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AANVRAAG KUNSTENPLAN 2021-2024  
 
De Kleine Komedie (DKK) is toonaangevend op het gebied van cabaret, kleinkunst en theatermuziek. Het genre 
draagt bij aan begrip van de maatschappij, de veranderende wereld om ons heen en het bepalen van onze eigen 
positie daarin. DKK presenteert en produceert een consistente en vernieuwende programmering, voor een groot 
en breed publiek, op basis van zorgvuldig uitgevoerd beleid. Kwaliteit, artisticiteit en zeggingskracht staan centraal. 
Onze strategie voor de komende jaren is erop gericht onze specifieke functie verder te ontplooien, vooroplopend 
en anticiperend op nieuwe ontwikkelingen. Wij nemen daarbij de verantwoordelijkheid als centrale verbinder in de 
keten van cabaret, kleinkunst en crossovers met nieuwe theatervormen. Aanvullende prioriteit daarbij is een 
actieve invulling te geven aan de wens een huis te zijn voor alle Amsterdammers.  
 
DKK vraagt voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 subsidie aan bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst voor 
een bedrag van € 795.000 (prijspeil 2021) op basis van haar: 

• constante artistieke kwaliteit  
• bovengemiddeld zakelijk functioneren  
• grote, brede publieksbereik met meerstemmige, pluriforme programma’s  
• bijdrage, als centraal cabaretpodium van Nederland, aan de aantrekkelijkheid  van Amsterdam als 

culturele trekpleister  
• functie als verbindende partij in een fijnmazig netwerk van samenwerkingsverbanden, zowel binnen het 

genre als met andere disciplines  
  
Unieke kenmerken van De Kleine Komedie:  

• DKK is toonaangevend op het gebied van cabaret en kleinkunst, een van de populairste en best bezochte 
podiumkunsten in Nederland  

• Met een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod bereikt DKK een gemêleerd publiek en neemt het 
theater lokaal en nationaal een prominente, unieke plek in het culturele veld in  

• DKK is de essentiële schakel tussen jonge talenten en populaire topcabaretiers  
• DKK, in 1786 gebouwd als Théâtre Français sur l’Erwtemarkt, is het oudste theatergebouw  van 

Amsterdam en een gezichtsbepalend rijksmonument  
• DKK toont cultureel ondernemerschap met in het huidige Kunstenplan een gemiddelde van:  

- 83% eigen inkomsten tegenover 17% subsidie  
- een zaalbezetting van 78% bij een artistieke programmering van 7 dagen per week  
- per bezoeker: € 4,30 gemeentelijke subsidie bij € 21 eigen inkomsten 
- een efficiënte personeelsbezetting van gemiddeld 18,7 fte (incl. het avondpersoneel) 
- 118.250 bezoekers per jaar  

 
ARTISTIEK BELANG  
 
Vertellen van verhalen in vele vormen 
Op ons podium worden al eeuwen verhalen verteld, in vele verschillende vormen. We programmeren en 
produceren cabaret, kleinkunst, theaterconcerten en literaire programma’s en we ontwikkelen cross overs met 
andere genres (poëzie, hip hop, spoken word). Met onze programmering haken we in op actuele thema’s in de 
samenleving. De sociale en maatschappelijke betrokkenheid van onze makers bij de wereld om ons heen draagt bij 
aan reflectie, dialoog en debat. 
 
Cabaret is de kunstvorm bij uitstek die direct, scherp en inhoudelijk kan reageren op de actualiteit. Het brengt 
urgente zaken over het voetlicht en maakt die toegankelijk voor een breed publiek. Cabaretiers gaan de 
confrontatie aan met hun publiek over alles wat er vandaag de dag wezenlijk toe doet, geen enkele aanname 
schuwend en geen taboe sparend. Zij doen dat met humor en verbeeldingskracht. Origineel. Authentiek. 
Persoonlijk. Cabaret is hét theater van nu dat bijdraagt aan het begrip van de gepolariseerde wereld om ons heen 
en aan het formuleren van onze eigen positie daarin. Het ‘wijzende vingertje’ van de geëngageerde cabaretier heeft 
daarbij plaats gemaakt voor beschouwende analyses en open verhalen, waarna het publiek zélf een mening kan 
vormen. Cabaret wordt vaak nog gezien als louter amusement, DKK zet zich in voor de emancipatie van het genre 
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als kunstvorm. De nominatie van Micha Wertheim voor de Amsterdamprijs in 2019 was hier een mooie, 
waardevolle erkenning van. DKK spant zich op diverse plekken en manieren in, op uitnodiging en op eigen initiatief, 
om de emancipatie van het genre te bevorderen.   
 
Cabaret is een veelgebruikt woord voor een breed genre, van vele makers, vele stemmen en vele kleuren en sferen. 
Van de ‘eenvoud’ van stand-up comedy tot de verbeeldingservaring van een cabaretvoorstelling waar de cabaretier 
zelf niet eens op het podium stond  (Ergens Anders, Micha Wertheim). Van liedjes, sketches en conferences via de 
artistieke, persoonlijke vertelkunst van Sadettin Kirmiziyüz tot de absurdistische performancekunst van Stefano 
Keizers. Van spoken word en lezingen tot storytelling.  
 
Het begrip kleinkunst komt grofweg overeen met cabaret maar wordt ook gebruikt voor verwante vormen 
van theater zoals het luisterlied en verhalend muziektheater. Het element klein- in de naam wordt door sommigen 
als neerbuigend ervaren; wij beschouwen het als een neutrale verwijzing naar het intieme, vaak gevoelige karakter 
van deze theatervorm. De theaterconcerten in De Kleine Komedie zijn niet genre-gebonden. Nederlandstalige folk, 
popmuziek, wereldmuziek, elektronische muziek en hiphop. Zelfs klassieke muziek  heeft een plek op het podium, 
mits de voorstellingen voldoen aan dezelfde kernwaarden en de muziek niet op zichzelf staat maar theatraal is en 
verhalend. Daarnaast programmeren we voorstellingen met literatuur of poëzie als basis. Rap en spoken word 
vallen hier ook onder. Dichters en schrijvers zoeken het podium op om hun lezers te ontmoeten, vaak in combinatie 
met makers uit andere disciplines. In onze eigen producties maakt DKK cross-overs en verbindt makers onderling 
met elkaar. In de eigen producties, Muzikale Helden 2.0, Spel zonder Grenzen, Hahaha Humor in de Literatuur, Kerst 
met Kamps en Kamps en Oude Meesters (werktitels), samengesteld met mensen uit verschillende vakgebieden, 
wordt inspiratie en kunde uitgewisseld en ontstaan nieuwe theatervormen en samenwerkingsverbanden.  
 

Kernwaarden in de programmering van De Kleine Komedie 
Humorvol, toegankelijk, artistiek, verbeeldend, geëngageerd (persoonlijk/politiek/maatschappelijk), 
communicerend, zich bewust van een publiek (geen vierde wand), gelaagd, origineel en van hoge 
kwaliteit.  

 
AARD EN INHOUD VAN DE PROGRAMMERING   
DKK is allereerst een presenterend podium. We selecteren voorstellingen uit een breed aanbod van de hele keten. 
Dat wil zeggen: van de net doorbrekende beginners tot de gevestigde namen, binnen de verschillende 
theatergenres zoals hierboven beschreven. 
 
De kracht van humor 
Humor verbindt, is universeel én heel divers. Humor is een toegankelijke manier om pijnlijke en urgente kwesties 
onder de loep te nemen, om een spiegel voor te houden, te verlichten en te reflecteren. Humor is in alle culturen 
aanwezig maar kan totaal verschillend zijn. De Kleine Komedie wil die verschillen omarmen vanuit het principe dat 
humor onontbeerlijk is, maar vele talen kent. We laten in de volle breedte alle stemmen aan het woord.  
 
De verschillende stemmen: 
• Traditioneel cabaret (Eric van Sauers, Youp van ‘t Hek, Janneke de Bijl, Theo Maassen, Dolf Jansen, Pieter Derks, 

Sanne Wallis de Vries, Sara Kroos, Ronald Goedemondt, Tim Fransen, Nienke Plas, Paulien Cornelisse)  
• Stand-up cabaret (Rayen Panday, Martijn Koning, Daniël Arends, Patrick Laureij, Roué Verveer, Nabil) 
• Performance (Nina de la Parra, Stephanie Louwrier, Stefano Keizers) 
• Toneelmatig cabaret/stand-up-philosophy (Wim Helsen, Laura van Dolron, Marjolijn van Heemstra)  
• Sketch cabaret (Rundfunk, Vrijdag & Sandifort, Plien & Bianca, Van der Laan & Woe, Vlamousse) 
• Verhalend cabaret (Diederik van Vleuten, Wilfried de Jong, Marc-Marie Huijbregts, Glodi Lugungu) 
• Kleinkunst (Maartje & Kine, Louise Korthals, Gerson Main, Yentl & De Boer, Paul de Munnik, Rosa da Silva)  
• Literair theater (Hahaha Humor in de Literatuur, Lunchpauzeverhalen) 
• Theaterconcert (Lucas Hamming,  Spinvis,  Henny Vrienten, Karsu Dönmez) 
• Muziektheater (Urban Myth, Zoutmus, Ricky Koole & Ocobar) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cabaret_(kleinkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(kunstvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luisterlied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Musical
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De samenstelling van Amsterdam is divers en onderhevig aan voortdurende verandering en ontwikkeling. We 
ervaren dat er, met nieuwe stadsgenoten, ook nieuwe genres ontstaan die nog geen (vast) podium hebben. Ter 
verrijking van onze programmering zoeken we, ook buiten de gekende kanalen, naar voorstellingen die de 
diversiteit van de huidige Amsterdamse samenleving laten zien en naar makers die daaraan kunnen bijdragen. DKK 
ziet dat andere culturen ander idioom met zich meebrengen. Makers die allereerst zicht bieden op hun eigen 
culturele achtergrond en positie in de maatschappij, maar daarnaast ook een scherpe blik werpen op de dominante 
Nederlandse cultuur. Op onderwerpen die vastgeklonken lijken in de traditie maar vragen om een bredere kijk. DKK 
programmeert met open vizier nieuwe makers en nieuwe manieren van vertellen. Hiermee wil DKK actief ruimte 
maken voor de instroom en ontwikkeling van nieuwe verhaalstijlen. DKK beschouwt Klein Bellevue, Toomler en de 
buurtpodia als de aangewezen plekken om nieuwe cabarettalenten te scouten en zal daarnaast de komende jaren 
intensief de programmering volgen van presentatieplekken als Mezrab en Storytelling Centre. We hebben hiervoor 
extra personele ruimte vrijgemaakt door de aanstelling van een programmeur naast de directeur. 
 
Om meer, ook fysieke, ruimte te creëren voor deze nieuwe verhalen en vertelvormen, stapt DKK per september 
2020 in de coalitie van een nieuwe theaterruimte in Amsterdam Noord: het Over het IJ Theater. Met Festival Over 
het IJ als hoofdhuurder en verschillende kunstenmakers als partners, wordt dit een zaal voor ca. 200 stoelen, zonder 
vaste indeling. Een plek voor talentontwikkeling, experiment, waar we flexibeler programmeren en sneller kunnen 
inspringen op actuele ontwikkelingen. 
 

Satellietplek in Amsterdam Noord 
Om vrijer te kunnen experimenteren met vertelvormen en nieuw talent zich te laten ontwikkelen 
wordt DKK coalitiepartner in het Over het IJ Theater-theater. Dit wordt een podium voor nieuwe 
verhalenvertellers, nieuwe theatervormen en crossovers. Ook hier staat het persoonlijke verhaal 
van de maker voorop, verteld vanuit engagement en inspelend op een maatschappij die constant 
in beweging is.  
 

