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Poppodium Atak heeft zich ten doel gesteld een breed programma aan te bieden, waarin alle 

belangrijke muziekstijlen vertegenwoordigd zijn.  De samenwerkingspilot van met Metropool vanuit 

de bestuurlijke opdracht op het gebied van programmering en marketing heeft in 2016 vorm 

gekregen, de aftrap daarvan vindt in 2017 plaats.  

Samenwerkingen 

Samenwerking met de culturele partners, Kaliber, Wilminktheater, Artez is als vanouds voortgezet en 

belangrijk voor Atak.  Helaas waren er qua programmeringsmogelijkheden geen grote bands 

beschikbaar voor een consequent aanbod in het Muziekcentrum, mocht zich dit wel hebben 

aangediend dan waren we er uiteraard met vol enthousiasme mee aan de slag gegaan. 

Er is een toename te zien in het aantal eindexamens van Artez dat in Atak plaats heeft gevonden in 

2016. Met Artez zijn er afspraken gemaakt om een “Eindexamenfestival” te gaan organiseren, zodat 

nog meer afstuderende studenten gebruik gaan maken van de faciliteiten van Atak. 

Mede dankzij een subsidie van de provincie is Atak al jaren in staat om programma’s te ontwikkelen 

die gericht zijn op het ontdekken, begeleiden en presenteren van muzikaal talent. Dat uit zich onder 

meer in Cd-presentaties, het maken van promotievideo’s , bandpresentaties en het scheppen van 

mogelijkheden voor jonge muzikanten om te kunnen optreden. Een belangrijke partner daarin is het 

Twents Songwriters Gilde, waarin het talent op het gebied van singer-songwriters zich verenigd. In 

samenwerking met het Wilminktheater heeft talentscoutingsprogramma Popsecret wederom met 

succes plaatsgevonden. 

Programma 

Bezoekersaantallen liepen in 2016 enigszins terug. Een van de oorzaken is het aanhoudend 

‘voorzichtig’ programmeren, te grote risico’s vermijden. Daarnaast kan de groeiende concurrentie 

(met name van Metropool) en de start van de bestuurlijke opdracht tot intensievere samenwerking 

met datzelfde Metropool daar aan hebben bijgedragen.  Deze trend was binnen de dance niet 

zichtbaar daar is groei te zien. Deze groei is met name te danken aan de Basic Grooves dat inmiddels 

in uitgegroeid tot één van de belangrijkste techno feesten van Nederland en steevast uitverkoopt.  

Primaire doelstelling blijft een breed en interessant programma te bieden. We hebben in 2016 met 

een min of meer ‘algemeen’ programma met uitverkochte shows als Kovacs, Lil ’Kleine, De Jeugd van 

Tegenwoordig, Causes wat moois geboden en traditiegetrouw ook wat meer gitaar gericht zoals o.a. 

Annihilator. Uiteraard met plaats voor regionaal talent bijvoorbeeld met de Offensieven en blijven 

we nieuwe ontdekkingen programmeren.  

Vanaf (halverwege) 2016 zijn we ons gaan richten op de bestuurlijk opdracht van de gemeenten, de 

voorbereiding ervan en uiteindelijk een praktische pilot op gebied van programmering en marketing.  

Naast de samenwerking met het Wilminktheater waren er in 2016 wederom succesvolle 

samenwerkingsverbanden met diverse andere partners als Rebl City, Dutch Beercraft festival, 

Gogbot.  

We hebben in 2016 tevens geprobeerd weer een vaste zaterdagavond te creëren door een 

samenwerking aan te gaan met ‘Moodz’. Het Urban concept bleek na enkele succesvolle edities al 

snel terug te vallen en was helaas daardoor ook financieel niet aan te houden. 



De samenwerking met Green Vibrations festival leidde ook in 2016 tot 2 activiteiten in Atak.  

In 2016 is een Summerlounge ( 5 weken, 6 dagen per week open in de zomer ) georganiseerd, 

waarbij Atak zich als muziekcafé heeft gemanifesteerd, met kleine optredens en verbindingen met 

diverse organisatie, het AZC, de Muziekbank, Top TSG, Lets Quiz, ABC businessclub, Enschede 

Promotie en met presentaties van alle danceconcepten die Atak rijk is.  

