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1. Introductie 

2016 bood veel afwisseling voor MAMA: Op programmatisch vlak behaalden we enkele 

hoogtepunten, maar stonden we ook voor uitdagingen. We zetten stappen in het verbeteren van 

onze arbeidsomstandigheden, al gingen deze onvermijdelijk gepaard met de onrust van het vinden 

van nieuwe regelmaat. We namen met pijn in het hart afscheid van bijna de helft van de staf, 

tegelijkertijd creëerde dit ruimte onze organisatie-opmaak stevig te herdenken.  

Inhoudelijk valt 2016 te karakteriseren als een transitiejaar. De inhoudelijke lijnen All Eyes Wide 

Open, Internet Aware, Together Now, die bij aanvang van de periode 2013-2016 werden 

gearticuleerd evolueerden vanzelfsprekend in HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS. De aankomende 

beleidsperiode is geen radicale breuk met het verleden, maar een aanscherping, met nadrukkelijk 

meer aandacht voor makers buiten gevestigde circuits en niet of ondervertegenwoordigd in de 

(internationale) kunstmarkt.  

We willen (nog) meer ruimte bieden voor jonge stemmen. Niet alleen voor de kunstgenieters- en 

kenners, maar ook voor de makers, kunstenaars, schrijvers of programmeurs. Wij willen óók podium 

zijn voor ons publiek. Die ontwikkeling werd in 2016 in gang gezet, soms vooruitlopend op 

projecten in 2017. We produceerden de pilot aflevering van Culturesport, een nieuwe animé-scifi 

serie die aan het einde van het jaar in New York gepresenteerd werd. Deze kwam tot stand met 

Rotterdamse makers, rondom het verhaal van de gabbercultuur. Onze samenwerking met de 

Laurenskerk werd ontwikkeld door twee van MAMA’s Artistic New Talents (ANTs, voorheen 

Rookies)*; binnen het zomerproject I <3 CAMP werden activiteiten vooral mét het publiek ingevuld; 

we startten een samenwerking met de vrienden van Younes Chokry, een oud-student van het GLR 

die te vroeg is overleden en bijzonder werk heeft achtergelaten. Achter de schermen onderzochten 

we het format voor ons nieuwe online platform en ontwikkelden het idee tot een robuust plan; we 

zetten al rustig de nieuwe programmalijn NETWORKS in de steigers.  

Toen we aan het einde van 2015 ons meerjarenplan op papier zetten was de vluchtelingenstroom 

op zijn piek, de aanhoudende financiële crisis in Griekenland (beide samenhangend met groeiende 

euroscepsis), en de reuring rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen was maar net te 

begonnen. Vraagstukken rondom je thuis voelen, ergens toebehoren waren actueel, maar voelden 

ook vanzelfsprekend in het licht van MAMA’s DNA en onze rijke geschiedenis van collectief 

georiënteerde actie. 2016 bracht het gekozen motto HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS nóg meer 

urgentie; de coupe-poging in Turkije, Brexit, het presidentschap van Donald J. Trump, maar ook in 

de Nederlandse politiek: keer op keer werd de politieke strijd gevoerd door ‘identiteit’ centraal te 

stellen en dan op zo’n manier dat juist muren werden opgetrokken, al dan niet letterlijk, in plaats 

van doorbroken.   

De conservatieve tendens die wereldwijd steeds voelbaarder wordt baart ons zorgen. De 

onverdraagzaamheid die hand in hand gaat met protectionistisch beleid druist dwars tegen 

MAMA’s opvattingen over inclusiviteit & emancipatie in. Doorgaans neigen we ernaar onze 

laagdrempeligheid en gastvrijheid uit te dragen volgens het credo ‘don’t say it, show it’. We stellen 

niet per se de politiek centraal in onze programma´s maar belijden zelf een politiek van verbinding. 

Waar we in geloven zit als het ware in de architectuur van ons programma. Deze ontwikkelingen 

vergen van ons een andere meer uitgesproken houding en met elkaar - Team MAMA, staf en 

achterban - bouwen we aan een vocabulaire om dit uit te dragen.  

MAMA’s inhoudelijke staf was in 2016 veel gevraagd spreker en jurylid. Aan directeur Nathalie 

Hartjes viel de eer om mee te besluiten over de Nederlandse inzending bij de biënnale van Venetië; 

zij werd ook gevraagd voor lezingen en panelgesprekken bij oa. De Appel, Set-Up, Witte de With en 

uitgenodigd voor bezoekersprogramma´s in België en Duitsland. Programmamaker Marloes de 



 
 

Vries trad op als coach van het project Open Media van Instituut Beeld en Geluid en presenteerde 

MAMA´s project Culturesport in het gerenommeerde Anthology Film Archive in New York. Margriet 

Brouwer, senior Talentontwikkeling en Educatie, was key-note spreker bij Kavka in Antwerpen. 

Naast de versteviging van MAMA’s reputatie en netwerk, bleken deze activiteiten ook financieel 

lucratief.  

MAMA onderzoekt al enige jaren hoe wij ons ondernemerschap vorm kunnen geven in financiële 

resultaten. Door verschillende verdienmodellen te onderzoeken hebben wij ál behoorlijk wat succes 

geboekt. In de afgelopen vier jaar groeiden de eigen inkomsten vanaf nul tot meer dan 30.000. 

Deze vertalen zich (nog) niet naar één stabiele bron van eigen inkomsten. Verscheidene 

verdienmodellen zijn in 2015 in kaart gebracht, in 2016 werkten we verder aan het opbouwen van 

skills die nodig zijn deze te implementeren in onze werkzaamheden, ondersteund door Van Dooren 

Advies. Deze maakte ons tevens enthousiast de mogelijkheden van bedrijvensponsoring nader te 

onderzoeken. De adviesopdracht die we uitvoerden voor collega-instelling Stroom werd aan het 

einde van het jaar afgerond en zij hebben ons laten weten dat dit naar grote tevredenheid is 

verlopen. Hoewel deze eerste opdracht bij nader inzien te bescheiden geoffreerd is kan MAMA nu 

met de aanbeveling van Stroom in de hand het land in trekken.  

In 2016 heeft MAMA een eerste stap tot verbetering van haar huisvestingssituatie gemaakt door 

extern kantoor te huren bij collega-instelling Dansateliers in de oude HBS op de s Gravendijkwal. 

De 12m2 dat daarvoor als kantoor diende bood onvoldoende rust en comfort om effectief te 

werken. Ook de kantoorruimte in de oude HBS had zijn makken, op de klimatologische 

omstandigheden viel af te dingen en de afstand naar de showroom speelde de organisatie parten, 

maar het was wel een stap in de goede richting. Inmiddels is er zicht op kantoorruimte om de hoek 

van de showroom. Per 1 april 2017 zal MAMA haar intrek nemen in de Boomgaardstraat 69. 

De onzekerheid over de gemeentelijke besluiten voor het cultuurplan 2017-2020, die samenviel met 

een nieuwe advies & toekenningsronde van de bijdrage vanuit het Mondriaan Fonds, zorgde ervoor 

dat we enigszins terughoudend waren alvast plannen voor het nieuwe jaar te activeren. Niet in het 

minst omdat het Mondriaan Fonds tot prinsjesdag in de veronderstelling verkeerde met 40% 

minder budget toe te moeten binnen hun regeling voor presentatie-instellingen. De RRKC bracht in 

juni 2016 een buitengemeen positief oordeel uit over onze toekomstplannen en adviseerde de 

totale aanvraag, dat iets meer dan 40.000 euro groei betekende. Het verdeelvoorstel van de 

wethouder, waarin dat bedrag weer voor ongeveer de helft gekort werd, werd dan ook met enige 

teleurstelling ontvangen. Desalniettemin zijn we blij dat door de ‘motie Verveen’ een groot aantal 

talentontwikkelende podia in Rotterdam op een bijstelling konden rekenen, al kwam de bijstelling 

niet ten deel van MAMA zelf. Omdat wij veelal geïnteresseerd zijn in cross-disciplinaire praktijken 

zijn wij hier ook bij gebaat. Ook het Mondriaan Fonds ondersteunt MAMA weer voor twee jaar. 

MAMA is weer trots op de behaalde resultaten, inhoudelijk en qua bedrijfsvoering. We blijven doen 

waar we het sterkst in zijn: We presenteren artistiek uitdagende inhoud met een no nonsense 

attitude. MAMA verbindt: We bepalen de ambitie en stellen kwaliteitscriteria en creëren 

tegelijkertijd een podium waarop we onze successen kunnen delen en het woord aan anderen 

kunnen geven, zodoende onze inhoud verrijkend. Door- en toestroom van talent staan centraal in 

onze programma- én organisatiekeuzes.  