Bijkomend voordeel van het Over het IJ Theater is ons publieksbereik in Amsterdam Noord. DKK is er voor álle 
Amsterdammers. We zijn er voor ons trouwe publiek, dat carrière maakt binnen DKK aan de Amstel door jong in 
te stromen en tot op hoge leeftijd toegewijd te blijven komen, met een brede interesse voor verschillende genres. 
Daarnaast zijn we er voor nieuwe Amsterdammers, met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. 
Door te programmeren in Amsterdam Noord, zetten we de deuren open voor nieuw, jong, urban publiek. Maar 
we willen ook publiek trekken uit de oude wijken in Noord. Publiek waarvan we zien dat het niet automatisch de 
weg naar DKK aan de Amstel weet te vinden. Met die gedachte gaan we een tweede satellietplek voor onze 
programmering inrichten: Het Zonnehuis. In het Zonnehuis, een prachtige zaal met 300 stoelen midden in een 
echt Amsterdamse wijk, programmeren we vooral ons reguliere aanbod.  Maar ook hier voelen we de kansen om 
flexibeler te programmeren, in te haken op plotselinge successen en eigen verhalen te produceren. 

Eigen Producties 
Naast te programmeren uit het bestaande aanbod, produceert DKK zelf voorstellingen vanuit de wens crossovers 
te onderzoeken en te faciliteren, als een plek voor talentontwikkeling (door samenwerking inspireren makers 
elkaar en ontwikkelen ze zichzelf) en om verhalen en genres die we nu nog missen een podium te bieden. Bij de 
eigen producties van DKK onderscheiden we drie hoofdlijnen:  
 
Actualiteit & maatschappij 
DKK maakt voorstellingen die inspringen op maatschappelijke thema’s. In 2021/2022 wordt i.s.m. Aldith Hunkar en 
Paul de Leeuw een theatrale, interactieve show ontwikkeld rondom de thema’s diversiteit en racisme. Werktitel: 
Spel Zonder Grenzen. We haken aan bij onverwachte gebeurtenissen maar ook bij actualiteiten in de politiek. Zoals 
bij de verkiezingen: cabaretiers, columnisten, zangers en schrijvers reflecteren op de uitslag. Ook Internationale 
Vrouwendag krijgt idealiter een eigen programma.  
Laura van Dolron gaat een reeks voorstellingen maken: De Kleine Komedie in De Grote Wereld waarbij ze door ons, 
onvoorbereid, naar onverwachte plekken wordt gestuurd (de AA, een hospice, het AZC, een TBS instelling, een 
ziekenhuisafdeling etc.). Plekken waar verhalen zijn die gehoord moeten worden, waar pijn is die met de 
schoonheid van taal en muziek een vorm kan krijgen. Laura zal op basis van haar bezoek en de mensen die ze 
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ontmoet in één dag een voorstelling maken en deze nog diezelfde avond bij ons spelen, al dan niet met mensen die 
ze eerder die dag ontmoette. Zo wil zij de zwakkeren van de samenleving een stem geven. Laura werkt met een 
vaste crew (Thomas Spijkerman, Frank van Kasteren, Wilko Sterke, Willem de Wolf), maar zal ook geëngageerde 
cabaretiers (zoals Wim Helsen en Theo Maassen) meenemen in dit traject. Laura excelleert in het rauwe, onaffe en 
ongepolijste; samen met het publiek ontdekt ze de voorstelling. De voorstellingen zijn eenmalig en uniek.  
 
Talentontwikkeling & kruisbestuiving   
Amsterdams stadsdichter Gershwin Bonevacia programmeert en presenteert jaarlijks 4 keer een avond met 
artiesten en makers die hij interessant vindt (werktitel Oude Meesters). Hierbinnen vallen diverse disciplines, 
beeldende kunst, podiumkunsten, literatuur, muziek etc. Bij succes hopen we dit aantal uit te breiden. Als vervolg 
op 11 succesvolle edities Muzikale Helden wordt een nieuw programma ontwikkeld rond het thema ‘inspiratie en 
interactie’ met Jeroen Woe, Theo Nijland en Christine de Boer als artistieke denktank. In het Over het IJ Theater 
produceren we een maandelijkse culturele talkshow. Laagdrempelig, met voorproefjes uit het theater, 
invalshoeken vanuit de buurt en vanuit het culturele leven in de hele stad. Talenten die hier boven komen drijven 
begeleiden we met de stap naar een (eigen) groter podium. 
  
Taal, Literatuur en Poëzie 
In het Over het IJ Theater produceert DKK ook een interculturele spoken word/poetry/comedy/muziek voorstelling 
rondom een gezamenlijke maaltijd. Werktitel: KAKELVERS. Met ‘verhalen vertellen’ als overkoepelend thema van 
onze programmering en een grote liefde voor literatuur, vinden we het belangrijk om ook de beste bestaande 
verhalen over het voetlicht te brengen. We gaan dan ook door met Lunchpauzeverhalen. Elke maand leest een 
schrijver zijn/haar lievelingsfragmenten voor uit boeken van anderen. De komende jaren breiden we deze productie 
nog uit door een samenwerking aan te gaan met Passionate/Bulkboek. Zij nemen de voorgelezen verhalen op om 
te gebruiken in een podcast en YouTube-kanaal, speciaal gericht op literatuuronderwijs voor middelbare scholieren. 
In Live Magazine gaan journalisten, fotografen en mediamakers het podium op om hun ‘artikel’ live te brengen. 
Publiek leest als het ware gezamenlijk de zaterdagbijlage van de krant. Wezenlijk onderdeel van deze productie is 
dat er scholieren uitgenodigd worden. Die kiezen het beste verhaal en de betreffende schrijver komt dan op school 
zijn/haar onderwerp verder uitdiepen. Daarnaast produceert DKK ad hoc theatrale CD- en boekpresentaties (zoals 
najaar 2019 rond het werk van Drs. P en het boek van Frits Spits). Maartje Wortel:  

“De Kleine Komedie geeft schrijvers de ruimte. Het is dé plek om mensen te laten lachen,  
 luisteren of nadenken over taal en over de nimmer aflatende kracht van (andere) verhalen. In de  

 Komedie komt de absurditeit die in veel verhalen schuilt aan de oppervlakte. Toon je de mens dan  
 toon je, als vanzelf, humor. Verhalen winnen er aan gelaagdheid. En het leven van alledag  
hopelijk ook.”  

 
POSITIE DKK BINNEN DE KETEN EN DE EIGEN SPECIFIEKE SIGNATUUR     
Het podium van DKK wordt gezien als een kwaliteitskeurmerk, niet alleen door de bespelers en het publiek maar 
ook door de (Amsterdamse) partners en de media. Geprogrammeerd worden in DKK heeft een kompasfunctie voor 
programmeurs elders in het land. DKK is onmisbaar in de keten van talentontwikkeling, als centrale schakel tussen 
het nieuwe, beginnende cabarettalent dat op doorbreken staat (in Bellevue, C.C. Amstel en de kleinere buurtpodia) 
en de populaire topcabaretiers (die doorstomen naar Carré). Een voorstelling wint aan zeggingskracht dankzij 
publieksreacties. In DKK wordt veel in serie gespeeld voor een kritisch, geoefend en geïnteresseerd publiek. 
Hierdoor kan een maker zich in een paar dagen snel ontwikkelen. Bovendien bouwen de makers hier, dankzij volle 
zalen, een financiële buffer op. Nina de la Parra:  

“Ik ben dankbaar voor de geweldige leap of faith die De Kleine Komedie heeft gemaakt door mij 
in die prachtige zaal te zetten. Alle geweldige recensies die nu binnenstromen hebben veel te 
maken met het feit dat De Kleine Komedie het heeft aangedurfd mij een groter podium te 
geven. Als allereerste. Nu beginnen direct andere shows ook uit te verkopen, de 
interviewaanvragen stromen binnen. Echt geweldig.” 

 
Door producties te presenteren en te maken met mensen uit andere disciplines als literatuur, poëzie, toneel, hip 
hop, jazz- en klassieke muziek, film, documentaire en de media, heeft DKK een groot netwerk in de stad.  
De media zien DKK als maatgevend en inspirerend. Cabaretiers nemen hun programma’s in DKK op voor uitzending 
op televisie. Veel voorstellingen gaan in DKK in première, wat voor- en nabeschouwingen in de media oplevert. Ook 
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de eigen producties van DKK halen regelmatig goed bekeken televisieprogramma’s als DWDD en (voorheen) Pauw. 
Onze eigen productie rond Remco Campert werd integraal door de NPO uitgezonden. Door deze media-aandacht 
geniet DKK landelijk bekendheid.  
Zowel horizontaal (in verbinding met andere disciplines, genres en makers) als verticaal (in de presentatie en 
begeleiding van jonge talenten en als producerend cabaretpodium met een breed en groot bereik) neemt DKK een 
centrale en unieke positie in. Zowel in Amsterdam als nationaal. Wij zetten in het nieuwe Kunstenplan deze 
werkwijze voort en bouwen die nog verder uit.  
 
Doordat cabaretiers nergens direct subsidie aan kunnen vragen moeten zij hun producties en ontwikkeling zelf 
bekostigen door veel te spelen. Door DKK te subsidiëren ondersteunt het AFK, als enige van de fondsen, de 
makers in dit genre. Micha Wertheim:  

“De Kleine Komedie is essentieel geweest in mijn ontwikkeling als maker. Ik denk dat ik voor veel 
bespelers spreek als ik zeg dat het de enige plek is die voelt als thuis, terwijl alle andere 
voorstellingen, hoe leuk ook, uitwedstrijden zijn.  Wat de Stadschouwburg is voor TGA is De 
Kleine Komedie voor vrijwel iedere cabaretier in Nederland. Iedereen die het Nederlandse 
theaterlandschap serieus neemt, zal moeten snappen dat het daarom een uniek en waardevol 
artistiek kruispunt is waar Amsterdam en Nederland heel zuinig op moeten zijn”.  

 
DOELGROEPEN EN PUBLIEKSONTWIKKELING 
DKK wil een podium zijn voor zoveel mogelijk verschillende Amsterdammers. In onze programmering zoeken we 
naar voorstellingen die de diversiteit van de samenleving laten zien en als theater zoeken we het juiste publiek bij 
deze makers en artiesten. Het publiek dat we bereiken is dan ook, over het gehele seizoen genomen, divers van 
samenstelling, zowel qua leeftijd en geslacht als qua culturele achtergrond. Makers ervaren het publiek als 
betrokken en kritisch. Het publiek varieert sterk per maker. Zo zit bij Diederik van Vleuten vooral hoogopgeleid, wit 
en wat ouder publiek in de zaal en trekt Daniël Arends veel jonge mensen en publiek van kleur. 
  
De Kleine Komedie richt zich actief op het relatiebeheer van de 4 belangrijkste publieksgroepen. Deze worden 
doorlopend gemonitord.  

1) Mijn Stoel: dit zijn de bezoekers die vaak en graag komen, goed weten wat ze willen en jaarlijks een 
bedrag tussen de € 50 tot € 500 betalen (naast de feitelijke kaartprijs) om voor een vaste stoel kaarten te 
mogen kopen. Dit doen ze vóór de officiële verkoop begint zodat ze altijd gegarandeerd een plek hebben. 
Bij voorstellingen die gedurende het jaar nog worden bijgeboekt hebben ze voorrang. Het betreft in totaal 
206 stoelen. 

2) De Vrienden: DKK heeft een club trouwe Vrienden die tussen de €15 en €275 per jaar betalen. Dit doen ze 
om ons te steunen (verreweg het grootste deel) of omdat de Vrienden eerder kaarten mogen kopen dan 
het reguliere publiek. Zij zijn verantwoordelijk voor 25%  van de kaartverkoop en komen gemiddeld 7,5 
keer per jaar. DKK heeft 4059 Vrienden. 2250 daarvan kopen vaak kaarten. 

3) De vaste klanten: mensen die zeer regelmatig komen en ook in de voorverkoop grootverbruiker zijn en de 
momentkopers die niet vooraf hun bezoek plannen, maar wel dikwijls kaarten kopen.  