 

In 2016 heeft Atak op verzoek van Enschede Promotie en de Oranjevereniging Koningsdag 

georganiseerd op het Wilminkplein, en binnen in verband met minder weer in de grote zaal. Ondanks 

het mindere weer werd het een druk bezochte manifestatie. 

Café  

Helaas hebben we half 2016 officieel faillissement aangevraagd voor GUSTO wat onze café ruimte 

huurde. Hierdoor hebben we begin 2016 moeten afwachten hoe het met de curator verder zou gaan 

verlopen, we missen hierdoor vaste huurinkomsten (geldt ook voor begin 2017). Dit is een 

behoorlijke slag in onze inkomsten. Echter biedt het ook kansen voor 2017 waar we met volle moed 

van ons Atak café een echt pop/ rock café van zullen maken. 

  

Talentontwikkeling in 2016  

 

In 2016 waren er op het gebied van talentontwikkeling weer een paar mooie hoogtepunten te 

beleven binnen (en buiten) de muren van Atak.  

 

Kort samengevat; TOP TSG (coaching voor jonge Singer-songwriters) werd voor de derde keer 

uitgevoerd, er werden vier succesvolle seizoen offensieven georganiseerd, de maandelijkse Open Mic 

groeide niet alleen in publieksaantal, maar ook in naamsbekendheid en maar liefst vier bands kregen 

de mogelijkheid om een volgende concrete stap te nemen in hun muzikale carrière (uiteenlopend 

van een album release party tot het opnemen van een videoclip).  

 

Een bijzonder project in 2016 was de TOP TSG Ultimate Streetbattle.  

In september hebben 6 singer-songwriters uit 3 jaargangen TOP TSG  de uitdaging aangenomen om 

zich in te gaan zetten voor het goede doel. Snaren werden kapot gespeeld, stemmen werden schor 

gezongen… Allemaal met het doel om als straatmuzikant geld op te halen voor de Voedselbank. De 

grote finale vond plaats tijdens het UIT Festival op de Oude Markt in Enschede op 24 september en 

leverde ruim €1200 euro op. De teams bestonden uit TOP TSG-ers uit de 3 verschillende jaargangen. 

Naast de teams zijn er vanuit het Twents Songschrijvers Gilde ook teamcaptains, dit zijn Jasper 

Slaghuis, René Elenbaas en Dann Thomas ingeschakeld. Dit initiatief was, naast het inzamelen voor 

het goede doel, bedoeld om TOP TSG direct bij aanvang van het nieuwe culturele seizoen op de kaart 

te zetten.  

 

Naast dit project is er geïnvesteerd om door middel van de jonge talenten aansluiting te zoeken met 

andere partijen om Atak ook op andere locaties zichtbaar te laten zijn.  

Zo werd er samengewerkt met het Stoer Voer Festival. De muzikale programmering, ruim 18 bands 

en singer-songwriters, lieten in 2 dagen tijd horen wat ze te bieden hebben. Ook werd er nauw 

samengewerkt met de Culturele Zondag. In juni werd de verbinding tussen TOP TSG en de CZ gelegd, 

in oktober kreeg dit vorm door een verbinding tussen Pop Secret (dé muzikale talentenjacht van 

Twente) en de CZ.  



Vrijwilligersbeleid 

Horeca: 90- 100 vrijwillige medewerkers, taken: garderobe, muntenkassa, entreekassa, bar, 

glazenhaler, bedrijfsleiders van de avond, backstagemanagers, keuken 

Techniek: 25-30 vrijwillige medewerkers, taken: stage-hands, lichttechnici, monitor technici, front of 

house(FOH) technici 

Marketing: 25 vrijwillige medewerkers, taken: fotografie, posterontwerpers, posterverspreiders, 

videowerkgroep medewerkers, flyeraars 

Programmering: 20 vrijwillige medewerkers, taken: offensief werkgroep, dance concepten 

werkgroepen, thema feest werkgroepen 

Ondersteunend facilitair: 25-30 vrijwillige medewerkers, taken: onderhoud, schoonmaak, 

decorbouw, baliewerkzaamheden, projectmedewerkers handjes. 