 

Nathalie Hartjes, Directeur  



 
 

2. JAARKALENDER 2016  

JANUARI  

De Derde Dinsdag 

Talkshow 

8 januari 

@WORM 

CULTURESPORT:  

Rotterdam 1995 

Tentoonstelling 

23 januari – 3 april 

Opening 22 januari  

@Showroom MAMA  

De nieuwe generatie over 

het cultuurbeleid van 

morgen 

Debat 

26 januari 

@Tivoli  

FEBRUARI 

Art Rotterdam 

Interventies ihkv 

Culturesport 

10 – 14 februari 

@Van Nellefabriek 

Kunstavond XL 

Event  

12 februari  

@Showroom MAMA 

De Derde Dinsdag 

Talkshow 

16 februari 

@Dansateliers 

MAART 

CULTURESPORT x Nada 

van Dalen 

Museumnacht010 

5 maart  

@Showroom MAMA  

De Derde Dinsdag  

Talkshow 

15 Maart  

@ de Kunsthal 

 

APRIL 

Frame The Artist  

Tentoonstelling 

1-3 april 

@TENT 

Premiere CULTURESPORT: 

Rotterdam 1995 

Event 

2 april 

@Cinerama  

Screening 

CULTURESPORT: 

Rotterdam 1995 

Event, ism Kriterion 

8 april 

@BAR 

De Derde Dinsdag 

Talkshow 

19 april  

@V2 

Safe Space 

Tentoonstelling 

23 april – 19 juni 

Opening 22 april 

@Showroom MAMA  

MEI 

De Derde Dinsdag 

Talkshow 

17 mei 

@WORM 

Futurosity Summit 

Event, ism Kunstblock 

Bijdragen van MAMA: 

-Workshop Tommy 

Ventevogel 

- Intergalactic exploration 

by Dennis Muñoz Espadiña 

- Key-note Helen Hester  

18– 19 mei 

@Witte de Withkwartier 

&Lombardijen 

JUNI 

Art & Language Tour 

Rondleiding, ihkv Poetry 

International 

8-11 juni 

@Showroom MAMA 

Rotterdams Open Doek 

Festival presenteert 

CULTURESPORT: 

Rotterdam 1995 

Event & panel 

19 juni 

@Lantaren Venster  

De Derde Dinsdag 

Talkshow 

21 juni 

@VroezenPaviljoen 

JULI 

ASSEMBLE RELATIVES 

Eindexamen tentoonstelling 

Piet Zwart Institute 

2 – 10 juli 

Opening, 1 juli 

@Showroom MAMA, TENT 

& ramfoundation 

AUGUSTUS 

Open Set Summer School: 

Caetano Carvalho 

Masterclass 

1 augustus 

@Dansateliers 

I <3 CAMP 

Zomerproject: reeks 

happenings 

3 – 14 augustus 

- Opening, 3 augustus 

- A Recent Writing, collage 

workshop, 4 augustus 

- Jigsaw Karaoke Marathon, 

5 – 6 augustus 



 
 

- Egghead Character 

Building workshop, 7 

augustus 

- Intergalactic exploration 

by Dennis Muñoz Espadiña, 

10 augustus 

- Booklaunch Notes, 11 

augustus 

- Festival <80DB, 12 & 13 

augustus 

 

SEPTEMBER 

CONDITION 

Tentoonstelling 

10 – 30 september 

Opening, 9 september 

@Showroom MAMA 

Julius Thissen 

Performance 

9 september 

@Showroom MAMA 

Kunstavond XL 

Event  

9 september 

@Showroom MAMA 

Uitdagen  

Event 

9 – 11 september 

@Schouwburgplein 

New Yorkse Premiere 

CULTURESPORT: 

Rotterdam 1995 

Screening 

30 september 

@ Anthology Film Archives  

OKTOBER 

CULTURESPORT: 

Rotterdam 

1995@ComicConNY16 

6-9 oktober 

@Javits Convention Center 

New York 

The Big Draw 2016  

Event  

1-2 oktober 

@Showroom MAMA,  

Boijmans van Beuningen, 

Kunstuitleen, TENT, Villa 

Zebra en Witte de With 

Center for Contemporary 

Art  

Ideogging door Vanessa 

Brazeau 

Workshop 

22 oktober 

@Showroom MAMA  

InstaBallet by Florentina 

Holzinger 

Performance 

30 oktober 

@Showroom MAMA 

NOVEMBER 

BoTu: Heen & Weer  

Tentoonstelling 

5 november – 27 november 

Opening, 4 november 

@diverse locaties in 

Delfshaven, start 

Zakkendragershuisje 

MTVBreaks 

Event 

4&5 november 

@Showroom MAMA 

TostiTrefferxBoTU 

Event 

9 november 

@Bouwkeet 

 

BoTu: Stemmen van Steen, 

Michiel Cox 

Live tour  

24 november  

@diverse locaties in 

Delfshaven 

BoTu:WritersTour 

26 november  

@diverse locaties in 

Delfshaven 

DECEMBER 

Lonely Planet 

Tentoonstelling 

5 december – 13 januari 

Opening + Bona Dea, 4 

december 

@Showroom MAMA 

Winterwende 

Facebook Performance  

21 december 

@MAMA’s Facebook 

pagina 

 

 



 
 

3. Organisatie 

Levendige binnenstad 

MAMA speelt een belangrijke rol in het cultuuraanbod en de levendigheid van het Rotterdamse 

cultuurklimaat. De showroom met haar open uitstraling, maar ook de vele events die MAMA op 

locatie organiseert of waarin zij participeert dragen bij aan het verlevendigen van de (binnen)stad.   

De showroom werd ook in 2016 actief ingezet. Regelmatig zijn er naast de reguliere openingstijden 

events en avondaanbod i.s.m. partners en MAMA´s achterban. MAMA (co)produceert daarnaast 

regelmatig projecten of werken in de openbare ruimte.  

Sinds 2013 is MAMA (mede-oprichtend) lid van Kunstblock, een samenwerking tussen Witte de 

With, TENT, MAMA, V2 en WORM gericht onder andere op het verlevendigen van het culturele 

klimaat rond het Witte de Withkwartier en het vergemakkelijken van verschillende vormen van 

samenwerking. Onze rol als stedelijk ontwikkelaar vullen wij met overtuiging in. In 2016 zette 

Kunstblock in op het bestendigen van de vrijdagavondopenstelling, de Kunstavond, en brachten 

we het gezamenlijk programma Futurosity tijdens de manifestatie Rotterdam viert de Stad. 

Ook andere samenwerkingsverbanden in belangrijke mate bij aan een levendige binnenstad. Zo 

deed MAMA in 2016 ook weer mee aan museumnacht. Nieuw was onze deelname aan het IFFR 

Episodic/Epidemic program en Poetry International’s Art & Language tours. En we waren gastheer 

van het MTV Breaks programma die plaatsvonden rondom de European Music Award’s.  

Het zomerproject I <3 CAMP bracht een stukje strand/camping/festivalterrein naar het centrum van 

Rotterdam en in het najaar trokken we er zelf op uit naar Delfshaven. De Rookies MA waren bij het 

begin van hun traject gevraagd kritisch te reflecteren op de potentie van de stad en in reactie 

daarop een project te ontwikkelen. Bospolder-Tussendijken werd inspiratiebron en decor van een 

route-tentoonstelling rondom vijf nieuwe werken van internationale kunstenaars, gespiegeld aan 

een magazine met teksten van Rotterdamse schrijvers.  

Talentontwikkeling 

MAMA vat talentontwikkeling op als het scheppen van een omgeving waarin talent de gelegenheid 

heeft een myriade routes aan elkaar te verbinden ten behoeve van professionele groei. 

Talentontwikkeling is in onze visie verwant aan het onderwijs, maar daar niet uitsluitend aan 

gebonden. Als podium zijn wij ook toegankelijk voor makers die zich slecht verhouden tot formele 

leercircuits. Hoewel MAMA talentontwikkeling niet aan leeftijd gebonden acht beperken wij ons in 

onze activiteiten tot onze primaire doelgroep, jongeren en jongvolwassenen.  

2016 is eveneens een overgangsjaar geweest voor manier waarop wij talentontwikkeling 

organiseren. We namen ons in het meerjarenplan voor het Rookies-traject, zoals men dat al 10 jaar 

van ons kent, flink onder de loep te nemen. We stelden vast dat de reeds gehanteerde uitspraak 

‘talentontwikkeling en programma zijn verweven’ slechts deels werd waar gemaakt en dat we nog 

mogelijkheden om onze achterban, naast mede-eigenaar, ook mede-auteur te maken lieten liggen. 

Allereerst zochten we naar een term die meer bekrachtigend werkt dan Rookie (beginner). Samen 

met de ploeg werd gebrainstormd en kwam de keuze te liggen op Artistic New Talent, oftewel ANT 

dat tevens een sprekende metafoor oplevert. Een mier kan meer dan tien keer zijn eigen gewicht 

tillen en de mierenhoop benadrukt onze kracht als collectief.  

Naast de aangepaste programmadynamiek, waar uitdrukkelijk ruimte wordt geboden voor 

bijdragen vanuit de achterban, stelden we ook de begeleiding bij, zodoende de juiste voorwaarden 

te scheppen voor kwalitatieve ontwikkeling. Een eerste (rookie)jaar blijft onderdeel van het traject 

en wordt zelfs geïntensiveerd. De nieuwe lichting wordt geacht twee keer zo vaak te hosten in de 



 
 

showroom als de rest en worden gekoppeld aan een meer ervaren buddy. Een vroegtijdige 

commitment is de voorwaarde voor meer auteurschap later. Na ca een jaar worden ANTs expliciet 

aangemoedigd deel te nemen aan een van de verschillende subteams: ANT-building, 

Communicatie, Educatie, Hospitality of Opbouw. De mogelijkheid te specialiseren levert hen een 

voorsprong in de beroepspraktijk op. Naast het reguliere ANT-schap blijven het junior- (14 – 18 

jaar) en het master-traject gehandhaafd. 

Sleutelbegrippen zijn: een rijke informele leeromgeving, diversiteit in kennis, stimuleren van eigen 

initiatief, coachen in de beroepspraktijk, borging van kennis en vaardigheden in de organisatie, 

doorstroming van talent en betrokken burgerschap stimuleren en faciliteren. De plek die de 

jongeren binnen onze organisatie innemen is onmisbaar. Zij vormen de barometer waarmee onze 

activiteiten worden getoetst op relevantie voor hun eigen generatie.  

