blijven we voortdurend op de hoogte 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 uitgangspunt voor de beloning van onze medewerkers (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 onderhandelingen en (financiële) afspraken en volgen (de
ontwikkelingen rondom) de Wet WAB op de
voet. Voor honorering van auteurs en artiesten volgen we de richtlijnen van (branche)
verenigingen, de Schrijverscentrale en het
Lirafonds. Bij nieuwe producties of opdrachten 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 waarborgen. Wij creëren een veilige, gezonde en
plezierige werkomgeving voor al onze werknemers. Wij zijn ons bewust van de hoge
werkdruk in de sector. In 2020 is daarom in
zowel Arnhem als Nijmegen een personeelsvertegenwoordiging aangesteld, waar medewerkers terecht kunnen met vragen, klachten
en wensen, onder meer over overbelasting.
Omdat wij kunst maken en omdat kunst soms
ook de scherpe kanten van het leven laat
zien, willen we dat maakprocessen kunnen
plaatsvinden in een veilige werkomgeving
voor iedereen. Om deze reden is in 2021 voor
De Nieuwe Oost breed een werkgroep ‘transparantie & veiligheid’ aangesteld bestaande
uit een groep werknemers, ZZP’ers en makers
van De Nieuwe Oost onder leiding van onafhankelijk adviseur Marcel de Groen. Uit deze

werkgroep werd het protocol ‘Geestelijke en
fysieke veiligheid’ opgesteld: een document
voor iedereen die bij De Nieuwe Oost werkt
of komt werken, met daarin vastgelegd wat
we onder veiligheid verstaan, hoe we die willen waarborgen en een helder stappenplan
welke stappen gezet kunnen worden als die
veiligheid er even niet is.
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 directeur, de jaarlijkse zelfevaluatie van
de Raad van Toezicht en het werken met
profielen voor de Raad van Toezicht. Er is
een rooster van aftreden, er zijn reglementen voor de directie en voor de Raad van
Toezicht. Eventuele nevenfuncties die kunnen
conflicteren met een functie binnen de Raad
van Toezicht, worden expliciet benoemd. Op
dit moment zijn er op dit terrein geen conflicten. 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. Per april 2022
zal Eve Hopkins terugtreden uit het dagelijks
bestuur; op het moment van schrijven wordt
de sollicitatieronde voor een nieuwe directeur-bestuurder Performing afgerond.

Code Diversiteit en Inclusie
De Nieuwe Oost wil een plek zijn waar meerstemmigheid vanzelfsprekend is. We streven
er voortdurend naar een gastvrije organisatie te zijn, met een open, groepsgerichte cultuur waarin veel wordt samengewerkt, mensen elkaar ondersteunen en vertrouwen en er
een gedeelde verantwoordelijkheid 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, schrijvers en
partners echter een platform bieden waarop
een diversiteit aan kunstdisciplines, (gender)
identiteiten, culturele achtergronden en abilities een caleidoscopisch geheel aan perspectieven vormt. Dit vergt continu en kritisch (zelf)onderzoek, en actie.
De Nieuwe Oost draagt bij aan (culturele) diversiteit en inclusie door het stimuleren
van pluriform vakmanschap en door mogelijkheden en platforms te creëren die makers
in staat stellen traditionele structuren 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 verruimen onze blik door blinde vlekken te onthullen, bij andere netwerken aan te sluiten
en ‘geleefde’ kennis en expertise binnen te
halen.
Vanaf 2019 is De Nieuwe Oost bezig de Code
Diversiteit & Inclusie integraal in het beleid
te verwerken op het gebied van programma,
publiek, partners en personeel. Door onder
andere te gaan werken met een cultureel
divers breder bestand van curatoren, door
het diversificeren van ons scoutingsbeleid en
de begeleiding van makers en door aandacht
voor een bredere werving van nieuwe werknemers en stagiairs wordt eigenaarschap
uitbesteed, doorstroom bevordert en plaats
gemaakt voor meerstemmigheid.
In de jaren daarop hebben we meerdere organisatiebrede trainingen gevolgd (via
Ocullus Consultancy) met het oog op het
implementeren van de code in de organisatie,
waaronder training op het gebied van inclusievere personeelswerving. Daarnaast zijn we
ondertekenaar van het Charter Diversiteit
van Diversiteit in Bedrijf, die samen met ons
de voortgang en resultaten van het beleid
monitort, adviseert en praktische handvatten biedt. Per aandachtspunten zijn werkgroepen aangesteld en plannen van aanpak
gemaakt die voortdurend gemonitord, uitgebreid en doorgevoerd worden in alle facetten
van de organisatie: het maken van program-
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ma’s, het werven van publiek en in onze rol
van talentbegeleider en opdrachtgever. Elk
jaar wijden we meerdere teammeetings en
medewerkersbijeenkomsten 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 kunnen aanpassingen en
aanvullingen gedaan worden. Zowel de directie als het hoofd impactprogramma’s hebben het programma Inclusief Leiderschap
bij de Academie voor Cultuurmanagement
gevolgd.
Inclusie en diversiteit bij
publiek en programma

Op het gebied van programma zijn bij de
onderliggende stichtingen de afgelopen
jaren stappen ondernomen om ons programma diverser en inclusief te maken
op een zodanig wijze dat deze doorwerkt
in de verdere organisatie. Zo focust een
aantal impactprojecten bij de literaire
tak zich al een aantal jaren succesvol op
de talentontwikkeling en participatie van
doelgroepen zoals oudere mensen, nieuwkomers en bewoners van aandachtswijken.
Dit heeft in 2021 doorgewerkt in de koppeling van deelnemers uit deze programma’s
aan ons publicatieplatform Notulen van
het Onzichtbare, aan onze schrijfwerkplaats Literatuurnest en aan stageplekken
binnen de organisatie.
Bij theater en dans is er een programmaraad die bestaat uit zes leden met expertise,
netwerken en (culturele) achtergronden die
ervoor zorgen dat er een bredere vertegenwoordiging van de stad in onze organisatie
aanwezig is. Zij geven advies, dragen programma’s aan, initiëren projecten en brengen nieuwe publieksgroepen, partners en
makers in beeld.
We signaleren dat de bewustwording van
en extra aandacht voor diversiteit en inclusie tot zichtbare veranderingen 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 besteden we extra aandacht aan eerder ondervertegenwoordig-
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de genres zoals hiphop. We werken hiervoor
samen met Fakkelteit Recordings, een partnerschap dat begin 2021 ook geformaliseerd
is. In Arnhem zijn we initiatiefnemer van de
Hiphophub, een beweging die onder de leiding van dansmaker en -organisator Ruben
Chi de professionalisering en doorstroom
van talent met hiphoproots naar (gevestigde)
podia, gezelschappen en ontwikkeltrajecten
wil bevorderen. Hoewel het werken met en
voor hiphop een inherent artistieke keuze is,
zien we ook in het feit dat de hiphopcultuur
in essentie zeer inclusief is een (extra) belang
om die makers en mogelijkmakers een plek in
onze organisatie en/of makerspool te geven.
En zo bredere publieksgroepen te bedienen
die zich niet altijd gerepresenteerd voelen in
het huidige (cultuur)aanbod.

Inzet steunmaatregelen
voor compensatie zzp’ers en
behoud werkgelegenheid
Sinds juni 2020 heeft het ministerie van
OC&W in totaal vijf steunpakketten geregeld
voor de cultuursector om het wegvallen van
de publieksinkomsten door de lockdowns te
compenseren. Bij de aankondiging van het
eerste steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om zzp’ers
volledig te compenseren voor geannuleerde
opdrachten en om nieuwe opdrachten te
geven aan makers en uitvoerenden, zodat de
sector draaiende blijft. Helaas kon er ook het
afgelopen jaar slechts beperkt live gespeeld
worden, omdat de podia maar beperkt open
waren. Desondanks zijn er door de sector
allerlei nieuwe initiatieven ontplooid om
publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen.
In de volgende alinea’s geven we aan hoe wij
als werkgever met behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk
dienstverband en zzp’ers. Branchevereniging
NAPK, waar wij 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 waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te
vragen bij NAPK). Wij hebben deze richtlijn
gehanteerd voor onze opdrachtnemers. Bij
De Nieuwe Oost hebben we de middelen dan
ook geheel ingezet voor zzp’ers en makers
door middel van (door)betalingen bij annulering, door programma’s online te laten
plaatsvinden of door extra opdrachten uit te
zetten.
De Nieuwe Oost | Wintertuin
Bij De Nieuwe Oost | Wintertuin zijn de middelen in 2021 onder andere besteed aan 20
schrijfopdrachten voor ons online platform
Notulen van het Onzichtbare. In het kader
van ons online festival zijn opdrachten verstrekt aan podcastmakers voor 18 audioproducties. Daarnaast zijn we coproducent
van de podcast dat dus. in samenwerking
met Hard/hoofd. Verder hebben we extra
opdrachten verstrekt voor vier creatief producenten (voor coaching makers, projectbegeleiding et cetera) plus zes opdrachten aan
zzp’ers en makers voor onder andere redactiewerkzaamheden, het schrijven van (web)
teksten en programmamaken voor een online festival.
De Nieuwe Oost | theater en dans
Bij De Nieuwe Oost | theater en dans zijn de
middelen in 2021 onder andere besteed in
de vorm van onderzoeksresidenties (al dan
niet met een - online - publiek) waarvoor het
team van makers en zzp’ers fair practice/
cao-conform is betaald. Hierbij volgden wij
ten alle tijden de adviezen van Commissie
Scholten. Makers en technici werden zodoende doorbetaald voor geannuleerde/verzette voorstellingen en tourbeurten. Daarnaast
organiseerden we een Keti Koti viering met
een programma via livestream in zowel de
theaterzaal als een muzikale viering in de
open lucht. De presentaties van onderzoek
en ander work in progress tijdens Uurtje
Oost werden via livestream uitgezonden
(12 van de 17 edities) waarvoor alle makers
betaald werden, onder wie Booi Kluiving,

