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Voorwoord
In 2021 waren de theaters zes van de twaalf maanden gesloten. Toch
wijst niets aan dit jaarverslag erop dat we slechts een half jaar in actie
konden komen. Met drie gespeelde Special Editions en drie Kids
Editions lijkt het zelfs een voller jaar dan ooit. Met bijna 5.000
bezoekers en bekijkers, twintig procent meer nieuwsbriefabonnees
en een groei in samenwerkingspartners en activiteiten is 2021 zelfs
voorzichtig een succesvol jaar te noemen.
Deze cijfers zijn vooral het resultaat van grote krachtsinspanning van
een bevlogen team. Want COVID-19 speelde ons ook dit jaar parten.
Elk van de drie gespeelde Kids Editions kreeg te maken met
doorschuiven, annuleren of flexibele alternatieven. Ook in de tweede
helft van het jaar, toen we beperkt open konden, zorgde COVID-19
voor problemen. Het voortraject, het repetitieproces en de tour van
(W)RAP MY HIJAB hadden enorm te lijden onder coronagerelateerde
problemen. De première van FOK ME HOKJE, gepland op 13 januari
2021, kreeg drie nieuwe premièredata. Steeds schoven ze door, tot
aan de Pride. De uitgestelde tour van FOK ME HOKJE gaf ons wel tijd
om de voorstelling inhoudelijk aan te scherpen en een extra stem toe
te voegen. Van 31 juli tot 8 augustus was het dus feest, niet alleen
voor de LHBTI’ers in Amsterdam, maar ook voor onze medewerkers,
die eindelijk weer konden doen waar ze goed in waren.
In het kader van professionalisering en bijbehorende fair practice en
governance code zijn er collega’s in dienst genomen, zijn de eerste
stappen gezet richting CAO-conforme vergoedingen en hebben we
geïnvesteerd in HR. Zo is er een bedrijfscultuurboek ontwikkeld en is
de taakverdeling onder de loep genomen, op zoek naar manieren om
de afhankelijkheid van de directie te verminderen.
2021 bracht ons inzichten en inspiratie waaraan we in 2022
enthousiast verder willen sleutelen. Onze Special Editions spelen
steeds vaker buiten de Randstad, wat vraagt om een breder
perspectief. Ook worden we steeds meer interdisciplinair: het
aandeel van muziek en dans in FOK ME HOKJE is groot en voor
(W)RAP MY HIJAB doken schrijvende meiden de muziekstudio in om
hun eigen rap op te nemen.
Dit inspireert ons om in de toekomst binnen de Special Editions het
cocreëren met jongeren nog meer door te trekken in het
maakproces. In ons nieuwe project GOOD GAME BRB, waarvan het
maakproces in 2022 plaatsvindt, willen we naast tekst ook muziek,
choreografieën en beelden bij hen laten ontstaan. Met Building
Conversations overleggen we hoe we dit in 2023 nog verder kunnen
doorvoeren, door het werk in de klaslokalen te laten ontstaan door
het contact met het publiek.
Daarnaast onderzoeken we ook binnen onze Kids Editions de
mogelijkheden van cocreëren met kinderen in de bovenbouw van de
basisschool. We richtten een artistiek team op dat zich buigt over
onze kinderprojecten. In navolging van onze jongerenvoorstellingen
willen we deze naar een hoger niveau te tillen, zonder ons sociale
doel uit het oog te verliezen. We experimenteerden al met het
voorstellingsrecept, verschillende regiestijlen, locatiegebruik en
voor- en nagesprekken. Mogelijk kunnen we met een aantal
aanpassingen de Kids Editions breder uitzetten en aan meer kinderen
en volwassenen laten zien.

Inhoudelijk verslag
Volwassen thema’s voor basisschoolkinderen

We kijken terug op drie geslaagde Kids Editions rond LHBTI+, oorlog
en klassenongelijkheid. Thema’s die weliswaar erg volwassen klinken,
maar die ook in het leven van kinderen een niet te onderschatten rol
spelen. Kinderen maakten en bezochten theater waarin hun
gedachten en gevoelens rond deze spannende onderwerpen
centraal stonden.
Het was de ene keer harder zoeken dan de andere om een vertaalslag
te maken die aansloot bij de leef- en denkwereld van onze jonge
doelgroep. Het zoeken naar de juiste insteek voor jongere kinderen
was een verfrissende uitdaging na twaalf jaar Playmakingvoorstellingen. Ons inziens hadden we wisselend succes met onze
vertaalslag. Waar het perspectief van kinderen op oorlog heel zoet
was, was hun perceptie van lhbtqi+ ietwat ongenuanceerd, waardoor
we de lessen die we leerden van FOK ME HOKJE niet goed konden
verwerken in de voorstelling.
We lieten ons zoals vaker adviseren door ontwikkelingspsychologe en
anti-oppressionactivist Leticia Nieto. Ook werkten we voor het eerst
samen met Femke Heskes, gespecialiseerd in het filosoferen met
kinderen. Dat leidde tot bijzondere gesprekken in de les en bij het
nagesprek. Het was voor het eerst dat we geïnspireerd door de
Special Editions, nagesprekken voerden met de Kids Editionschrijvers op het podium.
De onderwerpkeuze leidde tot enthousiaste en hier en daar gevoelige reacties. Zeker de voorstelling over
gender en seksuele oriëntatie raakte af en toe een gevoelige snaar bij een ouder. We stellen ons lerend op en
verhouden ons steeds weer tot wat onze voorstellingen oproepen. Maar het feit dat toneelstukken van kinderen
zoveel los kunnen maken, zien we ook als compliment.

