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In beeld:  

 
Verhalenvanger tijdens Westwaarts festival, 2016 

 

In beeld: 

     
        Theatertour tijdens ExploreZ, maart 2016 
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2 Inleiding 
 

Met ons prachtige festival ExploreZ en onze nieuwe productie Liefde sloten wij 
2016 in december zeer tevreden af. Want wat een jaar was dit voor ZID! Oude 
projecten kregen een nieuw en duurzaam vervolg, onze samenwerking met 
partners werd nog beter en we organiseerden twee keer het festival ExploreZ 
met een programmering waar we trots op zijn. Trots zijn we ook op onze 
nieuwe productie Liefde, die maar liefst in 3 steden werd gemaakt. Hoe ons 
jaar er verder uit zag? 

De CultuurGidsen training is afgerond in Laaktheater in Den Haag en Amster-
dam Geuzenveld. ZID heeft daarmee intensief samengewerkt met de lokale 
partners, nieuwe buurtbewoners geïnspireerd en geactiveerd en nieuw draag-
vlak gecreëerd in deze twee steden. Zo’n 40 CultuurGidsen gaan nu aan de slag 
met diverse activiteiten in hun buurt.  

ZID Academy-  een platform voor creatieve stadsmakers - is opgezet en be-
staat momenteel uit 150 deelnemers, waarvan 62 CultuurGidsen die in de drie 
steden actief zijn.   

VerhalenVanger. Vanuit workshops ‘Verhalenvertellers voor de buurt’ is een 
spelmethode ontwikkeld: het spel VerhalenVanger. Het is een gezelschapsspel 
voor meerdere personen en geschikt voor spelers van diverse leeftijden. Verha-
lenVanger wordt door ZID als spelmethode gebruikt bij workshops. Het spel 
maakt actuele thema’s op een creatieve manier bespreekbaar en kan gebruikt 
worden om een dialoog te starten of om verhalen rondom een bepaald vraag-
stuk naar boven te krijgen.  

Drie theaterproducties over het thema ‘Liefde’ zijn gemaakt. Deze producties 
zijn opgezet en gemaakt in de steden Amsterdam – Liefde Nu, Den Haag – 
Liefde Hier en Amersfoort – Liefde Hier en Nu. In alle drie de steden is er met 
een grote en diverse groep buurtacteurs/amateurs gewerkt, die hun eigen ta-
lenten, hun eigen visies en passies konden inbrengen en aan het eind hun ta-
lenten hebben kunnen laten zien aan grote groepen publiek in Amsterdam, 
Den Haag en Amersfoort.  

We organiseerden twee festivals ExploreZ in het kader van onze internatio-
nale samenwerking Caravan Next. De festivals vonden plaats in maart en de-
cember. Het publiek en de deelnemers van de programma’s bestonden uit 
wijkbewoners, lokale partners en internationale gasten. Zij speelden allemaal 
met elkaar, waardoor er bijzondere uitwisselingen plaats vonden. 

In dit verslag vindt u per project een korte evaluatie. Veel leesplezier, 

 

Karolina Spaic 
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3 Speelveld 
 

ZID in Amsterdam  

ZID Theater- Community Art & Performance Center is gevestigd in de Kolenkitbuurt in Am-
sterdam-West. ZID is actief in cultuureducatie, cultuurparticipatie en community art en 
maakt producties met wijkbewoners en professionals samen. Het gezelschap is opgericht 
door theatermakers Karolina Spaić en Sebo Bakker. ZID werkt vanuit de thuisbasis in Am-
sterdam zowel landelijk als internationaal.  

Sinds 2003 heeft ZID Theater een eigen plek in Amsterdam-West. We houden er kantoor 
en beheren er een multifunctionele vlakke vloerzaal. In december 2015 werd samen met 
andere huurders de Broedplaats BOUW opgericht, die voor een grotere dynamiek in dit 
deel van de stad moet zorgen. ZID is nu ook letterlijk buur van WOW, de nieuwe kunst- en 
cultuurplek waarmee wordt samengewerkt.  

