
Internationaal Danstheater
Een grote stap verder
Voorwoord

Met veel plezier presenteer ik u het ondernemingsplan van het Internationaal Danstheater (ID). Met dit plan doen 
wij een beroep op de Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het landelijk Fonds Podiumkunsten (FPK) om het 
ID op te nemen in het Kunstenplan 2017-2020. 

Betekenis en werking van onze multiculturele samenleving staat in het huidige tijdsbestek, waar we dagelijks te 
maken hebben met de instroom van andere culturen, onder grote druk. Het ID draagt met haar eigen karakter 
en kleur binnen het dansbestel de visie uit dat het contact met andere culturen verrijkend werkt voor individuen 
en samenleving. Daarbij vervult het ID een bindende functie, met eigentijdse dansvoorstellingen waarbij uitingen 
uit diverse culturen het uitgangspunt vormen voor de scheppende en uitvoerende kunstenaars. In dit plan leest u 
hierover en over de ambities en drijfveren van het ID voor de toekomst.

Dit ondernemingsplan begint met een synopsis. Deze synopsis biedt u in één oogopslag een overzichtelijke 
weergave van de inhoud van de plannen van het ID. Onderaan enkele alinea’s treft u voetnoten aan die u 
verwijzen naar de uitgebreidere beschrijving in het beleidsplan. 

De financiële paragraaf bevat een organisatiemodel, de begroting en een toelichting daarop. Voorts treft u een 
aantal bijlagen aan met het curriculum vitae van de betrokkenen.

Rest mij u een plezierige lezing te wensen – wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 

Namens artistiek intendant Jan Linkens, het bestuur, publiek, aanbieders, samenwerkingspartners, medewerkers, 
vrienden en sponsoren van het Internationaal Danstheater,
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 SYNOPSIS 
Sinds de oprichting in 1961 presenteert het Internationaal Danstheater (ID) nu al meer dan een halve eeuw 
bijzondere en inspirerende dansvoorstellingen met live muziek, geïnspireerd door en gebaseerd op tradities, 
rituelen en dansculturen van alle continenten. 

Vanaf 2011 heeft zich bij het gezelschap op artistiek-inhoudelijk en organisatorisch gebied en in de 
publieksopbouw een revolutie voltrokken. Na de bezuinigingen, nodig omdat het ID niet was opgenomen in 
het Kunstenplan 2013-2016 heeft het gezelschap zich staande gehouden zonder structurele subsidie van Rijk 
en gemeente. De oude gezelschapsstructuur is afgebroken en een nieuwe infrastructuur is opgebouwd. Er is 
geïnnoveerd, opnieuw gepositioneerd en radicaal verjongd. 

De belangrijkste financiële bron die voor de organisatorische en artistieke omslag door Stichting de Doelen ter 
beschikking werd gesteld, zal eind 2016 zo goed als uitgeput zijn. Het ID heeft heel veel gedaan om het tij te 
keren en kan, mits daar een structurele financiering tegenover staat van zowel de gemeente Amsterdam als 
de Rijksoverheid, een bijdrage leveren aan het beleid van de stad en aan het landelijk beleid m.b.t. diversiteit 
en integratie. Het gezelschap heeft realistische plannen voor fondsenwerving en eigen inkomsten, maar 
deze financiering is onvoldoende om het gezelschap in stand te houden. Kortom, als structurele financiële 
ondersteuning vanuit rijk en gemeente uitblijft verliezen de stad en het land een gezelschap dat op effectieve 
wijze bijdraagt aan de realisatie van het staande cultuurbeleid.

De resultante van het omploegen en zaaien in 2013-2016 is een nieuw en gezond fundament onder het 
gezelschap met een nieuwe artistieke koers, nieuw elan, aansluitend op het multiculturele Nederland en met 
haalbare ambities voor de toekomst. Van old school folklore is het ID overgestapt naar eigentijdse, nieuw 
gemaakte en vernieuwende dans met wereldculturen als bron van inspiratie. Ons artistiek team van choreografen, 
musici en ontwerpers en een vast dansers tableau van artistiek hoogstaand niveau, hebben met veel élan nieuw 
repertoire opgebouwd. Het ID zet stappen om de diversiteit zichtbaar te maken op en achter het toneel. 
(1 Artistieke visie, strategie en werkwijze, pag. 3)
 
In de programmering voor de komende Kunstenplanperiode zijn choreografen aangetrokken met diverse etnische 
achtergronden. Hiermee laat het ID zien dat zij de multiculturele samenstelling die het gezelschap en onze 
samenleving kenmerken tot speerpunt maakt in het artistieke beleid. 
(2 Artistieke uitgangspunten, signatuur, en beschrijving activiteiten 2017-2020, pag. 4)  
       
Het ID creëert, werkt samen en coproduceert met nationale en internationale organisaties die ook hun 
sporen in de danswereld hebben verdiend. Netwerk en afzetmarkt hebben zich door contacten met diverse 
netwerkorganisaties structureel uitgebreid. In de toekomst richt het ID zich op nieuwe coproducties in binnen- 
en buitenland die thematisch aansluiten bij de Nederlandse multiculturele samenleving. Het ID is met haar 
producties een cultureel vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland en neemt als middelgrote culturele 
ambassadeur een steeds interessantere plaats in op de internationale markt. 
(3 Plaats in het dansveld en artistieke werkwijze, pag. 11)

De organisatie is teruggebracht van 40 naar 13 fte op jaarbasis en vormt nu een flexibele productiekern die 
inspeelt op de actualiteit. Het aangaan van samenwerking met andere partijen is vanzelfsprekend geworden. 
Acquisitie en het veroveren van nieuwe markten gaat onverminderd door. Behaalde resultaten zijn een 
garantiebasis voor de toekomst. Bij tegenslag heeft het ID bewezen om binnen de financiële mogelijkheden 
creatieve oplossingen te zoeken en te vinden. Haar relatie met aanbieders van podiumkunsten is goed en 
bestendig. Een stabiele kern binnen de Vriendenkring is gebleven en de Mecenassen kring breidt zich fors uit (4a. 
bedrijfsvoering en financiering).
Het publiek is de afgelopen jaren aanzienlijk verbreed. Ondanks de verschuiving in de culturele focus en natuurlijk 
verloop heeft het ID de kern van haar oorspronkelijke publiek niet van zich vervreemd. Het publiek omvat een 
grote en betrokken achterban die het ID op de voet volgt en bestaat uit een mix van oud en nieuw publiek, 
jonger en cultureel divers (4b.Publieksbenadering). 
(4 Ondernemerschap, pag. 12) 

Het onverminderd onder de aandacht brengen en levend houden van dans- en muzikale tradities in een 
eigentijdse vorm, is waar het ID voor staat. Het gezelschap vervult hiermee in artistiek-inhoudelijke thematiek, 
toegankelijkheid en karakter een brugfunctie tussen de experimentele moderne dans en de rijke klassieke 
danstraditie. Het ID levert zo een bijdrage aan de dansdiversiteit in het culturele aanbod van de stad Amsterdam 
en Nederland. 
(5 Geografische spreiding en bijdrage aan pluriformiteit, pag. 15)
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Sinds de koerswijziging zet het ID de opgedane kennis en expertise in voor talentontwikkeling. Door het bieden 
van een podium aan eigen talent en aan talent van buitenaf, maakt het ID de ontwikkeling hiervan binnen de 
moderne dans mogelijk. Ook op educatief gebied voor de jeugd en voor ouderen legt het ID verbindingen: 
niet alleen percipiëren maar ook zelf participeren is daarbij uitgangspunt. Het ID richt zich op de jeugd tussen 
de 6 en 12 jaar en brengt hen in aanraking met onze vorm van dans. Zo vergroot het gezelschap de niet altijd 
vanzelfsprekende interesse bij jonge kinderen voor academische moderne dans en levert het ID mogelijk ook een 
bijdrage aan doorstroming naar hoger dansonderwijs. 
(6 Talentontwikkeling, pag. 16)

Integratie is een speerpunt in het artistiek- maar ook in het financieel beleid. Niet alleen op het niveau van de 
beheerlasten maar juist ook op het niveau van activiteitenlasten en inkomsten zoekt het ID de verbinding door 
samen te werken in structurele coalities met festivals (Dancing on the Edge, Holland Dance, ITs), organisaties 
(HJS) en theaters (DeLaMar Theater, Meervaart, Bijlmerparktheater). Voor de ontwikkeling is het essentieel dat het 
ID zich in en vanuit een internationaal georiënteerde en samengestelde stad als Amsterdam kan blijven bewegen 
en ontwikkelen. Het ID zal de huidige Doelenzaal binnenkort moeten verlaten en heeft een nieuw huis gevonden 
in de Chassékerk in Oud West. 
(7 Toelichting op de begroting, dekkingsplan en kerngetallen pag. 17)

In elk opzicht is het ID een onderscheidende professionele danspartner die met eigentijdse dans van een bijzondere 
signatuur van harte bijdraagt aan de danscultuur in Nederland en aan het versterken van cohesie en pluriformiteit 
in Amsterdam en ver daarbuiten. En daarom hoort het ID thuis in het nieuwe Kunstenplan 2017-2020.
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1 Artistieke visie, strategie en werkwijze 
 
Missie
De missie van het Internationaal Danstheater (ID) is om onderling begrip en samenhang te bevorderen in de 
samenleving. Dat doet zij door met eigentijdse dansproducties met live muziek mensen in staat te stellen kennis 
te nemen van en geïnspireerd te worden door andere culturen. 