Jeugdtheater voor volwassenen

Voor ons volwassen publiek is de kijk van kinderen en jongeren op
onderwerpen waar volwassenen zich druk over maken heel
interessant. Bij thema’s als klassenongelijkheid en drill rap is het
leerzaam om te zien welke aspecten van de problematiek kinderen
heel goed begrijpen, en welke ze nog niet helemaal zien. Onze
jongeren blijken vaak juist onderwerpen veel beter te doorgronden dan
volwassenen verwachten – zij geven met hun blik op de toekomst een
signaal af dat we niet kunnen negeren of bagatelliseren.
Dat is niet onopgemerkt gebleven. Voor de inspiratiedagen van Ouderen Kind Teams Amsterdam (OKT) maakten we een livestream waarin
we fragmenten uit WIE IS BAAS? (2019) en In m’n uppie zonder cluppie
(2020) gebruikten om racisme aan te kaarten vanuit het perspectief van
kinderen en jongeren. Onze jongeren kregen een volwassen podium
tijdens Keti Koti, op Pride TV, bij een livestream vanuit Pakhuis de
Zwijger en bij talrijke nagesprekken.
We ontdekten opnieuw dat onze Special Editions en de manier waarop we nagesprekken faciliteren ook een
grote impact hebben op ouders. Tijdens het spelen van FOK ME HOKJE kregen we regelmatig reacties van
ouders die met hun (trans) kind naar de voorstelling kwamen om hen beter te begrijpen. Met ervaren en
sensitieve hosts en sprekers optimaliseerden we onze formule. En bereidden we ons voor op volgend jaar. Waar
we voorheen vooral op docenten en professionals mikten, zetten we het komende seizoen ook uitdrukkelijk in
op ouders als doelgroep. Ouders van de schrijvers, maar ook ouders die samen met hun kind de voorstelling
bezoeken.

Corona-impact op de kinderen

Naast onze cultuureducatieve functie hebben we in Amsterdam Zuid
en Oost ook een welzijnsfunctie. Zeker in tijden van corona bleek deze
taak belangrijk. Maar met het verlengen van de coronamaatregelen
werd de taak er niet bepaald makkelijker op. De hybride werkvormen
uit 2020 bleken niet goed van toepassing in 2021. De coronapandemie
was geen nieuwe situatie meer. Na die relatief korte periode van
mogelijkheden, was de nieuwe lockdown een grote tegenslag.
Clubjes, waar kinderen net met veel moeite voor waren aangemeld,
werden gestopt, gesloten en vervolgens niet meer opgestart. Net als
de volwassenen raakten de kinderen murw.
Als onze kinderen geen input krijgen, is er ook weinig output. Ze
vervielen in passiviteit. Soms wisten ze niet te vertellen wat ze in de
vakanties of weekenden hadden gedaan, behalve met hun telefoon
spelen. Kinderen en ouders waren nog moeilijker te motiveren en in
beweging te krijgen dan anders. We koppelden extra veel kinderen
aan een Big Buddy. Ook is het gelukt een aantal extra activiteiten te
organiseren in de zomer, waarmee we een groepje kinderen uit de
passiviteit konden trekken. Toch kregen we bijvoorbeeld minder
aanmeldingen voor onze krantenredactie, terwijl dat in andere jaren
een hele populaire stageplek was.
Onze projecten werden hierdoor een extra motivator, die we met liefde hebben ingezet om de sleur te
doorbreken. Neem ons Eén-op-éénproject Duizend anjers en granaten. Ondanks dat in de meivakantie de
lockdown nog volop gaande was, zorgden we ervoor dat ouders, broertjes en zusjes kwamen kijken. In de
herfstvakantie speelden we een tweede keer voor vrij publiek. De spelende kinderen en hun ouders werden
niet één, maar twee keer gemotiveerd om iets te ondernemen en het leven weer op te starten. We zijn dan ook
erg blij dat we ons best hebben gedaan nog een tweede speelbeurt te organiseren met alle vrijwillige
theatermakers op een moment dat er meer mogelijk was.
De nasleep van de pandemie behoeft de komende tijd aandacht. We helpen onze kinderen en gezinnen zoveel
mogelijk om het leven weer op gang te krijgen. Lid worden van een club, sport of activiteit gaat bij onze
doelgroep meestal niet vanzelf. Wie ermee was begonnen, moest nog eens opstarten: dat is een zware opgave,
waar ondersteuning bij nodig is. In 2022 geven we daarom extra prioriteit aan ons Next Level programma. We
zijn inmiddels intermediair bij het Jeugdsport en -cultuurfonds, om hierin extra te kunnen faciliteren.

Samenwerkingspartners

Ook in 2021 werkten we samen met partners in de wijk. Bij Nowhere,
Jeugdland en CC Amstel werden lessen gegeven, voorstellingen
gerepeteerd en gespeeld. Met de OKT en Stichting Praat hielden we
een oogje in het zijl bij de kinderen waarover we ons zorgen maakten.
De samenwerking met Combiwel in Stadsdeel Zuid sprong met name
in het oog in 2021. Bij hen speelden we een mini-versie van Ik zag twee
hanen broeden samen. Maar vooral het schrijftraject van (W)RAP MY
HIJAB, dat we samen met Combiwel, Girls Forward en Dynamo
opzetten, zorgde voor een mooie kruisbestuiving tussen onze twee
organisaties.
Met WIE IS BAAS en FOK ME HOKJE hebben we twee geslaagde
samenwerkingen met Het Geluid Maastricht achter de rug. Dit geeft ons
de kans om een gezamenlijke lijn in artisticiteit en ambitie vorm te
geven. GOOD GAME BRB is het derde gemeenschappelijke project,
waarmee we de stijgende lijn voortzetten.
Afgelopen jaar verbreedden we ons museale netwerk. We speelden in
het Amsterdam Museum en het Muiderslot. Ook werkten we via de
expositie ‘What a genderful world’ samen met de Nationale musea der
Volkenculturen. Tijdens het maakproces bezochten de schrijvers deze

expositie, en onze acteur Didi Kreike werd in Rotterdam een van de ambassadeurs van de voorstelling. Het
Wereldmuseum vroeg ons om een bijdrage voor een livestream ter opening van de expositie.
De inhoudelijke meerwaarde van deze uitstapjes naar een museale context is groot, maar praktisch brengt het
wel de nodige uitdagingen met zich mee. Zo krijgen we veel last minute wijzigingen te verwerken, doordat
musea, zeker in coronatijd, ad hoc omspringen met hun extra programmering. De combinatie met theater is dan
niet altijd even praktisch. Zeker als we ons vaste programma aanpassen, zodat dit beter aansluit bij de omgeving
en context van het museum.