ZID verbindt via kunst- en cultuurprojecten deelnemers met elkaar én met hun omgeving.  
ZID voert het grootste deel van haar activiteiten uit in Amsterdam-West en Nieuw-West. 
Deze stadsdelen hebben het hoogste aantal bewoners met een cultureel diverse achter-
grond. Op het Mercatorplein, Plein 40-45 en het Bos en Lommerplein zijn de leukste win-
kels en eettenten te vinden uit alle culturen. Loop je wat verder de wijken in, dan zie je 
ook schaduwkanten, die samenhangen met het feit dat relatief veel mensen weinig geld 
en werk hebben.   

ZID heeft zich de afgelopen jaren ingezet om ook de bewoners uit dit soort ‘achterstands-
wijken’ te betrekken bij kunst en cultuur. Wij zien deelnemers nadrukkelijk als onderdeel 
van hun buurt, en werken met hen vanuit die context.  

We hebben ervaren dat  cultuureducatie  en cultuurparticipatie een grote rol kunnen spe-
len in de persoonlijke ontwikkeling van mensen, en willen deze groei ook ten gunste laten 
komen van de directe omgeving van de mensen waar we ons op richten.  

In 2011 werd ZID bekroond voor haar werkmethode met het Appeltje van Oranje, de jaar-
lijkse prijs van het Oranje Fonds. ZID kreeg verschillende prijzen en nominaties voor haar 
werk, meest recent is de nominatie door de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid voor 
de verkiezing van het consulaat van de verdraagzaamheid. De bekendmaking vindt plaats 
in oktober 2017. 

Jaarlijks zijn meer dan 10.000 mensen betrokken bij ZID, als deelnemer en/of als bezoeker.  

 

ZID (inter)nationaal, EU-project Caravan Next 

Onze internationale aanpak zal de komende jaren zichtbaar worden via het project CARA-
VAN NEXT Feed the future: Art Moving Cities. Dit project wordt financieel ondersteund 
door de Europese Commissie in het programma Creative Europe voor de periode 2015-
2018. ZID Theater vertegenwoordigt Nederland en werkt intensief samen met twaalf Euro-
pese partners op het gebied van community art.  
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Ook realiseren we sinds 2013 een samenwerking met het Cultureel Centrum Dár Amster-
dam in Larache (Marokko) in opdracht van Gemeente Amsterdam. In 2016 werden onze 
partners voor ExploreZ in maart uitgenodigd. In 2017 gaat de samenwerking een nieuwe 
fase in.  

Cultuurcentrum DAR Amsterdam in Larache (Marokko) 

Sinds 2013 werkt ZID met steun van de Gemeente Amsterdam/DMO in Larache om met 
het Cultuurcentrum daar een cultureel aanbod te ontwikkelen. Al in 2015 lukte het om 
een volledig jaarprogramma te realiseren met een aanbod multidisciplinaire workshops, 
expertise-uitwisseling en presentaties voor de hele stad. In oktober 2015 speelden 10 
buuracteurs en 5 ZID-professionals een gezamenlijke productie met 25 Marokkaanse deel-
nemers in Larache. Het nieuwe programma met DAR is ontwikkeld voor 2017-2018. 

CARAVAN NEXT (Europese context) 
Caravan NEXT is gehonoreerd door de Europese Commissie in het kader van het project 
Creative Europe voor de periode 2015-2019. Uit 127 aanvragen zijn 16 projecten gekozen, 
waaronder deze. Twaalf partners uit de Europese theaterpraktijk werken hierin samen om 
hun methodieken aan te scherpen en te ontwikkelen, en om kennis en vaardigheden uit te 
wisselen en te delen. Alle partners zijn actief in eigen land op het gebied van kunst- en cul-
tuurparticipatie met maatschappelijke impact.  

ZID Theater vertegenwoordigt Nederland in het project. De andere Europese partners zijn: 

1.Nordisk Teaterlaboratorium*Odin Teatret – Denemarken 2. Universiteit van Turijn, afde-
ling Humanistiek en Società Consortile per Azioni – Italië 3.TNT Antalya Theater – Spanje; 
4.Brama Theater – Polen 5.Truc spherique (TRUC) – Slowakije 6. Rohrmeisterei – Duitsland 
7. Technische Universiteit van Kreta en OMMA Theater – Griekenland 8.Farm in Cave – 
Tsjechië 9.Association des Agences de la Democratie Locale (ALDA) – Frankrijk 10.Kulturno 
Izobrazevalno Drustvo Kibla – Slovenië 11.POD Teater / BITEF Poliphony festival -  Servië 