Visie
Het ID wil voorstellingen maken over thema’s die in een cultureel diverse samenleving de gemoederen van 
verschillende bevolkingsgroepen beroeren en zo een bijdrage leveren aan onderling begrip en samenhang in 
de samenleving. Het ID vindt het belangrijk dat haar podiumproducties artistieke waarde én maatschappelijke 
impact hebben en dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van dansrepertoire waarin de Nederlandse bevolking 
zich herkent. Het ID put met kennis en respect uit de danstradities van vaak eeuwenoude culturen en tradities 
en gebruikt dit als inspiratiebron en brandstof voor nieuwe en innovatieve dansproducties die inspirerend, 
uitdagend, aansprekend en oorspronkelijk zijn, over universele emoties gaan en het publiek confronteren met hun 
eigen belevingswereld. 

Strategie
Voor het ID is het vanzelfsprekend dat culturele diversiteit zichtbaar is in de samenstelling en artistieke werkwijze 
van dit gezelschap. Het ID komt met producties die door aard, thematiek en invulling een breed en divers publiek 
trekken. Toegankelijkheid is een bewuste benadering, het uitgangspunt is en blijft eigentijdse danskunst met live 
muziek verder te ontwikkelen. 
Het ID heeft zich de afgelopen jaren vooral gefocust op repertoire opbouw en feitelijk overleven. Met beperkte 
middelen heeft het ID veel optredens gerealiseerd, lokaal, nationaal en internationaal, en met succes: podia 
hebben vertrouwen in het ID en boeken de voorstellingen en activiteiten van het ID telkens weer. 
De resultaten die met de vele optredens zijn bereikt maken het inmiddels dringend gewenst dat er een structurele 
basis komt voor het gezelschap. Daarmee kan het ID de komende jaren doorbouwen en ontwikkelen. 

Kernactiviteiten en -ambities 2017-2020
Artistiek 
•  Verdere ontwikkeling van en verdieping zoeken in de academische eigentijdse dansvorm die haar basis vindt in 

en geïnspireerd is op dans en muziek uit andere culturen
• Betrekken van dansers, choreografen met diverse etnische achtergronden
• Samenwerken met (inter)nationale groepen met als kernactiviteit het verbinden van culturen 

Talentontwikkeling – educatie en participatie 
• Het geven van opdrachten aan en het begeleiden in het maakproces van (jonge) choreografen. 
• Het ontwikkelen en uitvoeren van binnen- en buitenschoolse onderwijsprojecten
• Het ontwikkelen en uitbouwen van vruchtbare (internationale) samenwerkingsverbanden
• Mee opleiden en begeleiden van dansers met diverse etnische achtergronden

Ondernemen/Samenwerking
• 100 voorstellingen per jaar voor volwassenen en jeugd 
•  Aantrekken en mee opleiden van mensen met diverse etnische achtergronden in ondersteunende, 

leidinggevende en bestuurlijke functies
• Kleine flexibele en ondernemende organisatie handhaven
• Naast reeds bestaande barterdeals, de vriendenclub en het sponsornetwerk verder uitbouwen
• Internationale netwerk verder uitbouwen
• Structurele samenwerkingen met HJS, Meervaart, Bijlmerpark en DeLaMar Theater

Publieksbereik 
• 31.000-33.000 bezoekers per jaar met minimaal 100 (school)voorstellingen en activiteiten
• Integratie bevorderen door themakeuze en diversificatie van uitvoerenden 

Het ID heeft de afgelopen vier jaar gebruikt om uiting te geven aan deze vernieuw(en)de missie, 
hoofddoelstelling en kernactiviteiten. Het ID is volop in ontwikkeling en haar ambitie is het om die ontwikkeling 
voort te zetten. 



INTERNATIONAAL DANSTHEATER • BELEIDSPLAN 2017-2020 P4

2  Artistieke uitgangspunten, signatuur, en 
beschrijving activiteiten

Het werk en de signatuur van het ID wordt in artistieke zin gekenmerkt door de waaier aan thematische 
mogelijkheden die het ID heeft. Omdat de dans van het ID geïnspireerd is op dans van over de hele wereld is het 
van het grootste belang dat de thematiek en uitwerking daarvan zorgvuldig en inhoudelijk onderbouwd gekozen 
wordt.

Themakeuze en uitwerking Het ID opereert op het snijvlak van antropologisch onderzoek en kunst. 
Uitgangspunten voor de keuze van een thema zijn: 
1.  het thema heeft een directe link met bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving die daarmee ook 

(in)direct uitgenodigd en aangesproken worden; voorwaarden zijn dat het thema zeggingskracht heeft en 
voldoende mogelijkheden biedt voor het creëren van een expressieve choreografie 

2.  een choreograaf wil graag zelf een thema aansnijden omdat het hem of haar bezighoudt. Voorwaarde is dan 
het vakmanschap van de choreograaf om een artistiek-inhoudelijk nieuw en aansprekend werk neer te zetten 
voor een groot en breed publiek. 

De ontwikkeling die het ID beoogt is om met een zekere basis haar draagvlak uit te breiden. Het ID staat aan 
de vooravond van verdere ontwikkeling en dat gaat gepaard met zekere risico’s. Echter, risico’s nemen hoort bij 
de ontwikkeling van kunst. Het ID is zich ervan bewust dat zij risico’s neemt in haar werkwijze maar doet geen 
concessies aan de kwaliteit van de producties..

Voor elke productie wordt research gedaan in schriftelijke- en visuele bronnen naar de historische context en naar 
oorsprong en betekenis van het werk in een samenleving. Het ID werkt met choreografen die de danssporen 
onderzoeken. Er wordt gewerkt met musici die vanuit hun eigen roots bijdragen aan de thematiek van de 
productie. Daarnaast werkt het ID met coproducenten die weten wat nodig is om niet alleen financieel maar ook 
artistiek inhoudelijk bij te dragen aan nieuw repertoire. 
Voorafgaand aan het repetitieproces wordt met de dansers en het artistiek team archiefmateriaal bekeken en 
zet het ID experts in, geoefende dansers/choreografen, in een bepaalde stijl. Uitwerken van muzikale concepten 
begint bij duidelijke keuzes maken welke muzikale stromingen en grondslagen gehanteerd worden. Doel is een 
gemeenschappelijke inhoudelijke voedingsbodem te creëren waarop men met elkaar de voorstelling maakt. 

Rondom de voorstelling
Voorafgaand aan de voorstelling vindt er een inleiding plaats. Na afloop biedt het gezelschap een Bal Populaire 
aan: 20-30 minuten ‘dansen na’, ‘crash’ cursus van 5 minuten tango/danzón/bluesdansen en daarna nog even 
doordansen met de dansers en musici. Publiek waardeert dit zeer en ligt in lijn met de oorsprong van het ID.

Het Internationaal Danstheater presenteert jeugdvoorstellingen en voorstellingen voor volwassenen en die lijn 
wordt van harte voortgezet. 

Jeugd
Het is belangrijk dat de jeugd op een speelse, ongecompliceerde manier in aanraking komt met dans en muziek 
uit andere culturen. Het ID kiest bewust voor jeugd van 6-12 jaar; impact op en reactie van deze groep is 
heel direct en zo laat het ID de jeugd kennis maken met niet alleen thema’s uit wereldculturen maar ook met 
academische moderne dans op hoog niveau dat aanspreekt en raakt. Daarmee beoogt het ID kinderen ook 
ontvankelijk te maken voor de mogelijkheden en de schoonheid die deze dansvorm biedt. 
De afzet van de voorstellingen voor deze doelgroep speelt eveneens een rol in de keuze: de samenwerking 
met Frontaal Theaterbureau, het grootste jeugddans impresariaat in Nederland, is hierin mede bepalend. De 
voorstellingen van het ID lenen zich door veelkleurigheid, toegankelijkheid en diversiteit aan thema´s uitstekend 
voor deze ontvankelijke groep binnen de jeugd. 

Volwassenen
Het publiek voor de voorstellingen voor volwassenen kenmerkt zich door een grote diversiteit, niet alleen 
in etnische achtergrond maar ook in leeftijd. Waar er vroeger alleen oud(er) publiek was, is nu te zien dat 
er een belangrijke verjonging en etnische diversificatie van het publiek heeft plaatsgevonden. De kern van 
publieksbenadering is de afgelopen twee jaar gebaseerd op publieksonderzoek. Het ID publiek is in leeftijd 
grofweg tussen de 30 en 60 jaar, voornamelijk vrouwen; men is cultureel geïnteresseerd en wil aangenaam verrast 
worden. Op teveel experiment zit men niet te wachten, men wil kwalitatief hoogstaande dans en muziek uit 
andere culturen voor een betaalbare prijs. Het is voor het ID dus zoeken naar balans. De combinatie dans en live 
muziek wordt als een meerwaarde ervaren voor theaterbezoek. 
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De communicatie moet de komende jaren een nog sterkere nadruk leggen op het feit dat het ID toegankelijke, 
eigentijdse voorstellingen produceert die verrassen en verbazen, voorstellingen die helemaal van deze tijd zijn en 
de verscheidenheid vieren. Kernbegrippen in de communicatie en marktbewerking zijn divers, kleurrijk, modern, 
artistiek en dichtbij. 