Plaats in het veld

De afgelopen jaren werpt ons harde werk zijn vruchten af voor Studio
52nd. De thema’s die wij al jaren aansnijden, die vaak raken aan
achtergrond, identiteit en ongelijkheid, passen precies in deze
tijdsgeest. Activisme en kunst zijn al lang geen tegenstrijdige termen
meer.
Dat deze thema’s nu artistiek actueel zijn, is terug te zien de interesse
in onze voorstellingen. Theaters en scholen benaderden ons om FOK
ME HOKJE te boeken. Daardoor is de speellijst gegroeid van dertig
naar vijfenveertig geboekte voorstellingen. Zo wordt ons bereik en
onze speellijst steeds groter en landelijker. Ook vanuit kranten en
kunstopleidingen is groeiende interesse in onze werkwijze. Onze
partners worden in toenemende mate artistieker. Ensemble
Asko|Schönberg sluit zich bijvoorbeeld aan bij Het Geluid Maastricht
voor een samenwerking rond GOOD GAME (GG).
Wij zijn blij met de groeiende interesse vanuit de artistieke wereld.
Wel voelen we dat de identiteitshype niet eeuwig zal zijn. Willen we
de interesse behouden, dan moeten we ons vanaf nu blijven
ontwikkelen. Met ons artistieke team beraden we ons op een nieuw
uitgangspunt, waarin het samenkomen van verschillende groepen
centraal staat. Ook zullen we trouw blijven aan onze vaste doelgroep
van VMBO’ers, aangezien het voorstellingsaanbod dat specifiek
aansluit bij de leefwereld van deze groep, nog altijd erg mager is.

Zakelijk verslag
Organisatorische ontwikkelingen

Het eerste kunstenplanjaar stond voor Studio 52nd in het
teken van investeringen in structuur en werkomstandigheden.
Concreet stapten we over van een mix van
samenwerkingsomgevingen naar een gecombineerd Office
365 pakket; essentieel voor online samenwerken. Ook leidde
de nieuwe productieleider Raoul Petersen een succesvolle
pilot met planningsapp Monday, om de communicatie
rondom tourplanning te versoepelen. En ontwikkelde HR
adviseur Sanne Quint een bedrijfscultuurboek voor onze
medewerkers in dienst.
Met vrijwillige bestuursadviseur Theo Schut en Marisa
Monsanto onderzochten we of de taken binnen het team
efficiënter konden worden verdeeld. We hoopten meer
ademruimte te kunnen bieden aan onze medewerkers, maar
in plaats daarvan ontdekten we dat bij elke medewerker
ruimte ontbreekt. In 2022 onderzoeken we hoe we hier
verandering in kunnen brengen, omdat we een verschuiving
in het personeel voorzien: een vruchteloze zoektocht naar een
nieuwe boekhouder zorgde voor een broodnodige overstap
op een nieuw boekhoudsysteem: OZCAR, dat warm wordt
aanbevolen door vele collega’s uit het theaterveld.
Door handig samenwerkende systemen voor declareren,
begroten en afrekenen biedt het systeem op den duur
mogelijkheid om veel tijd van de zakelijk leiding te besparen.
Voor de inrichting van het systeem en tijdelijke ondersteuning
gedurende het zwangerschapsverlof van zakelijk leider
Wietske Bijl kregen we hulp van Anne Douqué, een ervaren
zakelijk leider uit de sector.

PR en Marketing

Lokaal wisten we dit jaar met de Kids Editions ook de nodige aandacht te trekken. In het kader van de Tweede
Kamerverkiezingen vertelden kinderen PvdA-kandidaat Kati Piri over de Indische Buurt. Onze uitbreiding naar
Amsterdam Zuid werd opgemerkt in de Pijpkrant en 'Duizend Anjers en Granaten' stond in de
allereerste Amsterdamse KinderKunstBiënnale.
Nationaal stond elk van onze Special Editions even in de spotlights. WIE IS BAAS? opende Keti Koti, FOK ME
HOKJE kreeg maar liefst drie recensies (Theaterkrant, Scènes en WinQ) en de jonge schrijvers van (W)RAP MY
HIJAB waren in de zomervakantie te horen op Radio 1. Een artikel van de Telegraaf n.a.v. het schrijftraject van
(W)RAP MY HIJAB zorgde zelfs voor raadsvragen over ons project. Na het zien van de voorstelling nam
stadsdeelbestuurder Flora Breemer het in haar blog voor ons op. Rond de november-première van FOK ME
HOKJE werd de voorstelling groot uitgelicht in de NRC.
Dit bereikten we onder meer door extra inzet op samenwerking met interessante partners. We vonden
aansluiting bij festivals, zoals Keti Koti, het Queer Theater Festival en Festival Tweetakt. De première van FOK
ME HOKJE in de Pride Amsterdam zorgde ervoor dat we voor het eerst volledig met vrije verkoop zalen gingen
vullen. Hierdoor werd het veel belangrijker om onze publieksgroep te verbreden en meer te investeren in het
vergroten van onze zichtbaarheid.

Met een mixed media campagne, win-acties onder partners en
Instagram-influencers, verschillende uitgelichte artikelen (NS
Favorites, UitinAmsterdam) en een fotobooth voor meer Word of
Mouth reclame, kregen we zo goed als elke voorstelling uitverkocht.
Ook zijn we gestart met onze Anti-Oppression Campagne. Door
linnen tassen uit te delen in alle kleuren van de regenboog groeide
het aantal nieuwsbriefinschrijvingen met 20%. Daarnaast
publiceerden we een online museum, waar de beste teksten van
onze jongeren na afloop van de voorstellingsperiode worden
verzameld. Ook kunnen jongeren hun eigen werk inzenden. Een start
daarvoor is gemaakt door scholieren van het Zuiderlicht College, die
ons zijn aangereikt door de organisatie Match2Work.