Collective Prime, Patricia van Deutekom,
Jefta Tanate, Igor Vrebac, Alioune Diagne,
Rutkay Özpinar. Voor Solitude van Ruben Chi
en Dance Flavours Performance Night van
Danscollectief Arnhemse Meisjes sloegen we
de handen ineen met Oostpool Stream voor
kwalitatieve, geregisseerde theateravonden
via livestream. We maakten videoportretten
van al onze makers, waarbij makers betaald
werden hieraan mee te werken. Verder kwamen de (extra) middelen ten goede aan o.a.
hernemingsrepetities (OMG van Igor Vrebac),
een extra residentie van mart van Berckel,
een bijdrage aan zakelijk ontwikkeltraject
De Generator en de werkgroep Veilig werken
protocol (waarin makers en zzp’ers betaald
meewerkten).
De Nieuwe Oost | pop
Bij De Nieuwe Oost | pop zijn de steunmiddelen besteed aan gages van artiesten en
de inzet van (extra) zzp’ers. Er werd met
behulp van deze middelen ruimte gemaakt
voor vier Online Feedbackcafés, waarvoor
muziekexperts (zzp’ers) zijn uitgenodigd om
zoveel mogelijk kennis over de Nederlandse
muziekindustrie te delen met artiesten uit
heel Nederland. Op de Kallumaan camping
organiseerden we in de zomer extra live-optredens voor makers van De Nieuwe Oost,
alsook makers uit de trajecten van het aangesloten popnetwerk/convenant. We hebben
een creatief producent betaald voor het (verder) uitwerken van onze podcasting, een projectleider voor het project Band voor Kunst en
gages voor ontwikkelresidenties van Robert
Vosmeijer (project Christian the Comet
Conqueror) en Ischa den Blanken (voorstelling 3D). Tot slot leverden we een substantiële bijdrage aan de ingediende plannen van
makers bij het Music Support Fonds, een
initiatief van de Poppunten Overijssel en
Gelderland in samenwerking met het Prins
Bernhard Cultuurfonds. We deden hiervoor
de opvolgende coaching van een aantal toegekende acts.
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Personeelsbezetting
Op 31 december 2021 had De Nieuwe Oost een personeelsbezetting van 27,3 fte in totaal, waarvan 20,67 fte vast en 6,63 fte tijdelijk. Per onderliggende stichting was de personeelsbezetting
als volgt:
De Nieuwe Oost | theater en dans: 7,06 fte vast en 3,58 fte tijdelijk (10,64 totaal)
De Nieuwe Oost | Wintertuin: 8,13 fte vast, 2,45 fte tijdelijk (10,58 totaal)
De Nieuwe Oost | pop: 2,95 fte vast, 1,6 fte tijdelijk (4,54 totaal)
De organisatie bestaat uit drie lagen. Ten eerste de directeur-bestuurders, die de dagelijkse
leiding van de stichting vormen. Deze wordt, conform de Code Cultural Governance, gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. Het directie-bestuur maakt onderdeel
uit van de artistieke kern, welke wordt ondersteund door een kernteam van afdelingshoofden. Directeur-bestuurder Eve Hopkins vertrekt per 1 april 2022. De wervingsprocedure voor de
opvolging is in december 2021 in gang gezet en wordt naar verwachting in mei 2022 afgerond.

Cutureel ondernemerschap

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 (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

AFDELINGSHOOFDEN

• Daphne Storms, hoofd creative producing
• Kim van Kaam, hoofd talentontwikkeling en personeel
• Willem Claassen, interim talentontwikkelaar
• Noortje Kessels, hoofd impact en fondsenwerving
• Laurens van de Linde, hoofd programma festival
REDACTIE, PRODUCTIE & PROGRAMMA

• Nikolai Serda
• Wim Koens
• Karlijn Ribbers
• Elke Decates
• Tom Verstappen
• Thom Wijenberg
• Nine Hoog Antink
• Marjolijn Dokter

• Myrna Eppings
• Merle Findhammer
• Quirijn Lokker
• Stefanie Liebreks
• Anne Lopes Michielsen
• Fleur Jeras
• Danique Jongbloed

TECHNIEK

• Rob Daanen
• Guus Broeren
• Tommy van den Broeck
• Edwin Smits
• Jochem van Gogh

Rico & Guan tijdens release show | Foto: Constance Captures
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MARKETING, PUBLICITEIT & EDUCATIE

• Lisanne Boomkamp
• Constance van Rheenen
• Erik Peters
• Debby Koster
• Nienke Aangenendt

• Naomi Engels
• Robin Arntz
• Nikkie Jessen
• Mirte ten Broek
• Laura Huberts

PUBLICITEIT & VORMGEVING

• Jos Lenkens
• Jolijn Ceelen

SCHRIJFBEGELEIDING

• Dennis Gaens
• Willem Claassen

ZAKELIJK & BUREAU/ADMINISTRATIE

• Floor Ruyters
• Femme van den Berg
• Linda Kokke
• Mirjam Grolle

• Erik van Dam
• Herma van Geresteijn
• Nathalie van de Loo

Ondertekening
Arnhem, 29 maart 2022

Eve Hopkins, artistiek directeur		

Frank Tazelaar, zakelijk directeur

Mart van Berckel tijdens een onderzoeksresidentie met Marlies Heuer en Thijs Bloothoofd | Foto: Victor Wennekes
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DE MAKERS: VIER FASES VAN TALENTONTWIKKELING
BIJ DE NIEUWE OOST
De Nieuwe Oost gelooft dat talent ruimte, rust en een veilige omgeving verdient om zich te
ontwikkelen en tot een volwassen en volledig makerschap te komen. In de trajecten die wij
onze talenten bieden is dat voldoende aanwezig, maar worden de makers ook uitgedaagd na
te denken over wat ze maken, en vooral: waarom.
Als ontwikkelinstelling zien wij een gat ontstaan tussen startende makers en het culturele
veld. We merken dat programmeurs, podia, grote theatergezelschappen, labels en uitgevers
vaak niet de middelen of tijd hebben om makers net zo intensief te begeleiden als wij dat doen.
Onze begeleiding zorgt voor een gedegen en inhoudelijke ontwikkeling van het makerschap
en voor de verbinding met een professioneel netwerk. Een netwerk dat zich niet enkel binnen
de eigen discipline afspeelt maar dat die grenzen overstijgt en dat zich verbindt met makers
en professionals uit het hele culturele veld.
Wat bieden wij onze makers?
Wij bieden makers een compleet platform: coaching en redactionele begeleiding bij de totstandkoming van nieuw werk (en dat kan van alles zijn: theater, tekst, muziek, performance,
crossovers, meer hybride vormen et cetera), optredens in onze producties en programma’s en
tijdens de evenementen die we organiseren, de publicatie van relevant werk (van cd’s tot zines
tot catalogi tot boeken tot posters, zowel digitaal als analoog), en de mogelijkheid om les te
geven binnen de verschillende workshopprogramma’s van De Nieuwe Oost. Daarnaast worden de makers op zakelijk gebied begeleid, geadviseerd en vertegenwoordigd. We beschikken
over een centraal kernpodium in Arnhem (Theater a/d Rijn) en ook in Deventer en Nijmegen
hebben we vaste locaties of partners voor presentatie. De premières vinden (overwegend)
plaats in Oost-Nederland, onze voorstellingsreeksen en tours trekken door heel Nederland en
in toenemende mate door Europa.
De vier fases van talentontwikkeling bij De Nieuwe Oost
De ontwikkeltrajecten van De Nieuwe Oost bestaan uit een viertal fases, maar worden op
maat gemaakt per maker: samen met onze begeleiders wordt gekeken naar de onderwerpen
en thema’s die relevant zijn voor iedere maker.
Het naar buiten brengen van een eindproduct (of dat nu een plaat, een voorstelling of een
boek is) is binnen het ontwikkeltraject een van de doelen, maar zeker niet het enige: onderzoeken, optreden, workshops geven en (commerciële) opdrachten uitvoeren dragen wat ons
betreft net zozeer bij aan de totstandkoming van een volledig en hybride makerschap en een
veelzijdige beroepspraktijk.
Wanneer een maker alle fases heeft doorlopen, werken we samen toe naar het einde van
het ontwikkeltraject. Ook wanneer de maker niet meer begeleid wordt door De Nieuwe Oost,
blijven we met hen in contact. Zo kan een maker ons altijd benaderen met een idee voor een
project en houden we de banden warm door hen te blijven betrekken bij onze eigen activiteiten.
In bijlage 2 zijn de makerstrajecten opgenomen van de partners binnen het popconvenant,
die (deels) gefinancierd en gefaciliteerd worden vanuit onze gelden voor talentontwikkeling.

Deelnemers aan de Schrijfwerkplaats | Foto: Sascha Reunes
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De makers: vier fases van talentontwikkeling

Fase 1 | duur op maat | 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. Bij performing kan dat ondersteund worden met
een residentie en presentatie, bij publishing met de ontwikkeling van nieuwe teksten of tracks
onder begeleiding. Deze fase leidt onder meer tot online publicaties en optredens.
Alioune Diagne is afkomstig uit Saint-Louis,
Senegal en sinds vijf jaar woonachtig in
Nederland (Kampen). Als maker toont hij vier
gezichten: danser, choreograaf, beeldend
kunstenaar en programmeur. De afgelopen tien jaar heeft hij op artistiek en cultureel vlak veel bereikt en betekend op lokaal,
nationaal en internationaal niveau. Zo zette
hij een multidisciplinaire culturele broedplaats op in Saint-Louis, waar hij jaarlijks het
internationale festival Duo Solo Danse voor
hedendaagse dans organiseert. Ook heeft
Compagnie Diagn’Art opgezet waarmee hij
dansproducties maakt die wereldwijd te
zien zijn. Hij heeft een groot netwerk in de
dans- en kunstensector in Afrika, Frankrijk,
Spanje en Brazilië. In Nederland wordt hij
zowel door De Nieuwe Oost als Stichting
DuoSoloDanspartners
ondersteund
bij
het verder opbouwen van zijn danspraktijk. Alioune heeft nauwe banden met het
Korzo Theater in Den Haag en in Kampen is
hij Huisgenoot bij de Stadsgehoorzaal. Bij
De Nieuwe Oost deed hij in 2021 twee residenties en werkte hij aan zijn voorstelling
Amour Amour Amour, die tevens meegaat
naar Moving Futures Festival 2022. ‘In dance
I show my soul, my body, my skin - my story.’
- Alioune Diagne
Amy Croqué studeerde Algemene Cultuur
wetenschappen aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam en specialiseerde zich in cultureel ondernemerschap, branding, citymarketing en erfgoed. Haar eindonderzoek bracht
haar naar Arnhem en daar bleef ze. Amy is
van jongs af aan gegrepen door hiphop: de
muziek, cultuur en manier van leven. Het is
haar manier van leven. De Nieuwe Oost begeleidt Amy in haar ontwikkeling als curator en
programmamaker. Als programmamaker zet
ze zich in om lokaal hiphoptalent een podium
te geven in Arnhem en omstreken. Dat doet
ze onder andere met eigen initiatieven zoals
Operation Beats en Operation Windows en
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programma’s bij de HipHopHub. Daarnaast
is ze lid van de Programmaraad van Theater
a/d Rijn en wil ze met deze rol kunst zo (fysiek)
toegankelijk mogelijk maken voor zoveel
mogelijk mensen. Naast deze rollen is Amy
ambassadeur van Gelderland Herdenkt en
was ze een van de genomineerden voor de
Gelderse Bokaal 2019, een prijs van het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor bijzondere prestaties in de Urban Arts scene. Daar werd ze
geprezen voor de manier waarop zij jongeren
inspireert. ‘Kunst opent kamertjes in je hoofd,
het is de beste therapie ever.’- Amy Croqué
Anton van der Sluis studeerde in 2016 af aan
de Mime Opleiding van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam in het gebied tussen
theater en dans: hij speelde o.a. in producties van Igor Vrebac (Macho Macho, dat de
Amsterdam Fringe Award 2016 won, en OMG
in 2021) en Jasper van Luijk (Happily Ever
After). Via het talentontwikkelingsprogramma van de Jakop Ahlbom Company startte
hij met het ontwikkelen van eigen werk. Zo
maakte hij Mind the Body, waarvan een proeve te zien was op Amsterdam Fringe Festival
2020. Met de gehele voorstelling stond hij op
Moving Futures 2021 en in Zaal 3 in Den Haag.
Anton is gefascineerd door de (on)mogelijkheden van het lichaam. Zijn werk verbeeldt
op poëtische wijze de pogende en soms
falende mens. In februari 2021 deed Anton
een residentie bij De Nieuwe Oost waar hij
het idee van de homo ludens, oftewel de spelende mens, onderzocht. ‘Als maker bij De
Nieuwe Oost voel ik mij gesteund door het
hele team. Ik heb een goede klik met iedereen. Het maken vind ik heel erg leuk, maar
ook heel erg spannend. Juist door die goede
vibes, kan ik die angst een beetje laten gaan
en naar de achterkant laten verdwijnen. Zo
kan ik me focussen op het gewoon doen en er
plezier in hebben.’ - Anton van der Sluis