MAMA is de afgelopen jaren voor velen een opstap geweest voor een carrière in de kunst- en 

cultuurwereld. Veel van de door ons getoonde kunstenaars vinden hun weg verder in het 

kunstcircuit en slaan internationaal hun vleugels uit.  

Cultureel Ondernemerschap 

MAMA vat haar visie op ondernemerschap samen in drie woorden: Emanciperend, Bekrachtigend 

en Financieel, waarbij het laatste altijd in functie staat van de eerste twee. Wij hebben een drietal 

kansrijke domeinen geïdentificeerd als potentiele verdienmodellen, waarbij de nadruk ligt op het 

vermarkten van onze expertise. Onder MAMA Franchise kan men de lessenpakketten Animated 

Youngsters (extended) scharen; maar ook de opdracht die over 2015 en 2016 werd uitgevoerd 

voor collega-instellingen stoom. MAMA Inspires heeft betrekking op onder meer het 

bezoekersprogramma dat MAMA voor het Vlaamse FORMAAT organiseert, maar ook lezingen en 

optredens van staf worden tot deze stroom gerekend. MAMA Events staat ten grondslag van de 

programmeringslogica die vanaf 2017 aan de orde is, in de programmalijnen In Real Life & 

Networks.  

Het grootste obstakel in het consolideren van verdiensten is de implementatie van nieuwe 

werkmethoden. Bij MAMA komen we geen ideeën tekort, maar er zijn nog vaardigheden genoeg te 

leren. Na de zomer hebben wij onze zelfstudie voortgezet in het traject Wijzer Werven, begeleid 

door Van Dooren Advies. De inzet van het traject was vooral gericht op het leren hoe de 

presentatie van onze proposities beter aansluiten op gangbare methodes in het bedrijfsleven, zoals 

de Canvasmethode, de Gouden Cirkel van Sinek, en de basics van bedrijvensponsoring.  

Ons ondernemerschap uit zich ook in de wijze waarop we projecten uitwerken. Het project Lonely 

Planet (solotentoonstelling Susan Kooi) is een treffend voorbeeld. Naar aanleiding van de beurs 

The Others (Turijn) wisten we begin vorig jaar een samenwerking met Italiaanse terracottaspecialist 

Fornace Falcone te verzekeren, die partner werd in materiaal, kennis en verblijf voor het 

maakproces. Voor de bijbehorende publicatie werkten we samen met Jap Sam Books waardoor de 

publicatie nu wereldwijde distributie kent. Zelf ondersteunden we Susan in het financieringstraject 

waardoor het project kon worden uitgewerkt tot drieluik, waarvan de presentatie bij MAMA slechts 

het begin is. Het werk zal nog doorontwikkeld worden in Portugal in Japan. De samenwerkingen die 

MAMA aangaat in de stad en daarbuiten bundelen krachten op inhoudelijk, financieel als facilitair 

gebied.  

100% Hedendaags, het gecombineerde educatieprogramma voor VO en MBO van MAMA, TENT 

en Witte de With, is hiervan een goed voorbeeld. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot een 

divers en gewild aanbod.  

  



 
 

Bedrijfsvoering 

De speerpunten van MAMA’s bedrijfsvoering zijn hoge artistieke kwaliteit, talentontwikkeling 

binnen de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen. Projecten worden ontwikkeld in 

verschillend samengestelde teams, bestaande uit kunstenaars, stafleden, ANTs en externe 

deskundigen. Binnen de organisatie zijn de speerpunten leren-werken, doorstroming van talent, 

borging van kennis en vaardigheden in de organisatie en ondernemend samenwerken met 

kunstenaars en collega-instellingen.  

De schil van kunstenaars, makers, (alumni) Rookies en bestuursleden rond MAMA maakt dat de 

kleine staf steeds een beroep kan doen op een groot arsenaal aan kennis en inzet. Dit gebeurt in 

diverse vormen: als vrijwilliger, als ambassadeur, mentor, coach, (gast)curator, communicatie- en 

educatie expert, fondsenwerver, enzovoort. Investering in de (beroeps)praktijk en professionaliteit 

en kwaliteit in de aan ons verbonden jonge talenten is op deze manier ook een investering in de 

toekomstbestendigheid van MAMA, en de rest van de culturele infrastructuur van Rotterdam 

(Nederland).  

Op personeelsgebied was 2016 een onrustig jaar. We namen van drie collega’s afscheid en 

werkten met veel tijdelijke plaatsvervangende krachten. We zijn niet vrij gebleven van enkele 

onregelmatigheden, maar hebben de negatieve effecten hiervan op onze administratieve 

processen tot een minimum weten te beperken. Tegelijkertijd kan men spreken van een geluk bij 

een ongeluk. De relatieve onrust maakten onvolkomenheden in de opbouw van het functiehuis 

zichtbaar. Zo concludeerden wij dat de verantwoordelijkheden voor Communicatie en Bureau 

elkaar binnen een functie eigenlijk dwarszaten. De noodzaak aan administratieve continuïteit ging 

gebukt onder het deadline-gevoelige publiciteitsregime. We merkten ook dat onze initiatieven op 

het gebied van sponsoring & merchandise onvoldoende bleven uitgewerkt, omdat het niet duidelijk 

bij één functie was ondergebracht. Bovendien was de versplintering die een team met veel part-

time medewerkers voelbaar. Het vertrek van drie op zeven collega´s bood ruimte om de opbouw 

van het functiehuis te herzien.  

Wij maakten een principiële keuze voor grotere banen verdeeld over minder mensen. We 

concludeerden dat MAMA’s voornaamste pijlers Programma en Talentontwikkeling het best tot hun 

recht komen als zij worden ontwikkeld binnen relatief autonome organisatiecirkels, echter 

verbonden binnen het grotere geheel. Het MAMA-verhaal richting het publiek wordt, inclusief alle 

daartoe beschikbare middelen en strategieën zoals sponsoring en marketing, zal worden 

ontwikkeld door een Marketing Coördinator (B2C). 

Dat speelt eveneens meer ruimte vrij voor de 

directeur zich te richten op zakelijke en gemeentelijke 

stakeholders (B2B). We kozen voor een bredere 

administratieve steun door 1 Office Manager te 

vragen voor vier ochtenden in de week. Aan het eind 

van 2016 vonden wij deze rollen vervuld in de nieuwe 

collega’s Kevin van Vlierden en Marijke ten Caat (in 

dienst 1-01-2017).  

Personele bezetting (eind december 2016): 

Directeur (0,8 ft): Nathalie Hartjes  

Programmamaker / Curator (0,8 ft): Marloes de Vries 

Coördinator Talentontwikkeling (0,8 ft): Marél Jap Sam / Techniek (0,5 ft): Ivo Sieben 

Vacatures: Office Manager (0,4ft), Marketing Coordinator (0,8ft).  

Tijdelijke ondersteuning op communicatiegebied door Marjolein Geraedts, op het secretariaat door 

Lauren Brand. 



 
 

Extern: Administratie Force Finance, ICT: Catching Media 
 
Marketing  
MAMA’s marketingbeleid combineert de volgende elementen; community-based benadering; 

project-georiënteerde communicatie; een herkenbare visuele identiteit; actief persbeleid; de 

kwaliteiten van de showroom ten volle benutten; weloverwogen activiteiten op locatie; 

merchandise, sponsorbeleid en partnerships.   

 

Onze achterban zijn onze grootste ambassadeurs. Zij vormen een belangrijke schakel naar publiek. 

Hun betrokkenheid bij MAMA creëert niet alleen een sneeuwbaleffect ten aanzien van het bereik. 

Het draagt er ook aan bij dat nieuwe bezoekers zich sneller thuis voelen. De persoonlijke 

betrokkenheid is voelbaar en vertaalt zich naar laagdrempeligheid en gastvrijheid. Veel van 

MAMA’s communicatie verloopt van mouth-to-ear en met free publicity. MAMA is heel actief op 

social media, waarvan de cijfers op alle platforms nog altijd toenemen. 

De mogelijkheden van onze unieke raampartij werden in 2016 ten volle benut met onder meer het 

indoor stadstrand van I <3 Camp, de gymnastiek attributen van Condition en de Italiaanse piazza 

van Lonely Planet. Niet elke bezoeker komt binnen, maar de opvallende transformaties trekken 

altijd veel bekijks.  In en rond de showroom is het publieksaantal door de jaren heen redelijk stabiel 

rond de 15.000 bezoekers per jaar.  

OONA maakt sinds 2013 bij elk project costum-made drukwerk en digitale uitingen. Ons nieuwe 

beleidsplan gaat uit van een divers en gedistribueerd programma, met veel activiteiten op locatie 

en in samenwerking. In 2016 werden alle drukwerkuitingen samengebracht in een herkenbaar 

format, wat ook het uitgangspunt voor de nieuwe huisstijl en website had moeten zijn. Deze 

ontwikkeling is echter on hold gezet omdat MAMA’s vaste vormgever Sander van Loon naar het 

noorden van het land verhuist. MAMA geeft de voorkeur aan een live persoonlijk contact in de 

regio, waardoor er snel geschakeld kan worden en het creatieve proces gedeeld. In 2017 wordt 

een nieuwe vormgever geworven. 

Kunstblock is een van de belangrijkste samenwerkingen op het gebied van publieksbereik. 

Kunstblock heeft een eigen communicatiebudget en medewerker en voorziet in extra communicatie 

voor haar partners. Via Kunstblock vinden grotere samenwerkingen plaats met partijen als 

Rotterdam Festivals. CJP, Rotterdam Partners, maar ook de Rotterdamse hotelbranche.  