Publieksaantallen en werving
In de hoogtijdagen van het ID bezochten bij benadering 85.000 mensen op jaarbasis de voorstellingen. Al vóór 
de reorganisatie is dat aantal gaandeweg teruggelopen naar om en nabij de 30.000. Zowel natuurlijk verloop als 
minder interesse vanwege de onduidelijke artistieke koers en kwaliteitsverlies bij het gezelschap zijn daarvan de 
oorzaken. Met het inzetten van de nieuwe koers is na een aarzelend begin inmiddels een duidelijke stijgende lijn 
waar te nemen. In 2015 telde het ID 38.500 bezoekers in binnen- en buitenland. Met andere woorden, het gaat 
de goede kant op! Het is nu zaak om niet alleen te consolideren maar vooral om door te bouwen.

De belangrijkste ambities voor 2017-2020 zijn om dat wat er aan voorstellingen tussen 2013-2016 tot stand is 
gebracht in aantallen bezoekers en voorstellingen (met een maximum van 100 per jaar) te consolideren en vooral 
artistiek-inhoudelijk te verdiepen en verder te ontwikkelen door het aantrekken van nieuwe choreografen en 
dansers met diverse etnische achtergronden. 
De relatie tot de eerder door het ID uitgevoerde activiteiten en de missie van het ID is dat de ontwikkeling van de 
dans en de diversificatie van de danskunst verder gestimuleerd wordt. 
 
VOORSTELLINGEN

Seizoen 2016-2017
Februari – mei 2017
NIEUW  Double bill Tango/Tzigane (première)
Choreografie Neel Verdoorn, Corneliu Ganea
Muziek Micha Molthoff, uitgevoerd door orkest Zaráte

Op basis van de productie Mannen van de Tango uit 2013 maakt Neel Verdoorn een nieuw werk van 40 minuten. 
Zij laat zich inspireren door de oorspronkelijke Tangodans die ontstond in de havenloodsen van Buenos Aires, en 
door de vernieuwende tangomuziek van de legendarische pianist, componist en orkestleider Osvaldo Pugliese. 

Het andere werk in deze double bill is van Corneliu Ganea. Hij maakt een nieuw werk van ook 40 minuten over 
zijn eigen oorsprong Roemenië. Onder de titel Hora onderzoekt hij de fascinerende cirkeldans. 

De Hora is een traditionele volksdans uit Pontus, aan de Zwarte Zee, in het noorden van Turkije. Daarnaast wordt 
de dans ook in Griekenland, op de Kaukasus en de Balkan en in Israël gedanst. Kenmerkend voor de Hora is dat 
deze in een grote cirkel gedanst wordt. De grote populariteit van de dans komt mede doordat iedereen eraan kan 
deelnemen. 
De naam van de dans komt voort uit het Griekse chorea, wat ‘kringdans’ betekend. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen de langzame hora femeilor (3/4-maat) en de snelle hora de la vîrtoape (2/4-maat). 

Micha Molthoff van orkest Zaráte componeert en arrangeert voor beide producties de muziek. Op dit moment 
(31/01/2016) zijn er 44 boekingen voor deze productie.
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Januari – mei 2017
HERNEMING  Kymani, het verhaal van een drummer (6+) Choreografie: Jan Linkens
Muziek live uitgevoerd door Papa Seck en Moussé Pathé M’baye

Kymani gaat op zoek gaat naar zijn oorsprong. Hij is als jong kind geadopteerd en woont nu ver weg van zijn 
geboorteland. Kymani begint een zoektocht en komt in aanraking met de trommel en door muziek ontdekt hij 
zijn oorsprong en hij gaat verhalen vertellen met zijn talking drums.
Er staan nu 23 boekingen voor deze voorstelling.

Seizoen 2017-2018
December 2017
NIEUW   InsiDe-out IV 

Talentontwikkelingsprogramma met kort werk in opdracht door nieuwe choreografen

In deze vierde editie van InsiDe-out werkt het ID voor het eerst ook met choreografen van buiten het gezelschap 
die een opdracht krijgen om een werk van tussen de 10-20 minuten te maken vanuit de doelstelling van het 
Internationaal Danstheater. 

Oktober – december 2017, januari-mei 2018
NIEUW  Première van STREET STYLES (6+)
Choreografie Lloyd Marengo

Lloyd Marengo kwam in de vroege jaren tachtig in Rotterdam in aanraking met hiphop en die cultuur heeft 
hem nooit meer losgelaten. Naast Electric Boogie is hij ook gespecialiseerd in breakdance. Lloyd Marengo is 
inmiddels choreograaf van twee groepen, Hocus Pocus en Pop’arazzi, die opereren onder Lloyd’s Company. Met 
zijn stuk Father, father speelde hij zich definitief in de kijker, voor het ID reden om deze talentvolle choreograaf te 
engageren. Lloyd gaat een productie maken onder de titel STREET STYLES. Hij neemt de ID dansers in mee in zijn 
wereld van dans en muziek. Hij leert ze die ritmes en moves, beats en vervolgens zoekt hij de overeenkomsten en 
werkt naar één verfrissende taal.
Lloyd werkt met 3 van zijn muzikanten, een drummer, een toetsenist en een beatcreator. Alle drie muzikanten zijn 
live on stage met dansers en gaan voor een nieuw dansavontuur.
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Februari-mei 2018
NIEUW  Curaçao (werktitel)
Choreografie Neel Verdoorn
Muziek Izaline Callister & band; I.s.m. Céline Gladpootjes

Uitgangspunt voor deze voorstelling zijn de drie feesten en tradities waarop muziek en dans samenkomen 
in de volkscultuur van Curaçao: Tambu, Tumba en de Seu. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de cultuur 
van het eiland. De Tambu kent zijn oorsprong in Afrikaanse ritmes, het klinkt primitief en puur en het was de 
protestmuziek van de slaven. De Tumba is de muziek en de bijbehorende dansstijl van het Curaçao Carnaval. Net 
als bij Tambu ligt de oorsprong van de Tumba in Afrika. 
  
Afrikaanse ritmes worden gespeeld op landbouwgereedschap en zelfgemaakte trommels. Tumba heeft invloeden 
van Calypso (Caribische dansmuziek)en kent invloeden van Merengue en Jazz. De Tumba draagt een morele 
boodschap van saamhorigheid uit. Curaçao Carnaval is een vierdaags evenement waarbij de beste schrijvers, 
zangers en bands van het eiland de confrontatie met elkaar aangaan. 
  
Het is één van de belangrijkste evenementen van het jaar. De winnaar wordt Rei of Reina di Tumba. De Seu staat 
bekend als het oogstfeest op tweede paasdag; ieder jaar wordt er een grote folkloristische parade gehouden 
waarin traditiegetrouw de oogst wordt bezongen. De Seu heeft ook zijn oorsprong in de slaventijd, onder de 
kleurenpracht van de gekleurde kostuums en vrolijke ritmes herkent men de ziel van het feest, de herinneringen 
van het harde leven op de plantages. De begeleidende dans noemt men wapa waarin oogstbewegingen worden 
uitgebeeld. 
  
Izaline vertegenwoordigt en onderzoekt in haar muziek deze muziekstijlen. Zij is een belangrijke muzikale stem in 
Curaçao en ‘motor’ in de voorstelling: Izaline is Curaçao!
  
Zij is zelf ook “Reina di Tumba” geweest, Koningin van het Tumba festival (2002, het winnende lied, een hele 
belangrijke positie en zal zeker in voorstelling voorkomen) en weet als geen ander de ziel van Curaçao te 
bezingen en te raken.
Leidraad voor deze voorstelling is de uitspraak van Izaline: “steeds veranderen zonder traditie los te laten”

Première tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad, februari 2018
Internationale coproductie met n.t.b. organisaties op Curaçao (ID is in gesprek), Holland Dance Festival en (in 
samenspraak met Leeuwarden Culturele Hoofdstad) een Fries koor.

Seizoen 2018-2019
December 2018
NIEUW  InsiDe-out V 

Talentontwikkelingsprogramma met kort werk in opdracht door nieuwe choreografen

Oktober-december 2018, januari-mei 2019
HERNEMING van STREET STYLES (6+) van Lloyd Marengo

Curaçao
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Februari-mei 2019
NIEUW   Double bill Brand New (werktitel) 

Nieuw werk Marguerite Donlon, nieuw werk Ederson Xavier

   
Het ID heeft de Ierse choreografe Marguerite Donlon gevraagd een werk van 45 minuten te maken met als basis 
haar Ierse achtergrond en roots. Donlon heeft ruim 50 werken op haar naam staan en met haar innovatieve stijl, 
haar Ierse humor en haar vermogen om haar Ierse achtergrond als uitgangspunt te nemen voor haar werk, heeft 
er voor gezorgd dat Marguerite een herkenbare plaats heeft veroverd in de internationale danswereld.