4) De passanten en de eenmalige bezoekers. 
 
De marketinginspanningen van DKK zijn er zowel op gericht gekend publiek te behouden door gerichte, 
inhoudelijke, persoonsgerichte informatie te verschaffen als op het aanboren van nieuw publiek. We zetten daartoe 
innovatieve programma’s in, waarin nieuwe verhalen worden verteld voor een publiek dat die verhalen nu nog 
onvoldoende bij ons vindt.  
Om een theater te zijn voor álle Amsterdammers zoeken we naar een goede balans tussen oud en nieuw publiek. 
De aanwas van de volgende publieksgroepen heeft de komende jaren daarbij onze speciale aandacht: 

• Jonge bezoekers, waarbij we ons richten op een urban, cultureel divers publiek, op studenten en net 
afgestudeerden 

• Mensen die ons theater niet bezoeken om sociaaleconomische redenen 
 
ARTISTIEKE ONTWIKKELING DKK EN MAKERS  
DKK is een sterk merk en vaart door op de ingezette koers, met de continuering en ontwikkeling van onze 
programmering zoals beschreven. Daarnaast bekijken we de programmering met frisse blik door het genre op te 
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rekken en meer experiment te stimuleren en te programmeren. We gaan zorgvuldig kijken hoe we ruimte maken 
voor nieuwe stemmen.  
 
DKK is een onmisbare schakel in de keten van talentontwikkeling. Wij selecteren op wat je ’blijfkracht’ kunt 
noemen: het in staat zijn tot groei en bloei en doorontwikkeling van talent en het in staat zijn verder te kunnen 
kijken dan het particuliere, meer te vertellen te hebben dan dat eerste verhaal. Voor onze zaal met 500 stoelen 
worden de talenten geselecteerd die klaar zijn voor die volgende stap. Kasper van der Laan:  

“Première in De Kleine Komedie én vijf avonden uitverkocht, dat is een droomdebuut. Het is  
bijzonder stimulerend voor een maker als zoveel mensen blijken uit te kijken naar je eerste 
voorstelling. Spelen in De Kleine Komedie is een feest. Ik voelde me thuis en mijn naam op de 
gevel gaf mij het vertrouwen dat ik me met trots mocht presenteren aan het Nederlands 
theaterpubliek.” 
 

Satellietpodium voor talentontwikkeling en experiment  
We zien dat niet elke maker of vertelvorm gedijt in die grote zaal en hiervoor gaan we samenwerken met het Over 
het IJ Theater. In het NDSM gebouw in Amsterdam Noord wordt een makersplek/theaterzaal ontwikkeld door Over 
het IJ Festival. DKK wordt coalitiepartner en neemt een aantal vaste dagen voor haar rekening om te 
programmeren, te experimenteren en te ontwikkelen. De beoogde theaterzaal heeft 200 plaatsen en is op 
verschillende manieren in te richten. Een dergelijke speelplek vormt precies de ontbrekende schakel op het gebied 
van cabaret en kleinkunst in de talentontwikkelingsketen van Amsterdam. Dit betekent dat makers die nog niet 
helemaal klaar zijn om de sprong te maken van klein Bellevue (80) naar De Kleine Komedie (500) zich kunnen door-
ontwikkelen in het Over het IJ Theater. De frequentie van de samenwerking zal afhangen van de resultaten en de 
financiële middelen. 
 
De Kleine Komedie wil het Over het IJ Theater inzetten om te kunnen experimenteren en andere theatervormen te 
kunnen presenteren dan we momenteel kwijt kunnen op ons eigen podium. Vertelvormen die het genre oprekken, 
maar die niet meteen passen in de klassieke zaal aan de Amstel. Cabaret, in de breedst mogelijke zin, is een zeer 
toegankelijk genre en dus bij uitstek geschikt voor publiekstoeloop, ook van publiek dat het theater (nog) niet 
automatisch weet te vinden. We bieden een podium aan nieuwe verhalenvertellers, aan nieuwe theatrale vormen 
die aansluiten bij de huidige Amsterdamse samenleving. Ook hier staat het persoonlijke verhaal van de maker 
voorop, verteld vanuit engagement en inspelend op een maatschappij die constant in beweging is.  
 
Ter verbreding van onze eigen blik gaan we werken met deelprogrammeurs en gastcurators, zowel in Noord als aan 
de Amstel. Te beginnen met Oude Meesters van stadsdichter Gershwin Bonevacia, mogelijk uit te breiden met jonge 
curators die we zelf willen opleiden in Noord. We werken hierin samen met het Over het IJ-Festival en de andere 
gebruikers van de ruimte.   
 
BELANG VOOR DE STAD  
 
DKK voert, als presenterend podium, haar activiteiten primair uit in het eigen gebouw aan de Amstel. Wij bereiken 
daarmee een breed publiek uit alle buurten van de stad, de regio en daarbuiten. Daarnaast gaan we de komende 
Kunstenplanperiode naar buiten door op verschillende satellietpodia te programmeren.  
 
VERBINDING DKK MET DE STAD EN HAAR BEWONERS  
DKK is het oudste theatergebouw van de stad. Een rijksmonument dat onderdeel is van het DNA van Amsterdam. 
Het bestaat sinds 1786 en meandert sindsdien mee op de behoeften van de bewoners van de stad. Naast gebruik 
als theater heeft onze zaal onder meer dienst gedaan als collegezaal, kerk en debatcentrum. In de oorlog werd het 
gebouw gebruikt als fietsenstalling door Duitse soldaten die werkten vanuit het bankgebouw op het 
Rembrandtplein. In 1948 werd het uitgewoonde gebouw in oude glorie hersteld en heropend onder de nieuwe 
naam De Kleine Komedie, een podium voor de lichtere podiumkunsten. Potasch en Perlemoer, Toon Hermans, Wim 
Kan, Beppie Nooij en vele anderen vierden hier triomfen en vestigden een cabarettraditie die tot op de dag van 
vandaag voortleeft.  
De functie van De Kleine Komedie is uniek en fundamenteel onderdeel van zowel het Amsterdamse als het 
nationale theaterlandschap. Met 500 stoelen is het een typisch middentheater, dat functioneert als podium voor 
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aanstormend, doorbrekend en doorstromend talent. Naast cabaret en kleinkunst is het aanbod de afgelopen jaren 
steeds breder geworden. Een ontwikkeling die we door gaan zetten.   
 
Met ons aanbod bereiken we een breed publiek, niet alleen uit het centrum maar ook uit de wijken en de regio. 
68% Van onze bezoekers komt uit Amsterdam en de MRA. Mensen zien een avondje uit in DKK als een prettige 
afsluiting van een dagje Amsterdam en men komt er ook speciaal voor naar het centrum. 
 

 
 
De komende jaren zal DKK haar koers bijsturen onder invloed van de veranderende culturele infrastructuur van de 
stad. We zullen niet voor de hand liggende samenwerkingen aangaan om nieuwe publieksgroepen te vinden en aan 
ons te binden. Tegelijkertijd creëren we inhoudelijk meer vrijheid om nieuwe kunstvormen te laten ontstaan. 
 
Zoals in bovenstaande grafiek te zien is bereiken we nog te weinig publiek in Amsterdam Noord. Ook daarom gaan 
we samenwerken met het Over het IJ Theater. Daarnaast gaat DKK in samenwerking met Stadsherstel 
programmeren in het Zonnehuis in Amsterdam Noord. In theaterseizoen 2020/2021 wordt een begin gemaakt met 
een maandelijks programma. Hiervoor zoeken we juist niet het experiment, maar programmeren we makers uit 
onze reguliere programmering. Publiekstrekkers die voor de bewoners die al van oudsher in Noord wonen maar 
niet naar het centrum komen interessant zijn. Reprises van voorstellingen die hun succes al hebben bewezen en 
programma’s van typisch Amsterdamse makers. Denk aan Lebbis, Paulien Cornelisse, Daniël Arends, Eva Hoeke en 
Marcel van Roosmalen. Maar ook: de kerstshow van Clean Pete, Sven Ratzke, de eigen producties Muzikale Helden 
en Het Nieuwe Lied en plotselinge succesvoorstellingen. 
Er is weinig onderscheid tussen onze Zonnehuis-programmering en de programmering in DKK-centrum. Het biedt 
toegankelijke programmering in Amsterdam Noord en een tweede zaal voor DKK, waar altijd meer aanbod van 
makers is dan plek in de agenda.  
 
DKK gaat in Amsterdam Noord programma’s ontwikkelen en presenteren ter ondersteuning van ons eigen beleid. 
Hiermee sluiten we tevens aan op het verlangen van Gemeente Amsterdam om in de komende Kunstenplanperiode 
een aantal verschillende presentatieplekken in Noord te ontwikkelen. Bijkomstig voordeel is dat DKK haar netwerk, 
naam en reputatie in kan zetten om de aantrekkingskracht van deze plekken te vergroten en te voorzien van een 
solide basis. 
 
DKK IN DE LEEFBARE STAD  
DKK voelt zich thuis bij het thema De leefbare stad. Wij willen de stad leefbaar, eerlijk, veilig en betaalbaar houden 
en voor iedereen toegankelijk zijn. Allereerst via onze programmering. En in ons mooie gebouw, letterlijk cultureel 
erfgoed, zetten we de ramen open. In samenwerking met Bureau Theater Beleving evalueren we het ‘ervaren’ van 
het gebouw zodat iedereen zich er thuis en welkom kan voelen. Ook zijn wij in gesprek met mbo-studenten, die het 
talentontwikkelingsprogramma van Made by 020 volgen, om ons gebouw te komen bestuderen en langs de meetlat 
te leggen van hun specifieke belevingswereld.  
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Lieve Stad 
Lieve Stad is ons antwoord op het verzoek van oud-burgemeester Eberhard van der Laan: zorg goed 
voor elkaar. Lieve Stad gaat uit van sociale verbondenheid in de samenleving, belangeloos iets doen 
voor een ander. Lieve Stad is de overkoepelende paraplu waaronder we verschillende acties met 
een sociaal en inclusief karakter zullen uitwerken, vanuit het basisprincipe dat iemand een kaartje 
koopt voor zichzelf en een tweede betaalt voor een ander.  

 
De Lieve-Stad-gedachte wordt ook uitgewerkt in de programmering (onder meer bij De Kleine Komedie in De Grote 
Wereld). Bij een leefbare stad hoort ook een duurzame manier van omgaan met onze omgeving en ons gebouw. 
De afgelopen jaren hebben we het energieverbruik verlaagd door volledig over te gaan op LED-verlichting in de 
foyers, de zaal, de kleedkamers en op het podium. In de zomer van 2019 is ons achterhuis gerenoveerd met 
duurzame toepassingen voor verwarming en koeling van de diverse ruimten. In de zomer van 2020 zal ook de 
luchtbehandeling van de zaal onder handen genomen worden.  
We nemen momenteel meerdere maatregelen ter verduurzaming van onze organisatie. In plaats van waterflesjes 
te verkopen aan de bar komt er een kraantje in de foyer waaruit men in zelf meegebrachte flesjes, of herbruikbare 
DKK-flesjes verkrijgbaar aan de bar, water kan tappen. Er komt een programmeerbare schakeling voor de 
koelkasten in de foyers zodat de koelkasten alleen aan staan bij pauze voorstellingen. De stalen nooduitgang deuren 
in de foyer worden vervangen of opgeknapt zodat we minder last van tocht hebben in de winter en de 
verwarmingskosten reduceren. Bij de volgende schilderronde passen we ook de ramen aan, waar mogelijk komt 
dubbel glas en als dat niet kan worden er voorzetramen geplaatst.  
Daarnaast zijn we bezig met de opzet van een duurzaamheidsprotocol, waarbij we ons concentreren op 
afvalscheiding en circulaire bedrijfsvoering. Ook de bewustwording van onze medewerkers en ons publiek nemen 
we hierin mee. Voor inspiratie, begeleiding en samenwerking gaan we vanaf 2020 deelnemen aan de Zero Waste 
Expeditie Cultuur.  
 