Personeel en Organisatie

Vanwege covid-19 stapte begin 2021 de productieleider uit de projecten, wat intern de druk verhoogde. Ook het
telkens verzetten van data en aanpassen van projecten trok zijn wissel op het personeel. In het voorjaar werd
duidelijk dat de zakelijk leider in december met zwangerschapsverlof zou gaan. Daarom werkten we de tweede
helft van 2021 aan meer rust en het overdragen van taken.
Raoul Petersen en Jenaida Zijdemans traden toe tot het kernteam
om te ondersteunen op productionele zaken. Assistent zakelijk leider
Rosalie werd ingewerkt om per december als junior zakelijk leider de
financiering waar te nemen, ondersteund door artistiek leider
Fanneke en interim zakelijk leider Anne Douqué.

Loondienst of ZZP-contractbasis
Artistiek leider
Zakelijk leider

Jan-dec
Jan-dec

Fanneke Verhallen (loondienst)
Wietske Bijl (loondienst)

0,73 fte
0,8 fte

Interim zakelijk leider

Nov-dec

Anne Douqué

0,2 fte (0,05 fte in 2021)

Assistent artistiek leider
Assistent zakelijk leider

Jan-dec
Jan-dec

Kevin Klein
Rosalie Fleuren (per 09-21 in loondienst)

0,5 fte
0,67 fte

Fin. administratie
Secretariaat

Jan-dec
Jan-dec

Christine Kappé
Sherlien Sanchez

0,2 fte
0,4 fte

PR & Acquisitie

Jan-dec

Amberley Bernabela (loondienst)

0,6 fte

Doorgroeiprogramma
(vertrouwenspersoon)

Jan-dec

Maaike Blokker (per 09-21 in loondienst)

0,2 fte

Totaal

4,15 fte

Raoul Petersen
Jenaida Zijdemans

0,5 fte (0,25 fte in 2021)
0,65 fte (0,21 fte in 2021)

Overige kantoormedewerkers
Productieleider
Ondersteunend medewerker

Juli-dec
Sept-dec

Met deze 4 FtE stuurden we in 2021 meer dan 145 vrijwilligers aan en werkten we met ruim zestig betrokken
betaalde krachten aan onze projecten. Deze betaalde krachten voerden voor 2,9 fte aan werkzaamheden voor
ons uit. Vrijwilligers waren goed voor nog eens 1,74 fte.

Personeelsbeleid

Studio 52nd zet zich in voor jeugd- en talentontwikkeling, en wil dat ook uit het personeelsbestand laten blijken.
Zo behouden we tevens de band met onze jonge doelgroep. Bij het aantrekken van nieuwe collega’s zoeken
we diversiteit in ons personeelsbestand en een mooie balans tussen jong talent en ervaren krachten. We zetten
dit ook door in de keuze van onze opdrachtnemers. Waar mogelijk bieden we stagiairs die goed functioneren
eigen projecten aan. Op deze manier blijft ook kennis behouden binnen de organisatie.

Met alle kantoormedewerkers houden we twee keer per jaar
groeigesprekken. Ook in 2022 is er voor elke medewerker een
cursusbudget beschikbaar, om zichzelf verder te ontwikkelen, dat
zij eventueel kunnen aanvullen vanuit het Werktuig PPO. Dit jaar
konden we Rosalie Fleuren en Maaike Blokker een dienstverband
aanbieden. Gaat iemand in dienst, dan ontvangt diegene ons
bedrijfscultuurboek, dat in 2021 in gebruik is genomen. De
komende jaren is het streven om meer kantoorpersoneel in dienst
laten treden.

Reflectie op de codes
Code Governance
Bestuurslid bij Studio 52nd is een onbezoldigde functie. In 2021 zijn er geen veranderingen geweest in het
bestuur. Wel heeft Anouk Leeuwerink aangekondigd haar termijn niet af te kunnen maken, omdat ze minder tijd
heeft door haar nieuwe baan. In 2022 wordt zij opgevolgd door Marleen Beumer, voormalig directeur van de
OKT. Semia El-Abodi zal geen tweede termijn volmaken. Ook voor haar zoeken we in 2022 vervanging.
Naam
B. J. Walsh
M.H. Koek
A.S. Leeuwerink
S. El-Abodi
S. El Hadaoui

Functie
Bestuursvoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid

Aantreden
08-12-2020
26-10-2018
18-08-2020
01-07-2017
01-03-2020

Einde 1e termijn
08-12-2024
26-10-2022
18-08-2024
01-07-2021
01-03-2024

Einde 2e termijn
08-12-2028
26-10-2026
18-08-2028
01-07-2025
01-03-2028

Stichting Studio 52nd volgt het bestuurs-directie-model. De directie bestaat uit: Fanneke Verhallen, artistiek
leider en Wietske Bijl, zakelijk leider. De directie geeft leiding aan de organisatie op het terrein van
productie/techniek,
marketing/communicatie,
educatie,
PR/publiekswerking,
financiën
en
bureaumanagement. Hierover leggen zij verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden
en vergadert in principe minimaal vier keer per jaar. In verband met het zwangerschapsverlof van de zakelijk
leider is dat in 2021 zes keer geweest.
Stichting Studio 52nd werd in 2021 periodiek ondersteund vanuit Sociale Basis en cultuurgelden vanuit
Stadsdeel Oost en Zuid van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast maakt Studio 52nd onderdeel uit van het
Amsterdamse Kunstenplan als cultuureducatie-instelling. De organisatie is verder afhankelijk van
projectfinanciering uit een mix van publieke en private fondsen.

Fair Practice Code
De komende jaren gaat het honorarium van personeel en opdrachtnemers stapsgewijs richting de
salarisschalen uit de CAO Toneel en Dans. In 2024 vallen de beloningen voor medewerkers in de juiste schaal
voor hun functie. Daarnaast streven we ernaar de komende jaren medewerkers die dat willen in dienst te nemen.
Ook dit moet in stappen gebeuren, aangezien het eigen vermogen van Studio 52nd nog flink moet groeien om
onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen. Ook daar werken we de komende jaren aan verder. In de
jaarrekening worden de personeelskosten nader toegelicht.
Daarnaast kregen de theatermakers die meewerken aan een Kids Edition dit jaar een vrijwilligers- of
stagevergoeding. In 2022 onderzoeken we alternatieve werkvormen en manieren om onze stageplekken beter
aan te laten sluiten op het curriculum van theater- en pedagogiekstudenten.