Elke partner is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende ‘micro’ en ‘macro 
events’. ZID Theater heeft in 2016 haar micro event in maart en macro event in december 
georganiseerd in de vorm van het festival ExploreZ. Ook werd ZID uitgenodigd door de 
Universiteit van Turijn, OMMA Theater en POD Teater om trainingen te geven binnen hun 
events. Artistiek directeur Karolina Spaic was verder aanwezig bij de grote vergaderingen 
in verschillende landen over het verloop en de toekomst van het project en community art 
in Europa.   
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4 Visie en doelstellingen ZID Theater 

ZID is een culturele organisatie die kunst, cultuur en samenleving verbindt door creatief 
talent van mensen in te zetten als motor voor positieve verandering. 

De missie van ZID is om door community performance de sociale cohesie in  
aandachtswijken te versterken, waarvoor we de creatieve talenten van de wijkbewoners 
inzetten. 

We bereiken mensen die tot dusver niet of nauwelijks met maatschappelijke participatie 
en/of actieve kunstbeoefening in aanraking kwamen. ZID wil, binnen haar projecten,  men-
sen met verschillende culturele achtergronden, sociale posities en van meerdere genera-
ties met elkaar verbinden door ontmoeting, uitwisseling en talentontwikkeling. De resulta-
ten zijn duurzaam van aard en worden in de huidige en toekomstige vernieuwende struc-
turen van de wijk/stad ingebed. 

Community performance wil zeggen dat we projecten realiseren, waarin een team van 
professionele makers (theater, dans, film) intensief samenwerkt met deelnemers, die geen  
ervaring hebben met zichzelf uiten via creatieve disciplines. Hun interesse ligt in eerste in-
stantie op het gebied van samenkomen, mede- bewoners leren kennen, hun eigen verha-
len en ervaringen met anderen delen. Dit is hun manier om zich creatief in te zetten bin-
nen een activiteit, programma of workshop. Het eindresultaat, in de vorm van een voor-
stelling, festival of film, is het resultaat van dit gezamenlijke werkproces van deelnemers 
en professionals.   

4.1  Kernwaarden 
Creativiteit en talentontwikkeling  
ZID hanteert een interdisciplinaire aanpak, waarin verschillende (kunst)disciplines zoals 
theater, dans, muziek en film worden ingezet. Steeds wordt gekozen welke vorm het beste 
bij de doelgroep en het concept van het project past. Als belangrijkste doel wordt het ver-
mogen om creatief te denken en zich te uiten gestimuleerd. 
 
ZID is een verbindende factor in het maatschappelijk veld 
ZID werkt samen met organisaties uit de wereld van maatschappelijk werk, onderwijs en 
de culturele sector. Hierdoor ontstaat een verbinding tussen deze onderdelen van het so-
ciaal leven. Hiermee worden mensen getriggerd om uit hun veilige omgeving te stappen. 
 
Verbeteren van de leef/ woon situatie 
Met onze projecten willen we een positieve bijdrage leveren aan de situatie in de aan-
dachtswijken en het klimaat in deze wijken verbeteren. Door een project samen met be-
woners te realiseren, wordt sociale cohesie gestimuleerd.  Mensen die naast elkaar wonen 
leren elkaar kennen, werken gezamenlijk aan iets en gebruiken fysiek de eigen wijk als po-
dium, waardoor ze op een aantal plaatsen de wijk daadwerkelijk zullen verbeteren. Er wor-
den duurzame banden gecreëerd, die na het project voortgezet kunnen worden.  
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Herkenbare thema’s verbinden mensen 
ZID stimuleert mensen om binnen de projecten hun eigen verhalen aan anderen te vertel-
len. Deze verhalen verbinden de mensen met elkaar, doordat ze hun eigen ervaringen 
hieraan kunnen spiegelen. Herkenbare thema’s, onderwerpen die voor veel mensen op-
gaan en niet cultuur of plaatsgebonden zijn, bieden hiervoor de beste basis. 
 
4.2 Doelstellingen: 

- De culturele en maatschappelijke participatie van bewoners uit aandachtwijken 
bevorderen. 

- De verschillende talenten van de deelnemers stimuleren en ontwikkelen, op een 
manier die positief doorwerkt naar hun dagelijks leven.  