UITVOERBAARHEID  
 
TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING   
Inkomsten 
Het grootste deel van de inkomsten zijn de publieksinkomsten, die rechtsreeks voortvloeien uit de activiteiten. Dit 
betreft de ontvangen recettes (verkoop toegangskaarten), de theatertoeslagen, extra verhuuropbrengsten (kosten 
die worden doorberekend bij extra bouwdagen, televisieopnamen, etc.) en transactiekosten (kosten doorberekend 
aan het publiek om de kosten van de kaartverkoop te kunnen dekken). Net als in het Kunstenplan 2017-2020 is een 
graduele, lichte stijging van de toegangsprijzen begroot. We opereren daarin terughoudend omdat we voor alle 
Amsterdammers bereikbaar willen zijn en blijven.  
Onder deze categorie inkomsten valt ook de netto opbrengst van de horeca. De horeca is ondersteunend aan de 
programmering en de inkomsten hiervan zijn afhankelijk van de artistieke keuze van de bespelers een programma 
met of zonder pauze te spelen.  
De indirecte opbrengsten betreffen de overige verhuuropbrengsten. Verhuur van de zaal en andere ruimten in het 
pand zijn alleen mogelijk als er geen voorstellingen en/of bouwdagen zijn. We doen ons best zo veel mogelijk 
aanvragen te honoreren maar aangezien we maar over 1 theaterzaal beschikken, bij een continue artistieke 
bespeling van 7 dagen per week, blijven de mogelijkheden daartoe helaas beperkt. 
DKK heeft verschillende inkomsten uit private middelen. Allereerst zijn dat de hoge, vaste inkomsten uit het Mijn 
Stoel-programma, gelanceerd in 2014. Daarnaast dient DKK aanvragen in bij de onafhankelijke stichting Komedie 
Producties om de kosten van de eigen producties te kunnen dekken. Dit zijn incidentele aanvragen die per productie 
worden ingediend. Ter beoordeling moeten deze aanvragen door DKK onderbouwd worden met een begroting en 
een inhoudelijke toelichting.  
Hoewel de inkomenseis is komen te vervallen in het Kunstenplan 2021-2024 streeft DKK naar een hoog percentage 
eigen inkomsten. Voor de komende Kunstenplanperiode is dit begroot op 75% van de totale inkomsten. DKK vraagt 
aanvullend bij het AFK een subsidie aan van € 795.000 in 2021. In de begroting is een jaarlijkse nominale aanpassing 
van 2% opgenomen. 
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Kosten 
De vier posten aan de lastenkant van de begroting zijn opgenomen volgens de omschrijving in de Inrichtingseisen 
aanvraag Kunstenplan 2021-2024.  
Doordat veel DKK-medewerkers dubbelfuncties hebben en daarmee taken en verantwoordelijkheden die onder 
beide categorieën personeelslasten vallen, is het niet altijd mogelijk een strikte scheiding per medewerker te 
maken. Onder de beheerslasten personeel hebben we de salarislasten opgenomen van de directeur/bestuurder 
(voor 70%), de adjunct-directeur (voor 60%), de financiële en personeelsadministratie, het hoofd marketing en 
relatiebeheer, het hoofd technische dienst (voor 30%), de huismeesters en de gebouwbeheerder. Ook zit hierin 
30% van de overige personeelskosten. In de activiteitenlasten personeel zijn de kosten opgenomen van de 
salarissen van de directeur/bestuurder (voor 30%), adjunct-directeur (30%), het hoofd techniek (70%), alle technici, 
de programmeur, de medewerkers publiciteit/sociale media, productie & verhuur en verder alle 
voorstellingsgerelateerde werkzaamheden (avondbedrijfsleiders, kassamedewerkers, zaal- & garderobepersoneel 
en personeel voor de horeca). Tevens is 70% van de overige personeelskosten in deze post opgenomen. 
Om de begroting zo helder mogelijk te houden hebben we op het gebied van de materiële lasten geen afzonderlijke 
posten uit elkaar gehaald maar ons strikt gehouden aan de omschrijving in de inrichtingseisen. Onder de 
beheerslasten materieel vallen de huisvestingslasten, de algemene lasten en de kosten fondsenwerving. De 
activiteitenlasten materieel zijn de activiteitenlasten plus de publiciteitskosten.  
Ondanks stringent kostenbeleid zullen de lasten in lijn met de algemene kostenontwikkelingen toenemen. We gaan 
in de begroting uit van een inflatie van 2% per jaar. 
 
Overig 
DKK verwacht geen rentebaten, noch andere buitengewone baten of lasten. 
 
Onze stap naar Noord sluit goed aan op de wens van de gemeente om in deze wijk meerdere professionele podia 
te ontwikkelen. Wegens de relatief geringe opbrengsten in Noord (minder stoelen, experiment, toegankelijke 
entreeprijzen) en de extra huurkosten voor deze gebouwen vragen we aanvullende subsidie aan.  
 
Onttrekkingen reserves 
Voor het onderhoud zoals gespecificeerd in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) heeft DKK een Voorziening Groot 
onderhoud gecreëerd. De onderhoudslasten volgens het MOP worden een-op-een gedekt door deze Voorziening, 
deze lasten bedragen over de periode 2021-2024 in totaal €434.494 (gemiddeld €108.624 per jaar). Daarnaast 
worden in de jaren 2021 t/m 2023 bedragen onttrokken aan de bestemmingsreserve automatisering & 
ontwikkeling website tot een totaalbedrag over deze drie jaren van €57.233 (hierna is deze reserve leeg). Om de 
exploitatie sluitend te krijgen is in de begroting een onttrekking opgenomen aan de algemene reserve. Over de 
periode 2021-2024 komt dat op een totale onttrekking van € 109.546. 
 

DKK heeft een realistische en haalbare begroting opgesteld. We vragen een hoger subsidiebedrag 
aan dan in  Kunstenplan 2017-2020. Wij bewaken de uitgaven nauwlettend. Desondanks blijven de 
kosten stijgen (o.a. door inflatie en hogere bedrijfsvoeringskosten). We hebben dit bedrag niet 
alleen nodig om onze activiteiten op het huidige niveau uit te kunnen blijven voeren, maar ook om 
onze aanvullende plannen waar te kunnen maken. 

 
Om in de Kunstenplanperiode 2021-2024 onze beleidsvoornemens succesvol te kunnen realiseren vragen wij  
€ 795.00 (prijspeil 2021) aan. In dit bedrag is met name ook opgenomen: 

• noodzakelijke uitbreiding personeelsbestand (ca. € 95.000,- per jaar) 
• toepassing van de Fair Practice Code (ca. € 70.000,- per jaar)  
• realisatie van satellietprogrammering in Amsterdam Noord (ca. € 60.000,- per jaar)  
• extra kosten inzake projecten om nieuw publiek (inclusief en divers) te bereiken en de tools daarvoor te 

ontwikkelen (ca. € 45.000,- per jaar). 
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RISICOBEHEERSING  
Over de continuïteit van onze organisatie maken we ons geen zorgen. We hebben een solide basis met verschillende 
inkomstenstromen en een trouw publiek bij loyale bespelers. Het onderhoud van ons gebouw is goed op orde. 
Echter, de wens om een aantal wezenlijke veranderingen door te kunnen voeren m.b.t. een verbreding van 
perspectieven en het aantrekken van nieuw, meer divers, publiek alsook de noodzaak de Fair Practice Code toe te 
passen, staan in groot contrast met onze financiële mogelijkheden. Aan de kostenkant zijn we als altijd secuur en 
kunnen we niet nog meer bezuinigen. De druk op het personeel is toegenomen. Het gewenste beleid is niet te 
realiseren zonder aanvullende financiën. 
 
‘Verdienen’ door minder te programmeren is bij DKK niet aan de orde. Met een percentage aan te behalen eigen 
inkomsten van 75% moeten we 7 dagen per week open zijn. Een avond niet geprogrammeerd is een avond niets 
verdiend. We hebben de afgelopen jaren de inkomstenverdeling met de makers te onzen voordele aangepast en 
elk jaar onze entreeprijzen een stapje verhoogd. Ook de komende jaren zullen we dit stapsgewijs blijven doen, maar 
daar kan je niet eindeloos mee doorgaan omdat dit haaks staat op het beleid cultuur toegankelijk te willen houden 
voor iedereen. Wij vragen dus, boven op onze huidige subsidie, extra geld aan voor de aanpassingen die 
noodzakelijk zijn om ons beleid uit te voeren. Bij een subsidie die momenteel + 18% van onze totale inkomsten 
betreft, heeft DKK minder armslag dan instellingen die zwaarder gesubsidieerd zijn.  
 
Door onze grote afhankelijkheid van eigen inkomsten uit de recette zullen we zorgvuldige afwegingen moeten 
maken bij het programmeren van nog onbekende makers die nog geen groot publiek trekken.  
De stoelencapaciteit, afgezet tegen de presentatie van nieuwe perspectieven kan een risico zijn; met 500 stoelen 
en de benodigde gemiddelde zaalbezetting van 80% aan betaalde zitplaatsen kunnen we het ons niet permitteren 
nieuwe makers te programmeren die aanvankelijk + 120 man publiek trekken. De verschuiving in de verhouding 
nieuwe makers/nieuw publiek versus bekende makers/gekend publiek zal sowieso gaan wringen aan de 
inkomstenkant. We hopen dat op te lossen door te programmeren op de satellietpodia in Noord en daar 
groeikansen te bieden aan de nieuwe talenten voor ze overstappen naar onze grotere zaal. Daarnaast hebben we 
veel vertrouwen in de gastprogrammering en de kansen die dit biedt voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van programmering en nieuw publiek.  
Een ander risico, buiten onze invloedsfeer om, betreft de toegankelijkheid van de binnenstad. Met de auto naar de 
stad is praktisch onmogelijk, maar ook de fiets geeft problemen. Er zijn veel te weinig goede parkeerplaatsen op 
loopafstand van DKK. We zijn in overleg met de UvA om de fietsengarage voor studenten aan het 
Binnengasthuisterrein ’s avonds open te stellen voor ons publiek. 
 
ORGANISATIE & BEDRIJFSVOERING BIJ HET VOORGENOMEN BELEID  
Momenteel wordt de totale personeelsbezetting uitgebreid, zodat deze bij de start van Kunstenplan 2021-2024 
geheel op orde is. Dit is absoluut noodzakelijk, vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. 
Er zijn meer fte nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende wet- en regelgeving en de implementatie hiervan 
en we missen de expertise om de specifieke ontwikkelingen op het gebied van beveiliging, telefonie, automatisering 
etc. bij te houden. Daarbij komen de aanvullende werkzaamheden ten gevolge van de uitbreiding van de 
programmering en daardoor ook van de medewerkers marketing & publiciteit. Het klein onderhoud wordt 
grotendeels door de theatertechnische ploeg gedaan, bovenop hun reguliere werkzaamheden, maar dit wringt 
onderhand door de toegenomen aanvullende programmering en verhuur. In DKK is het goed gebruik dat de vaste 
medewerkers dubbelfuncties hebben waardoor ze multi-inzetbaar zijn en alle arbeidsuren optimaal benut worden. 
De medewerkers voelen zich hierdoor bovendien sterk betrokken bij de bespelers, de voorstellingen en elkaar. 
Maar de afgelopen twee Kunstenplanperioden is de werkdruk langzamerhand steeds opgevoerd. De hoeveelheid 
uit te voeren werk gaat de mogelijkheden van het personeel inmiddels ruim te boven, ondanks dat er structureel 
(en onbetaald) wordt overgewerkt.  
 