Code Diversiteit en Inclusie
Studio 52nd onderschrijft de code Diversiteit en Inclusie. Dit vormt zelfs de kern van onze methode: wij geloven
in de kracht van meerstemmig maken en implementeren zoveel mogelijk stemmen in onze projecten. Daarnaast
geloven wij dat als we onze kinderen willen verleiden tot het maken van theater dat ze dat aangereikt moeten
krijgen door mensen die er uitzien zoals zij. De betrokken theatermakers en -ontwerpers moeten daarom ook
een link hebben met de jonge auteurs van de voorstellingen.
Wij duiken diep genoeg in de onderwerpen van onze voorstellingen
om te weten dat we niet vrij zijn van vooroordelen. En in het
maakproces glijden we vaak genoeg uit. Wij geloven dat het
belangrijk is om hierin te blijven leren en omringen ons bewust met
adviseurs op dit vlak, waaronder professor Nieto en Glenn Helberg.
Wij hebben in de afgelopen jaren de meerwaarde van een meer
divers team ervaren bij onze projecten en blijven streven naar een
diverse samenstelling van ons bestuur en kantoorpersoneel. Ook is
Glenn Helberg vertrouwenspersoon voor onze opdrachtnemers, als
externe
partij
voor
situaties
waarin
de
directie
of
kantoorvertrouwenspersoon Maaike Blokker niet de voor de hand
liggende ‘go to’-personen zijn.

Financiering

In 2021 hebben we dankzij de steunmaatregelen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en periodieke
ondersteuning van de Gemeente Amsterdam een gezond jaar kunnen draaien, ondanks tegenvallende
inkomsten vanuit de speelbeurten van de Special Editions (Light) en extra kosten voor verplaatsingen en
flexibele oplossingen voor de voortdurende corona-uitbraak. Van het positieve resultaat is bestemmingsreserve
opgenomen om de begrote groei van personele lasten in 2023-2024 op te vangen (stapsgewijs toegroeien naar
meer CAO Toneel en Dans conforme vergoedingen).
De extra Covid-19 financiering die voor het eerste helft van het jaar aangevraagd is, bleek uiteindelijk niet nodig
te zijn. Dat kwam mede doordat tegenvallende inkomsten opgevangen konden worden opgevangen door het
wegvallen van andere kosten, en door de post “onvoorzien” die in elke projectbegroting was opgenomen. Op
de jaarrekening is dit bedrag gereserveerd om terug te betalen aan de gemeente.
In 2021 hebben we de relatie met een aantal financiers kunnen verstevigen. Stadsdeel Zuid heeft de Kids
Editions in 2021 opgenomen in de periodieke culturele subsidie. Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en
Stichting Hulp na Onderzoek blijven vaste financiers. Maar ook Fonds Podiumkunsten heeft dit jaar tweemaal
bijgedragen aan FOK ME HOKJE. Daarnaast hebben Fonds 21 en VSB fonds hogere bedragen gehonoreerd voor
onze projecten. Zo valt ook uit onze financieringsmix af te lezen hoe Studio 52nd op artistiek vlak steeds
serieuzer wordt genomen.
Dankzij ondersteuning vanuit de Kinderpostzegels en de regeling ‘Samen Cultuurmaken’ van het Fonds
Cultuurparticipatie waren de Kids Editions goed gefinancierd in 2021. Komend jaar onderzoeken we
aanpassingen aan de werkvorm in het kader van de Fair Practice Code en gaan we op zoek naar alternatieve
financieringsstromen.
Studio 52nd heeft bijna de verwachte groei in particuliere donaties weten te verwezenlijken in dit jaar. Stichting
Club Karton, waar een collega zich voor in heeft gezet, hief zich op en doneerde €1.100 van het resterend
vermogen aan onze stichting.
Gecombineerd met de aan het eigen vermogen toegekende overschotten vanuit projectfinanciers, resulteerde
dit in een positief resultaat van €12.141. Deze groei is in lijn met de ambities om het eigen vermogen naar een
gezond weerstandsvermogen toe te bewegen, zodat die in 2024 10% van de exploitatierekening bedraagt. Dat
komt neer op €60.000 eigen vermogen. Het kleine eigen vermogen is al een aantal jaar een groot risico en deze
groei is dus noodzakelijk. Overigens is het positieve resultaat van 2020 is door de regeling noodsubsidiëring van
de Gemeente Amsterdam teruggevorderd. Na ons bezwaar is de gemeente daar in 2022 gedeeltelijk op
teruggekomen, waardoor we €1.409 hebben kunnen toevoegen aan ons eigen vermogen.

2021 in cijfers
Schrijf- en acteerdebuten
10-18 jarigen

45

Academy plekken
51
Buitenschoolse contacturen
1.860
Workshopdeelnemers
Bij Kids Edition
Online
Bij Special Editions
Contactmomenten
Met ouders
Met organisaties

110
432
1.735

784
450

Kantoormedewerkers
10
Projectmedewerkers
60
Vrijwillige theatermakers
35
Big Buddy duo’s
18

Bereik streams: 1.579

Schrijfbuddy's
36
Overige vrijwilligers
58
Vrijwillig ingezette uren
t.w.v. (€35 p/u)
In natura gedoneerd
t.w.v.
Jaarrekening
(afgerond)

3.212
€112.420
€14.350
€ 563.000

In de zeven maanden dat het
theater open was hebben wij…
61 keer gespeeld
4.800+ bezoekers met
voorstellingen en streams
bereikt
2.200 jongeren en kinderen
bereikt
waarvan 1.845 onder schooltijd
en hebben we 62 lessen
gegeven na afloop van
voorstellingen

2021
Titel

Bijlage: specificatie programma’s

WIE IS BAAS?