- Verschillende werelden met elkaar verbinden.  
- Een wijk overschrijdend netwerk van bewoners opbouwen, dat ook na afloop van 

het project zowel fysiek als online contact houdt. 
- De sociale cohesie in deze kwetsbare wijken duurzaam verbeteren door bewoners 

op een intensieve manier met elkaar in contact te brengen. 
- Continuïteit in het community art aanbod brengen, in een opeenvolgende en op 

elkaar aansluitende reeks activiteiten, die duurzaam van aard zijn. 

 

 
Vrijwilliger en buurtacteur Ortwin met ons spel VerhalenVanger 
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5 ZID in Beeld 2016 
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6 Producties & Projecten 2016 
 

6.1 Producties Liefde 
             

De producties Liefde kwamen voort uit de projecten van 2015. In elke stad waar ZID actief 
was, Amsterdam, Amersfoort en Den Haag, werd een aparte productie met de lokale deel-
nemers – buurtacteurs gemaakt. Deelnemers van CultuurGidsen speelden mee of hielpen 
mee achter de schermen van de producties als bijvoorbeeld gastvrouw, decormaker, assis-
tent etc.   

Alle drie de voorstellingen zijn gemaakt vanuit hetzelfde concept, geïnspireerd op Liefde in 
tijden van Cholera van Gabriel Garcia Marquez, bedacht door Karolina Spaic, maar inge-
vuld en vormgegeven met de verhalen en input van de spelers zelf. Zij schreven hun eigen 
liefdesbrieven, vertelden over hun leven, en gingen de dialoog aan met elkaar over: wat 
betekent liefde voor jou. En voor ons. Doordat we vanuit 1 concept werkten, was er een 
duidelijk kader waarin veel creativiteit mogelijk was. Ook was het zo makkelijk om een uit-
wisseling te doen tussen de steden. De invulling  van de eigen ervaringen en verhalen van 
de acteurs zorgden voor drie zeer persoonlijke voorstellingen, waar het publiek zichzelf 
erg in herkende. 

De producties werden in elke stad met een samenwerkingspartner opgezet. Vanuit ZID 
werd er een regisseur ingezet, de productie werd samen met de partner gedaan. Hieron-
der lees je over de producties in verschillende steden.  

Uitwisseling en verduurzaming 2017: 

De drie steden hebben uitwisselingsmomenten gehad, waar ze elkaars voorstelling konden 
zien en met elkaar in gesprek konden gaan. Alle buurtacteurs waren aanwezig tijdens el-
kaars premières. In Den Haag speelde ZID Amsterdam op zaterdag 18 februari 2017 haar 
eigen voorstelling. Als verrassing voor het publiek deden de buurtacteurs uit Den Haag 
mee met de einddans.  

Op 11 maart 2017, tijdens NL Doet, werden alle acteurs uitgenodigd in Amsterdam. Voor 
een publiek speelde zij verschillende scènes uit hun eigen voorstellingen.  
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Op 29 april 2017 was iedereen weer uitgenodigd voor de voorstelling Here we are – Liefde 
in de Stadsschouwburg Amsterdam. Aan het eind was er een scène waarbij iedereen op-
het podium samenkwam. 

 

NL Doet, maart 2017 
 

 
 
 

Stad Bijeenkomsten Aantal deelne-
mers 

Aantal bezoe-
kers 

Amster-

dam 

 

- Repetities 

- Try out Rembrandtparkfestival 

- Première Meervaart 

- Voorstelling Podium Mozaiek 

 

20 buurtacteurs 

 

 

 

1000 

215 

215 

Den 

Haag 

 

- Repetities 

- Première en voorstellingen in 2017 

 

17 buurtacteurs 

 

 

300 

Amers-

foort 

 

- Repetities 

- Premiere in 2017 

10 buurtacteurs  

200 
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6.1.1 Amsterdam Liefde Nu 

 
             

 
“Het zet je aan het denken, wat is liefde nu precies?” – recensie - I love theater-  

De eerste productie kwam tot stand in Amsterdam en werd geregisseerd door de directeur 
en artistiek leider van ZID Theater Karolina Spaic.  

Twintig spelers – zowel buurtbewoners als professionals – afkomstig uit verschillende we-
relddelen, gingen op zoek naar de kracht van liefde.  

De voorstelling ging in première op 14 december 2016 in de Meervaart. Vrijdag 16 decem-
ber stond Liefde Nu in Podium Mozaiek.  