MAMA ziet het belang van samenwerkingen ook in het creëren van sterke brand-associaties. In 

2016 werd zij gesponsord door Vedett; we stelden onze locatie open voor MTV en we maakten er 

werk van zélf aanwezig te zijn bij de presentatie van Culturesport op het toonaangevende New 

Yorkse Comic Con.  

Onze ambitie om ook zichtbaarheid te verwerven door de ontwikkeling van merchandise vraagt 

aandacht voor de ontwikkeling van een netwerk van distributiepartners. Dit heeft in de 

aankomende jaren prioriteit. 

MAMA heeft een database met rond de 2000 (e-mail)adressen waarvan ongeveer 450 

perscontacten. MAMA heeft speciale aandacht voor de pers die jongeren bedient zoals Vice en 

Glamcult. MAMA genereerde in 2016 redactionele aandacht van o.a.: AD, Metro, De Nieuwspeper, 

Glamcult, Volkskrant en Metropolis M . Ook online is er veel aandacht voor MAMA, uit zowel 

nationale- en internationale bronnen: Trendbeheer, Mister Motley, VersBeton, SexMagazine,   



 
 

4. Hoogtepunten & Prestaties 

MAMA's Hoogtepunten 2016  

MAMA kijkt terug op een jaar met een bomvol programma met artistieke hoogtepunten en momenten van 

reflectie en gepaste zelfkritiek. 2016 vormde voor MAMA het overgangsjaar van het oude beleidsplan (2013-

2016) naar HOME | IN REAL LIFE | NETWORKS, de mantra waarmee MAMA vanaf 2017 haar programma 

presenteert en vormgeeft. Het tentoonstellingsprogramma is in 2016 dynamisch gemaakt door een uitgebreid 

publiek programma, die de tentoonstellingen zowel verdieping gaf als nieuwe aanknopingspunten zocht voor 

jonge kunstenaars om aan te haken op ons programma. Dit programma, en het onderzoek dat dit mogelijk 

maakte, heeft gevolgen en opbrengsten voor zowel MAMA’s toekomstige programma als de artistieke praktijk 

van de kunstenaars die afgelopen jaar aan ons verbonden waren. Met trots presenteren we hieronder dan ook 

de hoogtepunten en kritische momenten uit een bevlogen jaar.  

CULTURESPORT: Rotterdam 1995 

Januari-April 2016 

 

Still uit CULTURESPORT: Rotterdam 1995, Courtesy CULTURESPORT  

 

Het internationale en transdisciplinaire project CULTURESPORT: Rotterdam 1995 begon in 2015 als een 

wederzijdse interesse in de artistieke kwaliteit van de anime serie in ontwikkeling CULTURESPORT en de rijke 

(muzikale) historie van Rotterdam, en groeide uit tot het coproduceren van de pilot aflevering van deze 

(Amerikaanse) animatieserie. De aflevering heeft als achtergrond het Rotterdam van 1995, bevolkt met 

gabbers en onder de dreiging van een overstroming. In samenwerking met Rotterdamse makers (Rotterdam 

Terror Corps, Nada van Dalen, Tommy Ventevogel en Urland) ontstond een hedendaagse interpretatie 

van Rotterdam in 1995, geanimeerd in de unieke 3D animatiestijl van CULTURESPORT.  

 



 
 

VR bril in de tentoonstelling, foto: Lotte Stekelenburg                                 Bezoekers bij de vertoning in Bar                                                       

Gabber Performance,Foto: Hilde Speet 

  

Bezoekers konden in MAMA’s showroom de eerste scenes uit de aflevering binnentreden middels Virtual 

Reality, de rough cut van de pilot ging in Rotterdam in premiere bij Cinerama, met een gabber 

hakperformance door Lisa Vereertbrugghen, (die de research deed voor de bewegingen van de gabbers in de 

serie). Verder was de aflevering te zien bij Lantarenvenster tijdens Rotterdams Open Doek en bij Bar Plus. 

De tentoonstelling bij MAMA was tevens onderdeel van het Episodic/Epidemic programma van het IFFR.  

                                                                                       

 

       

  

Bezoekers bij de CULTURESPORT booth op New York Comic Con`  CULTURESPORT booth op NewYork Comic Con

                    CULTURESPORT flyer op Comic Con      

Nadat CULTURESPORT een half jaar werkte aan het perfectioneren van de aflevering en het toevoegen van 

een nieuwe sleutelscene ging de aflevering officieel in premiere bij Anthology Film Archives in New York, en 

werd de serie gepresenteerd op New York Comic Con.  

MAMA is ongelofelijk trots aan de wieg te staan van deze waanzinnige serie, de pilot aflevering wordt 

momenteel gebruikt door het team van CULTURESPORT om een televisiedeal te krijgen met Netflix of 

Cartoon Network. MAMA blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. 

 

 

 

 



 
 

Dean Blunt – Safe Space 

April-Juni 2016 

 

Installatie Dean Blunt, Safe Space, Foto: Lotte Stekelenburg 

De intentie van het project Safe Space, met de veelzijdige Britse kunstenaar Dean Blunt, was het 

transformeren van MAMA’s showroom naar een exclusieve luxueuze screening room met een ontvangstruimte 

toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kwamen terecht in een merkloze ruimte, de showroom was verregaand 

ontdaan van MAMA’s identiteit, waar ze een plek konden reserveren voor het filmprogramma (gecureerd door 

Dean, bestaande uit voornamelijk zwarte cinema) van die dag, of gebruik konden maken van de gratis wifi en 

genieten van een exotische frisdrank. Dean wilde met zijn Safe Space het experiment aangaan om een non-

kunst publiek aan te spreken en dilemma’s aan te kaarten die ontstaan bij het bieden van een “inclusieve 

ruimte” en de blinde vlekken die veel kunstinstellingen hiervoor hebben. Deans praktijk is zeer multi-

disciplinair, met een focus op muziek (als Hype Williams en Babyfather), en hij staat ambivalent tegenover  

zij presentaties in kunstinstellingen. Hij twijfelt aan zijn positie als zwarte kunstenaar in een voornamelijk witte, 

academische en exclusieve kunstwereld, en maakte onder andere in Cubitt Gallery (Londen) een installatie 

die de toegankelijkheid van deze kunstruimte bevroeg door middel van een mosquito geluidssysteem en een 

bouwplaats afzetting.  

 

MAMA is er tijdens het project met Dean niet in geslaagd de juiste conversatie en scherpte te bewaren met 

Dean en zijn praktijk, wat Dean heeft doen besluiten de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. In de 

samenwerking voorafgaande aan dit besluit kaartte hij de blinde vlekken van MAMA aan, wij zijn immers ook 

een instituut met een grotendeels witte staf, en zijn wij flink in reflectie gegaan. Wie bereiken wij? Hoe ziet ons 

jaarprogramma eruit? Zijn wij echt zo toegankelijk voor álle jongeren? En hoe spreek je mensen aan zonder 

neerbuigend te zijn? Hoewel het project deels mislukt mag zijn op het gebied van tentoonstelling en 

samenwerking met de kunstenaar, is de winst zeker te vinden in hoe wij als MAMA kritisch naar onszelf als 

organisatie zijn gaan kijken.  

 



 
 

Piet Zwart Instituut afstudeertentoonstelling – Assemble Relatives 

Juli 2016 
Opening Assemble Relatives, foto: Aad Hoogendoorn 

Met Assemble Relatives toonde MAMA het afstudeerwerk van de master fine arts afdeling van het Piet Zwart 

Instituut, samen met RAM galerie en TENT. 

De curator van de gehele afstudeermanifestatie op alle drie de locaties was Maaike Gouwenberg, daarnaast 

werd er speciaal voor de gelegenheid een publicatie vormgegeven die op alle locaties verkrijgbaar was. Door 

het onderbrengen van afstudeermanifestatie bij MAMA is er een sterkere verbinding gelegd met het Piet Zwart 

Instituut en de jonge kunstenaars die hier studeren. Veel van de studenten van het PZI blijven na hun master in 

Rotterdam wonen en vormen daarmee een dynamische en actieve gemeenschap van jonge kunstenaars, die 

de stad verrijken met initiatieven, collectieven en projectruimtes. Naar aanleiding van de succesvolle 

samenwerking is MAMA in 2017 host en curator van de gehele afstudeerexpositie, tevens heeft deze 

samenwerking geleid naar een aantal artistieke projecten in MAMA's programma van 2017-18. 

  

 



 
 

I <3 CAMP 

Augustus 2016 

Broken toaster Records, <80dB festival tijdens I <3 Camp, Foto: Joe Ann  

 

Jigsaw Karaoke Marathon en de handdoek ontworpen door Wayne Horse, Foto's: Hilde Speet 

Met I <3 Camp bracht MAMA een bont gezelschap van kunstenaars samen en daagde hen uit typische 

zomeractiviteiten te vervormen. Zo was er een Jigsaw Karaoke Marathon waarin deelnemers 24 uur lang al 

puzzelend en zingend tegen elkaar streden, gaven Wayne Horse, Tanja Ritterbex, Mike Moonen, All The 

Cunning Stunts, Benjamin Li en Studio Eyesberg vorm aan typische campingwinkel items (handdoeken, 

ansichtkaarten en puzzels) en kon er in MAMA overnacht worden in tenten ontworpen door Anan Striker. 

Ook deed MAMA mee aan de festivalgekte door het <80dB festival (oftewel het zachtste muziekfestival) te 

organiseren waarin muzikale kunstenaars optredens gaven die nooit harder werden dan de geoorloofde 80 

decibel. Het kleinschalige project I <3 Camp stond twee weken en zorgde voor een zomerse staycation voor 

de thuisblijvers waar een breed scala aan kunstenaars en bezoekers aan bij hebben gedragen.  