Special Editions
Omschrijving

Gedurende de lockdown brachten we vanuit Felix Meritis een interactief online
programma over “racisme vanuit het perspectief van kinderen” voor de OKTinspiratiedagen. Twee acteurs speelden teksten uit de voorstelling, afgewisseld met
gesprekken in break-outrooms en videotoelichtingen van Leticia Nieto. Host Dionne
Verwey praatte het geheel overtuigend en sensitief aan elkaar, ook als af en toe white
frigility de kop opstak. Het programma werd vanuit de OKT-kijkers heel enthousiast
ontvangen.
We speelden in juni nog een mini-tour, toen de theaters eindelijk open gingen. In de
educatie pasten we de Rainbow of Desires toe van Boal, waardoor leerlingen zich beter
verplaatsten in de acteurs en daarmee in de rol die zij spelen in besprekingen van
kolonialisme. Ook het aanbieden van de les door twee docenten die hierin een voorbeeld
konden geven, bleek erg goed te werken.
Doordat het Afrika Museum zich op het laatste moment terugtrok, hebben we de dernière
van WIE IS BAAS? verplaatst naar CC Amstel. Daarmee openden we de eerste editie van
Theater voor Keti Koti. Zo gaven we WIE IS BAAS? toch nog het podium dat het verdiende.

FOK ME HOKJE

Tijdens de lockdown konden we de voorstelling af monteren, maar niet in première. We
presenteerden nog wel een livestream programma vanuit Pakhuis de Zwijger over
LHBTIQ+-veiligheid op school met tekstfragmenten uit de voorstelling en verschillende
tafelgasten die met elkaar reflecteerden op de situatie in de klas.
Tijdens de Pride speelden we twaalf voorstellingen in acht dagen. Een behoorlijke
marathon voor de acteurs, omdat de voorstelling met alle choreografieën erg fysiek is.
Onze dramaturg organiseerde elke Pride-speeldag een ander nagesprek van 30 tot 45
min. waarin verdieping werd gezocht door een podium te geven aan wisselende
gespreksleiders, gasten en rolmodellen voor een steeds nieuwe publieksdoelgroep. Door
samen te werken met telkens nieuwe partners versterkten we zo elkaars boodschap en
zichtbaarheid. Zo werkten we naast algemene samenwerkingen met Emancipator, COC,
het Queer Theater Festival en Pride Amsterdam ook inhoudelijk samen met Stichting
Maruf, Trans Pride, GSA, Alle Kleuren Oost en Youth Pride.
De reprisetour startte in november. Eindelijk konden we voor klassen spelen. We waren
onder de indruk van het effect van de voorstelling in de zaal. Er ontstonden bijzondere
nagesprekken na de voorstellingen en in de klas. Soms kwam een leerling zomaar uit de
kast, vaak kreeg Didi achteraf berichtjes van non-binaire jongeren die zich thuis hadden
gevoeld bij hen. FOK ME HOKJE werd aanbevolen op het nieuwe kennisplatform Gendi.
Toen corona weer opspeelde, probeerden we zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo
gaven we een aangepaste les, op basis van Didi’s optreden in het wereldmuseum.
We hadden meer homofobie verwacht in de
reacties, maar slechts bij twee van de dertig
voorstellingen waren de reacties zo storend
dat we de voorstellingen hebben stilgelegd.
In december kregen we weer te maken met
de impact van corona en de lockdown,
waardoor verschillende voorstellingen
wegvielen, waaronder een mooie
samenwerking met het Wereldmuseum.
Het enthousiasme vanuit de scholen en de
grote vraag naar de voorstellingen
overtuigde ons om de voorstelling in 2022
nog een keer te hernemen.

(W)RAP MY
HIJAB

Tijdens het schrijftraject met de meiden van Combiwel,
Girls Forward en Dynamo kwamen we er al gauw
achter dat onze voorstelling niet zozeer over de
hoofddoek zou gaan, maar vooral over zelfbeschikking
en feminisme. Meiden reikten thema’s aan als
exposing, genderongelijkheid en islamofobie, wat
resoneerde bij ons jonge publiek. Onze partner
S.P.E.A.K. was een welkom inhoudelijk klankbord bij het
uitwerken van deze onderwerpen.
We kozen bewust voor vrouwelijke makers met een islamitische achtergrond: Khadija
Massaoudi, Nora Akachar en Asma El Mouden, één actrice mét en één actrice zonder
hoofddoek. Hun skills en levenservaring waren een voordeel in het schrijfweekend met
acht jonge moslimmeiden. Ook in de nagesprekken waren hun bijdragen erg waardevol.
Inhoudelijk was de combinatie minder synergetisch dan gehoopt, wat zijn weerslag had
op de artistieke kwaliteit van de voorstelling. Dit toch al korte traject werd verder
tegengewerkt door communicatieproblemen, COVID-19 en persoonlijke omstandigheden.
Daarnaast werden we geconfronteerd met een aantal veranderingen aan het artistieke
concept, waarvoor binnen het compacte maakproces eigenlijk geen ruimte was. In het
schrijftraject hadden we sterk ingezet op spoken word en rap, vanwege de emancipatoire
kracht van deze vormen. Meiden namen hun zelfgeschreven raps op met Khouloud Zaher.
In de studio was deze kracht goed voelbaar. We ontdekten DONSKO, een piepjonge
talentvolle producer uit Amsterdam Oost, wiens werk ook in de voorstelling kwam. Naast
dramaturge Saar Vandenberghe, kreeg het artistieke team ook advies van choreografe
Ritzah Statia en beatboxer Abdelhaldi Baaddi om extra op raps te kunnen focussen. De
raps van de meiden kwamen echter niet in de voorstelling. Ook misten we de voor ons
gebruikelijke krachtig geënsceneerde, onaangepaste teksten van jongeren. Hierdoor
zagen we onze eigen artistieke handtekening minder terug in het eindresultaat.
Het doel van de voorstelling bleef echter overeind. Khadija maakte sterke keuzes voor
herkenbaarheid en counterstereotypering. Ze liet in de voorstelling de stemmen horen
van de schrijvers, die hun eigen bijdragen voordroegen. Dat kwam ten goede aan de
authenticiteit en in de klaslokalen werkte dit erg goed. Leerlingen voerden mooie
nagesprekken, waaruit duidelijk werd hoe groot de behoefte is om ervaringen te horen en
te delen. Juist bij onderwerpen die als polariserend te boek staan. Döne Fil, die vrijwel al
deze nagesprekken begeleidde, vormde een waardevolle nieuwe aanvulling op ons
docententeam.
In het coronajaar bleken de agenda’s van de actricies niet meer samen te vallen. Hierdoor
konden we de vervallen speelbeurten niet meer inhalen.