De organisatie wordt geleid door een directeur/bestuurder (1 fte) die in haar werkzaamheden wordt bijgestaan 
door een programmeur (0,78 fte) en een adjunct-directeur/hoofd bedrijfsvoering. Zowel deze laatste als de 
medewerker administratie, het hoofd kassa en de coördinator horeca/uitvoerend producent zijn allemaal 1 fte en 
draaien ’s avonds diensten als bedrijfsleider ter ondersteuning van de voorstellingen. De afdeling marketing en 
publiciteit bestaat uit een hoofd marketing en relatiebeheer (0,89 fte) en drie medewerkers publiciteit/sociale 
media (bij elkaar 2,56 fte). Naast het hoofd technische dienst (1 fte) bestaat de technische ploeg uit zes technici 
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(gezamenlijk 4,06 fte) plus twee gebouwbeheerders (totaal 1,84 fte). Ter ondersteuning van de voorstellingen is er 
een ploeg van oproepkrachten voor de kassa, zaal, garderobe en horeca die bij elkaar 5,71 fte omvat. Ter 
ondersteuning van het beleid een meer divers publiek te bereiken komt er een extra fte bij. In totaal komt de totale 
organisatie daarmee uit op 22,84 fte.  
Met de satelietprogrammering in Noord gaan we ook opleidingsplaatsen/werkervaringsplekken creëren voor jonge 
programmeurs, productieleiders en marketeers zodat die later door kunnen schuiven naar officiële werkplekken 
(zowel bij DKK als elders) en zo weer plek te maken in Noord voor een volgende generatie.  
Met ingang van 2021 schakelen we, conform de Code Fair Practice, over van een fulltime werkweek van 40 uur naar 
een werkweek van 36 uur, zoals voorgeschreven in de CAO Nederlandse Podia.  
 
We zijn momenteel op sterkte. Naast de directeur/programmeur hebben we in het najaar van 2019 een extra 
programmeur aangenomen met een frisse blik voor een volgende stap in ons aanbod. Door daarbij met 
gastprogrammeurs te gaan werken hopen we een breder perspectief in het programma-aanbod te kunnen laten 
zien. Helaas lopen we bij het invullen van vacatures de laatste tijd tegen de situatie aan dat veel instellingen op 
zoek zijn naar dezelfde medewerkers om hun personeelsbestand meer divers te maken. Vraag en aanbod is uit 
balans. Met ingang van 2020 creëren we daarom werkervaringsplekken om medewerkers van kleur op te gaan 
leiden op de afdeling publiciteit & marketing. Zo hopen we de doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen en 
tegelijkertijd een ander perspectief aan ons publieksbereik toe te voegen. Ook bij de technische dienst onderzoeken 
we de mogelijkheid dergelijke werkervaringsplekken te ontwikkelen.  
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
De samenwerkingsverbanden die DKK aangaat staan, als voorheen, ten dienste van het uitoefenen van onze 
hoofdtaak als kwalitatief, toegankelijk, toonaangevend cabaretpodium. Daarnaast gaan we nieuwe 
samenwerkingsverbanden aan ter ondersteuning van cultureel diverse verbreding. 
 
* Impresariaten en producenten: voor het boeken van zowel gekend aanbod als van voorstellingen die een breder 
perspectief tonen. 
* Stadsdichter Gershwin Bonevacia en andere gastprogrammeurs, die een nieuw publiek in huis halen middels 
een andersoortige programmering, waarin ruimte is voor crossovers met andere genres en een eigen geluid. 
* Over het IJ Theater /Over het IJ Festival, waarmee we een vergaande samenwerking aangaan om ruimte te 
bieden aan  experimenten, nieuwe initiatieven en beginnende makers. 
* Het Zonnehuis/Stadsherstel, als programmeerplek om publiek te bereiken dat we nu nog niet bereiken en 
makers te presenteren die aansluiten bij Noord. Mogelijk gaan we daar op termijn ook samenwerkingen aan met 
andere daar presenterende instellingen.  
* SLAA, samenwerking op het gebied van literatuur- en poëzieaanbod op een vernieuwende, laagdrempelige 
manier met de tweejaarlijkse programma’s rond de stadsdichter van Amsterdam en met Noorderwoord in het 
Zonnehuis. 
* Laura van Dolron c.s. met De Kleine Komedie in De Grote Wereld. 
* Aldith Hunkar en Paul de Leeuw: nieuw op te zetten programma vanuit Eigen Producties van DKK dat breed 
inzet op inclusiviteit en diversiteit. Met als doel een breed publieksprogramma dat eventueel kan gaan reizen 
door het hele land.  
* Ramses Shaffy Fonds. DKK is, met Amerpodia en de Academie voor Theater en Dans, een van de 4 
coalitiepartners die inhoudelijk en productioneel betrokken zijn bij het fonds, dat ten doel heeft hedendaagse 
kleinkunstenaars te ondersteunen in hun beroepsontwikkeling. In 2019 is de aanvraag van het RSF voor het 
emancipatoire duo Vlamousse als deelnemer aan de 3Package-Deal door het AFK gehonoreerd.  
* Blijvend Applaus Prijs, ter ere van de oudere artiest. 
* Amsterdams Kleinkunst Festival / Finale om de Wim Sonneveldprijs en AKF De Luxe, de avond van het 
kleinkunstlied.  
* DKK is vaste partner van IDFA. Hiermee halen we nieuw publiek in huis en bieden we een podium aan 
documentaires over maatschappelijk relevante thema’s uit de gehele wereld.  
* Coaching in de cultuur. Met Marysia Weide en Carolien van der Schoot zijn wij op 7 januari 2020 een intensief 
traject ingegaan dat startte met een Unconscious Bias Training met ons personeel. Zij begeleiden ons de komende 
periode bij de praktische implementatie en het naleven van de Code DI middels intervisie en toegepaste 
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opdrachten voor ieder personeelslid persoonlijk. De voortgang zal periodiek geëvalueerd worden. Aandacht voor 
diversiteit is niet vrijblijvend, we willen die ook zichtbaarder maken als integraal onderdeel van ons beleid. 
* Het Cultureel Netwerk Diversiteit en Inclusie, ontstaan uit het door het AFK geïnitieerde ambtswoningoverleg. 
In het kader van ‘De stad voor iedereen’ werken we met verschillende collega-instellingen en kunstenaars aan 
oplossingen om het witte establishment te doorbreken en culturele instellingen effectief meer divers en 
toegankelijk te maken. 
* Opleidingen, zoals Made by 020. Zij hebben relatief veel studenten met een cultureel diverse achtergrond. De 
mbo-studenten van Made by 020 nodigen wij uit de volgende Challenge te doen: op welke manieren kan DKK 
meer jong, urban publiek trekken?  
* Diverse partners bij het uitvoeren van de projecten rond Lieve Stad. We zijn daarover in gesprek met o.a.: 
Academie van de Stad, SYNC ViiA, de Voedselbank en het COA, .   
* Mediapartners: sQuare, VICE, Das Mag, CJP, De Volkskrant en Het Parool.   
* Michiel Kleiss/Club Europa, in 2023 te openen in de Halvemaansteeg. Samenwerking op het gebied van 
programmeren, verbinding publiek en praktische zaken als repetitieruimte, gezamenlijke aanpak overlast in de 
buurt etc.  
 
MARKETING: STRATEGIE EN INSPANNINGEN  
De marketing en communicatie van DKK richt zich op het onder de aandacht brengen van ons theaterprogramma 
bij publiek en media, het onderhouden en uitbouwen van het gehele netwerk en het vergroten van onze 
naamsbekendheid en het draagvlak voor DKK. Vanuit onze publiciteitsafdeling worden de verschillende 
publieksgroepen op doelgerichte wijze benaderd teneinde hen te enthousiasmeren onze brede programmering te 
bezoeken. We maken gebruik van een uitgebreid palet aan marketing- en communicatiemiddelen. 
 
Nieuwe website 
In het voorjaar van 2020 krijgen we een nieuwe website, aangesloten op een platform dat landelijk door bijna 50 
theaters wordt gebruikt. Door hieraan deel te nemen profiteren we van de expertise van een aantal grotere 
theaters met dito marketingafdelingen. De site krijgt onze eigen huisstijl maar wordt een stuk dynamischer met 
aansprekende beelden en filmpjes. Prikkelend en spannend. Het raampje, ons beeldmerk, gaat een grotere rol 
spelen. Kaartverkoop, navigatie en voorstellingsinformatie blijft het belangrijkste doel van de website. Daarnaast 
zal de website de mogelijkheid bieden tot meer gepersonaliseerde informatie voor onze bezoekers; op grond van 
bezoekersprofielen kunnen we straks nauwkeurig maatwerk leveren. Op de website is ook Kleine Ko succesvol 
actief: de interactieve online bot die de 200 meest voorkomende vragen van bezoekers beantwoordt en op vrolijke 
wijze eenvoudige conversaties voert. 
 
Sociale media 
Via sociale media versterken we het merk van De Kleine Komedie, met scherpte en humor. We maken actief gebruik 
van Instagram, Facebook en Twitter. Op deze manier profileren we ons als theater dat direct in contact staat met 
zowel publiek als bespelers, spelen we in op de actualiteit en bieden we een kijkje achter de schermen.  
Instagram: Leeftijd 20-35 jaar. Centraal staan: beeld, beleving en betrokkenheid. Toevoeging van veel hashtags, 
met de nadruk op persoonlijke dingen en wetenswaardigheden, i.s.m. artiesten die zélf berichten delen waardoor 
ons bereik wordt vergoot. We plaatsen meerdere stories per dag, dit betreft ook doorplaatsing van berichten van 
bezoekers en bespelers. 
Facebook: Leeftijd 25-65. Ruimte voor iets langere berichten, achtergrondinformatie, trailers, video’s en dialoog 
met het publiek. Via Facebook zijn we op zoek naar nieuw publiek d.m.v. betaalde berichten. Facebook heeft een 
breed bereik; waar jongeren Facebook vooral gebruiken als agenda en de berichten wel lezen maar niet meer 
reageren, zijn we via Facebook in dialoog met het wat oudere publiek. We werken daarnaast met Het Parool samen 
via Facebook; binnen een half jaar verwachten we 300.000 views op parool.nl. Op deze manier bereiken we een 
bredere Amsterdamse doelgroep. 
Twitter: Leeftijd 25-55. Hoger opgeleid publiek. Nadruk ligt op het delen van informatie, interviews, recensies en 
trailers en/of persfoto’s die gekoppeld worden aan een achtergrondbericht over een voorstelling.  
Youtube: filmpjes van onze bespelers, beelden eigen producties. Nog in ontwikkeling. 
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Nieuwsbrief en aftermails 
Elke drie weken stellen we een nieuwsbrief op, deze wordt gemaild naar 37.000 adressen. De nieuwsbrieven zijn 
bedoeld om bepaalde voorstellingen extra onder de aandacht te brengen en om kaartverkoop te genereren. We 
delen interessante weetjes, nieuwtjes en bijboekingen. De nieuwsbrief van DKK wordt goed gelezen en levert veel 
conversies op. Daarnaast sturen we selecte nieuwsbrieven, zoals naar publiek dat in het verleden naar een bepaalde 
artiest is geweest, met een aanverwant interessant aanbod. Ook sturen we aftermails om interessante 
aanbiedingen te doen en het publiek te betrekken bij de programmering. Bijvoorbeeld aan nieuwe bezoekers die 
voor het eerst DKK bezochten en aan het publiek bij cultureel diverse voorstellingen.  
 