 

 



 
 

Condition  

September – Oktober 2016 

Openingsperformance door Julius Thissen, foto: Hilde Speet 

Voor Condition nodigde MAMA kunstenaars uit verschillende perspectieven op het fitte lichaam te tonen en 

hiermee maatschappelijke grenzen op de rekken. Naast de tentoonstelling, waarin nieuw werk van Nina 

Cristante, Claudia Mate, Florentina Holzinger, Julius Thissen, Suzie van Staaveren en Life Sport te zien 

was, boodt Condition ruimte voor performance, training en fysiek welzijn. De kunstenaars toonden dat training 

niet alleen een fit lijf als doel heeft maar ook alternatieven voor fysiek welzijn kan ontwikkelen. De 

tentoonstellingsruimte was expliciet ingericht om bewegende lichamen de ruimte te geven. Dit gebeurde 

tijdens de workshop Ideogging van Vanessa Brazeau, fitness modeltekenen met The Big Draw, een sport 

conferentie door Nina Cristante en het Instaballet van Florentina Holzinger. Ook zijn de keramieken ringen 

van Suzie van Staaveren veelvuldig gebruikt door bezoekers om verschillende parcours door MAMA's 

showroom af te  leggen. Condition vormde in zijn programma en tentoonstelling een voorbeeld voor de 

Workshop Ideogging door Vanesse Brazeau en Instaballet van Florentina Holzinger, foto's: Hilde Speet 

aankomende programmajaren van MAMA, waarin naast een tentoonstelling, een dynamisch publiek 

programma wordt vormgegeven dat dieper ingaat op de thema's en verschillende publieken hiermee laat 

kennismaken. 

  



 
 

 

Lonely Planet – Campania Felix  – Susan Kooi 

December – Januari 2016/2017 

 Pompejaanse graffiti door Susan Kooi, foto: Hilde Speet 

Het project Lonely Planet was een vervolg op de eerdere samenwerking tussen Susan Kooi en MAMA, de 

presentatie van het project ‘Lutra, Lutra, Lutra, The renaissance of the Italian Otter’ op The Others Fair in 

Turijn (november 2015). Voor Lonely Planet reisde Susan opnieuw af naar Italië (de streek Campania) alwaar 

zij in een korte werkperiode terracotta objecten vervaardigde in de fabriek Fornace Falcone, artefacten 

verzamelde in Pompeï en Napels en verhalen rondom deze objecten onderzocht. Lonely Planet was een 

reflectie op de manier waarop artefacten gedurende hun levensloop betekenis krijgen en betekenisdragers 

worden die in de toekomst weer uitgelezen kunnen worden. Het project presenteerde het (nuts)object als 

tijdmachine en speculeert op hoe deze meerdere waarheden kan bezitten en verschillende tijdslijnen kan laten 

Lot Meijers als Giulia Tofana, Objecten door Susan Kooi, Foto's: Hilde Speet en Martine de Gelder spelend tijdens de opening, Foto: 

Michaela  



 
 

versmelten. Lonely Planet bestond uit een tentoonstelling van de gevonden objecten in typisch museale 

setting, een publicatie en een serie re-enactments op Romeinse en Italiaanse feestdagen waarin de objecten 

tot leven werden gewekt. MAMA kan met trots zeggen dat de publicatie, vormgegeven door Tommi Vasko en 

met tekstbijdragen van Hanna Bervoets, Maurits de Bruijn, Vincent Hunink, Nathalie Hartjes en Marloes 

de Vries, is uitgegeven door Jap-Sam Books en is (inter)nationaal gedistribueerd bij o.a. LA Book Fair, 

Beurs van Bijzondere Uitgevers, Stedelijk Museum Amsterdam.  

Met Lonely Planet heeft MAMA een waardevolle bijdrage geleverd aan Susans ontwikkeling als beeldend 

kunstenaar, het project Lonely Planet – Campania Felix vormt het eerste deel van een drieluik en Susan zal na 

MAMA en Italie afreizen naar Japan en Portugal. Uit deze reizen komen ook weer twee tentoonstellingen en 

publicaties tot stand, Jap Sam Books zal ook deze publicaties uitgeven.  

 

TALENTONTWIKKELING  

MAMA’s activiteiten staan altijd in het teken ‘voor en door de nieuwste generatie kunstenaars en publiek’. 

Daarin worden onze tentoonstellingen gecompleteerd door activiteiten specifiek gericht op de 

talentontwikkeling van een nieuwe generatie professionals, van kunstenaars, organisatoren, 

programmamakers, educatoren en art mediators. MAMA werkt met een groep van omstreeks 35 jonge 

vrijwilligers met ambities in het culturele veld, bekend als de Rookies en per december 2016 omgedoopt tot 

Artistic New Talents (ANTs). Zij speelden altijd al een belangrijke rol in MAMA’s activiteiten, ze ontwikkelen 

educatieve programma’s en voeren deze uit, dragen zorg voor de showroom en werken soms mee in de 

opbouw. We betrekken hen ook op basis van hun individuele groeiwensen bij specifieke projecten. Zo werd 

het project Frame The Artist mede-georganiseerd door Fheonna van der Helm en Fabienne Hendrikx, 

ondersteunden Brigitte Jansen, Charmaine van Leyden, Lila Athanasiadou en Yos Purwanto bepaalde 

onderdelen van I <3 Camp.  

 

 

Groepsfoto TEAM MAMA, door Ari Versluis 

De groep, die op elk willekeurig moment uit omstreeks 35 mensen bestaat, houdt zich zelf scherp. Een team 

van 4 – 5 actieve deelnemers organiseren eens per 6-8 weken een interne masterclass onder de titel Building. 

Hierin worden de thema’s uit de tentoonstelling verder uitgediept, wordt geoefend op bepaalde vaardigheden, 

zoals gesprekstechnieken, of dagen ze elkaar uit buiten hun comfortzone te treden, zoals in een bewegingsles. 

Ook maken zij hun eigen ondersteunende hand-outs en lesmaterialen voor deze sessies.  



 
 

 

L: masterclasses in het kader van de tentoonstelling Safe Space. R: Hand-out voor Conversational Work-out in het kader van Condition 

Rookies MA: BoTu – Heen en Weer 

Afwisselend met het junior programma, organiseert MAMA om het jaar een verdiepend talenttraject voor zes 

deelnemers aan haar Rookie-programma die al enige jaren meelopen, waarin zij de gelegenheid krijgen een 

artistiek project zelf van begin tot eind uit te voeren.  

In 2016 waren de zes deelnemers van het MA traject Eva Nobbe, Giulia di Pietro, Tomas Mutsaers, Sjors van 

Rijsbergen, Charlotte Tasma en Bram Verhoef. Hun traject werd vormgegeven aan de hand van een case-

study. Zij werden gevraagd te reageren – in welke vorm dan ook – op de snelle stedelijke ontwikkelingen die 

voelbaar zijn in Rotterdam.  

Hun antwoord was een route-

tentoonstelling door de 

dynamische wijk Bospolder-

Tussendijken. Vijf internationaal 

werkende kunstenaars 

realiseerden nieuw werk die een 

interpretatie van de stedelijke 

dynamieken in die stad weergaf. 

Een magazine, juist van vijf 

lokale jonge schrijvers, vulden 

dat perspectief aan.  

 

Het Rookie MA traject lijkt in 

veel aspecten op bestaande 

curatoren programma’s. Echter, 

MAMA maakt er een punt van 

de andere culturele professies 

als gelijkwaardig aan het 

curatorschap te behandelen. De 

waarde van steengoede 

producenten, scherpe 

communicatoren, kritische 

redacteuren en überhaupt 

hosselaars extraordinaire mogen niet onderschat worden. Hoewel we dit vanaf het begin van het traject 

benadrukten bleken de deelnemers toch vaak te worstelen met hoe zij zich tot het curatorschap moesten 

verhouden. MAMA neemt dit mee in de doorontwikkeling van het traject per 2018, waarin zij het programma 

ook weer wilt openstellen voor deelnemers van buiten de vaste achterban.  

Stroom: Community of Practice 



 
 

De principes waarop MAMA haar eigen talentontwikkeling vormgeeft zijn gestoeld op de Community of 

Practice-theorie zoals onder meer beschreven door Lave & 

Wenger. In 2016 ontwikkelde MAMA twee CoP-projecten voor 

collega-instelling Stroom, Den Haag, waarmee de beste 

methodes voor verdiepende trajecten met brede 

publieksgroepen voor hen werd onderzocht.  De eerste pilot 

vond plaats rondom Stroom’s tentoonstelling over de praktijk 

van Lina Bo Bardi, de tweede pilot vond plaats in het kader van 

de tentoonstelling ‘Circles of Focus’ van Christine Borland and 

Brody Condon.  

In de twee pilot’s werden verschillende manieren getoetst hoe 

de ‘MAMA-methode’ passend voor Stroom gemaakt kon 

worden. Dat was ook nodig. De eerste pilot legde veel 

knelpunten bloot, waarmee in de tweede aan de slag gegaan 

kon worden. Uiteindelijk organiseerde de tweede Community of 

Practice, geinspireerd door Borlands’ & Condon’s vraag ‘of het 

menselijk lichaam in gedoneerde vorm artistiek materiaal kon en 

mocht opleveren’ een event waarin bezoek werd gevraagd hun 

haar te doneren. 

Het hele traject resulteerde in een Plan van Aanpak voor 

Stroom, opgesteld door MAMA. Deze activiteiten geschieden in 

opdracht van Stroom en voor MAMA betekent dit een 

ontwikkeling tot adviseur op het gebied van haar expertise. Het 

is de eerste keer dat MAMA een dergelijke opdracht uitvoerde en wij hebben de ambitie deze adviesrol verder 

te continueren en te ontwikkelen.  