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 progressive 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, dat overigens extreem veel arbeid met zich meebrengt; het overzetten van de originele partituur in de nieuwe versie van het stuk. 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 project onder deze titel.
Edna Azulay schrijft poëzie en toneel, en
performt op verschillende podia. In 2020 studeerde hen af aan de opleiding Writing for
Performance aan de HKU. Met hun afstudeerwerk een lichaam van water kan niet
breken – een verzameling liefdesbrieven
over water, liefde buiten structuren van kapitalisme, muziek, utopische verlangens, the
in-between en the not-yet-here – won hen
de onderzoeksprijs van de theaterfaculteit.
Belangrijke thema’s in hun werk zijn queer
utopieën, excessen, vervreemding, seksualiteit en verlangen. In 2019 ging hen met
deBuren op schrijfresidentie naar Parijs en
een jaar later werd hen geselecteerd voor
het Slow Writing Lab van het Nederlands
Letterenfonds.
Gerben Vaillant is schrijver en interdisciplinair performancemaker. Hij volgde de
mimeopleiding aan de AHK, waar hij een fascinatie ontwikkelde voor het maken van teksten en voorstellingen waarin de afstand tussen mens en realiteit centraal staat. Gerben
houdt zich bezig met waar het de mens
niet lukt om (onderdeel van) een geheel te
zijn. Daarbij staat vaak het lichaam in een
niet-passende omgeving centraal, of vormt
dat het vertrekpunt. Op dit moment hoopt
hij via het schrijven verder te komen in fysiek
onderzoek en via fysiek onderzoek verder te
komen in het schrijven. Momenteel werkt hij
aan voorstellingen bij onder meer Frascati en

doet hij onderzoek bij Over het IJ Festival en
Festival Cement.
Merel Severs is performer en theatermaker
en studeerde in 2013 als actrice af 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 performance en de
hernemingen van zijn eerste voorstellingen
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 solovoorstelling Let me tell
you something you already know won ze de
Best of Fringe 2020 en tourde ze in 2021 door
heel Nederland. Ook was ze te zien in SYZYGY
van Jakop Ahlbom. Merel zoekt graag de
samenwerking op. Zo is ze onderdeel van
een in Amsterdam gevestigde gezamenlijke
studio die ze deelt met makers en performers Annica Muller, Milou van Duijnhoven
en Barnaby Savage. ‘Severs is een begenadigd fysiek performer die gemakkelijk tussen
slapstick en ernst switcht, waardoor ze zowel
de pijnlijkheid als de absurditeit van de heersende rollenpatronen belicht.’ - Marijn Lems
in de Theaterkrant over Let me tell you something you already know
Merlijn Huntjens schrijft poëzie. In 2016, 2017
en 2018 stond hij in de finale van het NK
Poetry Slam. Merlijn portretteert in zijn poëzie gewone mensen in ogenschijnlijk gewone situaties. Stiekem is de wereld bijzonder,
magisch en vooral eeuwig, maar dat hebben
de personages in zijn gedichten niet door.
Merlijns werk verscheen online op de Revisor
en Tijdschrift Ei, en gedrukt in Kluger Hans.
Hij is artistiek leider van Borderlines: Euregion
Literature voor Limburg, en daarnaast ook
maker bij PANDA en VIA ZUID. In 2021 was
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Merlijn schrijfbegeleider bij Wintertuins
Schrijfwerkplaats en was hij verbonden aan
het project Robotstories. Momenteel werkt
Merlijn aan zijn chapbook, dat in augustus
2022 zal verschijnen.
KOWNU/Xillan Macrooy: KOWNU bestaat
uit bandleden Xillan Macrooy (stem, songwriting, keys), Maurits Nijhuis (productie,
drums, modular, mixing, mastering), Pascal
Voorbraak (gitaar, productie) en Wannes
Notenbaert (productie, synths, bass, keys en
mixing). KOWNU is 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. KOWNU vormde door
de eigenzinnige bandleden met verschillende
achtergronden een organische en futuristische mengelmoes van invloeden. In 2021 is de
band echter uiteen gegaan door verschillende aanleidingen maar in goed overleg, waarbij Xillan Macrooy als soloartiest van de band
de ruimte heeft gekregen om verder te gaan
met het werk van KOWNU. Xillan blijft met De
Nieuwe Oost werken aan nieuwe muziek met
zowel nationale als internationale releaseplannen rondom een EP en album.
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 ontvangen 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. In 2021 released ze haar
eerste single mare die direct de interesse van
de landelijke media wekte en leidde tot eerste shows, waaronder Hit the City festival in
Eindhoven.
Siham Amghar schrijft voornamelijk gedichten 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
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Lezersfeest, Spoken Beat Night, Woorden
Worden Zinnen en Crossing Border festival.
Ze nam deel aan het Slow Writing Lab van
het Nederlands Letterenfonds, waarbinnen
ze werkte aan een creatief onderzoek naar
vrijheid. Daarnaast geeft ze schrijf- en performancelessen en dialoogsessies op zowel
basisscholen, het vmbo en het mbo.
Steff Geelen is schrijver en theatermaker. In
hun werk onderzoekt Steff de manier waarop we kijken en bekeken worden. Hen probeert daarbij een taal te vinden voor liminale
zones, ruimtes of rituelen waarin de regels en
normen niet vastliggen, maar juist desoriënterend of ambigu zijn. Steff is als coach en
maker betrokken bij Poetry Circle Nowhere
en volgde in 2018 de theatervooropleiding
van Likeminds, waarna hen daar als maker
verbonden bleef. In 2020 werd hen samen
met 14 andere internationale kunstenaars
geselecteerd voor de 3Package Deal, een
ontwikkelbeurs van het Amsterdams Fonds
voor de Kunsten. In datzelfde jaar maakte
Steff twee voorstellingen: Ring Ding Ding, een
audiovisuele installatie over het leven van
voorwerpen, en Mannish, een persoonlijk filosofisch onderzoek naar de male gaze die in
première ging tijdens het Amsterdam Fringe
Festival. Hen schrijft proza, essays en poëzie
en publiceerde eerder op Hard//Hoofd, De
Optimist en in Kluger Hans.
Uschi Cop is schrijver en curator. In 2015
behaalde ze haar doctoraat in de taalpsychologie. Ze initieerde het feministische
platform Hyster-X, een schrijverscollectief
voor vrouwen en non-binairen, waarvoor ze
literaire podia en teksten cureert. Uschi’s
werk is zintuiglijk, scherp en belicht thema’s
als klimaatverandering, rouw, feminisme
en intimiteit. Ze draagt regelmatig voor op
verschillende podia, schreef columns voor
De Morgen en publiceerde korte verhalen
en poëzie in o.a. Kluger Hans, Ons Erfdeel,
Editio Magazine, Deus Ex Machina, en op
Virusverhalen. In 2018 werd ze geselecteerd
voor de Parijsresidentie van deBuren en in
2019 voor de Lage Landen schrijfweek van
Editio. Ze woont en werkt in Brussel.