Daarnaast in dit programma een nieuw werk van choreograaf Xavier i.s.m. DGA/IT’s Festival. De Braziliaanse 
Ederson Rodrigues Xavier danste van 1997 tot 2004 bij het Scapino Ballet Rotterdam. Hiernaast was hij te 
zien en maakte hij werk bij Leine & Roebana, Djazzex en Paul Selwyn Norton. In 2002 won hij de Zilveren 
Theaterdansprijs van de VSCD. Hij heeft drie thema’s aangegeven waaruit hij een keuze wil maken: Capoeira, 
Bossa Nova en Gospel. Bovendien zou hij graag zijn nieuw verworven filmkennis (hij studeert in 2016 af aan een 
filmopleiding) implementeren in het decor. 

Seizoen 2019-2020
December 2019
NIEUW   InsiDe-out VI 

Talentontwikkelingsprogramma met kort werk in opdracht door nieuwe choreografen

Oktober-december 2019, januari-mei 2010
NIEUW  Première van nieuwe jeugdvoorstelling 
Choreograaf n.b.t.m.

Februari-mei 2020
NIEUW  Fairuz, van de Maghreb tot Iran (werktitel) – première
Choreografie  Annabelle Lopez Ochoa 

Internationale coproductie met het Göksel Yilmaz Ensemble en festival Dancing on the Edge

  
Uitgangspunt voor deze productie is de Arabische muziek van componisten Assi en Mansour Rahbani, met nadruk 
op de liederen die de belangrijkste vertolkster van deze muziek, zangeres Fairuz, in haar lange leven ten gehore heeft 
gebracht en die onderdeel vormen van het muzikale erfgoed van de Arabische wereld, van de Maghreb tot West-Azië. 
De liederen zijn gebaseerd op dichtwerken uit de oude rijke Arabische dichtkunst. Fairuz staat symbool voor 
verbroedering: waar zij als zangeres zingt en de muziek klinkt, komen Noord-Afrikanen, Arabieren en West 
Aziaten met al hun verschillende geloofsovertuigingen samen. Daar waar ze elkaar in de lucht en op de grond 
bestrijden, vinden ze elkaar in deze muziek. 
De Colombiaanse/Belgische Annabelle Lopez Ochoa kreeg haar opleiding bij het Stedelijk Instituut voor Ballet 
in Antwerpen. Na een carrière bij verschillende dansgezelschappen in Europa, besloot zij in 2003 als freelance 
choreografe te gaan werken en heeft werk gemaakt bij vele gezelschappen in Europa en daarbuiten. Haar affiniteit 
met verschillende culturen en haar creativiteit in het verweven van oorsprong en eigen achtergrond, maakt dat 
Annabelle een interessante partner is en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het ID.
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Partner Dancing on the Edge
Dancing on the Edge presenteert (DotE) en promoot de podiumkunsten uit het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, en biedt een podium aan getalenteerde artiesten uit de regio die oorspronkelijk, vitaal en creatief werk 
produceren. DotE stelt zich ten doel om het publiek voor cultuurdiverse programmering in Nederland en Europa 
te vergroten. DotE stimuleert artistieke uitwisseling om zo de eigen kunstensector te versterken en de culturele 
sector in Europa te verrijken. 

De samenwerking met DotE bestaat uit de volgende elementen: 
•  een aantal Arabische dansers te betrekken bij de voorstelling, bij voorkeur uit de landen van herkomst
•  onderzoek van Annabelle Lopez Ochoa in samenwerking met een door DotE geselecteerde dramaturg uit het 

Midden Oosten
• intensives met dansers van het ID met dansers uit de Arabische wereld

Göksel Yilmaz Ensemble
Sinds de oprichting in 2006 geeft het ensemble concerten in België, Turkije en Nederland. In Nederland werden 
ze uitgenodigd op grote festivals en muziekpodia en in theaters waaronder de Music Meeting in Nijmegen, het 
Dunya Festival in Rotterdam, RASA in Utrecht en het Concertgebouw in Amsterdam. Na de eerdere producties 
SILK en Si-lin, de legende van de zijdeprinses, werkt het ID opnieuw samen met dit fantastische Turks-Arabische 
ensemble.

Seizoen 2020 - 2021
Oktober-december 2020, januari-mei 2021
HERNEMING  van de nieuwe jeugdvoorstelling(6+) uit najaar 2019

December 2020
NIEUW   InsiDe-out VII 

Talentontwikkelingsprogramma met kort werk in opdracht door nieuwe choreografen

Internationalisering is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het gezelschap. De huidige ontwikkeling van 
het gezelschap blijkt ook voor gezelschappen, podia en festivals in andere landen interessant. Uitwisseling en 
ervaringen delen dragen bij aan die ontwikkeling. Uitgangspunten bij de internationalisering van het ID zijn: 
•  internationale thematiek •  coproduceren •  presenteren
 
De thematiek van de voorstellingen en activiteiten van het ID zit in het DNA van het gezelschap. De keuze 
daarvoor onderscheidt het gezelschap in alle opzichten: het ID richt zich exclusief op de internationale dans- en 
muziekculturen. 
Er zijn in de afgelopen 4 jaar twee internationale coproducties gerealiseerd: 
•  FADO, winnaar van de Danspublieksprijs 2014 (coproductie met Companhia Portuguesa de Bailado 

Contemporâneo, Lissabon)
• Boma, een coproductie met Sarakasi Trust in Nairobi, Kenia, ITs festival en Dansgroep Amsterdam. 

Het ID initieert in de komende Kunstenplanperiode de coproducties Curaçao en Fairuz en wil zich met deze en 
ander repertoire graag in het buitenland blijven presenteren. Het ID presenteerde eerder al zowel eigen repertoire 
als coproducties in Portugal, Mexico, Indonesië en op Cyprus en was daarmee ambassadeur van vernieuwende 
Nederlandse danskunst in het buitenland.

Internationaal is er erkenning en een enorm bereik voor het werk van het ID. Sinds 2014 toert het ID structureel 
met jeugdvoorstellingen door België. Het gezelschap is tot nu toe drie keer in Indonesië uitgenodigd en twee keer 
in Mexico met zicht op een derde keer en gekoppeld aan optredens in Miami en Palm Beach in Florida/USA in 
augustus 2016.

Volwassen voorstelling: 50 (35 groot, 15 midden/klein) Jeugdvoorstelling : 30 (20 groot, 10 klein)
Talentontwikkeling: 5 (klein)
Internationaal/festival: 15 (10 groot, 5 klein)
Directeur verkoopt nationaal. Jeugd wordt verkocht door Impresariaat frontaal. Internationaal wordt door  
2 impresariaten verkocht (GPAG/Baggerman en PMI Arts-USA/Prestamo)

•   Voor de grote en enkele middenzaal wordt uitgegaan van 48 volwassen voorstellingen, 28 jeugdvoorstellingen, 
5 internationaal/festivals (81)

•  Voor de kleine zaal wordt uitgegaan van 2 volwassen voorstellingen, 2 jeugdvoorstellingen, 10 internationaal/
festivals en 5 talentontwikkelingsvoorstellingen (19)
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Seizoen 2016-2017 4 producties Silent Songs (najaar 16)

InsiDe-out (najaar 16)

Tango/Tzigane (voorjaar 17)

Kymani, het verhaal van een drummer (6+, voorjaar 17)

Seizoen 2017-2018 3 producties STREET STYLES (najaar 17)

InsiDe-out (najaar 17)

Curaçao (voorjaar 18)

STREET STYLES (voorjaar 18)

Seizoen 2018-2019 3 producties STREET STYLES (najaar 18)

InsiDe-out (najaar 18)

Brand new (voorjaar 19)

STREET STYLES (voorjaar 19)

Seizoen 2019-2020 3 producties Jeugd nieuw (najaar 19)

InsiDe-out (najaar 19)

Fairuz (voorjaar 20)

Jeugd nieuw (voorjaar 20)

Seizoen 2020-2021 3 producties Jeugd nieuw (najaar 20)

InsiDe-out (najaar 20)

Nieuw (voorjaar 21)

Jeugd nieuw (voorjaar 21)

“All the sensuality and intensity of the 
par excellence Argentinean dance was 

performed with great precision by a group of 
four female dancers and four male dancers 

whom displayed their best moves” 

WINNAAR DANS 
PUBLIEKSPRIJS 2014

FADO
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3. Plaats in het dansveld en artistieke werkwijze
Het ID onderscheidt zich met haar artistieke concept van andere dansgezelschappen in alle opzichten: in genre, 
in presentatievorm en in publieksbereik.
 
De dansvorm waar het ID voor kiest wordt gezien als academische eigentijdse, interdisciplinaire dans die 
geïnspireerd is door en gebaseerd is op dans van alle continenten (internationale context) en die altijd met live 
muziek en theatraal geënsceneerd wordt gepresenteerd. Deze dansvorm staat ver af van de term ‘werelddans’ 
want deze houdt zich niet bezig met een moderne vertolking van traditionele dansvormen. 