Participatie 

Noot uit het boekje de waarde van popmuziek  “Popmuziek is een perfect instrument om participatie 

te bevorderen. De popsector legt op bijna logische wijze verbindingen met andere sectoren en dat 

maakt popmuziek tot een goed middel om mensen te laten kennismaken met andere culturele 

uitingen. Popcultuur emancipeert bevolkingsgroepen en brengt ze met elkaar in contact.” 

Poppodium Atak is sinds jaar en dag een vrijwilligersorganisatie, dit heeft poppodium Atak in 

vergelijking met andere podia altijd geborgd in het algemene beleid en streven. Het is het enige 

poppodium waar er is geïnvesteerd in een fulltime vrijwilliger coördinator die zorgt voor het 

uitzetten, uitvoeren en implementeren van een vrijwilligersbeleid. Dit maakt dat Poppodium Atak nu, 

200 vrijwilligers heeft. Deze vrijwilliger krijgt de kans binnen Atak zijn talent te ontdekken, te 

ontplooien en verder te ontwikkelen. We zien dat menig vrijwilliger dankzij deze vorming de betaalde 

arbeidsmarkt makkelijker is toegetreden en met de kennis die is opgedaan weer kan participeren in 

betaalde setting. Daarnaast is het werken met vrijwilligers een belangrijke waarde richting de 

bezoeker, de sfeer van de gemoedelijkheid en het samen voor een goede eventavond gaan, beleeft 

de bezoeker als meerwaarde. Deze meerwaarde wil Atak blijven benutten. Wel wil Atak daar een nog 

verdere kwaliteitsslag slaan met het oog op service en service niveau. Op die manier willen we meer 

uit de gastbeleving halen in het bevorderen van het herhaalbezoek en richting geven aan hogere 

horeca inkomsten. 

Doordat Atak met vrijwilligers werkt, verbindt Atak zich ook aan de stad. Uiteraard dient het de 

culturele waarde op 1, met deze meerwaarde is het een goede en concrete toevoeging aan de 

participatie met de bewoner van Enschede en daarmee aan de participatiesamenleving. 

 

Arbeidsintegratie 

Noot van Tom ter Bogt, hoogleraar popmuziek en jeugdcultuur. “Muziek is maatschappelijke 

smeerolie en heeft daardoor betekenis in het totale sociale terrein.” 

Verder zien we een toename aan re- integratie mogelijkheden en arbeidsintegratie mogelijkheden.  

Nieuwkomers 

We werken sinds juli 2015 met vluchtelingen met een verblijfstatus. Dit hebben we nooit aan de 

grote klok gehangen, maar vanuit de functie als cultureel instelling met een groot maatschappelijke 



functie, vinden wij dit onderdeel van onze taak hier een bijdrage in te leveren. We zien dat de groep 

van 16 medewerkers van deze status de kans hebben genomen, hierdoor makkelijker de taal te 

leren, eerder een sociaal netwerk te ontwikkelen en hierdoor makkelijker hun weg vinden binnen de 

stad Enschede.  

Het brengt voor Atak ook een extra dimensie met zich mee, het biedt ons als poppodium ook meer 

kansen binnen de diverse culturen. De medewerkers krijgen hierdoor meer representatie in de Multi 

- culturele samenleving die we hebben. 

Jong volwassenen en volwassen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 

Verder werken we met het UWV en met de participatie afdeling van de gemeente samen om 

medewerkers in een uitkeringssituatie weer een ritme te bieden door taken overdag, of juist om 

mensen andere sectoren te leren kennen en daarmee hun eigen talenten weer te laten ontdekken. 

Te ontdekken waar hun grenzen en mogelijkheden liggen. Doordat Atak zo divers is in mogelijke 

werkzaamheden, kunnen we hier ook makkelijk op inspringen en de begeleiding bieden waar 

mogelijk. Dit willen we blijven doen, en daar zien wij als Atak ook bedrijfsmatig een kans om talenten 

te ontdekken. 