Vanity Roxane Lammers van Toorenburg
is een creatieve duizendpoot. In 2021 is De
Nieuwe Oost in samenwerking met culturele instellingen uit het oosten van het land
gestart met het project De Generator, een
talentontwikkeltraject van een jaar voor
zakelijke talenten uit Oost-Nederland binnen de culturele sector, die de ambitie hebben om te groeien in de rol van zakelijk leider of creatief producent. Vanity is bij De
Nieuwe Oost in Arnhem gestart in dit traject.
Ze werkt al jaren in de creatieve en culturele
sector en heeft als DJ, creatief producer, programmeur, promotor, radiohost en designer
een een groot netwerk in de sector. Vanuit
een fascinatie voor hiphop maakt Vanity de
wereld graag mooier en kleurrijker met haar
organisatiekracht. Ze streeft naar een grotere diversiteit van de culturele sector door
ruimte te maken voor meer vrouwen in lineups.
Wensley Piqué is performer, theatermaker,
poppenspeler, choreograaf en bewegings
docent. Hij studeerde af als regie- en theaterdocent aan de Toneelacademie Maastricht.
De stijl van Wensley is fysiek, rauw, humoristisch en energiek. Als vaste speler bij theatergroep DOX was hij 11 jaar lang uitvoerend
performer. Met zijn voorstelling Granm‘ma
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 dansen theaterdocent met een passie en fascinatie voor verbinding maken tussen mensen
onderling, tussen hemzelf en anderen, en tussen mens en natuur. Daarnaast is Wensley
lid van de Programmaraad van Theater a/d
Rijn en als maker verbonden aan Bijlmer
Parktheater, Feikes Huis en Rose Stories. In
2020 ontwikkelde hij bij De Nieuwe Oost tijdens #radicaallokaal de pilot van de eenop-een installatie HUMANS waarin hij, in het
kader van Black Lives Matter, de psychologie
van de eerste indruk onderzocht. Deze installatie heeft hij in 2021 verder doorontwikkeld
en stond op meerdere plekken, zoals op What
You See Festival in Utrecht. Ook ontwikkelde
hij een passend educatieprogramma dat hij
in 2021 meerdere keren met mbo-studenten
uitvoerde.
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
stadsdichters 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.
Columns van haar hand zijn regelmatig te
lezen in o.a. De Standaard, De Morgen, Knack
en op rekto:verso.
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Fase 2 | duur op maat, gemiddeld 12-16 maanden
Deze fase staat in het teken van de vestiging en verdieping van het makerschap en de presentatie aan professionals uit het veld. Makers werken met een klein team toe naar een kleine productie die wordt getoond in thuisbasis Theater aan de Rijn en/of op andere plekken in het land
(kleine tour). Makers komen zo in beeld bij professionals uit het veld, zoals programmeurs, festivals en uitgevers. Anderen werken in een residentie aan de publicatie van een chapbook en/
of een ep-release. Het schrijven van een chapbook gebeurt onder begeleiding van een interne
en een externe redacteur. Een ep-release wordt begeleid door De Nieuwe Oost en externe
coaches.
fusus bestaat uit de multi-instrumentalisten 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
onderzochten ze in 2021 hoe ze hun complexe
sound met een integere maar indrukwekkende live show op het podium kunnen krijgen,
in kleine en grote variant. Voortbordurend op
hun eerdere onderzoek ontwikkelden ze IN
U NI, een uniek live concept met omvangrijk
lichtontwerp waarbij het publiek de muziek
ervaart via high-end koptelefoons. Dit leidde
in 2021 tot veel aandacht vanuit programmeurs en een aantal zeer geslaagde try-outs
en shows op bijzondere locaties. In 2022 gaat
fusus hiermee op tour.

Screenshot van de onlinesessie van Close Reading Club | Foto: Tom Verstappen

Ischa den Blanken is maker, speler, schrijver
en spreker. Hij studeerde af als theaterdocent aan ArtEZ en startte in 2020 een master Continentale Filosofie aan de Radboud
Universiteit. 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, muzikaliteit 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. In 2021 heeft hij hiermee
een aantal keer op het podia gestaan. Ook
is hij, in samenwerking met 3FM, NPO en De
Nieuwe Oost gestart met de ontwikkeling van
een uitgebreide podcast en hoorspel, RAAF.
Jordi Lammers schrijft proza en poëzie.

In 2016 was hij de campusdichter van de
Radboud Universiteit. Hij publiceerde verhalen en gedichten in De Revisor, Op Ruwe
Planken en op De Optimist en schrijft essays
voor rekto:verso. In 2020 won Jordi Write
Now!. Samen met zijn broer Rindert vormt hij
de tweekoppige band Benji, waarin zij muziek
en poëzie laten samensmelten. In datzelfde
jaarwonnen zij de 3voor12 Gelderland Award
in de categorie Beste nieuwkomer. In 2021
was Jordi schrijfbegeleider bij Wintertuins
Schrijfwerkplaats en gaf hij cursussen Literair
Schrijven aan studenten aan de Radboud
Universiteit. In het najaar van 2021 verscheen
Jordi’s Wintertuinsessie Kunstgras, een eenmalig clubblad waarin hij zijn twee passies
voetbal en literatuur combineert. In december verscheen bij Wintertuin Uitgeverij het
chapbook van Jordi onder de titel Slaap lekker, Hiroshi Yoshimura.
Laurens van de Linde is schrijver en muzikant.
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.
Voor het Oorzaken Festival maakte hij in 2019
met zes andere makers een audiovoorstelling
. In 2018 bracht Laurens onder de naam LRNS
de cassette Indoor Astronauts uit, en in 2019
stond hij met Nederlandstalige liedjes in het
voorprogramma van Lucky Fonz III. Laurens
is daarnaast onderdeel van BOYBAND, de
literaire boyband. Hij is tevens programmamaker bij De Nieuwe Oost | Wintertuin en
begeleider van Literatuurnest in Utrecht.
Daarnaast was hij jarenlang hoofdredacteur van literair tijdschrift Op Ruwe Planken.
In december 2021 verscheen Laurens’ chapbook Paviljoen van het tijdelijke geluk bij
Wintertuin Uitgeverij.
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LAVALU (Marielle Woltring) is muzikant, zanger en songwriter. Marielle is autodidact
in componeren en arrangeren en schreef
o.a. voor het Residentie Orkest, NoordNederlands Orkest en Het Gelders Orkest.
Ze componeerde alle muziek voor het theaterspektakel Het Pauperparadijs van Tom
de Ket. In 2019 werd ze hiervoor als eerste
vrouwelijke componist ooit genomineerd
voor een Musical Award voor ‘Beste Muziek’.
Naar aanleiding van die nominatie schreef
zij in NRC een vlammend opiniestuk onder
de kop ‘Meiden, laat je niet afremmen.’ Met
haar soloalbums Solitary High (2017) en
Midair speelde zij shows in binnen- en buitenland. Bij het maken van haar drieluik Rise
vroeg LAVALU zich af: Hoe is mijn leven als ik
het zelf inricht? En wat voor muziek maak ik
dan? Dit leidde tot een samenwerking met De
Nieuwe Oost voor het laatste deel van haar
drieluik, het album Earthbound. Marielle
laat hier een aantal vertrouwde patronen
los; ze werkt samen met violist Roosmarijn
Tuenter en cellist Paul Rittel met wie ze, versterkt door elektronische componenten, de
rauwe randjes van het muzikale spectrum
opzoekt. Earhtbound wordt uitgebracht in
het voorjaar van 2022, op datzelfde moment
start tevens haar tour.
MAISON the FAUX is een internationaal
succesvol modehuis en creative studio van
Tessa de Boer en Joris Suk. Samen onderzoeken ze nieuwe vormen van mode door middel van beleving, interactie en performativiteit. Het handschrift van MAISON the FAUX
kenmerkt zich door een maximalistische
blend van mode, decor, styling en ruimtelijke
vormgeving. Met de ‘FAUXperiences’ creëren
ze totaalbelevingen die het publiek uitdagen om de wereld in een nieuw licht te zien.
MAISON the FAUX werkte samen met o.a.
Centraal Museum, Club Guy & Roni en Down
the Rabbit Hole Festival en hun werk was eerder te zien tijdens Amsterdam Fashion Week,
Tokyo Fashion Week, Los Angeles Fashion
Week en New York Fashion Week. Bij De
Nieuwe Oost onderzoekt MAISON the FAUX in
het theater de verdieping en betekenislagen
in de performances: waar liggen de grenzen
tussen mode en theatraliteit, tussen vorm en
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inhoud? In 2021 deden ze twee residenties in
Theater a/d Rijn. De eerste residentie was
in samenwerking met food designer Katja
Gruijters en performer Arno Verbruggen,
waarin de zintuiglijke relatie tussen performance, eten, vormgeving en mode werd
onderzocht. In de tweede residentie ontwikkelde MAISON the FAUX materiaal voor een
multidisciplinaire installatie die in februari 2022 als onderdeel van de tentoonstelling
FLESHPOT un Triptyque by MAISON the FAUX
in Kunsthal Kade in Amersfoort te zien is. In
september 2021 won MAISON the FAUX de
Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2021, met het
prijzengeld van € 60.000 de grootste podiumprijs van Nederland.

auditieve reis die met behulp van muziek
en visuele elementen wordt weergegeven.
Centraal staat ‘Christian’, de personificatie
van de persoonlijke reis die iedereen in het
leven aflegt. De afgelopen vier jaar heeft
Vosmeijer aan een album gewerkt dat op alle
vlakken voelt als een grote stap voorwaarts
in zijn carrière. Snelle ritmes wisselen zich
af met langzame, melodramatische paden.
Intense sound designs ontvouwen zich tot
rustgevende drones en texturen. De show is
een complete belevenis waarin de bezoeker

mee wordt genomen op een reis in de wereld
die Robert en zijn team telkens opnieuw ontwerpen. De locatie waar de show plaatsvindt,
dient als koepel voor de wereld van Christian
en wordt elke keer op de meest holistische
vorm benaderd. Daarnaast wil Vosmeijer wijken voor een traditionele opstelling, waarbij niet de artiest centraal staat, maar de
totaalbeleving. Met De Nieuwe Oost verdiept
Vosmeijer het onderzoek en startte hij in 2021
met een aantal residenties en try-outs om
het live concept verder vorm te geven.