Animated Youngsters (extended) – lessenpakket 

Reeds in 2015 geïnitieerd, ontwikkelde 

MAMA het lessenpakket Animated 

Youngsters. In het najaar van 2016 

waren we zover de eerste pilotlessen te 

geven, op scholen door heel 

Nederlands. In 12 weken ontwikkelen 

leerlingen van het VMBO, HAVO en 

VWO een eigen spelconcept. De groep 

van 12 Animated Youngsters die in 

2015 actief waren binnen de muren van 

MAMA functioneren als peer-model 

voor de leerlingen. In een zes/delige 

documentaire worden deze jongeren 

gevolgd, in hun kennismaking met 

kunst, ervaringen met het digitale 

domein, en kijk op gaming en 

technologie.  

De pilotlessen brachten de behoefte 

voor enige doorontwikkeling in kaart, welke in het begin van 2017 plaatsvindt. Het is onze ambitie het 

lespakket in het schooljaar 2017/2018 grootschalig landelijk uit te zetten.  

  



 
 

 
Bijlage bij de jaarrekening Showroom MAMA (Stichting Public Art Squad) 2016 

Model IIIa activiteit & bereik Presentatie-instellingen beeldende Kunst  

Mondriaan Fonds 

 

TOELICHTING PRESTATIES 

Tentoonstellingen 

In 2016 heeft MAMA 7 tentoonstellingen gerealiseerd, meegeteld zijn: 

Culturesport  

Safe Space  

Assemble Relatives  

I <3 CAMP  

Condition  

BoTu  

Lonely Planet  

Totaal tentoonstellingen: 7 

 

Hoewel MAMA in 2016 géén tentoonstelling in het buitenland realiseerde, had zij wel een grootschalige 

buitenlandpresentatie met de beursaanwezigheid van Culturesport op Comic Con New York 2016 en de 

internationale premiére van de serie in de Anthology Film Archives. Deze aantallen zijn hier vermeld . 

Coproducties 

MAMA heeft in 2016 in totaal 13 coproducties gerealiseerd. De samenwerkingsverbanden zijn geteld, maar de 

meerdere edities van eenzelfde serie zijn achterwege gelaten.  

 Café Bel  

 Museumnacht 010  

 Poetry International, Language & Art 2016 (4x) 

 100% Hedendaags (i.s.m. TENT en Witte de With) 

 Frame the Artist @ TENT 

 Futurosity 

 De Derde Dinsdag (6x) 

 Kunstavond (12x) 

Prestaties Verslagjaar   Jaarplan Vorig boekjaar 

 Aantal Aantal 
bezoekers  

Aantal Aantal 
bezoekers/oplage 

Aantal Aantal 
bezoekers 

Totaal aantal tentoonstellingen  7 10.478 6 4.000 9 25.044 
 

Waarvan in het binnenland  7 10.478 6 4.000 7 4.682 

Waarvan in het buitenland  2 24.655 - - 2 20.362 

   - -   

Coproducties  13 4136 7 6.118 14 16.493 

       

Totaal aantal educatieve 
activiteiten 

18 2.206 1 512 24 1.426 

Totaal aantal 
lezingen/seminars/workshops 

14 747 21 370 8 276 

Totaal aantal publicaties 4 1945 2 - 6 n.v.t. 

Totaal aantal overige 
activiteiten 

25 2359 14 10.000 22 1.717 



 
 

 Kunstavond XL (2x) 

 Open Set Summerschool 

 MtvBreaks 

 Rotterdam Partners Kerstborrel  

 Premiere @ Anthology Film Archives  

Totaal coproducties: 13 

totaal aantal deelnemers: 4136  

Het aantal deelnemers is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Toen werd de samenwerking met Intersections op Art 

Rotterdam meegeteld.  

Educatieve activiteiten 

 Rookies Traject (1x, 51 deelnemers) 

 Rookie MA Traject (1x, 6 deelnemers) 

 Rookie Educatie Team  

 Rookie Building Team 

 Rookie Communicatie Team 

 Animated Youngsters – lessenpakket, pilottraject (350 deelnemers) 

 100% Hedendaags (i.s.m. TENT en Witte de With) (653 deelnemers)  

 Frame the Artist (209 deelnemers) 

 Open Set Summer School: Caetano Carvalho (6 deelnemers) 

 WIRED Festival  

o Workshop soundmaking (13 deelnemers) 

o Presentatie website Animated Youngsters 

 Kunstblock tours (761 deelnemers )  

 Out of Town i.s.m. St. Joost (1x 34 deelnemers) 

 Bezoek studenten Master opleiding kunsteducatie HKU (8 deelnemers)) 

 Rondleiding Zadkine (40 deelnemers) 

 Bezoek 2e jaars studenten Docent Autonome Beeldende Kunst, Academie Minerva (40 deelnemers) 

 Bezoek Blikopeners (18 deelnemers) 

 Bezoek Sonsbeek met Rookies & gidsen100% (17 deelnemers) 

 

Totaal educatieve activiteiten: 18 

Totaal aantal deelnemers: 2.206 

We hebben alleen de Rookies geteld – dat staat voor het geheel van de aan ons verbonden achterban. Hun 

betrokkenheid bij de diverse subteams (educatie, communicatie) wisselt door het jaar heen. De groei ten 

aanzien van 2015 wordt mede verklaard door het pilot traject dat MAMA op 6 scholen in Nederland uitvoerde 

voor het lessenpakket Animated Youngsters. Dit was op zich zelf al goed voor 350 deelnemers. 

Lezingen/seminars/workshops 

 Deelname panel Kunsten92 Nathalie Hartjes, Tivoli, Utrecht 

 Deelname Nathalie Hartjes Z-files in Nieuwe Instituut 

 Futurosity 

 Tommy Ventevogel  

 Heleen Hester  

 Presentatie Margriet Brouwer, PickIT up in M HKA, Antwerpen  

 Lezing Kunst&Massacultuur in reeks KunstNU Nathalie Hartjes, Witte de With Center for 

Contemporary Art 

 Lezing Kunst&Massacultuur in reeks KunstNU Nathalie Hartjes, De Appel Arts Centre, Amsterdam 

 Deelname panel Nathalie Hartjes Tussen Kunst en Glitch / SetUp Medialab Utrecht  

 Condition 

 Q&A with Nina Cristante  

 Workshop Ideogging by Vanessa Brazeau  



 
 

 MTV Breaks  

 Jose Woldring 

 Viacom Labs 

 It Girls 

 Geordie Shore 

 

Totaal lezingen/seminars/workshops: 14 

Totaal aantal deelnemers: 747 

 

Publicaties / edities 

 Futurosity  

 CAMP-zine A Recent Writing:”Notes”  

 BoTu: Heen & Weer  

 Campania Felix, Susan Kooi 

 

Totaal publicaties/edities: 4 

Totaal oplage: 1945 

 

Overige activiteiten 

 Premiere Culturesport, Rotterdam 1995, Cinerama Rotterdam 

 Kriterion + BARPLUS + MAMA presenteert Culturesport  

 Futurosity 

o Dennis Munoz Espadina  

o Futurosity Lunch  

 Open Doek presenteert Culturesport  

 Kunstavond 12x 

 Kunstavond XL 2x 

 The Big Draw Rotterdam  

 I <3 CAMP  

o A Recent Writing: "Notes"  

o Jigsaw Karaoke Marathon 

o Egg-Head Character Building  

o Intergalactic tour Biotope de Lombardijen  

o Booklaunch "CAMP"-zine A Recent Writing: "Notes" 

o <80dB Festival 

 MAMA paga Pantropical 

 PARK(ing) Day  

 Condition 

o InstaBallet by Florentina Holzinger  

 BoTu 

o Tosti Treffer x Bouwkeet  

o BoTu live-tour by Michiel Cox  

o Botu Writers Tour  

 Susan Kooi 

o Winter Solstice w-echo + seashell  

 Deelname Nathalie Hartjes, KOP speeddates, Breda 

 Deelname Marloes de Vries KOP speeddates, Groningen 

 Deelname Marloes de Vries, KABK portfolio pitches, Den Haag 

 Rotterdam Partners Kerstborrel  



 
 

 

Totaal overige activiteiten: 25 

Totaal aantal deelnemers: 2359  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING BEZOEKERS 

Bereik/bezoekers 

MAMA heeft een relatief groot publieksbereik. In 2016 heeft MAMA met haar producties, tentoonstellingen en 

events in totaal 37.211 personen bereikt. Dat is iets minder dan in 2015 waar MAMA op twee beurzen 

aanwezig was. In 2016 presenteerden wij maar een keer in zo’n context. Het bereik van coproducties is in 2016 

aanzienlijk minder omdat wij de presentatie op Intersections – goed voor meer dan 10.000 bezoekers - ook tot 

coproductie rekenden. Daarentegen constateren we wel dat onze bezoekcijfers in de showroom flink 

gestegen zijn, ruim 5.000 bezoekers. De groei ten opzichte van 2015 is het gevolg van de intensivering van de 

kunstavonden en events. MAMA’s staf was óók vaker aanwezig bij lezingen en panels elders.  

Scholieren 

In totaal namen er in 2016 1.123 scholieren deel aan ons educatief aanbod, bestaande uit 100% Hedendaags 

(653), het project Frame the Artist (120*) en het lessenpakket Animated Youngsters (350). 