Programmaboekje 
Het fysieke programmaboekje is bij veel trouwe bezoekers onverminderd populair en een goede gids bij het 
uitzoeken van voorstellingen voor het hele komende seizoen. We verkopen er voor de start van het nieuwe 
theaterseizoen gemiddeld al 50% van de kaarten mee. Ook door het jaar heen wordt het boekje nog regelmatig 
meegenomen. Het boekje kenmerkt zich door een frisse, eigen stijl, zowel qua vormgeving als in de teksten, die 
niet klakkeloos van de impresariaten worden overgenomen maar speciaal op ons publiek worden geschreven. Toch 
gaan we er, in de huidige vorm, mee stoppen. Allereerst uit duurzaamheids-overwegingen maar ook om ruimte in 
de programmering te creëren om zo in te kunnen spelen op actuele zaken en flexibeler te programmeren. Het 
boekje voor seizoen 20/21 zal het laatste boekje in de huidige vorm worden. Vanaf 2021 zal het gehele programma 
vanaf eind april, met uitgebreide omschrijving per voorstelling in de kenmerkende DKK-stijl, te vinden zijn op de 
website. Daarnaast wordt voor aanvang van de voorverkoop, naar ons vaste publiek, een overzichtelijke flyer 
gestuurd met een totaaloverzicht. Gedurende het seizoen verspreiden we digitale flyers met een actueel overzicht 
van het programma.    
 
Bereik doelgroepen  
Met de Mijn Stoelers onderhouden we persoonlijk contact, veelal via de mail en tijdens voorstellingsbezoek.  
Ze krijgen het programmaboekje thuis gestuurd. Ze worden uitgenodigd voor de uitgebreide, jaarlijkse 
Seizoenspresentatie en elk voorjaar organiseren we een speciale middag om ervaringen uit te wisselen. Op deze 
manier blijven we goed op de hoogte van de wensen en ideeën van deze vaste, trouwe groep bezoekers. Waar 
mogelijk nemen we hun input mee in ons beleid. 
De Vrienden van DKK kopen vóór het reguliere publiek hun kaarten voor het nieuwe seizoen. We brengen hen op 
de hoogte van bijboekingen en betrekken hen bij de ontwikkelingen in onze programmering. Bij bepaalde, 
innovatieve, voorstellingen worden Vrienden uitgenodigd om gratis een eigen vriend mee te nemen ter 
kennismaking met DKK en onze programmering.  
 
We zullen ons extra inspannen voor twee specifieke doelgroepen:  

• Voor het bereiken van een urban, cultureel divers publiek: contacten via opleidingen, actief zijn in 
specifieke netwerken, programmering ook op satelliet plekken buiten DKK, het aangaan van duurzame 
contacten, gericht verspreiden van drukwerk, inzet van sociale media en mogelijk een samenwerking met 
influencers.  

• Voor het bereiken van mensen die om sociaaleconomische redenen ons theater nog niet bezoeken 
ontwikkelen we de marketingtool Lieve Stad.  

We gaan actief te werk om een blijvende relatie op te bouwen met deze groepen en hen tot herhaalbezoek uit te 
nodigen. Allereerst ontwikkelen we een nieuw concept waarin we twintigers willen enthousiasmeren en aan ons 
binden op een eigentijdse manier, analoog aan ons Vrienden-programma en in nauw overleg met dat jongere 
publiek en uitgaande van hun wensen. We zijn onder meer een samenwerking aangegaan met CJP om die jongere 
doelgroep te bereiken. Wij kunnen gebruik maken van hun ledenbestand en hun expertise om een jongere 
doelgroep te bereiken. CJP werkt graag met ons samen omdat wij aanbod hebben dat geliefd is bij CJP’ers. Bij 
bepaalde populaire voorstellingen blokkeren we speciaal voor hen de eerste drie rijen. Hiermee komen we tevens 
tegemoet aan de wens van sommige cabaretiers om jong publiek voorin de zaal te hebben voor een snelle 
interactie. Publiek dat op deze manier DKK leert kennen krijgt daags na de voorstelling een aftermail met 
aanbiedingen en andere tips & aardigheidjes. Dit levert onmiddellijk conversie op. Ook met VICE gaan we een 
samenwerking aan, zij plaatsen interviews met (jonge) artiesten die optreden in DKK. Met uitgeverij Das Mag is er 
contact om, door middel van diverse acties, samen jong publiek warm te maken voor de literaire programma’s van 
DKK.    
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Daarnaast leggen we actief contact met diverse studierichtingen en opleidingen. DKK hanteert een speciale 
studentenkorting: voor de helft van de prijs naar DKK vanaf één week voor de voorstelling. Studenten aan 
kunstopleidingen kunnen zelfs voor € 5 naar binnen. Om deze acties breder te verspreiden gaan we een 
samenwerking aan met studentenapp Knaek. Ook zijn we partner van Stukafest.  
Verder zetten we digitale contentmarketing in. We beginnen met een speciale DKK podcast die we ontwikkelen in 
samenwerking met Chris Bajema (bekend van zijn podcast Man met de microfoon). Hij maakt meerdere 
afleveringen waarin hij alle facetten van DKK, de bespelers, het gebouw, het publiek en onze positie in cabaretland 
verwerkt met als laatste aflevering een live programma op ons podium. Daarop aansluitend gaan we contact leggen 
met het platform voor Nederlandse podcasts Dag en Nacht Media voor het maken van korte podcasts met onze 
artiesten en potentiële bespelers van ons podium.  
 
In het kader van Lieve Stad willen we verschillende kwetsbare groepen, die normaalgesproken niet zo makkelijk in 
het theater komen of ons niet automatisch leren kennen, een mooie avond bezorgen. Mensen met een lager 
inkomen, mensen die eenzaam zijn, mensen die wel naar theater zouden willen maar niet weten met wie, 
alleenstaanden, nieuwkomers in de stad, etc. Hiervoor gaan we een aantal specifieke projecten opstarten. We 
inventariseren momenteel de mogelijke samenwerkingspartners. Zo zijn we in gesprek met de Voedselbank, 
Academie van de Stad en het SYNC-project van ViiA. Daarnaast leggen we contact met diverse woonprojecten waar 
studenten en statushouders in hetzelfde gebouw wonen. Wij nodigen de studenten uit om samen met de 
statushouders die zij begeleiden een voorstelling te bezoeken. DKK stelt de kaarten voor de studenten  beschikbaar, 
de kaarten voor de statushouders worden betaald uit de Lieve Stad-pot. Deze pot wordt gevuld door ons publiek 
dat geld doneert voor iemand die zich zelf geen ticket kan veroorloven.  
 
Samenwerking met Het Parool/De Volkskrant 
DKK en Het Parool beschikken over eenzelfde soort DNA; beiden kijken vanuit betrokkenheid én met humor naar 
de stad. DKK coproduceerde 3 jaar met Het Parool het journalistieke programma Klap op de maand. Vanaf najaar 
2019 brengt DKK elke week haar programmering onder de aandacht met een advertentie in de PS van de Week. 
Ook gaan we online via het Parool achtergrondverhalen bij artiesten en programma’s delen. Met de Volkskrant 
werken we samen rond de jaarlijkse presentatie van talenten op het gebied van kunst en cultuur die op doorbreken 
staan.  
 
HET MEERJARENONDERHOUDSPLAN   
Per 1 januari 2018 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgeleverd. Dit MOP is opgesteld in afstemming met de 
verhuurder van het pand, Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam. Het MOP van zowel huurder als verhuurder is 
opgesteld door dezelfde firma, waardoor de demarcatielijn tussen gebruikers- en eigenarenonderhoud helder is 
vastgelegd. In het MOP is een onderhoudscyclus van 20 jaar opgenomen. In het MOP zijn alle jaarlijkse 
servicecontracten opgenomen voor de gebouwgebonden installaties (zoals klimaatbeheersing) en de 
theatertechnische installaties (zoals de trekkenwandinstallatie), alsmede vervanging van apparatuur en (delen van) 
installaties. Dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden zijn niet opgenomen, er zijn echter wel (twee)jaarlijkse 
onderhoudskosten die door het schoonmaakbedrijf worden uitgevoerd zoals het onderhouden van marmeren en 
hardstenen vloeren in de publieksruimten. De kosten voor het MOP worden gedekt door de Voorziening Groot 
Onderhoud waar jaarlijks een dotatie aan wordt gedaan om deze op het benodigde peil te houden. 
 
DIVERSITEIT EN INCLUSIE  
 
DKK is geworteld in het centrum van Amsterdam en werd van oudsher, als de meeste conventionele theaters, 
grotendeels bezocht door een traditioneel publiek. DKK is zich bewust van de diversiteit van onze samenleving en 
van de zichtbare en onzichtbare verschillen tussen de bewoners. In deze stad die in betrekkelijk korte tijd ingrijpend 
is veranderd en nog altijd in transitie is, spant DKK zich in actief aansluiting te vinden bij de demografische 
ontwikkelingen.  

• DKK is doordrongen van de urgentie om ambitieuze, niet vrijblijvende doelstellingen te formuleren om 
inclusiever te worden en ziet dit als een belangrijk, inhoudelijk beleidspunt. 

• DKK zoekt verbinding met álle Amsterdammers en wil een gastvrij huis zijn, een plek waar iedereen zich 
welkom voelt ondanks en dankzij de verschillen en overeenkomsten die er zijn.  
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• DKK stelt zich ten doel een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse bevolking wat betreft 
programmering, publiek en personeelssamenstelling.  

Het werken aan diversiteit is geen snelle, incidentele actie op korte termijn maar vraagt om voortdurende aandacht 
en doelen, ook op de middellange en lange termijn. Dit vraagt aanpassingen. In ons beleid, in ons gebouw en op de 
andere plekken waar we programmeren. En in de wijze waarop we omgaan met elkaar; met de bespelers, met het 
publiek en met de mensen die hier werken.  
 
Op het gebied van inclusiviteit hebben we ons allereerst gericht op publiekstoegankelijkheid. In 2019 zijn onze 
hoorapparaten voor slechthorenden vernieuwd. We hebben in onze zaal speciale rolstoelplaatsen en centrale 
plekken met goed geluid voor blinde bezoekers met geleidehonden. Onze medewerkers worden erin getraind 
dienstbaar te zijn en mensen met een beperking op te merken en te begeleiden. 
Wel lopen we op tegen de beperkte ruimte die ons gebouw biedt met betrekking tot de toegankelijkheid voor zware 
elektrische rolstoelen. Wij hebben herhaaldelijk onderzocht of we deze situatie kunnen wijzigen maar stuitten 
steeds, ondanks onze uitdrukkelijke wens dit op te willen lossen, op vooralsnog onoverkomelijke hindernissen. Wij 
zouden graag een rolstoeltoegankelijke hellingbaan bij de entree hebben maar noch van monumentenzorg (DKK is 
een rijksmonument) noch van de gemeentelijke dienst die over de infrastructuur van de straat gaat krijgen we hier 
toestemming voor. We zijn nu, daarin ondersteund door Gemeentelijk Vastgoed Amsterdam, aan het kijken of we 
van een zijraam in de Halvemaansteeg een toegangsdeur kunnen maken met een rolstoellift die in de straat 
verzinkt. Om ook een invalidentoilet aan te kunnen leggen zullen we de trap die direct vanuit de bar toegang geeft 
tot de voorraadkelder opgeven.  
 
CULTUREEL DIVERSE PROGRAMMERING 
DKK zoekt actief naar programmering die representatief is voor de culturele breedheid van de stad. Dat toont zich 
in de programmering van makers die al langer op ons podium te zien zijn (Roué Verveer, Karsu Dönmez, Eric van 
Sauers, Giovanca), makers die pas een aantal seizoenen te zien zijn (Sadettin Kirmiziyüz, Nasrdin Dchar, Abdelkader 
Benali) en nieuwelingen als Glodi Lugungu, die het najaar van 2020 in première gaat met zijn eerste avondvullende 
show. In onze eigen producties als Muzikale Helden en Want er komen andere tijden hebben we altijd doelbewust 
een ensemble samengesteld met een diverse achtergrond op het gebied van cultuur, leeftijd en gender omdat dit, 
bij programma’s die specifiek over ‘inspiratie’ gaan, wederzijds verrassend en verrijkend is. En onlangs was de 
oudejaarsavondshow 2019 van Claudia de Breij een toonbeeld van vanzelfsprekende inclusiviteit met muzikanten 
van kleur en thema’s als homorechten en vrouwenemancipatie.    
 