Munganyende Hélène Christelle telt een
twintigtal bewogen levensjaren tussen Kigali,
Eindhoven en Brussel. Ze schrijft maatschappijkritisch 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
samen 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 verschijnen.
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.
Robert Vosmeijer, ook bekend als De Sluwe
Vos, is producer en DJ. Christian The Comet
Conqueror is het nieuwe multidisciplinaire
project dat hij samen met De Nieuwe Oost
ontwikkelt. Het project is een artistieke en

Bezoekers van Bij eb is je eiland groter | Foto: Elske Nissen
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Fase 3 | duur op maat, gemiddeld 12-16 maanden
De Nieuwe Oost ondersteunt makers in deze fase bij de verdieping en de verbreding van hun
netwerk. Ze maken grotere producties met meer speelbeurten, of werken samen met een
agent of boeker. De maker profileert zich steeds meer in een eigen beroepspraktijk en bouwt
een netwerk om zich heen. Verdieping en onderzoek staan centraal (nog steeds onder begeleiding, maar minder intensief), naast de zakelijke ontwikkeling van een beroepspraktijk die in
de volgende fase gevestigd kan worden. In fase 3 wordt het proces bovendien circulair: deze
makers begeleiden nu ook beginnende makers in fase 1.
Booi Kluiving zoekt in zijn voorstellingen
actief de verbinding tussen digitale (jongeren)cultuur en het theater. Door vlogs,
games en memes als belangrijke (vormen)
taal in het theatermaken te brengen, vernieuwt hij het theater van binnenuit. Sander
Janssens schreef over Let’s Play (2020) in de
Theaterkrant: ‘Na Kek (2018), weet Kluiving
ook nu weer zijn fascinatie voor online subculturen en gebruiken naar een helder doorgevoerd theatraal 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 van onbehagen oplevert.’ Tijdens zijn
studie aan de Toneelschool Arnhem speelde
Booi onder andere in de voorstelling Normale
Gewone Mensen van Toneelgroep Oostpool.
Zijn eigen voorstellingen stonden meerdere malen op het Fringe Festival en tourden
door theaters in heel het land. In 2021 deed
Booi tijdens een residentie onderzoeknaar
memes, waarmee hij een start maakte aan
de voorstelling De Memers. Ook ontwikkelde
hij De Analoge Meme Maker©, een installatie
waarmee iedereen - jong of oud, begaan met
meme-cultuur of nog onwetend - live analoge memes kan maken. De Analoge Meme
Maker© is vaker ingezet als educatieve workshop op onder andere middelbare scholen en
culturele evenementen.
Hannah Chris Lomans is schrijver, muzikant
en programmamaker. Hen studeerde in 2017
af aan Creative Writing ArtEZ met de experimentele novelle Een mensvormig gat, waarin hen het poëtische en het prozaïsche probeert te laten versmelten, een ontwikkeling
die samenvalt met de manier waarop een
fictieve stad wordt heroverd door de natuur.
Hannah Chris werd geselecteerd voor het
Slow Writing Lab, waar hen onderzoek deed
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naar vloeibaarheid binnen het lichamelijke
en het spirituele. Hen houdt van teksten die
zich niet laten vangen in een genre. Hannah
Chris is begeleider van Literatuurnest in
Nijmegen, en droeg voor op onder meer
Brainwash
Festival,
Wintertuinfestival,
Nieuwe Types, en bij Perdu en Frontaal, waarbij hen zichzelf vaak begeleidde met bezwerende live soundscapes. In 2020 nam hen
deel aan de Parijsresidentie van het VlaamsNederlands Huis deBuren. De tekst die hen
in Parijs schreef is gepubliceerd in De Gids.
Ook verscheen in 2020 hun chapbook Blijf
de kou wegstrijken bij Wintertuin Uitgeverij.
Momenteel werkt hen aan een debuut bij De
Bezige Bij.
Jorina van der Laan studeerde in 2015 af
aan Creative Writing ArtEZ. Met haar afstudeerwerk Jongens zoals wij worden niet
verliefd won ze in 2015 de Nieuwe Types
Afstudeerprijs. Jorina droeg voor op diverse literaire podia en leverde een bijdrage 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
verleden 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, De Ilias, Allemaal Mensen en All
Over - Acts of Love. Ludwig Bindervoet vormt
samen met Jimi Zoet, Thomas Dudkiewicz
en Marijn Alexander de Jong performancecollectief URLAND, waarmee hij o.a. het
succesvolle UR en De Internet Trilogie maakte. Ludwig wil zich, naast zijn auteurschap
en makerschap bij URLAND, verder ontwikkelen als theatermaker. In 2020 maakte
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Ludwig bij De Nieuwe Oost, in coproductie
met URLAND, de voorstelling Patroon. Een
persoonlijke solo, geschreven door zijn vader
dichter Erik Bindervoet en geïnspireerd op
Brief an den Vater (1924) van Franz Kafka.
De voorstelling ontving lovende recensies
van de Theaterkrant, de Volkskrant (****) en
NRC Handelsblad (****). In verband met de
toen geldende coronamaatregelen moest de
succesvolle tour in 2021 vroegtijdig worden
afgebroken. Inmiddels is Ludwig zelf vader
geworden en krijgt de voorstelling in 2022
een verdieping, waarna hij in reprise gaat.
‘Virtuoos en onnavolgbaar. Liefdevol steekspel tussen zoons en hun vaders. Eindeloos
boeiend totaaltheater.’ - Marijn Lems (NRC)
over Patroon.
Max Hermens schrijft proza. Zijn werk verscheen onder andere in Das Magazin en
op rekto:verso, deFusie, Hard//hoofd, De
Optimist en De Internet Gids. Hij droeg onder
meer voor op het 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 onbenullige avonturen gaan. Deze verhalen werden 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 campusdichter was. In 2017 won ze de Meander
Dichtersprijs, en in 2018 nam ze de tweede
prijs van de Turing Gedichtenwedstrijd in
ontvangst. Merel is onderdeel van het dichterscollectief Poӗzie Colada, dat literaire
avonden op verschillende locaties organiseert. 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 een 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
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‘poëzie buiten de bundel’. Momenteel werkt
ze aan een debuutbundel die in 2022 verschijnt bij De Arbeiderspers.
MINKA (Minka Hebing) maakt frisse
Nederlandstalige elektropop met lompe
synths en lieve zang. Zwevend op haar beats
neemt ze je mee haar roze wereld in. Speels,
met scherpe teksten maar vooral ook dansbaar. 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
live show een onuitwisbare indruk achter kan
laten. MINKA is een van de pop-makers wiens
‘vlucht’ in 2020 behoorlijk in de kiem werd
gesmoord.In 2021 maakte ze echter gebruik
van alle mogelijke speelruimte. Ze speelde
bijna 50 shows op veel grote nationale podia,
won de Cultuurprijs Overijssel en was regelmatig te gast bij o.a. 3FM en Veronica. Het
najaar ’21 en voorjaar ’22 staan in het teken
van de realisatie van haar debuutalbum.
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 rapen hiphopmuziek op professioneel niveau.
Via Junte Uiterwijk (Sticks) kwam NESS
terecht bij De Nieuwe Oost. NESS wordt door
deze en andere kenners ook wel gezien als
een van de meest veelbelovende hiphoptalenten uit Overijssel. Na een impactvolle
persoonlijke gebeurtenis, wat leidde tot een
tijdelijke pauze in zijn werkzaamheden, is hij
eind 2021 weer gestart en heeft hij zijn persoonlijke ervaringen verwerkt in zijn nieuwe
werk. Nu staat de release van zijn nieuwe
album gepland voor de zomer van 2022.

twee leerden elkaar kennen op de Fakkelteit.
Ze maakten één track, Rico kreeg de smaak
weer te pakken en met zijn kenmerkende
energie en fanatisme flowt hij als vanoudsover de hedendaagse producties van de 20
jaar jongere producer. Met De Nieuwe Oost,
in coproductie met Fakkelteit Recordings en
Hedon Productiehuis, maken Rico en Guan
het album Rated R: eerlijke, rauwe hiphop
tracks met recht voor z’n raap teksten over
Rico’s verslaving, racisme en corona. De
tracks zijn rauw, diep en ‘in your face’, maar
komen nog altijd met ouderwets veel humor
en finesse.
Ruben Chi is (hiphop)danser, choreograaf,
docent en organisator. Hij is oprichter van
de danscrew Ghetto Funk Collective, vijf
voudig winnaar van de internationale dans
competitie Juste Debout en winnaar Summer
Dance Forever 2019 (categorie locking). Na
zijn opleiding Artiest Urban in Arnhem werd
Ruben internationaal bekend en geroemd
als uitvoerend danser (o.a. voor Armin van
Buuren en Ladies of Soul) en reisde de wereld
rond om te dansen in grote shows en b
 attles.
Naast danser en choreograaf is hij een spil
in de hiphopscène van Oost-Nederland:
als organisator van het hiphopfestival
SoulCypher en artistiek leider van de in 2021
opgerichte Hiphophub biedt hij door middel
van battles, jams, workshops en talkshows

een plek voor de cultuur in Arnhem én een
platform voor uitwisseling tussen nationale en internationale dansers. Bij De Nieuwe
Oost werkt hij daarnaast aan zijn ontwikkeling als choreograaf en dansmaker. De
Arnhemse bewegingskunstenaar en baanbrekende interdisciplinaire artiest zoekt in
zijn werk telkens de grens op tussen beweging en muziek. Ruben is altijd op zoek naar
een bepaalde transcendentie in zijn werk.
In 2021 werden meerdere films met Rubens
werk vertoond. Zo was een poëtische verfilming van zijn voorstelling Moving Sounds
- die door de coronacrisis nooit afgemaakt
kon worden - te zien op Moving Futures
Festival 2021 (online). Ook creëerde hij een
film voor de online editie van De Nederlandse
Dansdagen en maakte hij voor het eerst een
performance met live klassieke muziek met
musici van Phion, Orkest van Gelderland &
Overijssel. Aan dit laatste project wordt in
2022 een gevolg gegeven. Tot slot maakte
Ruben in 2021 de voorstelling Solitude die na
vele previews op diverse festivals en een on
line première bij Huis Oostpool, alsnog live in
première ging in een volle zaal in Theater a/d
Rijn. Sinds 2020 is hij als choreograaf aangesloten bij Introdans, waar hijde voorstellingen Souldrums en The Alchemist maakte
en meewerkte aan de HubClub (2020), End of
Season (2021) en Confetti (première in 2022).