De overige educatieve deelnemers bestaan uit deelnemers staan hierboven toegelicht en hebben ook 

betrekking op hoger onderwijs, volwassenen en recreatief onderwijs (Kunstblocktours).Teven hadden we ook 

nog een incidenteel ontvangst van de organisatie Eisvrij (6) voor buitenschoolse opvang voor basisonderwijs. 

Daarnaast rekenen we onze eigen Rookies (tegenwoordig Artistic New Talents/ANTs) ook tot educatieve 

deelnemers, maar tellen niet elke bijeenkomst waar zij zijn mee.. 

* de overige deelnemers aan Frame the Artist waren bezoekers. 

Totaal aantal deelnemers educatief aanbod: 2206 

(Waarvan) Totaal scholieren/studenten: 1123 van 17 scholen. 

Bezoekers Verslagjaar  Jaarplan Vorig Boekjaar 

Totaal aantal 
bezoekers 

37.211 21.000 44.956 

Waarvan 
betalende 
bezoekers 

30* 0 0 

Waarvan 
scholieren 

1123 100 734 

    

Aantal 

openingsuren 

1.038 1.700 1.030 

    

Aantal scholen 
waarmee is 

samengewerkt  

17 4 16 

    

Aantal bezoeken 
website 

41.550 70.000 hits 47.542 hits  

Waarvan aantal 
bezoeken 

19.664 20.000 20.073 

Social Media Facebook: 5.888  
Twitter: 3.613  
Instagram: 2315 

Snapchat:452  

Facebook: 
3.000 
Twitter: 3000 

Facebook:  
4.752  
Twitter: 3.142  

Instagram: 954  

    

Aantal vrijwilligers  57 40 54 



 
 

Uren openstelling 

MAMA was in 2016 in totaal 1.038 uren open. Dit is een optelling van de reguliere openingstijden (945), plus 

het aantal extra openingsuren (97 uren) voor events en/of events op locatie.  

Tot het aantal reguliere openingsuren worden de showroom openingstijden gerekend, woe-zo 13:00-18:00 uur.  

Totaal: 1.038 uur 

Website en social media 

De website cijfers zijn ten opzichte van vorig jaar iets teruggelopen. We constateren dat social media zich 

makkelijker en sneller laat toepassen voor kortlopende communicatie, informatievoorziening over activiteiten 

en hier ook door het publiek meer voor wordt geraadpleegd. Dit spoort aan tot een andere benadering tot de 

reguliere website, wanneer deze niet meer een primaire bron van informatie ontstaat hier ruimte voor een 

andere toepassing. Inmiddels zijn de plannen voor een nieuwe site, met een redactionele invulling onder weg.  

Onze volgers op social media is gestegen, en flink ook. Instagram is verreweg ons snelst groeiende platform, 

en verbindt ons ook op een inhoudelijke manier aan jonge makers. Snapchat vinden we leuk, maar vergt een 

zekere inspanning die met name tijdens events natuurlijk aan voelt. Hier is nog ruimte voor ontwikkeling.  

Gerelateerde sites voor onze projecten en samenwerkingsverbanden zijn:  

http://animatedyoungsters.nl http://100procenthedendaags.nl http://kunstblock.nl  

Vrijwilligers 

Rookies: 51 deelnemers, Rookies MA: 6 deelnemers*, Bij MAMA zijn de Rookies (MA) geteld als vrijwilligers: 

de deelnemers aan de talentonwikkelingstrajecten. Deze zijn ook meegeteld bij de deelnemers educatieve 

activiteiten.   

 

Totaal aantal vrijwilligers: 57 

  

http://animatedyoungsters.nl/
http://100procenthedendaags.nl/
http://kunstblock.nl/


 
 

5. Governance  

Doelstelling en aard van de activiteiten 

De Stichting Public Art Squad-Environmental Art for Public Spaces is opgericht op 30 december 1992 voor 

onbepaalde tijd en is statutair gevestigd te Rotterdam.  

De Stichting heeft als doelstelling:  

a. het organiseren van projecten op het terrein van de kunst en nieuwe media in de binnen- dan wel 

buitenruimte; 

b. het stimuleren van kunstenaars tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van kunst en 

communicatiemedia; 

c. het stimuleren van jongeren uit Rotterdam, uit Nederland of die welke hun wortels hebben buiten Nederland 

tot deelname aan nieuwe ontwikkelingen in kunst en media. 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 

24272758. 

Samenstelling bestuur per einde boekjaar 

       Vanaf    Tot 

P.J.C (Paulette) Verbist (voorzitter)    1-11-2013   2017 

L.G.F (Bart) van de Laak (penningmeester)   1-11-2013  2017 

I. (Ingrid) Commandeur (secretaris)    1-3-2014   2018 

C.J. (Coen) Göebel      1-11-2013   2017 

J.M. (Janine) Kratzenberg     19-8-2010   2018 

I. (Ingrid) Commandeur (secretaris)    1-3-2014   2018 

L. (Lauren) Brand (junior bestuurslid)*   10-3-2016   2016/2017 

Cultural Governance 

Stichting Public Art Squad wordt bestuurd volgens het Bestuur + Directie model. Het bestuur  onderschrijft de 

principes en best practice bepalingen van dit model zoals beschreven in de code cultural governance en 

spant zich in hieraan te voldoen conform de omvang van de stichting en haar activiteiten en het daaraan 

verbonden financieel- en maatschappelijk belang. 

MAMA´s bestuur en directie hebben een functioneel contact. Ca. 4 – 5 keer per jaar vindt een 

bestuursvergadering plaats. De directeur agendeert urgente zaken, bespreekt behaalde successen, en 

informeert over de aankomende periode. Het bestuur neemt op dit moment vooral een adviserende rol in en 

reageert op de agendapunten. Wanneer het relevant is vraagt de directeur om bilaterale gesprekken voor 

advies ten aanzien van hun specifieke expertises. 

De keuze voor het model Bestuur + Directie (tov Raad van Toezicht model) is in november 2016 geëvalueerd 

en als gewenste vorm aangewezen, gemotiveerd door de constatering dat MAMA een kleine kwetsbare 

organisatie waarbij het bestuur eerder de gewezen partij is bij te springen indien nodig.  

Accountant  

In 2016 was de samenwerking met de accountant, conform de driejaren cyclus zoals gangbaar in cultural 

governance, toe aan een formele herbenoeming. De directeur heeft een formeel verzoek ingediend dit een jaar 

uit te stellen. Gezien de extra werkdruk die de grote formatiewijzigingen was het geen opportuun moment ook 

op het gebeid van controle naar een nieuwe accountant over te gaan. Dit is per bestuursbesluit 

geaccordeerd, op voorwaarde dat nog vóór de zomer 2017 ten minste twee offertes bij vergelijkbare 

accountants worden opgevraagd.  

Risicobeheersing 

Hoewel we tevreden zijn met de huidige resultaten, is het bestuur alert op de financiële positie van MAMA, 

ook voor de toekomst. De eerste resultaten uit het ondernemerschapstraject zijn hoopgevend, maar het zal 

van de directie en de staf nog veel aandacht vergen om deze resultaten ook daadwerkelijk te stabiliseren, 

zodat zij als structurele inkomsten beschouwd kunnen worden. MAMA heeft in 2016 veel geleerd van het 

traject Wijzer Werven, nu is het zaak dat in de praktijk te brengen.  



 
 

MAMA werkt met een kleine vaste bezetting en uitval of ziekte is een risico. Dit risico is deels afgedekt met 

een ziektekostenverzekering sinds 2010. Daarnaast werkt MAMA met jonge mensen die relatief onervaren zijn 

en kent de organisatie een redelijk snelle doorstroming van mensen. Voor alle belangrijke taken zijn daarom 

draaiboeken en protocollen opgesteld, die steeds worden geactualiseerd. 

MAMA heeft een systeem voor de interne controle geïmplementeerd, vastgelegd in een administratieve 
organisatie, die jaarlijks met bestuur en accountant wordt geëvalueerd. In dit systeem zijn alle mogelijke 
voorzorgen genomen om diefstal en fraude e.d. zo veel als mogelijk uit te sluiten.  
 
Er wordt getracht tevens wat ruimte te creëren voor het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen. Per 31-12-

2016 bedraagt de algemene reserve €29.584 

Tot slot 

MAMA heeft een eigen positie in het Nederlandse en Rotterdamse culturele landschap. MAMA is een 

forecaster van talent, en begeleidt jonge kunstprofessionals in hun beginnende praktijk. De staf is gedreven en 

professioneel, en bestaat bovenal uit creatieve denkers. De schil van kunstenaars, makers, ANTs en alumni 

Rookies maakt dat de kleine kern een beroep kan doen op een groot arsenaal aan kennis en inzet, wat een 

grote waarde vertegenwoordigt.  

Binnen de bedrijfsvoering speelt wederkerigheid een belangrijke rol. Achterban en kunstenaars die bij ons een 

eerste professionele platform werd geboden geven ons een deel van deze investering terug. Dit gebeurt in 

diverse vormen: als vrijwilliger, als ambassadeur, mentor, coach, maker, (gast)curator, communicatie- en 

educatie expert, fondsenwerver, enzovoort. Dit systeem is toekomstbestendig en heeft potentie en is ook een 

van onze antwoorden op de vraag naar meer ondernemerschap in de kunstsector. Een investering in de 

(beroeps)praktijk en professionaliteit en kwaliteit in de aan ons verbonden jonge talenten is op deze manier 

ook een investering in de toekomstbestendigheid van MAMA, en de rest van de culturele infrastructuur van 

Rotterdam (Nederland).  