Artistiek intendant
Jan Linkens is sinds 2011 artistiek intendant en het ID gaat de komende vier jaar graag met hem verder. Zo wordt 
continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. Zijn input is van grote waarde voor de ontwikkeling van het gezelschap. 
De afgelopen vier jaar is voor onze avondvullende programma’s veel gewerkt met Linkens als choreograaf. 
De keuze voor hem als veteraan met een alom gerespecteerde staat van dienst was mede ingegeven door het 
gegeven dat in korte tijd een aansprekend nieuw repertoire moest worden opgebouwd. Zijn expertise en ervaring 
waren daarbij zeer welkom. Linkens heeft aangegeven in de komende vier jaar het accent te willen verleggen naar 
het artistiek beleid, de keuze van choreografen, en begeleiden en ontwikkelen van choreografen en dansers. Hij 
krijgt daarbij hulp van een assistent. Deze keuze is mede ingegeven door zijn functie als directeur van de Dans 
Vakopleiding van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het ID is heel gelukkig dat Linkens zich ook de 
komende 4 jaar voor het gezelschap wil inzetten.

Choreografen
Het ID selecteert choreografen met een aansprekende staat van dienst in de moderne dans. Zij moeten affiniteit 
hebben met het werken vanuit danstradities en een brug kunnen slaan met hun eigen achtergrond en ervaringen 
als choreograaf. De komende jaren is een zeer diverse groep choreografen, in leeftijd en etnische achtergrond, 
aangetrokken: Lloyd Marengo, Neel Verdoorn, Anna Lopez Ochoa, Corneliu Ganea, Marguerite Donlon en 
Ederson Xavier. Zij hebben een moderne dansachtergrond, de gewenste staat van dienst, en ervaring met 
avondvullende werken. Nog niet alle choreografen zijn bekend (bijv. voor de nieuwe jeugdvoorstelling ‘19-‘20). 
Belangrijk is dat het ID zich ook laat inspireren door wie er in het talentontwikkelingsprogramma InsiDe-out 
manifesteert.

Dansers tableau
Het ID werkt met een vaste groep dansers. Nieuw repertoire heeft dat nodig. Ingespeeld zijn op elkaar is van 
groot belang. De keuze voor dansers wordt altijd bepaald door achtergrond, uitstraling en opleiding. Wie een 
bijdrage wil leveren aan diversiteit, moet dat op het toneel laten zien. Er wordt de komende periode actief 
gescout op dansers met verschillende etnische achtergronden. Daarvoor is het noodzakelijk om ook in het 
buitenland te auditeren. Het is moeilijk gebleken om in Nederland de voor ons repertoire gekwalificeerde dansers 
met verschillende etnische achtergronden te vinden. Het ID organiseert aparte audities in enkele andere landen 
zoals de U.K. en Frankrijk. Verder biedt het ID 2 stageplekken per jaar.

Musici
De keuze voor musici en solisten wordt gebaseerd op muzikale en etnische achtergrond. Het ID engageert musici 
die door hun achtergrond zijn gespecialiseerd in de thematiek van een productie. Beginnende musici wordt de 
kans geboden om zich in samenspel met ervaren musici te ontwikkelen. 

Artistiek team
Elke productie heeft een eigen artistiek team. Het staat de choreograaf vrij om daarin ontwerpers te kiezen.  
Het ID heeft in de afgelopen tijd vaak en tot volle tevredenheid gewerkt met Pelle Herfst (lichtontwerper) en  
Ben Voorhaar/ Karisma Costumes (toneelbeeld/kostuums).

Substantiële samenwerkingsverbanden met andere instellingen 
Het ID zoekt samenwerking die inhoudelijk en financieel voor alle partijen interessant is. Het delen van faciliteiten, 
participatie, publieksbereik, innovatie, interactie, het delen van kennis en onderzoek en zorgen voor inkomsten 
zijn daarbij de belangrijkste parameters. 
In de komende periode wordt op verschillende niveaus samengewerkt met lokale en (inter)nationaal opererende 
partners Henny Jurriëns Stichting (training, huisvesting, productie, backoffice delen), Dancing on the Edge 
(coproductie Fairuz) en ITs Festival (coproductie double bills i.s.m. DGA), Holland Dance Festival (coproductie 
Curaçao), De Meervaart (jeugd), DeLaMar (volwassen)en het Bijlmerparktheater (jeugd). 



INTERNATIONAAL DANSTHEATER • BELEIDSPLAN 2017-2020 P12

4 Ondernemerschap
4a. Bedrijfsvoering en financiering 
De organisatie van het ID wordt gevormd door een slagvaardig, betrokken en ervaren kernteam dat werkt met 
korte lijnen en dat waar mogelijk diensten uitbesteedt, inhuurt of deelt, zoals op het gebied van productie, 
marketing, fondsenwerving en educatie. De directeur is gedelegeerd eindverantwoordelijk (bestuur is uiteraard 
eindverantwoordelijk). De artistiek intendant zet samen met de directeur de grote lijnen uit. Het ID volgt de 
CAO en is aangesloten bij de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), ACI (Amsterdamse Culturele 
Instellingen), Amsterdam Marketing en Kunsten ’92. 
Voor de komende planperiode is de keuze gemaakt om max.100 voorstellingen en activiteiten per jaar 
te realiseren, ruim minder dan in de afgelopen 4 jaar. De focus voor de komende jaren ligt op financieel 
consolideren zonder daarbij ambitie op bepaalde terreinen uit het oog te verliezen (bijv. vergroten en intensiveren 
van bijdragen van Mecenassen) en op het verder ontwikkelen van het artistiek inhoudelijk niveau. Kennis over 
bedrijfsvoering wordt geborgd door het aanblijven van de huidige directeur en door het opleiden van nieuwe 
medewerkers ‘in house’ in zakelijk - en productioneel leidinggeven. 

Financieringsmix
Naast de uitkoop-garantiesommen en partagedeals voor de (inter)nationaal tourende voorstellingen, levert de 
Stichting Vrienden van het Internationaal Danstheater de financiële basis voor het ID. De giften worden onder 
meer besteed aan het talentenprogramma InsiDe-out, aan bijzondere projecten (bijv. CD opname), en deels 
voor de marketing van ID. Het ingezette Vriendenbeleid in 2014 begint haar vruchten af te werpen. De nieuwe 
aanmeldingen zijn grotendeels mensen die het belangrijk vinden dat het ID haar projecten en voorstellingen kan 
blijven ontwikkelen op kwalitatief hoog niveau. De groep Mecenassen met een schenkingsakte voor minimaal vijf 
jaar is de groep die het hardste groeit en waarvan ook regelmatig extra donaties worden ontvangen.

Middels nieuwsbrieven, Vriendenmiddagen, lunches “en petit comité”, Entrée Diners en speciale 
voorstellingsdagen worden zij op de hoogte gehouden van de voortgang en zo verder betrokken bij het 
gezelschap. 
De ambitie is om vanaf 2017 minimaal € 35.000 extra per jaar te werven uit private middelen, een toename van 
€ 10.000 ten opzichte van de huidige € 25.000 op jaarbasis.
Dit doet het ID door o.m. een nieuwe Business Vriendenkring op te richten voor de zakenrelaties en op die manier 
aanvullend op of in de plaats van de barterdeals extra inkomsten te generen en nieuwe samenwerkingen op te 
zetten met de huidige en toekomstige relaties.
Voor verdere informatie ziet u www.intdanstheater.net/id-reisvrienden

Gezien de stijging in de afgelopen maanden van het aantal fors donerende Mecenassen (van € 2.500 tot € 
5.000 per persoon) voorziet het ID dat het beoogde target van € 35.000 per jaar gehaald wordt. ID koerst niet 
direct op bedrijfssponsoring maar focust op de mensen die al bij de organisatie betrokken zijn. De bijdragen 
worden geborgd door intensief persoonlijk contact en het direct betrekken van deze vrienden bij beslissingen op 
zakelijk en artistiek inhoudelijk niveau: ze bepalen niet maar praten en denken wel mee. Er zijn momenteel 16 
Mecenassen die vanaf € 300 tot € 5.000 per jaar doneren. 
Er is in 2014 een Comité van Aanbeveling samengesteld om daarmee ook het draagvlak naar buiten toe kenbaar 
te maken. Het comité is aanwezig bij premières en waar mogelijk bij de lunches en diners met de Mecenassen.

Voor met name de jeugdprojecten en de coproducties zal het ID i.s.m. haar partners een beroep doen op private 
fondsen. De projecten van het ID zijn in de afgelopen 4 jaar veelvuldig in aanmerking gekomen voor financiering 
door private fondsen. 
ID heeft een strategisch plan met sponsorproposities. Het ID richt zich echter vooral op toeleveranciers 
(barterdeals, nu 6 bedrijven, uit te breiden met 4). 

Financieel beleid
Het financiële beleid van de stichting is er op gericht om samen te werken andere partijen zodat de reikwijdte 
van het gezelschap groter wordt. Om te kunnen anticiperen op de toekomst en de kansen voor private 
financiering voor het ID realistisch weer te geven, is een SWOT-analyse gemaakt. Op basis daarvan werkt het 
ID aan publieksontwikkeling en een duidelijk, herkenbaar, interessant artistiek profiel. Speerpunten om dit te 
realiseren zijn de artistieke ontwikkeling en effectieve marketing en communicatie. Er is de afgelopen 4 jaar flink 
geïnvesteerd om de doelstellingen met betrekking tot artistieke zeggingskracht, nieuw publiek en positionering 
van het ID voor de komende beleidsperiode verder te ontwikkelen. 