Rico & Guan
Rico is een hiphop-veteraan; als medeoprichter van rapformatie Opgezwolle heeft
hij samen met rapper Sticks de Nederlandse
hiphopscene flink op de kaart gezet. Door
een verslaving was hij lange tijd niet actief
en maakte al een tijd lang geen muziek meer.
De jonge producer Guan, eerder onderdeel
van DFG (ook een De Nieuwe Oost project),
maakte inmiddels meters als maker, en de
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Fase 4 / Uitstroom | duur op maat: gemiddeld 12-16 maanden
In fase 4 krijgen de zelfstandig opererende makers vraaggerichte ondersteuning aangeboden,
zoals hulp bij het oprichten van een stichting of bij 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 leiders
chapskwaliteiten, positionering en marketing. Ze zijn bekend bij fondsen en hebben zich in
fondsenwerving succesvol getoond. Ook hebben ze een artistiek team om zich heen gebouwd
en een netwerk van professionals.
A Mili (Milaisa Breeveld) haar sound is al jaren
bekend in Suriname, maar ook Nederland
mag uitkijken voor deze zanger 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 weergaloos, 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 begeleid door Freez, wat een terugkeer naar haar
Surinaamse roots tot gevolg had. In plaats
van met een band werkt ze aan een act met
producers en live DJ’s. In 2022 brengt ze haar
EP Mafia Barbie uit.
Corinne Heyrman studeerde Woordkunst in
Antwerpen. Ze schrijft proza en non-
fictie,
maakt theater en radio. Corinne was writer-in-residence bij Duizel in het Park en
droeg voor op onder andere Lowlands en
Oerol. Haar werk verhoudt zich in alle vormen
tot de maatschappij en de vraag hoe kunst
daar iets aan kan bijdragen. In november
2018 verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar
chapbook Mogelijke eigenschappen, waarin zij het onderzoeken onderzoekt. Corinne
maakt regelmatig voorstellingen en performances. 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 voorjaar 2022 bij De Arbeiderspers zal
verschijnen.
FRINO bestaat uit (toneel)schrijver en performer Koen Frijns en producer Ruben den Brok.
In het voorjaar van 2019 brachten zij de ep
Nestgeur uit en in 2020 volgde Grindtegeltuin
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met een succesvolle release via Booster
Festival (livestream). The Daily Indie kopte: ‘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 electro brabohop-duo aan een doorvertaling van
dit werk naar een release, opnames en videoclips.
Valentijn Hoogenkamp schrijft proza, poëzie en theater. Hij studeerde Psychologie aan
de UvA en Writing for Performance aan de
HKU. Valentijn heeft tien toneelstukken op
zijn naam staan en droeg zijn poëzie voor op
talloze podia zoals Lowlands, de Parade, De
Zwarte Cross en Oerol. Valentijn schrijft voor
de VPRO Gids, Metropolis M, Theatermaker
en De Internet Gids. In 2012 won hij de El Hizjra
Literatuurprijs. Zijn werk werd genomineerd
voor de ITs RO Theater Award en geselecteerd voor Women Playwrights International
Stockholm en Interplay Europe Madrid. In 2015
verscheen zijn chapbook Kleine zeemeermin,
per ongeluk dood bij Wintertuin Uitgeverij. In
februari 2021 verscheen Valentijns 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.
‘Een knappe en knisperende debuutroman’
(****) - NRC Handelsblad over Het aanbidden
van Louis Claus.
Igor Vrebac is fysiek theatermaker en
onderzoekt in zijn voorstellingen thema’s
als gender, seksualiteit en identiteit. Na zijn

opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten speelde Igor bij groepen
zoals DOX en Toneelgroep Oostpool en werkte hij nauw samen met de Noorse regisseur
Øystein Johansen. Later is hij zelf gaan creëren. 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, menselijk gedrag
vormt daarbij zijn grootste inspiratiebron.
Door de inzet van herhalende bewegingen
transformeert hij herkenbare gebruiken tot
betekenisvolle nieuwe normen. Dit was ook
terug te zien in de voorstelling OMG, die in
2021 werd gemaakt en in première ging op
Julidans. OMG komt voort uit de diepgewortelde behoefte te onderzoeken hoe en
waar wij vandaag de dag in geloven. In 2018
werd Igor genomineerd voor de prijs van de
Nederlandse Dansdagen als aanstormend
choreografietalent. Naast acteren en theatermaken, schrijft Igor ook aan korte filmscenario’s en geeft hij workshops en begeleiding aan performers in verschillende (kunst)
disciplines. Het traject bij De Nieuwe Oost is in
2021 na de laatste tourdatum van OMG afgesloten. ‘De choreografie van Vrebac schittert
in haar eenvoud. [...] Of je nu concludeert dat
er een zekere schoonheid schuilt in fysieke uitputting of dat dit juist de futiliteit van
eindeloze inspanning zonder beloning blootlegt, Vrebac heeft hoe dan ook met OMG een
intense performance gecreëerd waar je als
publiek niet omheen kan. - Nuno Blijboom in
Theaterkrant.
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) carrièrekansen 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 en de opkomst
van de Black Lives Matter-beweging (en het

inhoudelijke belang dit erin te verwerken) uitgesteld om verder de diepte in te duiken.
Jante Wortel schrijft proza en poëzie. Ze
droeg voor bij onder andere Mooie Woorden,
Frontaal, Dichters in de Prinsentuin en
Literaire Hemel. Jante studeerde in 2017 af
aan Creative Writing ArtEZ met de novelle Als de vogel door het glas vliegt en werd
daarna geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe
en het Slow Writing Lab. Jante’s debuutroman Weerlicht verschijnt in 2022 bij uitgeverij
Das Mag.
Lisa Weeda schrijft proza,maakt literair
programma bij Mooie Woorden in Utrecht,
geeft les aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en de Rockacademie en regisseerde de
VR-productie ROZSYPNE over het oorlogsgebied in Oekraïne, die in maart 2019 in première ging op het Passa Porta Festival. Haar werk
verscheen onder meer in Das Magazin, de
Volkskrant, de Revisor en Tirade. In 2015 werd
ze geselecteerd voor het Slow Writing Lab.
In 2016 nam ze deel aan de Parijsresidentie
van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
en verscheen bij Wintertuin Uitgeverij haar
chapbook De benen van Petrovski. Lisa is
geselecteerd voor de tweede editie van CELA.
Ze werkte samen met rapper NESS in het
De Nieuwe Oost project Opgepoetst en met
Brother Till voor Talkpoeder. In oktober 2021
verscheen haar debuutroman Aleksandra bij
De Bezige Bij, een familiegeschiedenis over
de Oekraïense tak van Lisa’s familie, door
NRC Handelsblad een ‘verbluffend’ debuut
genoemd (****). Aleksandra staat momenteel
op de shortlist van de Libris Literatuurprijs.
De Volkskrant riep Lisa uit tot literair talent
van 2022.
Mart van Berckel is theatermaker en regisseur
en in 2021 uitgestroomd met zijn eigen stichting - demartvanberckelgroep - bij De Nieuwe
Oost. Het werk van Mart is visueel, poëtisch
en onbegrensd fantasierijk. Hij graaft dwars
door de canon van beeldende kunst, film,
klassieke muziek en literatuur en zet inspiratiebronnen naar zijn hand in eigenzinnige
en associatieve theatrale collages. Mart gaat
daarbij te werk als een componist: met grote
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precisie en oog voor detail stemt hij beeld,
muziek, tekst, licht en beweging op elkaar af.
Gefascineerd door ons onderbewustzijn zet
hij werelden op het toneel met een volstrekt
eigen logica, die soms rechtstreeks uit onze
dromen of nachtmerries lijkt te komen. Mart
studeerde piano, muziektheater en regie aan
ArtEZ Arnhem en de Zürcher Hochschule
der Künste, Zürich. Zijn afstudeervoorstelling PLAY MAIDS (2016) won de publieksprijs
op festival Körber Studio Junge Regie in
Hamburg en werd tijdens het Fringe Festival
bekroond met vijf sterren in de Theaterkrant.
Sinds zijn afstuderen maakte hij voorstellingen bij De Nieuwe Oost, KASKO (voorheen
Kameroperahuis), Theater Sonnevanck en
NNT/Club Guy & Roni. Daarnaast geeft hij les
op verschillende theater(voor)opleidingen en
werkte hij als regieassistent bij De Nationale
Opera mee aan producties van o.a. Robert
Wilson. Door het Fonds Podiumkunsten werd
van 2017 t/m 2019 zijn ontwikkelingstraject
gesubsidieerd in de regeling Nieuwe Makers.
Bij De Nieuwe Oost maakte hij de voorstellingen Continenten en Blinden. In 2021 heeft
Mart voor het laatst onder de vleugels van
De Nieuwe Oost gewerkt, in twee residenties voor zijn nieuwste voorstellingen en een
Uurtje Oost. Daarna is hij uitgevlogen en
onderzoekt en maakt hij met zijn eigen stichting interdisciplinair werk. Vanaf 2021 is hij
tevens als vaste maker verbonden aan NITE:
National Interdisciplinary Theater Ensemble
(Noord Nederlands Toneel/Club Guy &
Roni) in Groningen. In 2022 maakt hij zijn
regiedebuut in Duitsland bij de Staatsoper
Hamburg. ‘Ik ben eigenlijk meteen na mijn
afstuderen begonnen bij De Nieuwe Oost en
ik heb altijd heel veel ruimte gekregen om te
onderzoeken of uit te proberen wat op dat
moment voor mij van belang was.’ - Mart van
Berckel.
Nikki Dekker is schrijver en radiomaker.
Ze publiceerde in Tirade, De Gids, Versal
Magazine, De Revisor, Deus Ex Machina en op
De Optimist. Ze trad op tijdens onder andere Lowlands en Dichters in de Prinsentuin.
In 2016 werd ze geselecteerd voor de
Parijsresidentie van Vlaams-Nederlands Huis
deBuren. Haar radiodocumentaire De oppas

42 | Jaarverslag 2021

De vier fases van talentontwikkeling

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 breken. In maart 2019 verscheen Nikki’s radiodocumentaire Andreas Burnier, of hoe je op
een klein vlot blijft drijven. Nikki is geselecteerd voor de tweede editie van CELA. In 2021
maakte ze voor haar Wintertuinsessie het
postpakket over zee, waarin ze onderzoekt
wat de zee ons te vertellen heeft, wat mensen
kunnen leren van een inktvis die al 500 miljoen jaar in een schelp leeft, en wat de onderwaterwereld met queerness te maken heeft.
Haar debuutroman diepdiepblauw zal in het
voorjaar van 2022 verschijnen bij De Bezige
Bij.
Tim Hammer is een veelzijdig muziek
theatermaker en poppenspeler en in 2021 bij
De Nieuwe Oost uitgestroomd. Hij studeerde Muziektheater aan de ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten Arnhem (2012). Nadien verdiepte hij zich in het traditionele Bunraku
poppenspel in Japan en studeerde performance en zang bij het Roy Hart Theater in
Zuid-Frankrijk. Tim is werkzaam als componist, acteur, slagwerker en poppenspeler
bij diverse gezelschappen zoals Het Filiaal,
Theater Babel en Ulrike Quade Company.
Sinds 2013 is Tim onderdeel van KASKO
(voorheen Kameroperahuis). Als performer
werkte Tim mee aan diverse producties zoals
recentelijk Welstaat en Een Kersentuin. In
2017 maakte hij samen met Mirthe Dokter de
festivalvoorstelling De Balts over de paringsdans van mens en dier. Deze voorstelling
speelde onder andere op Noorderzon, Oerol
en Zwarte Cross. Tim werd als maker niet
alleen begeleid door De Nieuwe Oost, maar
ook door KASKO en Ulrike Quade Company
en is als speler en maker regelmatig te zien in
producties en/of evenementen van deze productiehuizen. In het najaar van 2020 zou zijn
voorstelling Berg van de Angst in première
gaan (in coproductie met KASKO): een ritueel
in poppentheater en een zoektocht naar onze