2021
Voorjaar
PM I 2021
Seksuele
diversiteit

Ik zag twee hanen broeden samen
Met COC
De kinderen die bij ons meedoen, komen van huis uit lang
niet allemaal in aanraking met LHBT’ers. Kinderen en
vooral hun ouders voelden zich ongemakkelijk bij het
thema. In de startfase van “Ik zag twee hanen broeden
samen” waren we hierdoor huiverig voor (onbewuste)
homofobe of transfobe reacties, omdat kinderen in groep
6 nog niet erg genuanceerd denken, en al helemaal niet
over seksualiteit. Omdat we ons bewust waren dat het
onderwerp in de wijk gevoelig lag, organiseerden we een
adviessessie met Maruf over hoe je homoseksualiteit bespreekbaar kan maken in een gelovige
gemeenschap.

De vergelijking met de dierenwereld vormde, net als in Fok Me Hokje, een uitkomst. Het
toxische argument ‘dat is niet natuurlijk’, vaak door religie of cultuur ingegeven, werd hierdoor
ontkracht. Kinderen verplaatsten zich zonder problemen in een leeuw die bij een rups het
magische ingrediënt wil halen om eindelijk leeuwin te kunnen zijn. Ze begrepen dat de leeuw
niet gelukkig was. En dat je niet zelf kiest hoe je geboren wordt. Ook reflecteerden ze via
dierenpersonages op diversiteit in gezinssamenstelling.
Kevin Klein regisseerde in Nowhere een kwalitatief goede cast van net afgestudeerde acteurs.
De kostuums van Geertje Geurtsen waren vindingrijk en aansprekend. We namen ons voor om
meer te experimenteren met decor en om te variëren met de vaste structuur van
opeenvolgende scènes en interviews. Tijdens de voorstelling en de lessen zijn we erin
geslaagd om in de hoofden van heel wat kinderen een luikje open te zetten.
Vanwege de coronasituatie konden we de extra speelbeurt op IJburg niet door laten gaan. In
plaats daarvan speelden we één van de stukjes in de schoolklas, met aanvullend direct een
les. Met name voor een non-binaire leerling in een basisschoolklas kwam dit alternatief als
geroepen. Deze vorm gaan we komend jaar verder onderzoeken.
Meivakantie
1op1 | 2021
Theater vóór
de Dam

Duizend anjers en granaten
Na jaren van aankondigingen over spelen rond de dodenherdenking om aan te kunnen
sluiten bij Theater na de Dam, was het dit jaar eindelijk zo ver: een voorstelling over oorlog.
Door buiten te spelen op Jeugdland kon een mooie combinatie gemaakt worden met de
Joodse begraafplaats die er vlakbij ligt. Op die manier zouden we betekenisvol kunnen
aansluiten op de activiteiten in de wijk.
Tijdens de repetitieweek vertelde regisseur Nouf, geboren in Syrië, haar verhaal aan de
kinderen. Hierdoor werd het thema iets tastbaarder. Voor hun verhalen hadden ze nagedacht
over tegenstellingen binnen de overkoepelende combinatie oorlog vs. wederopbouw. Zo
kwamen ze bijvoorbeeld op honger vs. overvloed, samen vs. alleen, arm vs. rijk. Twee
stagiaires van de HKU en één stagiaire van De Trap verwerkten hun ideeën tot scènes.
Op 4 mei speelden we Duizend Anjers en Granaten.
Een half gebouwde hut werd een verwoest huis en
de glijbaan vormde het toepasselijke decor voor een
scène over Rijk en Arm. Helaas zat het land nog
middenin de lockdown en was het ook nog eens
slecht weer! We lieten de voorstelling wel doorgaan
en speelden tussen twee buien door alleen voor de
familieleden van onze jonge artiesten. De
voorstelling voor vrij publiek verplaatsen we naar de
herfstvakantie, zodat we nog wel bezoekers zouden
kunnen ontvangen.
Dit is de tweede buitenvoorstelling die we spelen met de kinderen en we denken in
toekomstige producties weer meer van de potentie van de locatie te kunnen laten zien.
Bijvoorbeeld door de route van het publiek vanaf binnenkomst te integreren in de
dramaturgie.

Najaar
PM II 2021
Ongelijkheid
in de klas

Over de brug – Dag groep 8!
We sloten het jaar af met Over De Brug in CC Amstel. Geïnspireerd door de serie Klassen
schreven we voor het eerst met kinderen uit groep 8, iets ouder dan onze reguliere
doelgroep, over de overgang van de basisschool naar de rest van hun leven. We waren
benieuwd naar hoe zij deze stap, met het bepalende schooladvies en de citotoets, zelf
ervaren en of we dat konden koppelen aan het thema klassenongelijkheid.

De uitdaging was om kinderen te laten reflecteren op zo’n abstract gegeven. Filosoof en
docent Femke Heskes vond een inspirerende ingang: zij bedacht een oneerlijk Ganzenbord
waardoor de onrechtvaardigheid van een oneerlijke startpositie voelbaar was, zonder dat we
op de persoonlijke levenssituatie van kinderen hoefden te reflecteren.
In heldere scènes schreven de kinderen over
het belang van de juiste plek om je talenten
te ontplooien (een paard kan in een
adelaarsnest niet rennen), steun van je
omgeving (soms heb je genoeg aan één oma
die in je gelooft) of over wat er mis is met een
wereld waarin goed rekenen meer
gewaardeerd wordt dan goed tekenen. Lotte
Vergeer ontwierp er een slim toneelbeeld bij
waarin een klaslokaal door krijttekeningen
werd omgetoverd tot 7 verschillende
werelden.
We voerden een paar wijzigingen door in de opzet van de voorstelling. Zo startten we met
een gesprek met de schrijvers over het thema. Hierdoor kon het publiek met meer
inhoudelijke focus naar de scènes kijken. Ook eindigden we met een nagesprek, waarin
Femke met de schrijvers, het jonge publiek en stadsdeelbestuurder Flora Breemer
filosofeerde over het thema. Dit leverde verrassend wijze reflecties op. Een formule die we
zeker doorzetten!