DKK gaat verder op de ingeslagen weg. We zien dat andere culturen een ander idioom met zich mee brengen. Met 
makers die vanuit hun eigen culturele achtergrond en positie in de maatschappij de dominante cultuur bevragen 
op onderwerpen die vastgeklonken lijken in de traditie maar een bredere kijk behoeven. Voor de selectie uit het 
aanbod en de verbreding van onze programmering verdiepen we ons in andere manieren van kijken, van kunst 
maken en kunst waarderen. Vergelijk het met TL-licht versus kaarslicht: de Noord-Europese consensus is dat eten 
bij kaarslicht gezellig is en eten in fel TL-licht niet. Maar op heel veel plekken in de wereld wordt kaarslicht als 
bedompt en sfeerloos ervaren en helder licht juist als gezellig en sprankelend.  
Het conventionele oordeel over kunst is in veel gevallen een Noord-Europees oordeel en leunt vaak op een 
gemeenschappelijke achtergrond; verwijzingen naar ‘ieders’ jeugd en de mainstream populaire cultuur of andere 
algemene aannames. Diversiteit brengt andere achtergronden en verschillen in gemeenschappelijke bases met zich 
mee. En dus ook een eigen kijk op wat leuk en goed is. DKK programmeert met een vizier dat open staat voor het 
idioom van de niet-traditionele, niet-westerse, niet-heteroseksuele, niet-mannelijke, niet-hoogopgeleide manieren 
van vertellen. Hiermee wil DKK actief meewerken aan de instroom en ontwikkeling van nieuwe makers. Deuren 
open dus voor verhalenvertellers als Mounir Samuel, Raphael Rodan en Sahand Sahebdivani, George en Eran, voor 
de makers van podcasts als Fufu&Dadels, Dipsaus en Damn Honey. Voor Youtube/online successen als De 
Sekszusjes en Nienke Plas, voor makers als Rikkert van Huisstede en Tim Teunissen.  
De onlangs aangetreden programmeur gaat de komende jaren ook buiten de bekendere podia deze talenten 
scouten en de programmering volgen van plekken als Mezrab en Storytelling Centre. Ze zal, zowel live als digitaal, 
kennis nemen van andere vormen van theater, inhoud en repertoire ter verrijking van ons aanbod. 
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CULTUREEL DIVERS PUBLIEK & PARTNERS 
DKK stelt zich ten doel een groei te bewerkstelligen van bezoekers met een cultureel diverse achtergrond, waarbij 
er voor elke inwoner van deze stad een programma te zien moet zijn waarbij je je kunt identificeren met wie er op 
het podium staat, met het verhaal dat wordt verteld. Wij zorgen, in nauwe samenwerking met onze partners, voor 
een brede weergave aan perspectieven op het podium van DKK. Hiertoe zal in de toekomst ook een deel van de 
programmering worden ingezet op satellietpodia buiten DKK in stadsdeel Noord. Deze programmering biedt meer 
ruimte voor experiment, nieuwe verhalen en een ander geluid en is erop gericht om nieuw en meer cultureel divers 
publiek te bereiken. 
DKK ziet dat cultureel diverse makers een breed divers publiek aantrekken. In het genre muziektheater presenteren 
we artiesten met een niet westerse achtergrond in uiteenlopende stijlen, als Manoushka Zeegelaar Breeveld, Edsilia 
Rombley, Urban Myth, Khayelitsha United Mambazo Choir. Ook bij cabaret, een van oorsprong typisch Nederlandse 
podiumkunst, programmeren we cabaretiers en verhalenvertellers met een niet westerse achtergrond als Ali B, 
Nabil Aoulad Ayad, Soundos El Ahmadi, Saman Amini. Zij trekken volle zalen met een zeer divers publiek. De 
marketing van DKK speelt hier doelgericht op in. 
 
De afdeling Marketing en Publiciteit investeert in het opbouwen van een duurzame relatie met cultureel divers 
publiek. Een van de middelen daartoe zal doorlopend publieksonderzoek zijn. Met de tools van het nieuwe 
websiteplatform hopen we bovendien, rekening houdend met de AVG, nog beter informatie te kunnen verzamelen 
en onderscheid te maken tussen de diverse publieksgroepen om hen specifiek te kunnen benaderen en informeren. 
Om onze doelstellingen met betrekking tot het in huis halen van een divers publiek te behalen stellen we onszelf 
steeds de uitgangsvraag: welke partners zijn nodig voor welke activiteiten om de gewenste diversiteit in publiek te 
bereiken? We werken daartoe samen met verschillende partijen (zie pagina 11 en 12 voor nadere toelichting). 
 
We zetten in op duurzame samenwerkingsrelaties opdat we, met de nieuwe makers, de nieuwe bezoekers voor 
langere termijn aan ons theater kunnen binden. Hierbij is het steeds weer belangrijk dat we onszelf de vraag stellen: 
wat levert een samenwerking op aan wederzijds voordeel? Hoe kunnen we elkaar inspireren, verder helpen, 
versterken en gezamenlijk geformuleerde doelstellingen realiseren?  
 
CULTUREEL DIVERS PERSONEEL  
Wij zien het als vanzelfsprekend en essentieel dat iedereen die bij DKK werkt zich opgenomen voelt en deel is van 
het grotere geheel; de medewerkers in vaste dienst, het avondpersoneel en de leden van de RvT. We werken aan 
een bedrijfscultuur waarbij iedere medewerker daadwerkelijk invloed uit kan oefenen op het beleid en de vrijheid 
voelt om ideeën aan te dragen en daarin serieus wordt genomen. Culturele diversiteit was daarbij tot een paar jaar 
geleden echter nog geen dagelijks thema. Inmiddels is het dat wel.  
Sinds de Diversiteitsconferentie in juli 2017, toen de Amsterdamse culturele instellingen actief een aantal stellingen 
onderschreven, zijn wij met overtuiging van start gegaan die stellingen intern uit te werken en toe te passen. De 
praktijk bleek helaas weerbarstig. DKK past de Rooney Rule toe bij sollicitaties, maar op het gebied van 
personeelswerving lopen we tegen de situatie aan dat alle Amsterdamse instellingen op zoek zijn naar dezelfde 
medewerkers, we vissen allemaal in dezelfde kleine vijver. Onlangs hadden we een uitstekende invulling voor de 
functie van Hoofd marketing gevonden, maar zij had meerdere opties en koos er uiteindelijk toch voor elders te 
gaan werken, buiten de culturele sector. In onze RvT hadden we twee leden (van de vijf) met een relevante 
achtergrond maar daarvan heeft helaas één lid zich onlangs om gezondheidsredenen terug moeten trekken. 
Bureaus gespecialiseerd in de werving van personeel van kleur bieden inmiddels geen uitkomst meer door de 
enorme overvraag. Daarbij moet de sector ervoor waken het dilemma neer te leggen bij mensen van kleur en hen 
het gevoel te geven als een ‘excuusfatima’ op te mogen komen draven.  
 
Om zelf actief mee te werken aan de oplossing van dit vraagstuk gaan we met ingang van 2020 
werkervaringsplekken creëren om medewerkers met een niet westerse achtergrond zelf op te leiden. Te beginnen 
op de afdeling publiciteit en marketing, waar we het gemis aan een breder perspectief het sterkst ondervinden. 
Niet-westers programmeringsidioom vraagt om een corresponderende publieksbenadering. Ook kijken we wat de 
mogelijkheden zijn voor een werkervaringsplek bij de technische dienst. Door kennis te delen, van elkaar te leren 
en samen te werken hopen we zo niet alleen nieuwe medewerkers op te leiden voor de culturele arbeidsmarkt 
maar daarmee ook het each-one-teach-one-principe in te zetten.  
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We zijn ons ervan bewust dat we als organisatie eerst zélf inclusief moeten worden alvorens we mensen met een 
andere culturele achtergrond een veilige werkomgeving kunnen bieden. Partner die ons hierin gaat begeleiden is 
het bureau Coaching in de Cultuur. Op 7 januari 2020 zijn we daarmee begonnen en volgden we met ons personeel 
een Unconscious Biastraining. We stellen met dit bureau een lange termijn planning op om het proces van 
bewustwording en de daaruit voortkomende actiepunten een continu aandachtspunt te laten zijn. Zij zullen de 
verschillende afdelingen binnen DKK superviseren.  
Daarnaast zetten we actief in op een meer cultureel divers personeelsbestand in het voorhuis; het bar-, ouvreuse- 
en kassapersoneel. Zij zijn immers het visitekaartje van ons theater. De samenwerking met het 
talentontwikkelingsprogramma Made by 020 en Bureau Theater Beleving dragen bij aan aanpassingen in de sfeer 
en de perceptie van ons gebouw.  
 
CULTURELE DIVERSITEIT, DE DAGELIJKSE PRAKTIJK  
DKK is zich bewust van de toegenomen diversiteit in de samenleving en zoekt actief, in samenwerking met de reeds 
genoemde partners, naar een programmering die representatief is voor de culturele breedheid van de stad. Dankzij 
de nieuwe, jonge, cultureel-diverse makers die worden geprogrammeerd spreekt DKK steeds vaker publiek aan dat 
een afspiegeling is van de huidige samenleving. DKK programmeert makers die hun eigen achterban bij DKK 
introduceren. We zien dat deze aanpak werkt. Rayen Panday trekt Hindoestaans-Surinaams publiek, Fresku jonge 
urban bezoekers en Karsu Dönmez en Nina de la Parra zijn het levende bewijs van inclusiviteit, hun publiek is van 
alle leeftijden, komt uit alle wijken van de stad en is van diverse culturele en sociale achtergrond. 
 
Wij verwachten dat het publiek steeds meer divers zal worden door de aanwas van nieuwe, jonge bezoekers die 
midden in de huidige, multiculturele samenleving opgroeien. Deze generatie groeit op in een veranderd en 
veranderend Nederland. Het bestaande maar vooral ook het toekomstige publiek van DKK groeit hierin mee, de 
culturele sector sluit hierop aan. De aanwas van nieuw, jong publiek weerspiegelt al steeds vaker de diversiteit van 
de samenleving. Jonge (diverse) makers trekken jong (divers) publiek, dat meegroeit met de carrière van de 
maker. Cultuureducatie op basis- en middelbare scholen is dan ook van essentieel belang om het toekomstige jonge 
publiek interesse voor cultuur en theaterbezoek mee te geven.  
We bevinden ons in transitie. Om die transitie te versnellen is het van belang het nieuwe aanbod goed te monitoren. 
De opleidingen in Amsterdam zijn zich hiervan bewust, gezien het hogere aantal makers van kleur dat afstudeert. 
DKK houdt die nieuwe makers in de gaten, bezoekt programma’s en festivals in het hele land op zoek naar de 
nieuwe generatie met talent en potentie, daarbij ondersteund door de gastprogrammeurs die onze blinde vlekken 
kunnen inkleuren.  
Naast zeggingskracht en kwaliteit is ook het potentiële publieksbereik van een maker belangrijk, aangezien DKK in 
hoge mate afhankelijk is van de kaartverkoopinkomsten. Wie (nog) niet toe is aan een zaal met 500 stoelen 
programmeren we in de satellietpodia in Noord. Om toegankelijk te zijn voor jong en nieuw publiek en ook 
bereikbaar te zijn voor minder kapitaalkrachtige Amsterdammers, hanteren wij een toegankelijk prijsbeleid. 
Tenslotte zijn we ons ervan bewust dat wat jaren onze kracht was (onze stevige reputatie als cabarettheater, 
centraal gelegen met een relatief traditioneel theaterpubliek) ons nu wat op afstand zet.  
 
TERUGBLIK HUIDIGE KUNSTENPLANPERIODE  
 
DKK is allereerst een presenterend podium, vanuit deze kernactiviteit hebben we onze reguliere programmering 
van kwalitatieve, inhoudelijke programma’s op het gebied van cabaret, kleinkunst en theaterconcerten 
gecontinueerd en uitgebreid met een aantal nieuwe initiatieven, voornamelijk op het gebied van literatuur en het 
geschreven en gesproken woord. Daarnaast hebben we actief gezocht naar nieuwe gezelschappen vanuit de 
behoefte een meer cultureel divers aanbod te presenteren. Er was een goed evenwicht in de programmering tussen 
beginnende talenten en gearriveerde podiumkunstenaars.  
 