sterfelijkheid. Dit was Tims tweede voorstelling in het kader van zijn Nieuwe Makers traject van Fonds Podiumkunsten bij KASKO en
Ulrike Quade Company. De voorstelling werd
geannuleerd vanwege coronamaatregelen
en naar aanleiding hiervan maakte Tim een
videopodcast over het proces.
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 verscheen de bundel ook als poster.
Wout werkt als schrijfcoach op de HAN. Zijn

debuutbundel Parkplan verscheen in het
najaar van 2020 bij Uitgeverij De Harmonie,
een bijzondere uitgave die zich laat openvouwen als een plattegrond en waarop je
je eigen route kunt uitstippelen langs 34
gedichten. Parkplan werd in 2021 bekroond
met de C. Buddingh’-prijs. Yentl van Stokkum
schrijft poëzie, proza en toneel. Ze studeerde af aan HKU Writing for Performance en
werd geselecteerd voor het talentontwikkel
traject Slow Writing Lab. Haar werk is te lezen
op onder andere Samplekanon en Hard//
hoofd. Gedichten van haar hand werden
opgenomen in de bundel Nyx door Uitgeverij
Chaos. Yentl droeg o.a. voor in Perdu, op het
Betweterfestival, Dichters in de Prinsentuin,
het Nijmeegs Boekenfeest en Lowlands. Als
toneelschrijver schreef Yentl voor Studio
Figur, De Orde van de Dag, HNTjong en werd
in 2019 de door haar geschreven voorstelling
Chimo zei Lila genomineerd voor de BNG
Bank Theaterprijs. Haar debuutbundel Ik Zeg
Emily verscheen in maart 2021 bij Hollands
Diep. Hiervoor onderzocht Yentl de grens tussen poëzie en séance, aan de hand van het
leven en werk van Emily Brontë.

De Twintigers | Foto: Gaby Jongenelen
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Residentie MAISON the Faux | Foto: Atelier Pamfilie
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BIJLAGE I: ACTIVITEITENOVERZICHT

Ode

aan de betekenis
Gedichten van H.H. Ter Balkt en hedendaagse parafrases

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 gekoppeld aan onze primaire
functie als talentontwikkelingsplatform binnen de BIS. Hiervoor ontvangen wij daarom in sommige gevallen aparte (geoormerkte) financiering. De veel- en verscheidenheid van al deze
activiteiten hebben echter een belangrijke functie binnen ons netwerk en de gehele keten.
Deze zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van onze eigen makers, maar ook voor de
studenten, autodidacten en mid-careers in ons netwerk - zowel regionaal in Oost-Nederland
als 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 presentator, begeleider, workshop
gever of programmamaker. Op deze manier ontwikkelen zij een unieke positie en toch veel
zijdig inzetbare beroepspraktijk.
Bij De Nieuwe Oost | Wintertuin zijn alle activiteiten uitgevoerd in alternatieve en online
vorm (behalve het Wintertuinfestival dat is verplaatst naar april 2022). Bij De Nieuwe Oost |
theater en dans alsook De Nieuwe Oost | pop moesten een aantal publieksevenementen in zijn
geheel geannuleerd en/of verplaatst worden.

PRODUCTIES & COPRODUCTIES

Dean Bowen
Dominique de Groen
Marc van der Holst
Joost Oomen
Asha Karami
Astrid Lampe
Hannah van Binsbergen
Alfred Schaffer
Marieke Polderdijk
Tonnus Oosterhoff
Radna Fabias
Maarten van der Graaff
Met een essay van Fiep van Bodegom!

theater en dans - onderzoek en talentontwikkeling
Onderzoeksresidentie Maison the Faux
Onderzoeksresidentie Booi Kluiving
Onderzoeksresidentie Mart van Berckel
Onderzoeksresidentie Mart van Berckel & NNT
Onderzoeksresidentie Alioune Diagne
Onderzoeksresidentie Anton van der Sluis
Operation Beats - 1 hybride live/livestream editie
Operation Windows hiphopwandeling - 2 edities
Residentie Nieuw Geluid in samenwerking met Sonnevanck - 3 presentaties
theater en dans - algemeen
Tour Patroon door Ludwig Bindervoet - 11 voorstellingen geannuleerd, reprise in 2023
Tour Let me tell you something you already know door Merel Severs - 10 voorstellingen
waarvan 3 geannuleerd
Van bureau naar bank - 2 livestream edities
Voorstelling + tour Solitude door Ruben Chi - 18 voorstellingen waarvan 1 livestream ism
Oostpool Stream en 2 geannuleerd
Voorstelling + tour OMG van Igor Vrebac - 18 voorstellingen waarvan 4 geannuleerd
Voorstelling Humans door Wensley Piqué - 10 speeldagen waarvan 6 geannuleerd
Voorstelling Furia door Patricia van Deutekom - premiere en tour in januari 2023
Video Transcendance door Ruben Chi in samenwerking met De Nederlandse Dansdagen
- livestream

Ode aan de Betekenis, Poëziekalender, voorblad | Ontwerp: Jos Lenkens, illustraties: Caz Egelie
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literatuur - agemeen
Wintertuinsessies - 4 edities
Ode aan de Betekenis
Radio Debuut - 7 afleveringen
Wintertuin als poëziecurator (co-productie) - 6 edities
Close Reading Club - 6 edities
Grote Gesprek - 5 edities
Bij eb is je eiland groter (co-productie)
Afstudeerprijs
Campusdichterverkiezing (co-productie)
Nijmeegse Literatuurprijs (co-productie)
Wintertuin X Nijmeegse Kunstnacht
literatuur - impact
De Staat van het Verhaal, 7 online afleveringen
Robotstories, 2 uitvoeringen
Schrijfwerkplaats, 6 uitvoeringen
Alledaagse rouw, 3 edities
literatuur - internationaal
Connectin Emerging Literary Artists, 55 bijeenkomsten en uitvoeringen
Wintertuin Curacao Festival
Kurá di Kuenta Fleur de Marie
pop - onderzoek en talentontwikkeling
Nieuwe Elektronische Waar - 12 edities (online)
De Nieuwe Notie - 7 edities
In de Bubbel Vera Bon
In de Bubbel LAVALU
In de Bubbel Wibo Kosters
In de Bubbel A Mili
In de Bubbel Isabelle Renate la Poutré
In de Bubbel Jason Gwen
In de Bubbel Lena Hessels
In de Bubbel MINKA
In de Bubbel Druiprek
In de Bubbel Luuk Harmsen & Mgisi
In de Bubbel FRINO
Residentie MINKA
Onderzoeksresidentie Robert Vosmeijer
pop - algemeen
3D door Ischa den Blanken - 6 uitvoeringen
Shows MINKA - 46 optredens, 14 geannuleerde optredens en 6 livestreams
Shows KOWNU – 1 show, 1 livestream, 1 tv opname, 1 cancel
Shows A Mili – 7 optredens, 10 LIVE radio/tv, 5 cancels
Shows Lena Hessels – 2 optredens
Shows LAVALU – 1 optreden, 1 live stream
Shows fusus - 12 optredens en 3 livestreams
Shows NESS - 3 optredens, 1 livestream
Show Robert Vosmeijer – 4 optredens
Boekencast - 6 afleveringen
Balkonbeweging - 109 optredens en 6 geannuleerde optredens
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EDUCATIE & WERKPLAATS
literatuur
Lezen met de Sterren, 1 editie
Cursus Literair Schrijven x Radboud Universiteit, 5 blokken van 7-8 lessen
Buiten Zinnen (co-productie OBGZ en Mensen Zeggen Dingen), 14 programma’s
Workshops Het Nieuwe Schrijven (i.s.m. Kleinkunstig), 130 workshops
Projectweken (i.s.m. masteropleidingen in binnen- en buitenland)
4
Literatuurnest Nijmegen, 10 bijeenkomsten
Literatuurnest Utrecht, 7 bijeenkomsten
Literatuurnest digitaal, 4 bijeenkomsten
Bootcamps, 4 edities
theater en dans
Analoge Meme Maker workshop door Booi Kluiving - 3 workshops
ArtEZ Muziektheater finals - 8 voorstellingen
Hiphophub inspiratiesessies met Collabros - 3 edities
The Jam - 2 uitvoeringen
Nieuwe makersmeetings - 4 edities
Solitude workshops - 5 workshops
Uurtje Oost - 17 edities (12 livestreams)
Workshops MBO door Wensley Piqué - 4 workshops
Workshops de Weekendschool (geannuleerd)
pop
Online Feedbackcafé - 14 edities (online)
World Domination/Sterrenstof - 1 editie en 3 geannuleerde edities
Music Meeting Achterhoek – 1 editie
Coaching Music Support Fonds toekenningen (5)

FESTIVALS & EVENEMENTEN
literatuur
Gedichtennachten - 7 livestream edities
Nijmeegs Boekenfeest - 1 editie
Nieuwe Types online - 24 programma-onderdelen online en offline
Wintertuin2021 - 28 online programma-onderdelen
uitgestelde programma’s Wintertuin2021 - 29
theater en dans
Arnhemse Uitnacht - 3 programma-onderdelen
Kunstnacht Nijmegen - 2 programma-onderdelen
Dance Flavours Performance Nights
Moving Futures Festival - online editie
NEXT! @ Pianobiënnale in samenwerking met Introdans - 1 livestream
DansTREK - geannuleerd
SoulCypher - hiphopbattles, 1 editie, 5 programma’s
Keti Koti - 1 hybride live/livestream editie
Internationale Vrouwendag in samenwerking met Rozet
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pop
Catch - 1 editie, 2 gecanceld
Tuinfeest (geannuleerd)
Kallumaan festival, diverse programmering – 11 uitvoeringen
Met ander woorden Festival
Woordwaarde Festival
Vers en vuig (geannuleerd)
Bang voor Kunst

PUBLICATIES & UITGAVEN
literatuur
Jordi Lammers - Slaap lekker, Hiroshi Yoshimura, oplage 300
Laurens van de Linde - Paviljoen van het tijdelijke geluk, oplage 1500
Poëtische kalender Ode aan de Betekenis, oplage 200
Loop (uitgave Overijssels Dichtersgilde), oplage 300
Losbladige Notulen Nieuwe Types, oplage 100
Losbladige Notulen Wintertuin2021, oplage 100
EP Talkpoeder (online)
De weg. Taoïstisch wandelen met A.L. Snijders, 90 publicaties
Kunstgras (voetbalzine Jordi Lammers), oplage 100
Over zee (postpakket Nikki Dekker), oplage
200
Vanaf mijn plek hier - bundel Schrijfwerkplaats Nijmegen, oplage 100
Iemand zette gewoon het licht aan - bundel Schrijfwerkplaats Utrecht, oplage 100
Kurà di Kuenta Birgen di Rosario tweetalige editie, oplage 150
Kurà di Kuenta Fleur de Marie, oplage 250
Verhalenhuis Hardinxveld Giessendam, oplage 100