Nov -Dec
PM II 20212022
Drill Rap

Door de avondlockdown is de voorstelling alleen voor schoolklassen gespeeld. De
avondvoorstelling is verplaatst naar mei 2022.
Doe ff chill met je drill
Met: Dynamo IJburg & Combiwel Zuid
In 2022 tonen we de voorstelling Doe ff chill
met je drill rondom het thema Drill Rap. In
december zijn de eerste schrijflessen gestart
op IJburg met negen kinderen. In
samenwerking met ex-rapper Younes van
Dynamo zorgen we in het schrijftraject voor
goede raps, toepasselijk bij het thema.

Yellow Brick
Road

Door coronalockdowns en de aanhoudende onzekerheid zijn de Yellow Brick Road festivals
in mei en december niet doorgegaan.

2021

Doorgroeiprogramma
De deelnemende kinderen in het doorgroeiprogramma deden eerder mee aan een
Playmaking- en/of Eén-op-één-project. Dankzij het doorgroeiprogramma kunnen wij contact
met hen onderhouden en extra toegespitste begeleiding geven. De kinderen zijn afkomstig
uit Oud-Oost, Transvaal, Indische Buurt en IJburg. Ook stromen dit jaar kinderen uit de
Rivierenbuurt en de Pijp, waarvoor we extra activiteiten willen organiseren.

Academy

Door corona waren de mogelijkheden voor stageplekken afgelopen jaar iets minder groot
dan anders. Zo hebben we bij de voorstelling Over de brug nog een avondvoorstelling
doorgeschoven naar 2022 waar kinderen gastheer en -vrouw kunnen zijn.

Toch is gebleken dat onze Academiestages van enorme meerwaarde kunnen zijn op
individueel niveau. Ons aspirant-bestuurslid Marleen Beumer, voormalig directeur bij het
OKT, vermeldde dat zij een client kende, een jongen van 11 jaar, waar het op school en thuis
heel moeizaam ging. Niets leek te lukken, maar in één ding had hij veel plezier. Het bleken
zijn academiestages te zijn bij onze technicus. Deze jongen gaat met veel enthousiasme
komend jaar meedoen aan ons één-op-één project.
Toch is daar weinig van te zien in de cijfers, dit komt voornamelijk door een grote
hoeveelheid Big Buddy’s die in coronatijd zijn opgestart.
Vanwege de aansluiting op avondvoorstellingen is afgelopen jaar één krant verschenen, de
tweede komt uit rondom de eerstvolgende voorstelling voor ouders: Doe ff chill met je drill
op 28 maart.
Big Buddy’s
Per theaterproject starten er drie tot vijf nieuwe Big buddyduo’s. Bepalend voor dat aantal is
een voelbare noodzaak aan extra aandacht. Afgelopen jaar waren er maar liefst achttien
buddy-duo’s actief. Voornamelijk omdat we beschikking hadden over een aantal
pedagogiekstagiairs, konden we extra kinderen helpen gedurende de lange lockdown.
Ze zijn tijdens de coronapandemie erg creatief gebleken. Ze hebben onze kinderen
gemotiveerd om mee te gaan wandelen en andere buitenactiviteiten te doen, die mogelijk
waren tijdens de pandemie: natuurfoto's maken in de stad, vogels spotten, een
wildplukwandeling in het Amsterdamse Bos en uitjes naar het strand waren dingen waar de
kinderen erg blij van werden.
Next Level
Het steeds doorschuiven van projecten heeft geleid tot veel druk op de planning en enige
vertraging in de doorstroom van kinderen. Het één-op-één project werd per slot van
rekening pas in de herfstvakantie afgerond. Medewerker Maaike Blokker is aangemeld als
intermediair bij het Jeugd sport- en cultuurfonds, zodat wij ouders In januari 2022 zijn de
eerste Next Level gesprekken gevoerd en is er ook al een tweede reeks gepland.

Bereik per project
Titel

Totaal

In schoolverband

WIE IS BAAS?
FOK ME HOKJE
(W)RAP MY HIJAB
Kids editions
Totaal

184
3.852
481
349
4.866

134
1.336
265
110
1.845

Aantal x
gespeeld
4
32
13
12
61

Lessen gegeven
na vst.
6
38
12
6
62

Bereik Kids Editions 2021
Wat

Soort project

Deelnemende
kinderen

Aantal
activiteitdagen per
deelnemend kind

Aantal
activiteitdagen voor
vrijwilligers
(zonder
kinderen)

Contactmomenten
verzorgers/
gezinnen (incl.
huisbezoek1)

Contactmomenten
leerkrachten,
scholen,
organisaties2

Aantal
bezoekers

Vrijwilligers
/Stagiairs

Vrijwillige
uren

Theaterprogramma’s

PM Ik zag
twee hanen

10

14

13

256

172

206

20

800

PM Over de
brug

10

14

13

288

172

56

16

640

PM Doe ff
chill

9

4

-

100

72

In 2022

2

16

1op1 Duizend
anjers

8

9

243

168

85

87

30

760

Yellow Brick
Road Festival

-

-

-

-

-

-

-

-

Big Buddy

18

12

150

10

18

900

Academy

28

3

20

3

3

15

Next Level

5

3

50

40

Algemene
Organisatie

6

3

60

12

15

60

540

TOTAAL

944

62

110

1044

569

149

3.671

Doorgroeiprogramma

1

349

Dit verloopt via direct contact, brieven, e-mail, telefoontjes, what’s app en andere social media (32x per kind per
playmaking, 21x per 1op1).
2
Playmaking gaat uit van 27 contactmomenten per klas. Per theaterproject hebben we daarnaast 10 contactmomenten
met andere partijen.
3
Twee schrijvers schrijven 8 toneelstukken (1 overleg, 2 revisies per toneelstuk)
4
Een kind dat meedoet aan een Playmaking kan ook deelnemen aan het doorgroeiprogramma. Deze aantallen geven het
aantal plekken aan.