Zaterdag 29 april 2017, waren ‘teasers’ van de voorstelling te zien in het programma Here 
We Are-Liefde, waar de methode van ZID met verschillende sprekers, zoals Jan Jaap Knol, 
besproken werd. In totaal werkten er 60 mensen als deelnemer mee aan de voorstelling, 
van acteur tot decormaker tot gastvrouw.  

Internationaal is er ook belangstelling voor de productie. In september 2017 speelt ZID de 
voorstelling op het Servische festival BITEF. Ook werd de voorstelling goed ontvangen door 
recensenten, zie de bijlage voor deze recensies.  

Concept & Regie: Karolina Spaic 
Script: Celine Buren 
Repetitieperiode: April t/m December 2015 
Speeldata: 14 december 2016, 16 december 2016, 19 februari 2017, 29 april 2017, 25 sep-
tember 2017 
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6.1.2 Den Haag Liefde Hier 

       

In Den Haag werd het script van Amsterdam gevolgd, met als aanpassingen de persoon-
lijke verhalen van de buurtacteurs uit Den Haag. Daan Bosch (ZID) en Shida Khizou 
(Laaktheater) regisseerden 17 bewoners uit Laak en de Schilderswijk. Op vrijdag 17 febru-
ari ging de voorstelling in première voor een volle zaal in Laaktheater. Zondag 19 februari 
werd de voorstelling nog een keer gespeeld. Op dit moment lopen er gesprekken met 
Laaktheater hoe de door beide partijen als succesvol ervaren samenwerking verder kan 
gaan.  

 

Regie: Daan Bosch & Shida Khizou 

Repetitieperiode: September t/m februari 2017 

Speeldata: 17 februari 2017, 19 februari 2017 
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6.1.3 Amersfoort Liefde Hier & Nu 
 

 

 De laatste productie werd in Amersfoort gehouden: Liefde Hier&Nu. 

Regisseuse Claribel Rodriguez ging met 9 vrouwen en 1 man aan de slag met hetzelfde 
concept. Op 29 maart konden de spelers alvast korte scenes laten zien aan het publiek van 
Resto van Harte. De andere samenwerkingspartner was Nieuwe Erven, waar de voorstel-
ling 31 maart in première ging. De overvolle  zaal was erg enthousiast en er zijn gesprek-
ken ingepland voor nieuwe plannen met Nieuwe Erven. 

 

Regie: Claribel Rodriguez 

Repetitieperiode: november t/m maart 2017 

Speeldata: 29 maart 2017, 31 maart 2017 
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6.2 VerhalenVertellers 
 
 ‘Verhalenvertellers voor de buurt’ is oorspronkelijk opgezet voor mensen van 65 jaar en 
ouder in achterstandswijken. In Verhalenvertellers voor de buurt begeleidt ZID ouderen 
om met een verhaal op te treden op verschillende plaatsen in de wijk, om zo aandacht te 
vragen voor thema’s die hen bezig houden. ZID heeft het project opgezet om ouderen te 
stimuleren zichzelf te uiten, zich te ontwikkelen, de eigen verhalen met elkaar en met an-
deren te delen en nieuwe mensen te ontmoeten. Door het delen van de verhalen aan 
mensen uit jongere generaties werd er meer begrip en respect gekweekt en vormde het 
project een brugfunctie tussen de verschillende generaties. 

Het project is uitgebreid naar andere doelgroepen, waaronder ook vrouwen die uit hun 
land gevlucht zijn en jongeren. Elke leeftijdscategorie heeft iets te vertellen en iedereen 
heeft er behoefte aan dat er geluisterd wordt.  

In 2016 werden er workshops gegeven in Amsterdam en Den Haag met verschillende part-
ners. 