BIJLAGE II

Overzicht makerstrajecten
popconvenant (partners)

theater en dans
Makersportretten video - 8 edities
Videopodcast Berg van de Angst door Tim Hammer
pop
Nieuwe Elektronische Waar 15 (CD)
Rated R – Rico & GUAN (tape en vinyl)
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BIJLAGE II: OVERZICHT MAKERSTRAJECTEN
POPCONVENANT (PARTNERS)
TRAJECTEN HEDON PRODUCTIEHUIS
Frenk De Slak (Rico) is een gloednieuw concept van voormalig Opgezwolle rapper Rico
met arrangementen van Dries Bijlsma (o.a.
producer Typhoon), waarbij hiphop en theater elkaar ontmoeten in de vorm van een
album, liveshow en prentenboek. In alle drie
de vertelvormen staat Frenk de Slak centraal met als overkoepelende thematiek onze
snelle prestatiemaatschappij waarbij de toeschouwer geprikkeld wordt om na te denken over zelfwaardering en authenticiteit.
Een verhaal dat vragen oproept. Want staan
we niet te weinig stil bij de mooie en minder
mooie dingen in het leven? Of willen we net
als Frenk De Slak alleen maar sneller en sneller maar lopen we onszelf uiteindelijk voorbij? Gelijktijdig met de première van Frenk
de Slak komt ook het album en het prentenboek uit! Na de première start de tour langs
10 popzalen in Nederland.
Bertolf/Bluefinger
Bertolf wil, met steun van Hedon productiehuis, als midcareer de volgende stap zetten.
Een stap naar een groter publiek door een
uniek album en daaraan gekoppelde theatertournee. In 2021 en 2022 komen zijn werk
en mijn naam volop in de schijnwerpers te
staan, door onder andere de titelsong van de
film De Luizenmoeder en het album en tour
met Jakobsen, Lohues, Lentink en De Munnik.
Met steun van de Hedon Productiehuis gaat
hij een nieuw album maken gekoppeld aan
een theatertournee met de (werk)titel ‘Bertolf:
Bluefinger’. Daarmee zet ik ook echt in op een
sterk concept en eenheid binnen m’n album,
in plaats van het eclectisme waar misschien
delen van m’n vorige albums onder hebben
geleden.

Fusus in de melkfabriek | Foto: Constance Captures

Maarten Hutman schuil, een talentvolle
muzikant/producer die opgroeide in Ommen,
Overijssel. Binnen het ontwikkeltraject creëert hij met Hedon Productiehuis de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen, om te
experimenteren en vinden we de richting
voor zijn zakelijke en artistieke koers. In januari 2022 volgt een nieuwe release; Iedereen
Is Lelijk Als Je Maar Lang Genoeg Kijkt. In
februari 2022 wordt de laatste hand gelegd
aan het album ‘Op Zoek Naar Gevoel’, waarvan de release is gepland in april/mei 2022.
Micah & Julia
Het jonge duo Micha & Julia verandert het
moderne geluid van singer songwriters.
Ze mixen pop, soul, urban en hun originele Europese roots (Nederlands en Spaans)
gecombineerd met de Nashville sound. Micah
& Julia hebben in 2021 vooral tijd besteed
aan opnemen van hun nieuwe EP die in oktober 2021 uit zou komen, uiteindelijk hebben
we besloten om de release van de EP uit te
stellen naar het voorjaar van 2022. Ze werken
samen met hun producer Femke Weidema
en Nick Jongejan, die gespecialiseerd is in
opname van vocalen. Met de release van de
EP zullen er ook een aantal videoclips gereleased worden.

De Nedersaksen
Het project De Nedersaksen is een coproductie met de IJsselacademie. Het project wordt
gedragen door muzikant/zanger Hendrik Jan
Bökkers en songwriter/medewerker streektaal Albert Bartelds.Het project bestaat uit
drie onderdelen. Allereerst een podcast van,
over en met (de) Nedersaksen waar Hendrik
Jan Bökkers en Albert Bartelds de luisteraar
onderdompelen in de Nedersaksische cultuur, taal en geschiedenis. Daarnaast vindt er
Nonchelange (Maarten Hutman) is producer
en rapper/zanger van Nederlandse rap- een Nedersaksisch songwriterscamp- bandcoaching plaats, waarin ze met (geselecteergeoriënteerde indie-pop. Achter de artiesde) talenten uit diverse muziekgenres werken
tennaam Nonchelange gaat de muzikant
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aan oorspronkelijk Nedersaksisch materiaal onder leiding van Hendrik Jan Bökkers.
Vervolgens zullen van het songcam werken
aan een Nedersaksische productie welke
uitgevoerd gaat worden op verschillende
podia en festivals met (bijvoorbeeld) een historische gebeurtenis uit het Nedersaksische
gebied als thema.
NABER
NABER is het muzikale project van producer en multi-instrumentalist Martijn Naber.
Momenteel zit hij in het laatste jaar van
het ArtEZ Conservatorium te Enschede.
Als er zoiets bestaat als een Europese identiteit verkondigt de muziek van NABER dat
volledig. Zijn muziek is sterk beïnvloed door
Scandinavische disco, Franse electro en
Duitse techno. Deze stijlen kwamen voor hem
samen toen hij in Manchester woonde; een stad
geroemd om haar internationale club cultuur.
Hoewel deze muzikale invloeden sterk aanwezig zijn is het niet exclusief datgene wat hem
beweegt. Zijn passie voor donkere klankkleuren en luchtige melodieën komen samen tot

gecalculeerde doch speelse elektronica. Ook
wat elementen van psychedelica en ambient
komen aan bod in zijn kleurrijke producties.
Tricklebolt
Tricklebolt gaat op openbaar onderzoek; ze
gaan het gesprek aan, leren, experimenteren
en onderzoeken of Tricklebolt kán verbreden/
herontdekken op een manier die bij ons allen
past. Bewust “openbaar” om ons publiek
goed te laten snappen waarom we doen wat
we doen, en om nieuwe fans te kweken die bij
ons zijn om wie wij zijn. Om uit hun eigen bubbel te breken gaan ze samenwerken werken
met nieuwe buitenstaanders. Muzikanten,
producers, doeners, denkers, creatieveling.
Mensen die ons inspireren, mensen die zichzelf ook vaak weten te vernieuwen en mensen
die misschien wel in eenzelfde soort situatie
als wij hebben gezeten. Dit vormt uiteindelijk
een kettingbrief door heel Nederland waarin
wij, zowel muzikaal als persoonlijk iets opsteken van de wereld terwijl we de Sallandse
Roots verspreiden door het land.

Bijlage II: Overzicht makerstrajecten popconvenant (partners)

TRAJECTEN DE BASIS
Miriam Moczko is muzikante en songwriter, en werkt aan een nieuw album dat gaat
over haar familiegeschiedenis van de afgelopen vier generaties. In samenwerking met
De Basis maakt Miriam een voorstelling
gebaseerd op de nummers en korte verhalen
waarin herinneringen uit haar jeugd gecombineerd worden met familieverhalen die zijn
doorverteld door haar ouders en grootouders. De plaat behandelt haar wortels, het
trauma van de oorlog en de relatie met haar
vader en moeder die vertrokken naar WestDuitsland. Over hoe het is om op te groeien
met, en opgevoed te worden door ouders
die een andere moedertaal spreken. Hoe
het is om te vervreemden van je wortels in
Polen vanwege je geaardheid, je liefde voor
een vrouw. Het niet durven optreden in het
land waar je familiegeschiedenis ligt. Het
stelt de vraag waar en wat thuis precies is.
Hieruit ontstaat een album met persoonlijke
en tegelijk heel herkenbare thema’s. In het
voorjaar en de zomer van 2022 komt er een
solotour door Nederland. Het streven is zo’n
twintig poppodia en festivals aan te doen. In
de voorstelling zoeken we naar een andere
vorm van concertbeleving door het bewustzijn van de luisteraar te vergroten over haar/
zijn beleving van Heimat. Mensen verwerken
informatie niet alleen door te luisteren maar
ook door interactie. Door in gesprek te gaan
met het publiek doorbreekt Miriam de klassieke rolverdeling van de artiest als zender
en het publiek als ontvanger. Naast de voorstelling verschijnt er een podcast waarin met
verschillende personen gesproken wordt
over hun beleving van Heimat.

Cassandra Onck is hard op weg om neurowetenschapper te worden, totdat de liefde
voor muziek haar naar het conservatorium van Arnhem lokt. Haar onderzoekende
blik en nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze
muziek schrijft die de grens tussen hoofd
en hart doet vervagen. Wie geloof zegt, zegt
godsdienst. We denken aan religie, kerk &
rituelen. Maar Cassandra denkt dat geloven
veel breder is dan dat. Wat is waarheid en in
hoeverre creëert iedereen een eigen waarheid, een eigen verhaal? Op welke waarheid
durf je te vertrouwen? En maakt het eigenlijk uit of wat je geloofd ook de waarheid is?
Waar vind je elkaar als iedereen een eigen
waarheid heeft? Uit alle vragen ontstond
FRACTALNOIA. Voor de totstandkoming van
de tracks is Cassandra in 2021 het gesprek
aangegaan met diverse experts, van wetenschapper tot jehova’s getuige, om te praten over het spanningsveld tussen geloven,
waarheid, controle en vertrouwen. Het project is er voor iedereen die zich niet vast wil
klampen aan de bekende extremen, maar
wil zoeken naar nieuwe verhalen. Samen
met De Basis gaat Cassandra op zoek naar
haar eigen geluid en identiteit en werkt ze
aan nieuwe singles, een EP, een tekstbundel
en tourt Cassandra met live elektronische
band langs Nederlandse podia. De liveshow
is opgebouwd uit nieuwe muziek, visuals,
quotes en vragen. Daarnaast organiseert ze
samen met De Basis een digitale talkshow
waarin ze, dit keer met publiek, het gesprek
aan gaat met diverse experts om zo door te
praten over de thema’s en verhalen achter
FRACTALNOIA.

Operation Windows, Arnhemse Uitnacht | Foto: Ted van Aanholt
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