  



 
 

DANK 2016  

A Recent Writing 
AKV St. Joost 
Alex Adriaansen 
Alexander Geijzendorffer 
Alexis Boling 

All The Cunning Stunts 
Aline Yntema 
Amber Rep 
Anaïs Lapierre 
Anan Striker 
Angela Willemsen 
Angelo Gens 

Angharad Williams 
Anna Boone 
Anna Kövesdi 
Anna Visser 
Anne Bosma 

Anne Katic 

Anne Kolbe 
Anne Marijn Voorhorst 
Anne-Mercedes Langhorst 
Anne Tullemans 
Annette ter Haar 
Arno van Roosmalen 
Art Rotterdam 

Aruna Vermeulen 
Asher Penn 
Athena Gronti 
Aucke Paulusma 
Babis Daoutis 
Bart Boogaard 
Bart Eysink Smeets  

Bart van de Laak 
Bastien Gachet 
Belinda Hak 
Benjamin Li 
Bente Wilms  
Berber Schröder 

Bergarde Galleries 
Bill Boling 
Bert Scholten 
Bob Kraaijeveld van Hemert 
Boekman Stichting 
Boijmans van Beuningen 
Boris van Berkum 

Birte ten Hoopen 
Bram Verhoef 
Brigitte Jansen 
Broken Toaster Records 
Bruce High Quality Foundation 
University 

Bruno Listopad 

Caetano Carvalho 
Calvin Faassen 
Candence Kinsey 
Carl Schröder 
Carly David 
Catching Media 

Cateringa & Kompanen 
Catrien Schreuder 
CBK R’dam 
Charles Halders 

Charlie Koolhaas 
Charlien Adriaenssens 
Charlotte Tasma 
Chris Stoop 
Christian Arab 

Cengiz Mengüç  
Claire van Lubeek  
Clara J:son Borg 
Claudia Maté 
Coen Göebel 
Constant Dullaart 
Culturesport 

Cynthia Schoorl 
D.V. Caputo 
Daniel Fogarty 
Dansateliers 
Daphne Bom 

Darly Benneker 

David Brazier 
David Maroto 
Dean Blunt 
Deborah Riupassa 
Deen Karreman 
Defne Ayas 
Dennis de Bel 

Dennis Muñoz Espadiña 
Dennis Ismailovic 
Dennis van Vreden 
Dieuwke Boersma 
DJ DUnkeLL  
Douglas Coupland 
Douwe Dijkstra  

Dries Depoorter 
Dutch Game Association 
DV Caputo 
Echo + Seashell 
Eddie the Eagle Museum 
Eleonoor Jap-Sam 

Elfie Tromp 
Ellen Lamers 
Emma Walch 
Emma van Wolferen 
Emiel Heijnen 
Erik Vroons 
Esmeralda Hoffman 

Esther de Leeuwe 
Esther Schaminée 
Eva Coppenrath 
Eva en Franco Mattes 
Eva Nobbe 
Eva Olthof 

Fabienne Hendriks  

Fatima Beker 
Faye Holdert 
Femke Blom 
Femke Lutgerink 
Femke Hameetman 
Fheonna van der Helm 

Floor von Dülmen  
Francien van Westrenen 
Krumpelmann 
Florentina Holzinger 

Florian Cramer 
Floris Mast 
Fonds 21 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
Force Finance 

Gaia van Egmond 
Gari Koolen 
Geert Lovink 
Gemeente Rotterdam 
George Ruseler 
Gerben Kieviet 
Germa Roos 

Gino van Weenen 
Gitte Hendrikx 
Giada Fiorindi 
Giulia di Pietro 
Grace Miceli 

Grafisch Lyceum Rotterdam 

Greg O’Connell 
Gulumcan Tezcan 
Gwen van den Bout  
Gyz La Riviere 
Hajo Doorn 
Helen Flanagan 
Helen Hester 

Henna Hyvarinen 
Hilde Speet  
HKU Game Design Lab 
Hocus Bogus Publishing 
Horst Streck 
Hugo Simons 
Ilse Dankers 

Ingrid Commandeur 
Irene Buter 
Irina Shapiro 
Iris de Smit 
Iris Donker 
Jaakko Pallasvuo 

Jacky Connolly 
Jacques Kayser  
Jaleel-Roy Lindsey 
Jamila Rissi 
Jan Hiddink 
Jan Robert Leegte 
Jane Huldman 

Janine Kratzenberg 
Jan-Maarten Nachtegeller 
Janneke Berendsen 
Janneke Kors 
Janneke Meekes 
Jason Coombs 

Jeroen Bloemhoff 

Jason Coburn 
Jesper Buursink 
Joe Kubler 
Johan Boer 
John Crowe 
John Michael Boling 

Jonas Lund 
Joe Ann van Deventer  
Joost ten Bruggencate 
Jos Nargy 



 
 

Josephine Bosma 
Josephine Kranendonk 
Josine Sibum-Siderius 
Josje Hattink 
Joske Koning 

Jowon van der Peet 
Judith Vorwerk 
Juha van 't Zelfde 
Julia Moreira 
Julian Bozeman 
Julius Thissen 
KABK 

Kari Robertson 
Karin Arink 
Karina van Bezooijen 
Katelyn Brand 
Katherine MacBride 
Katinka van Gorkum 

Kesia Smit 

Kevin de Vries 
Kim de Groot 
Kimberley van Dee 
Kjen Descheemaecker 
Ko de Kok 
Krijn Versprille 

Kroonpart 
Kunstblock 
Kunsthal Rotterdam 
Kunstuitleen 
Kriterion Rotterdam 
Laura Aranda Morales 

Laura Mccoy 
Lauren Brand 
Lauren Verheijen 
Lejla Brkic 
Lenneke Vos  
Leonie Kuipers 
Lesley Wijnands 

Liesbeth van Zoonen 
Life Sport 
Lila Athanasiadou 
Lilian Scheerder 
Lisa Smith 
Lisa Vereertbrugghen 
Lisette Schumacher  

Lot Meijer 
Lotte Reimann 
Luca Menesi 
Lucky PDF 
Luis Begal Bendana 
Luis Ramos 

Lukas Simonis 
Luuk Kuipers 
Maaike Gouwenberg 

Maarten Bel 
Machteld Rullens 
Madison Bycroft 
Malina Spoor 

Manetta Berends 
Marco Zielhuis 
Marèl Jap-Sam 
Marianne Hamersma 
Mariëtte Dölle 
Marijn Alexander de Jong 

Marijn Ottenhof 
Marijn de Vries 
Marion Knubben 
Marissa Buter 
Marloes de Vries 

Martine Jumelet 
Martine Poot 
Mason Reid 
Mat Do 
Maurits de Bruijn 
Max Colson 
Max Dovey  

Maura McNamara 
Meeus van Dis  
Meike Kurella 
Meike Schipper 
Melissa Klein 
Michael FitzGerald 

Michelle Wilderom 

Michael Yates Crowley 
Michiel Cox  
Mike Redman 
Milou Terpstra 
Mireille Bakx 
Mireille Tap 

Mirjam van Tilburg 
Mitchell Kehe 
Mondriaan Fonds 
Myron Gomes 
Nada van Dalen 
Naomi de Wit 

Natalia Sorzano  
Nathalie Hartjes 
Neil Lapierre 
Nelleke de Vries 
Nika van Woenzel 
Nina Cristante 
Nina Glockner 

Norbert Lieftink 
Nurture Art 
OONA 
Open Doek 
Open Set  
Oseno Jissle 
Oskar Maarleveld 

Otto Snoek 
Ove Lucas 
Patricia Pulles 
Paul van Gennip 
Paulette Verbist 
Pedro Matias 

Peg & Buzz 
Pendar Nabipour 
Pia Louwerens 

Pieter Kooijman 
Prins de Vos 
Raluca Croitoru 
Reclamekanjers  

Reinier de Wit 
René Trijselaar 
René van Zundert 
Rens van den Berge 
Rishi Badal 
Rik Kriz  

Robert Karsdorp 
Robina Zuidervliet 
Roel Roscam Abbing 
Roos Meerman 
Rotterdam Terror Corps 

Rotterdamse Schouwburg 
Roy Vastenburg 
Sander van der Pol 
Sander van Loon 
Sam Andrea 
Savic Scharp 
Seecum Cheung 

Selina Tady 
Sergio Bunsee 
Sjors van Rijsbergen 
Stan Gonera 
Steven de Peven 
Steye Felix 

Stichting Museumnacht 

Stimuleringsfonds Creative Industrie 
Stroom Den Haag 
Studio Eyesberg 
Susan Kooi 
Susanne Koopstra 
Suzanne Corthals 

Suze van Zijl 
Susie Nagy-Sandor  
Suzie van Staaveren 
Taj Bourgeois 
Tanja Elstgeest 
Tanja Ritterbex 

Tarwuk 
Tegendraads 
TENT 
Tessa Laurentia van der Meeren 
Tim Braakman 
Thijs Lansbergen 
Thomas Brouwer 

Thomas Dudkiewicz 
Toine Klaassen  
Tomas Mutsaers 
Tommi Vasko 
Tommy Ventevogel 
Toshie Takeuchi 
Tracy Hanna 

UBIK 
Ursula Jernberg 
V2_Institute for unstable media 
Vanessa Brazeau  
Vedett 
Villa Zebra 

Vincent Hunink 
Vincent Riebeek 
Vincent Zwaan 

Virgil Westhout 
Vlad Butucariu 
Volkskracht 
Wayne Horse 

Will Sargent 
Willem de Kooning Academie 
Willem Schinkel 
Willemijn van Drunen 
Willem-Jan Renger 
Witte de With 



 
 

WORM 
Yaël Keijzer 
Yoeri Meessen 
Yos Purwanto  
Yuki Dupain 

Zsa Zsa Hessel



 
 

 