 

 

 

Vluchtelingen Alaa (links) en Majoo (rechts) zijn blij met de kansen die ze krijgen bij Atak. En Atak is blij met hen, lacht Sigrid 
Binksma (midden). Foto: Jelmer Visser 

Inburgeren bij Atak? Waarom niet!? 

 

Bij Poppodium Atak werken ongeveer 200 vrijwilligers in allerlei vormen en maten en met allerlei verschillende 
achtergronden. Vorig jaar ging het poppodium een samenwerking aan met het asielzoekerscentrum om nieuwe 

bewoners van ons land de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen bij deze poptempel. Alaa (33) en Majoo 
Yousef (28) zijn twee van de elf medewerkers via dit project. 

Enschede/Haaksbergen - Niet iedereen kon zomaar aan de slag gaan als vrijwilliger bij Atak. De kandidaten moesten de 

Engelse taal machtig zijn, een representatieve uitstraling hebben en passen bij de cultuursector. De Syriërs Alaa en Majoo 
Yousef zijn in 2015 naar Nederland gekomen en grepen deze kans. Ze hebben recent een permanente verblijfsvergunning 
gekregen. In de komende maanden vertrekken ze uit het AZC en krijgen ze een huurwoning in Enschede of Haaksbergen 

toegewezen. Nu is het tijd om een nieuw leven op te bouwen in Nederland. En als vrijwilliger krijgen ze de mogelijkheid om op 
een laagdrempelige manier kennis te maken met het leven in een nieuw land. 
Alaa heeft zich aangesloten bij de videowerkgroep van het poppodium en zet filmpjes van concerten op YouTube, nadat hij ze 

gemonteerd heeft. "In Syrië zette ik als ingenieur machines in elkaar. In Nederland wil ik graag ook aan de slag in de techniek 
en hiervoor wil ik de komende jaren een opleiding gaan volgen." Alaa prijst de fijne sfeer bij het poppodium en voelde zich 
meteen als een vis in het water. 

Ook Majoo Yousef kijkt met enorm veel tevredenheid terug op zijn werk bij Atak, hij staat achter de garderobe en stapelt glazen 
tijden evenementen. Wanneer hij niet aan het werk is, gaat hij met zijn alternatieve look en dreadlocks keihard los tijdens de 
dancefeesten. "Ik voel me erg thuis in Enschede. De taal op de dansvloer tijdens het uitgaan is universeel en ik heb door Atak al 

veel nieuwe vrienden ontmoet. Het leren van de taal gaat nog wat lastig, maar ik wil binnen een half jaar goed Nederlands 
kunnen spreken." 

Bij Atak zijn niet alleen Syriërs aan de slag gegaan. Ook een goedlachse Eritreeër, heeft helemaal zijn plekje gevonden bij deze 

culturele familie. 

Vrijwilligerscoördinator Sigrid Binksma is hartstikke blij met deze extra gemotiveerde handen: "Ze leveren een geweldige 
bijdrage aan onze producties en ik wil ze echt niet meer kwijt. Zij beschouwt de samenwerking met het AZC als een zeer groot 

succes waar zowel Atak als onze nieuwe landgenoten enorm veel aan hebben. Het is een win-win situatie voor iedereen!" 



Maatschappelijke stages 

In 2016 hebben zes scholieren van het middelbaaronderwijs maatschappelijke stage gelopen bij Atak. 

Daarbij hebben ze een eigen producties mogen organiseren en in de weken vooraf leren zij stap voor 

stap hoe dat in zijn werk gaat. 

Met maatschappelijke stage leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde 

bijdrage aan de samenleving. 

Hierbij hebben ze een vanaf half september elke week een workshop gehad over een onderdeel van 

wat een poppodium doet en hoe je zelf een avond kan organiseren van de vrijwilligers van Atak. 

Workshops over licht en geluid, marketing en publiciteit, hospitality en horeca, backstage-

management, dj en, bedrijfsleiding van een avond en meer. Ze werken tot naar hun eigen activiteit 

en op 2 december 2016 is deze gehouden. 

Op de vrijdagen van 17:00 tot 19:00 uur kwamen deze leerlingen bij elkaar om het voor te bereiden, 

de workshops te volgen en de activiteit te organiseren. 

Ze hebben gekozen voor een teenager party in James Bond style. 