Het ID is in staat gebleken om tegen een acceptabele prijs een jonger en divers publiek te bereiken, te overtuigen 
en te binden met een bevlogen repertoire en een wendbare organisatie. Het delen van de back office wat ook 
voor de komende periode is voorzien (met HJS) betekent dat het ID een nog steviger positie kan innemen in het 
Nederlandse dansveld. De mix van inkomstenbronnen – particulier en publiek – en de kennis en ervaring van de 
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afgelopen jaar tonen aan dat het ID risico beheersend, ondernemend en oplossingsgericht te werk gaat. Het ID 
haalt de drempelnorm van 25%. In de begroting wordt rekening gehouden met een eigen verdienvermogen 
van ongeveer 36%. Het ID realiseert nog steeds veel voorstellingen en kan, gezien de achterban en de gebleken 
potentie om te vernieuwen, doorgroeien. 

Code Cultural Governance/Code Culturele Diversiteit
Het ID onderschrijft en volgt de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit. Het bestuur 
bestaat uit 2 dames en 2 heren waarvan 1 heer een Surinaamse achtergrond heeft. Zoals aangegeven wordt 
voor de komende planperiode actief geworven op medewerkers met verschillende etnische achtergronden 
(zie paragraaf 1 en 2). Het bestuur vergadert maximaal vijf keer per jaar. De zittingstermijn van het bestuur is 
statutair vastgelegd op 4 jaar; er is een bestuurs- en een directiereglement en een rooster van aan- en aftreden. 
Jaarverslagen en – rekeningen zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website. Eens per jaar vindt er een 
evaluatie plaats over het eigen functioneren. Eens per jaar vindt er een functioneringsgesprek met de directeur 
plaats. De directeur voert eens per jaar functioneringsgesprekken met kantoor- en ondersteunend personeel. De 
artistiek intendant beoordeelt de dansers en het ondersteunend danspersoneel. Accountants van BDO voeren 
de controles uit en stellen de jaarrekening op. Actuele informatie over hoe het ID de Code Cultural Governance 
volgt, vindt u op onze website www.intdanstheater.nl/bestuur

4b. Publieksbenadering 
Uitgangspunt bij publieksbereik en –ontwikkeling voor de komende jaren is aansluiten bij de culturele diversiteit 
in onze samenleving. Dat doet het ID door te kiezen voor choreografen, dansers en musici met een diverse 
culturele achtergronden, door diversificatie in ons medewerkersbestand en door te focussen op verschillende 
doelgroepen. De doelstelling is om bij 100 activiteiten per jaar in 2017-2020 gem. 32.000 bezoekers op jaarbasis 
te verwelkomen bij de voorstellingen en activiteiten (2013-2016 bij 120 activiteiten 36.000 bezoekers). Het 
publiek bestaat nu uit een zeer gevarieerde mix van groepen mensen. Dat heeft naast de verschillende activiteiten 
ook te maken met de diversiteit aan speellocaties: van (inter)nationale grote festivals en theaterhuizen tot de 
kleine zaal in Nunspeet. Voor de komende jaren wil het ID daar ook geen verandering in aanbrengen. Wel wil zij 
speellocaties consolideren en minder ingaan op verzoeken voor voorstellingen tussen de bedrijven door. 

In 2015 is er een SWOT analyse gemaakt met daaruit samengevatde volgende punten:
STERKE PUNTEN
•  ID heeft met haar artistieke concept een unieke positie in de Nederlandse en internationale danswereld 
•  de combinatie kwalitatief hoogwaardige eigentijdse dans met live muziek en altijd sterke, aansprekende 

thema’s, dichtbij de toeschouwer 
•  met beperkte middelen veel optredens door heel Nederland en daarbuiten, en met succes: aantal speellocaties 

is de afgelopen 4 jaar alleen maar gegroeid. 

ZWAKKE PUNTEN
•  Door afscheid te nemen van het oude artistieke profiel en te kiezen voor een nieuw merk is er nog werk aan de 

winkel. Het kost tijd een nieuwe identiteit herkenbaar neer te zetten. 
•  De verbinding met het multiculturele karakter Amsterdam dient nog steviger verankerd. 
•  De marketingcommunicatie naar buiten is op nieuwe klanten in dezelfde doelgroep gericht, maar te weinig op 

de gewenste nieuwe doelgroepen.

Doelgroepenkeuzes
Traditioneel had ID een ouder publiek dat verknocht was aan het folklore aspect. Daarvan is de afgelopen jaren 
deels afscheid genomen. De huidige en gewenste doelgroepen zien er nu als volgt uit : 
•  Grootstedelijke cultuurliefhebbers: middelbaar tot hoger opgeleid publiek van boven de 40 jaar uit de hogere 

middenklasse dat eerder toegankelijke dansvoorstellingen bezoekt dan de meer conceptuele moderne dans. 
•  Provinciaal cultuurpubliek: idem als voornoemde doelgroep. Woonachtig in een stedelijke omgeving buiten de 

Randstad. Heeft minder aanbod om uit te kiezen en is daardoor enthousiaster en meer gemotiveerd om eerder 
kaarten te kopen.

•  Jonger grootstedelijk cultuurpubliek: publiek van 25-45 jaar oud dat het ID meestal ziet wanneer het gezelschap 
op specifieke evenementen zoals de Parade staat. 

•  Liefhebbers wereldculturen: 25-60 jaar. Komen naar het ID als het thema van de specifieke voorstelling ze aanspreekt. 
•  Ouders en grootouders: de jeugdvoorstellingen van het ID worden vaak bezocht op instigatie van ouders en 

grootouders die hun (klein)kinderen willen laten kennis maken met de kleurrijke thema’s van het ID. 
•  Expats en Nederlanders met een niet Nederlands culturele achtergrond. Zijn te vaak nog onbekend met het ID. 

Leeftijdscategorie 26-70 jaar, meestal woonachtig rondom de grote steden.
•  Toeristen: Nederland trekt miljoenen toeristen per jaar, meestal gericht op een aantal toeristische of culturele 

trekpleisters maar hebben in hun agenda vaak ruimte voor andersoortig cultuuraanbod. Het ID produceert 
vrijwel alleen ‘language no problem’ voorstellingen, naamsbekendheid naar deze bezoekers schiet tekort en ook 
is het netwerk naar partijen zoals de vvv’s en ticketshops (nog) niet sterk genoeg. 

•  Jongeren (20-35): vaak vrienden en bekenden van de dansers, medestudenten en jonge vakgenoten. 
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Communicatie
Er ligt een belangrijke taak voor het ID om de onbekendheid met het ID en de onzekerheid over wat het is en/of 
het wel iets voor hen is bij m.n. de jongere en allochtone/expats doelgroepen weg te nemen en te benadrukken 
dat ID moderne, toegankelijke voorstellingen produceert. De communicatie moet meer het karakter krijgen van 
een dialoog (o.m. door diversificatie intern) dan alleen maar van ‘zenden’.
Daarom kiest het ID ervoor om te werken aan een nog sterker, eenduidiger merk, waarbij de communicatie ‘naar 
buiten treedt’, in dialoog en vooral in sociale media gaat met het publiek en de open en toegankelijke toon van 
de voorstellingen bestendigt. Het ID wil de betrokkenheid van (potentiële) bezoekers vergroten: van een eerste 
voorstellingsbezoek door een geïnteresseerde tot ambassadeurschap van mensen die vertrouwd zijn met het 
gezelschap. 

De communicatiestrategie van het ID om dat doel te bereiken omvat de volgende elementen:
1.  Het ID streeft een toegankelijke stijl van communiceren na, kernachtig en modern. De herkenbare thematiek 

van de stijl blijft behouden.
2. Online en offline strategie: 
 •  Online communicatie wordt leidend in het (ver)leiden van nieuw publiek naar de voorstellingen: SEO 

(Search Engine Optimization) en social media brengen de boodschap en het beeld van het gezelschap als 
een beleving naar buiten. Ook de ID dansers hebben hun eigen Facebookpagina om in contact te komen 
met het publiek.

 •  het ID stuurt altijd een medewerker met de voorstelling mee oméén op één contact te onderhouden met 
het publiek en fungeert als vraagbaak en terugkoppelt naar het gezelschap wat er leeft onder de bezoeker. 

 •  de website blijft een platform voor verdiepende informatie, maar de focus wordt verlegd naar aansprekende, 
moderne beelden en beleving.

3.  Free publicity: de diversiteit van de voorstellingen wordt benadrukt. Het bestand aan journalisten en media 
wordt vergroot door meer in te zetten op blogs en dieper op de doelgroep gerichte media. Naast de 
bestaande partnerships (Dans Magazine, Parool Stadspas, Kampioen), samenwerkingsverbanden aangaan met 
mediapartners om doelgroepen nauwer te binden. Google Ads is geïnstalleerd (online bezoeken zijn januari 
2016 verviervoudigd t.o.v. januari 2015)

4.  Partnerships & allianties met organisaties als Amsterdam Marketing en de Nationale Theaterkassa om de 
doelgroepen jonger grootstedelijk cultuurpubliek, expats, Nederlanders met een niet Nederlands culturele 
achtergrond en toeristen beter te bereiken. 