Wij zien het als onze missie om inhoudelijke voorstellingen te programmeren en zelf te produceren, we brengen 
makers met een verhaal, met een persoonlijke visie en met het vermogen tot nadenken te stemmen en te 
ontroeren. Wij selecteren op kwalitatief, kritisch en daarmee kwetsbaar cabaret, nadrukkelijk niet puur op 
amuserend vermogen. We hebben een breed aanbod gepresenteerd. Hierbij kwamen niet alleen bekende makers 
maar ook nieuwe talenten en kunstvormen tot bloei.  
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Om dit inzichtelijk te maken is het lastig kiezen uit 3 jaar, 7 dagen per week programmering, maar in een aantal 
disciplines noemen we er graag een paar: 

• Still going strong: Micha Wertheim, NUHR, Sanne Wallis de Vries, Claudia de Breij, Van der Laan & Woe, 
Tim Fransen, Daniël Arends, Louise Korthals, Lebbis, etcetera… 

• Nieuw doorgebroken cabarettalenten, met meteen al uitverkochte zalen: Eva Crutzen, Alex Ploeg, 
Rundfunk, Patrick Laureij, Kasper van der Laan, Fresku, Stefano Keizers, Martijn Kardol 

• Verhalenvertellers met voor DKK nieuw idioom: Sanne Vogel met Muayad Hilamia en Amir Namou 
(misschien wel de allermooiste voorstelling van de afgelopen jaren, inhoudelijk, menselijk, diep 
ontroerend en grappig bovendien) Abdelkader Benali, Lavinia Meijer, Saman Amini, Sadettin Kirmiziyüz, 
Nasrdin Dchar  

• Muzikale crossovers: Ntjam Rosie met Artvark, Fuse met Diederik van Vleuten, Oleg Fateev met diverse 
verhalenvertellers, Urban Myth, Juan Pablo Dobal met Tania Kross, Remy van Kesteren, Brace, Daniël 
Lohues met Holland Baroque 

 
Eigen Producties en Co-producties  
Naast langlopende successen als Muzikale Helden (met introductie in DKK van Pink Oculus, Sarah-Jane, Jeangu 
Macrooy, Lakshmi, Gerson Main e.v.a) en Preken voor eigen parochie (met wederom een eclectisch gezelschap, 
waaronder Murat Isik, Devika Partiman, Erben Wennemars, Femke van der Laan, Amade M’charek, Vincent Icke) 
instigeerden en produceerden we een aantal nieuwe projecten.  
Want er komen andere tijden (deel 1 en deel 2), waarin we de zeggingskracht en het belang van het geëngageerde 
lied onderzochten vanuit zeer diverse invalshoeken met o.a. Paul de Munnik, Theo Nijland, Eran Ben Michael, Flip 
Noorman, Sabrina Starke en Meral Polat. “Veelgekleurd, geïndividualiseerd engagement” noemde De Volkskrant 
het. We produceerden verschillende literaire programma’s. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand 
Lunchpauzeverhalen waarin bekende schrijvers hun lievelingswerk van anderen lezen en duiden, van Kees van 
Kooten, Thomas Roosenboom en Tommie Wieringa tot Maartje Wortel, Niña Weijers en Abdelkader Benali.  
HaHaHa Humor in de literatuur, met verse verhalen en bewezen werk. Daarnaast maakten we programma’s met 
o.a. Remco Campert, K. Schippers, Dimitri Verhulst, Toon Tellegen en Kees van Beijnum. 
Met Spanning en sensatie op een rondvaartboot introduceerden we podcastmaker Chris Bajema, en vorig seizoen 
nodigden we ook Gijs Groenteman uit een voorstelling te maken rond zijn succesvolle Harry Bannink-podcast.  
Gedurende één seizoen maakten we, op de eerste zaterdagnacht van de maand, met en voor onze cabaretiers en 
i.s.m. met BNNVARA, het goed beluisterde en hoog gewaardeerde radioprogramma Daar zal je ‘m hebben! Met als 
vaste waarden Peter Heerschop, Paul de Munnik en Ali B. 
Met Het Parool produceerden we 3 jaar elke eerste vrijdag van de maand Klap op de maand, een 
vrijdagmiddagborrel met inhoud, waarbij Ronald Ockhuysen en Roos Schlikker Amsterdamse culturele en 
maatschappelijke onderwerpen bespraken met halverwege een actueel nieuw lied van een van de makers van Het 
Nieuwe Lied. 
Tegelijkertijd richtten wij ons onverminderd op de emancipatie van cabaret als kunstvorm. Er is geen 
belangenvereniging voor cabaretiers, er is geen gezamenlijk beleid. Zij zijn daardoor relatief onzichtbaar en 
onverenigd. DKK voedt, waar mogelijk, de publieke opinie. In contact met de media, theaterprogrammeurs, fondsen 
en publiek bieden wij inzicht in de dagelijks beroepspraktijk van deze makers met als doel jonge talenten de kans 
te geven te professionaliseren en productionele draagkracht voor nieuwe initiatieven te verhogen. DKK is dan ook 
actief in de verschillende gremia die op dit gebied werkzaam zijn.  
 
Wij hebben onze voornemens zoals beraamd in het activiteitenoverzicht ruim gerealiseerd. We hebben in alle 
afgelopen jaren meer activiteiten ontplooid en meer bezoekers getrokken dan begroot.  
    begroting 2017  2018  2019 
aantal activiteiten 272  306  341  286 
aantal bezoekers 102.000 115.256 121.244 117.643 
  
ORGANISATORISCHE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN   
De druk op het personeel in de periode 2017-2019 is bijzonder hoog geweest. Om de begroting sluitend te krijgen 
hebben we met minder personeel gewerkt dan gezond was, met veel uitval ten gevolg. In 2019 is dan ook begonnen 
met de uitbreiding van het personeelsbestand. Dit traject zal bij aanvang van de nieuwe Kunstenplanperiode 
afgerond zijn.  
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De afgelopen twee Kunstenplanperiodes heeft DKK er alles aan gedaan haar kosten waar mogelijk te verlagen. Dit 
heeft weliswaar tot goede resultaten geleid de afgelopen jaren maar de rek is er nu uit. De druk blijft stijgen door 
inflatie, toenemende wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen. Voor dezelfde werkzaamheden 
hebben we steeds meer menskracht nodig. Waar vroeger een jaarlijks programmaboekje en affiches de 
belangrijkste publiciteitsmiddelen waren, zijn daar website, nieuwe kaartverkoopmethoden, sociale media etc. 
bijgekomen. Tegelijkertijd is het voor DKK niet mogelijk de inkomsten nog veel verder op te hogen. We kiezen voor 
een brede toegankelijkheid met een variërend rangensysteem, waardoor elke voorstelling al vanaf €10 te bezoeken 
is maar ook met duurdere 1e rangsplaatsen. Met een bezettingspercentage van 80% zitten we aan de maximale 
zaalbezetting. In absolute zin is dit al een hoog percentage maar zeker ook afgezet tegen een continue 
programmering van 7 dagen per week, dus ook op de minder populaire avonden en de noodzaak niet alleen 
uitverkopende artiesten te programmeren maar ook nieuwe makers en nieuwe theatervormen een podium te 
bieden. Bovendien zijn het meestal de goedkopere plaatsen die onverkocht blijven, dus een 100% uitverkochte zaal 
levert per saldo maar heel weinig extra inkomsten op, zeker ook gezien het feit dat het overgrote deel van de 
recette, na aftrek van de af te dragen btw en auteursrechten, naar onze (verder ongesubsidieerde) bespelers gaat.  
 
DKK maakte in de periode 2017-2019 goed gebruik van de opgebouwde bestemmingsreserves waardoor deze flink 
geslonken zijn. Wij hanteren het principe dat we eerst sparen voor we grote uitgaven doen zodat we niet achteraf 
in de financiële problemen komen. Een groot deel van de huidige reserves is dan ook bestemd voor afschrijvingen 
van eerder gedane investeringen. We probeerden daarnaast ook altijd extern financiële middelen te genereren. Zo 
hebben we in de afgelopen jaren dankzij private middelen extra beveiligingsmaatregelen kunnen treffen naar 
aanleiding van de terrorisme-dreiging en hebben we onze eigen producties kunnen maken dankzij gehonoreerde 
aanvragen bij de Vriendenstichting.  
We zijn blij met de loyale steun die we ontvangen van Mijn Stoel. Aan vaste inkomsten leverde dit ons een behoorlijk 
bedrag op: in 2017 € 58.679, in 2018 € 62.700 en in 2019 € 62.750, naast de hoge opbrengst uit de kaartverkoop 
aan Mijn Stoelers. 

LANGE-TERMIJN-INVESTERINGEN  
De Kleine Komedie neemt haar verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het pand en de (theater- technische) 
installaties zeer serieus. Waar mogelijk hebben wij altijd gezorgd voor dotaties aan de bestemmingsreserves om te 
sparen voor toekomstige investeringen. Het gebouw verkeert in goede staat. 
Er zijn veel investeringen gedaan op het gebied van de theatertechniek. Naast de benodigde 
vervangingsinvesteringen aan licht- en geluidsapparatuur zijn er aankopen gedaan vanuit duurzaamheids- en 
energiebesparingsoverwegingen. De horizonverlichting is vervangen door ledverlichting, met een energiereductie 
bij vol gebruik van 15.000W naar 2.100W. Ook al het bewegende licht op het toneel is vervangen door ledlampen. 
In 2019 is een nieuwe, duurzamere, beamer aangeschaft en is het geluidssysteem, inclusief de monitorspeakers, 
vernieuwd. Hierbij zijn we niet over een nacht ijs gegaan, met aanvullende expertise van buiten hebben we een 
aantal systemen getest op mogelijkheden en duurzaamheid.  Al deze investeringen zijn bekostigd uit een 
bestemmingsreserve die is aangelegd met deze investeringen in het vooruitzicht. Onder de investeringen bij de 
theatertechniek vallen ook een nieuwe dimmerinstallatie en led-vervanging van het licht in de randen van de 
balkons in de theaterzaal. Beide investeringen zijn gedaan in 2018 en waren opgenomen in het MOP (en daarmee 
gedekt door de Voorziening Groot onderhoud).  
Ten behoeve van televisie- en filmopnamen is in 2019 op de Amstel aan de overkant van de straat een putkast 
aangelegd met bekabeling onder de weg door, rechtstreeks naar de theaterzaal. Registratiewagens kunnen hier 
direct op inprikken zonder gevaarlijke en overlast veroorzakende kabelgoten over de Amstel en door de 
Halvemaansteeg te hoeven leggen.  
In de zomer van 2019 zijn de kleedkamers en de artiestenfoyer gerenoveerd en aangepast aan de eisen van 
vandaag. We hebben dit kunnen financieren dankzij de bijdrage van de artiesten zelf de afgelopen jaren, à €0,50 
per kaartje. We ontvangen louter enthousiaste reacties van de bespelers! Ook de luchtbehandeling - en 
klimaatinstallatie is volledig vervangen zodat per kleedkamer de gewenste temperatuur ingesteld kan worden. In 
de zomer van 2020 gaat de volgende fase van deze grootscheepse vervanging uitgevoerd worden, dit betreft het 
klimaat in de kantoren en publieksruimten (zaal en foyers). Een deel van de kosten hiervoor is bijeen gebracht in 
een bestemmingsreserve klimaat. Uit de bestemmingsreserve automatisering zijn in 2019 de pc’s vervangen en is 
de nas-opslag voor beeld & geluid aangeschaft.  


	AANVRAAG KUNSTENPLAN 2021-2024