Daarnaast is de MAS award uitreiking avond voor alle organisaties in Enschede die maatschappelijke 

stages aanbieden en daarvoor kunnen scholieren/ maatschappelijke stagiaires worden genomineerd. 

Deze award avond is een samenwerking met de makelaar maatschappelijke stage Enschede. 

Techniek 
In 2016 is een traject gestart waarin de technische en economische staat van de podium installaties 
bekeken word. De installatie is inmiddels bijna tien jaar oud en begint gebreken te vertonen. 
 
Wat betreft het licht: na een grondige inventarisatie en evaluatie is in samenwerking met de 
gemeente Enschede besloten om een deel van de installatie te vervangen. Het gaat hier om de 
moving-heads in de Grolsch zaal en Saxion zaal. Dimmers en schijnwerpers zijn nog in goede staat en 
worden niet meegenomen. In 2016 is tevens geïnventariseerd wat de wensen en eisen zijn voor 
nieuwe moving-heads en dit is in een bestek uitgedrukt. De gemeente Enschede gaat in een 
aanbesteding op basis van offertes coördinerend zijn, de verwachting is dat dit project zomer 2017 
afgerond kan worden. 
 
Wat betreft de geluidsinstallatie: de staat van deze installatie is in 2016 door een extern bedrijf 
uitvoerig geïnventariseerd en gerapporteerd. Dit wordt in 2017 verder uitgezet. 
 

Atak Studio’s 2016 

De Studio’s van Atak zijn voor muzikanten, artiesten en de muziekindustrie een plek die faciliteert, 

verbind en ondersteunt. Een ondergrond voor muziek in Enschede en Twente en hiermee een motor 

voor talentontwikkeling in de regio. Dit doet ze hoofdzakelijk door middel van de exploitatie van elf 

hoogwaardige repetitieruimtes en sinds 2014 door het inzetten van het popplein als kleine alternatieve 

locatie voor concerten, dance party’s, jamsessies en workshops. In 2016 werden er in de studio’s 12 

activiteiten georganiseerd. Deze hadden cumulatief 1500 bezoekers, een omzet van 16.000 euro en 

een bedrijfsresultaat van 4.200 euro. Daarmee zijn deze activiteiten een succes te noemen.  Door het 

aanstellen van twee extra vrijwillige assistent beheerders eind 2015 is er ruimte gecreëerd binnen het 

takenpakket van de hoofdbeheerder.  

De studio’s zijn binnen de exploitatie van Atak een stabiele factor en ze neemt binnen het 

muziekkwartier een eigen plek in. De studio’s staan echter niet los van de ontwikkelingen binnen 



Poppodium Atak, het muziekkwartier en Enschede als muziekstad.  Het dalende aantal activiteiten bij 

Atak, de terugloop van het aantal leerlingen bij Kaliber en de veranderingen binnen ArtEZ hebben in 

2016 ook haar weerslag op de verhuur aan particulieren. Deze nam voor het eerst in jaren af. Ter 

illustratie: In 2010  maakte ArtEZ nog 6500 uur gebruik van de studio’s. Na uitbreiding van de eigen 

faciliteiten en het vertrek van de jazzafdeling bij ArtEZ conservatorium was dit in 2016 nog 5350 uur. 

Bij Kaliber is er al een aantal jaren sprake van een terugloop in het aantal leerlingen. In 2010 maakte 

Kaliber nog ruim 2600 uur gebruik van de studio’s. Na een bezuinigingsronde en reorganisatie was dit 

in 2016 nog maar 1500 uur. Derhalve nam de verhuur aan particulieren, na jaren van stijging , in 2016 

met 17% af t.o.v. het zesjarige gemiddelde.  

 

Resultaat: 

Het resultaat tot en met december 2016 was begroot op positief € 30.000,-, helaas door de boven 

benoemde tegenslagen moeten we ons resultaat afsluiten op € 30.000,- negatief.  Het negatieve 

operationele jaarresultaat over heel 2016 kwam uit op - € 30.000mede als gevolg van het 

faillissement van Gusto.  

Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 34.000 en de studio’s hadden 18.000 bezoekers. 
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