5.  Database en netwerk opbouwen: dichterbij de bezoeker komen. Theater verkoopt de kaartjes, het ID heeft 
geen enkele mogelijkheid om een band op te bouwen met haar publiek. Het publiek waar zij een band mee 
heeft, heeft zichzelf gemeld bij het ID. Dat gaat veranderen met de komst van podium.info. En door alliantie 
met de Nationale Theaterkassa (kaarten worden direct aan klant verkocht, zonder tussenkomst van een 
theater). Het ID gaat dit verder uitbouwen en bouwt ook aan een database met fans, eenmalige kaartkopers 
en geïnteresseerden. 
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5  Geografische spreiding en bijdrage aan 
pluriformiteit

Het ID presenteert in het hele land en internationaal in meer dan 55 theaters en festivals. In Amsterdam 
brengt zij haar producties uit in het Bijlmerparktheater, De Meervaart en DeLaMar. DeLaMar is naast 
premièretheater ook partner in het organiseren van sponsoravonden en diners. Het Bijlmerparktheater en De 
Meervaart zijn belangrijke podia met een multicultureel publiek en zij staan in de meest multiculturele delen van 
Amsterdam. Het ID draagt met haar voorstellingen en activiteiten bij aan die multiculturele samenleving. De 
jeugdvoorstellingen spelen in deze theaters (in première) en de aanwezigheid en betrokkenheid van het ID als 
structurele partner wordt uitgebreid met de projecten Roots en Kom, dans met mij. 

Het Bijlmerparktheater programmeert daarnaast onder de noemer Bijlmer Danst één productie van het ID 
met een randprogramma. Naast het ID doet het Bijlmerparktheater dit ook met andere partners. Elke partner 
vertegenwoordigt een dansstijl en werkwijze. De programma’s worden exclusief voor het Bijlmerparktheater 
samengesteld en trekken zowel publiek uit Zuidoost als daarbuiten. Om de ervaring van de kijker te verrijken 
is er een randprogrammering van workshops, nagesprekken en debatten i.s.m. Bijlmer Voices. De thematische 
randprogrammering trekt publiek dat niet snel naar dans gaat, maar wel geïnteresseerd is in het thema. In het 
geval van het ID zal het altijd over de grote zaalproductie gaan (zie overzicht seizoenen).

Voor de speellijsten van de afgelopen jaren verwijzen wij naar de jaarverslagen. De bijdrage aan pluriformiteit in 
het dansveld is gelegen in het feit dat het ID op zoveel verschillende podia te zien is en door haar onderscheidend 
artistieke profiel (zie paragraaf 2). 

ALKMAAR
THEATER DE VEST HOORN

SCHOUWBURG 
HET PARK

ALMERE
SCHOUWBURG 
ALMERE

ALPHEN A/D RIJN
THEATER CASTELLUM

AMERSFOORT
FLINT THEATER

AMSTELVEEN
SCHOUWBURG 
AMSTELVEEN

AMSTERDAM
- DELAMAR THEATER
- DOELENZAAL
- DE KRAKELING
- MEERVAART
- KWAKU FESTIVAL

APELDOORN
- ORPHEUS
- HET LOO

ARNHEM
SCHOUWBURG ARNHEM

BERG EN DAL
AFRIKA MUSEM

BAARN
SPEELDOOS

BERGEN OP ZOOM
DE MAAGD

DEN BOSCH
- THEATER AAN DE PARADE
- VERKADEFABRIEK

BEVERWIJK
KENNEMERTHEATER

DEN HAAG
- LUCENT DANSTHEATER
- DE PARADE

BREDA
CHASSÉ THEATER TILBURG

THEATERS TILBURG

OOSTERHOUT
THEATER DE BUSSEL

DEN HELDER
SCHOUWBURG 
DE KAMPANJE

CAPELLE 
A/D IJSSEL
ISALA THEATER

DEVENTER
DEVENTER SCHOUWBURG

DRACHTEN
DE LAWEI

GOES
THEATER DE MYTHE

HEERENVEEN
POSTHUIS

EMMEN
DE MUZEVAL

DRONTEN
DE MEERPAAL

LELYSTAD
AGORA THEATER

GOIRLE
CULTUURCENTRUM
JAN VAN BESOUW

HEERHUGOWAARD
COOL KUNST & CULTUUR

GOUDA
GOUDSE 
SCHOUWBURG

HELMOND
THEATER SPEELHUIS

VEGHEL
DE BLAUWE KEI

EINDHOVEN
PARKTHEATER

GRONINGEN
STADSSCHOUWBURG 
GRONINGEN

LEEUWARDEN
DE HARMONIE

HENGELO
RABOTHEATER

HERTME
AFRIKA FESTIVAL

EMMELOORD
THEATER ‘T VOORHUYS

HARDENBERG
DE VOORVEGHTER

HILVERSUM
GOOILAND

NIJMEGEN
LUX

SITTARD-GELEEN
STADSSCHOUWBURG

HOOGEVEEN
DE TAMBOER

MEPPEL
OGTEROP

NIJVERDAL
ZININ THEATER

SPIJKENISSE
DE STOEP BARENDRECHT

HET KRUISPUNT

HOUTEN
THEATER AAN 
DE SLINGER

NIEUWEGEIN
DE KOM

NOORDWIJK
THEATER DE MUZE

LEIDEN
STADSPODIA

STEENWIJK
DE MEENTHE

KAMPEN
STADSGEHOORZAAL KAMPEN

NUNSPEET
VELUVINE CULTUUR

HARDERWIJK
THEATER HARDERWIJK

TIEL
SCHOUWBURG
AGNIETENHOF

PURMEREND
DE PURMARYN

UTRECHT
- RASA WERELDCULTUREN CENTRUM
- DE PARADE

MAASTRICHT
THEATER A/H VRIJTHOF

KERKRADE
THEATER KERKRADE

ROOSENDAAL
DE KRING

VALKENSWAARD
DE HOFNAR

MIDDELBURG
SCHOUWBURG 
MIDDELBURG

TERNEUZEN
SCHOUWBURG 
MIDDELBURG

ROTTERDAM
- ROTTERDAMSE SCHOUWBURG
- THEATER ZUIDPLEIN

VELSEN
STADSSCHOUWBURG

NIJMEGEN
LINDENBERG THEATER

VENLO
THEATER DE MAASPOORT

VENRAY
SCHOUWBURG VENRAY

WAGENINGEN
JUNUSHOF

WOERDEN
HET KLOOSTER

ZAANDAM
ZAANTHEATER

ZOETERMEER
STADSTHEATER

DELFT
THEATER DE VESTE

ZWOLLE
THEATER ODEON/
HEMMINKZAAL

BERINGEN (BELGIË)
CULTUURCENTRUM 
BERINGEN

LOMMEL (BELGIË)
CULTUURCENTRUM 
ADELBERG

HASSELT (BELGIË)
CULTUURCENTRUM 
HASSELT

MAASEIK (BELGIË)
CULTUURCENTRUM 
ACHTEROLMEN

HOOFDDORP
DE MEERSE

AMSTERDAM 
MAKERS 
FESTIVAL

HERMITAGE

MEERVAART

DRONGOFESTIVAL-OBA

DELAMAR THEATER

PARADE 
AMSTERDAM

DOELENZAAL

NIEUWE 
KERK

JOODS HISTORISCH 
MUSEUMKRAKELING

VONDELPARK
UITMARKT

GRACHTENFESTIVAL

OLYMPISCH 
STADION

AMSTERDAM

SAIL 2015

BIJLMERPARKTHEATER

KWAKU FESTIVAL

PORTUGAL

INDONESIË

CYPRUS CHINA

INDIA

SYRIË

NEDERLANDSE 
ANTILLEN

TURKIJE

KENIA

FRANKRIJK

MEXICO

RUSLAND

WERELDWIJD

CUBA

VERENIGDE STATEN

NEDERLAND
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6 Talentontwikkeling 
Bij het ID staat talentontwikkeling synoniem voor plezier, kennismaken, bekwamen, ontwikkelen en excelleren. 
Dansers in het laatste jaar van hun studie kan het ID in het tableau opnemen als stagiair. Ook worden 
stageplekken op kantoor gecreëerd. In de komende Kunstenplanperiode wil het ID ook op zakelijk vlak een 
meester-gezel situatie creëren. In de personele sfeer is het noodzaak om talent met een andere etnische 
achtergrond te introduceren en te laten (door)groeien binnen een gevestigde podiumkunstorganisatie. 

InsiDe-out
In het talentontwikkelingsprogramma InsiDe-out maakt het ID de komende jaren naast ruimte voor de eigen 
dansers ook ruimte voor choreografen van buitenaf om hun choreografietalent te ontwikkelen. Zo wordt aan 
uitbouw van het vernieuw(en)de dansvorm gewerkt.

Educatie 
Het ID maakt aansprekende producties voor jeugd vanaf 6 jaar. Er worden lesbrieven aangeboden, inleidingen en/
of workshops verzorgd voorafgaand aan voorstellingen. Er worden speciale boekjes uitgegeven met het verhaal 
van de producties en met kleine opdrachten. Ook met het oog op de diversificatie wil het ID educatie aangrijpen 
om gekleurd talent in aanraking te laten komen met academische eigentijdse dans en kinderen zo te stimuleren 
om daarin door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. Natuurlijk is daar een taak weggelegd voor het 
onderwijs zelf, het ID kan daarin zeker bijdragen door het directe contact dat zij legt met de jeugd. Zowel in 
thematiek als in uitvoering zijn de dansers van het ID benaderbaar en herkenbaar en openen zij zo een wereld 
die misschien in andere gevallen onbereikbaar lijkt. Het is van het allergrootste belang dat die toegankelijkheid 
gestimuleerd wordt om te komen tot een waarachtige afspiegeling van de samenleving op het toneel. Dat geldt 
in hoge mate voor de academische moderne dans waarin talent van een cultureel andere achtergrond met een 
lampje te vinden zijn in Nederland.

Dans in School
Dans in School (DIS) was tot 1991 de educatieve dienst van het ID en is sindsdien een zelfstandige stichting waar 
het ID nog steeds mee samenwerkt. DIS ontwikkelt de educatieve en participatie dansprojecten voor het basis- 
en voortgezet onderwijs in heel Nederland voor het ID zoals Roots en Kom, dans met mij. Verder organiseert DIS 
voor het ID workshops, amateuruitvoeringen, inleidingen en bijzondere lesconcepten, gebaseerd op het werk 
van en in overleg met het ID. DIS bereikt gemiddeld 25.000 jongeren per jaar. DIS bestaat uit 25 hoogopgeleide 
dansdocenten en amateurchoreografen. 

Roots
Roots is een educatief programma voor kinderen vanaf 6 jaar die in intensieve workshops op scholen 
choreografieën uit de jeugdvoorstellingen van het ID aanleren. Deze choreografieën worden in een presentatie 
van 20 minuten voorafgaand aan de voorstelling in het theater gepresenteerd aan het publiek. Roots is een 
pilotproject geweest in Zeeland in najaar 2015 waar alle ruim 3.200 Zeeuwse kinderen van groepen 7 en 8 aan 
hebben meegedaan. In 2016 wordt dit project door DIS doorontwikkeld voor kinderen van 12 jaar en ouder die 
na de workshop zelf onderdeel worden van de voorstelling.

Kom, dans met mij……….
Kom, dans met mij is een participatieproject voor (vaak eenzame) ouderen i.s.m. DIS en Vier het Leven. Het 
project duurt 12 werksessies en een reeks danssalons die uitmonden in een korte dansvoorstelling. De voorstelling 
Kom, dans met mij vindt plaats in een Danssalon waar een groep van 10 paren een choreografie laat zien om 
daarna haar publiek aan de tafeltjes rond de dansvloer uit te nodigen om met hen te komen dansen. Het 
uitgangspunt vormt een voorstelling van het ID die dan speelt (1e project is Danzón). De ouderen bezoeken ook 
de voorstelling. 



INTERNATIONAAL DANSTHEATER • BELEIDSPLAN 2017-2020 P17

7  Toelichting op begroting, dekkingsplan en 
kengetallen

De begroting voor 2017-2020 laat een repeterend uitgaven- en inkomstenpatroon zien. Het ID zal de huidige 
Doelenzaal binnenkort moeten verlaten en heeft een nieuw huis gevonden in de Chassékerk in Oud West. In de 
beheerlasten zien we een kleine verschuiving t.o.v. voorgaande jaren door het voorgenomen delen van de back 
office met HJS waar HJS ook een financiële bijdrage voor levert aan het ID. 

Het bedrag dat wij voor de komende jaren als structurele basis aanvragen (AFK € 260.000, FP € 527.500) 
op jaarbasis is minder dan wat het gezelschap in de afgelopen 4 jaar per jaar nodig had om haar activiteiten 
uit te voeren. Er zijn ongeveer 20 voorstellingen op jaarbasis minder geprogrammeerd, teneinde financieel te 
consolideren en om artistiek inhoudelijk een verdieping tot stand te brengen. 

Overige subsidies
In 2015 heeft ID € 117.000 incl. FPK en AFK projectsubsidies gerealiseerd. In 2013 en 2014 zijn er eveneens 
additionele subsidies gegenereerd evenals private middelen. 
Zonder de bijdragen van FPK en AFK zou dat een bedrag van € 66.000 zijn geweest.

In deze meerjarenbegroting gaan wij uit van extra financiering door derden op jaarbasis van € 60.000, bestaande 
uit :
•  € 22,5 k op jaarbasis, de jaarlijkse subsidie die we moeten werven voor o.m. compositie en arrangementen van 

de orkesten van Tango/Tzigane, Curaçao, Brand New en Fairuz.
•  € 15 k extra voor randprogrammering jeugd 
•  € 7,5 k snelloket (internationaal) 
•  € 15 k extra voor talentontwikkeling 
Vanzelfsprekend hebben wij scenario’s als de overige subsidies onverhoopt uitblijven. 

Private middelen
• In de MJB 2017-2020 is de eigen bijdrage van het ID opgenomen.

In de nieuwe situatie zullen de inkomsten van de Doelenzaal ontbreken (per saldo ong. € 50.000)
Wij beramen de nieuwe financiering in de vorm van:
•  co-productiebijdragen op € 34.500  

(toegezegde bijdrage DGA totaal € 66 k voor 4 jaar = € 16.500 -voorwaarde dat of een oud danser/
choreograaf van DGA betrokken is dan wel een choreograaf die aangedragen wordt door ID). 

•  Een voorgenomen bijdrage vanuit het Bijlmerparktheater en de Meervaart voor de projecten die daar 
plaatsvinden. 

• Voorts is een bijdrage in de reiskosten voor de researchreis naar Curaçao beraamd. 
Vanzelfsprekend hebben wij scenario’s als de private middelen onverhoopt uitblijven. 

Per bezoeker kost het ID ong. € 13,70 aan subsidie bij het FPK (alle bezoekers) en € 14,60 aan subsidie bij AFK 
(alleen Amsterdamse en internationale bezoekers).

Totaal Amsterdam bezoekers 
Buitenland

voorstellingen schoolvst.

2013 *50.098 2964 8500 118 19

2014 36.405 4644 4806 116 17

2015 38.557 6800 8000 **125 12

Prognose 2016 +/- 36000 +/- 5000 +/- 7500 100 15

* 30.000 theater bezoekers, 20.000 bezoekers overige activiteiten (o.m. grote evenementen als Margriet Winterfair)
** Er zijn eigenlijk 178 activiteiten incl. de 50 workshops gegeven aan de Zeeuwse kinderen. We hebben er echter voor 
gekozen om het Zeelandproject als 1 project aan te merken. Ook de optredens van Boma op het Westergasfabriek 
(diverse korte optredens op de dag) merken we aan als 1 project.
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Bijlage 
Het organisatiemodel van het ID ziet er met ingang van 2017 als volgt uit: 

Zakelijk
Directeur Sophie Lambo, 4 dagen per week (0,8 fte)
Fondswerver/secretariaat vriendenstichting Caroline Helversteijn, 1,5 dag per week (0,3 fte)
Productieleider Annemarie bakker/Djoere de Jong, 2,5 dag per week (11 maanden, 2,5 dag per week, 0,5 fte)
Marketeer Marjolein Prot, 3 dagen per week (0,6 fte)
Administrateur Petra Poll, 2,5 dagen per week (0,5 fte)
Secretaresse Annemarie Jonk, 2,5 dagen per week (0,5 fte)
Totaal fte 3,2 fte op jaarbasis

Artistiek
Artistiek intendant Jan Linkens, 10 maanden 0,4 fte (0,33 fte per jaar) 
Danserstableau van 10 dansers inclusief 2 stagiairs; 9,25 maand full time (6,16 fte per jaar) 
Musici (per thema gecast)
Balletmeester/repetitor Dries van der Post/Corneliu Ganea, 7,5 maand full time (0,62 fte per jaar) 
Kleder/productie assistent Sebastiaan Peelen, 5 maand full time (0,42 fte per jaar) 
Aantal fte 9,07 fte incl stagiairs

Artistiek team 
Pelle Herfst lichtontwerper bij Rapenburgplaza
Ben Voorhaar kostuum- en toneelbeeldontwerper bij Karisma Costumes
Techniek: Ilona Brink lichttechniek, Klaasjan van der Veen geluidstechniek

Educatieve dienst
Dans in School Liesbeth Osse

Partners waarmee het ID barterdeals heeft: Smids & Hooijboer, Man met de Hamer decoratelier; Van Rossum 
Facilities licht- en geluidstechniek; Pieter Smit Group transporteur; Meester Ontwerpers ontwerp, commmunicatie & 
strategie; Carin Verbruggen fotografie; Van Mierlo administratiebureau; BDO accountants

Hoofdfinancier (tot en met 2016)
Stichting de Doelen
Bestuur: Kees Boodt (voorzitter), Marion van der Hoeven, Jasper Keijzer
 
Sponsor
Vrienden van het Internationaal Danstheater
Bestuur: John Verheul (voorzitter), Sophie Lambo (secretaris), Cor Post (penningmeester, m.i.v. 2016 vacature)
 
Comité van Aanbeveling
Hans van Manen, Hedy d’Ancona, Jan Hoekema, Jaap Mulders, Esma Choho
 
Bestuur Stichting Internationaal Danstheater (sinds 2013)
Gonnie Been (voorzitter), Mark Fuchs (penningmeester), Rob IJsendijk (secretaris), Fokelien Renckens-Stenneberg 