 

 

Den Haag:  April 2016 – feb-
ruari 2017 

   

Vadercentrum Adam 1 6 14 en 16 de-
cember 
18 en 20 feb-
ruari 

nvt 

Huis van de Groot-
moeders 

1 4 14 en 16 de-
cember 
18 en 20 feb-
ruari 

nvt 

Vervolgworkshop: 
Laak Theater 

Vervolgwork-
shop 

6 14 en 16 de-
cember 
18 en 20 feb-
ruari 

nvt 

Lukaskerk (5 work-
shops) 

Oktober – no-
vember 2016 (5 
workshops) 

6 11 november 
2016 in Thea-
ter de Vail-
lant 

90 

 TOTAAL 22 TOTAAL 90 
Amsterdam     
Westwaartsfestival 26 juni 2016 30 1 500 
Kolenkitfestival 10 juli 2016 30 1 500 
Rembrandtparkfesti-
val 

2 oktober 2016 30 1 900 

Talentenbeurs 20 december 
2016 

8   

 3 vervolgwork-
shops (West 
Talks) 

 1 (4 februari 
West Talks) 

30 

 Totaal 98 Totaal 1930 
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6.2.1 Verhalenvanger 
Uit de reeks workshops Verhalenvertellers is er gaandeweg een spel ontwikkeld ‘Verhalen-
vanger’. Dit spel wordt als spelmethode gebruikt bij de workshops. Dit spel inspireert deel-
nemers om tot hun verhaal te komen.  
Verhalenvanger is een speelveld waarin de universele  thema’s:  liefde, familie, vriend-
schap, wereld, geluk, afscheid, vrijheid en begin worden genoemd. De deelnemers gooien 
met een dobbelsteen en verschuiven hun eigen pion naar het desbetreffende thema. Bij 
het aangekomen thema mag diegene een verhaal uit zijn of haar eigen leven vertellen. Om 
meer inspiratie voor het verhaal op te doen, kiest elke deelnemer nog een aantal kaarten 
met afbeeldingen. De kaarten zijn prachtig vormgegeven door een beeldend kunstenares 
en geven een enorme ondersteuning aan de vertellers. 

Om dit spel breder in te zetten, dusdanig dat het ook zonder medewerkers van ZID is uit te 
voeren in kleine, intieme settingen, heeft ZID het spel laten drukken. Het complete spel 
bestaat uit:  

- Een opvouwbare en wasbare doek waarop het spelbord geprint is 
- Een dobbelsteen 
- Een zandloper 
- 28 kaarten 
- Een Doe & Inspiratieboekje VerhalenVanger 

In het Doe & Inspiratieboekje staan de spelregels uitgelegd. Het spel gaat uit van een ‘spel-
leider’. Het boekje helpt met het creëren van verhalen. Er worden verhalen van anderen in 
beschreven en op elk verhaal is een gedicht gemaakt. Het boekje inspireert tot het maken 
van gedichten, geeft tips en beschrijft creatieve opdrachten om de verhalen in beeld te 
brengen, opdat er ook voor mensen die niet zo talig zijn ruimte is hun verhaal te vertellen.  

Dit spel wordt aangeboden aan verschillende organisaties. ZID kan een training verzorgen 
voor vrijwilligers of activiteitenbegeleiders die met het spel in hun organisatie verder wil-
len werken. Op deze manier wordt er continuïteit geboden en de mogelijkheid om met ge-
ringe middelen meer ouderen en andere doelgroepen verspreid over heel Nederland te 
bereiken, mensen verhalen te laten delen om zo meer begrip en respect voor elkaar te 
verwerven.   
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6.3 CultuurGidsen 
6.3.1 Den Haag 

Periode:  
Fasen: 5 
Fase 0: Voortraject – zomer 2015 
Doel: randvoorwaarden inventari-
seren waaronder vraagstukken in 
de wijk, draagvlak en lokale part-
ners.  
 
Activiteiten fase 1:  
8 november 2015 - wervingsbijeen-
komst met Theatertafels 
Doel fase 1: draagvlak creëren voor 
bewoners: het werven van deelne-

mers voor de activiteiten. 
 
Activiteiten fase 2: training CultuurGidsen 
Doel fase 2: deelnemers opleiden om zelfstandig of in samenwerking met anderen klein-
schalige culturele evenementen te organiseren 
 
Activiteiten fase 3: introductieworkshops Verhalenvertellers 
Doel fase 2: werving van Verhalenvertellers voor vervolgproject Verhalenvertellers en de 
productie ‘Liefde’.  
 
Fase 4: Minifestival 
Alle deelnemers presenteren zich voor publiek. 
 
Fase 5: Verduurzaming: 
Na afloop van het traject worden deelnemers lid van de ZID Academy. ZID Academy heeft 
als doelen: borging, binding met ZID, overdracht van kennis en vaardigheden en een brug 
slaan tussen beschikbare vrijwilligers en organisaties in de kunst- en cultuursector. 
Resultaten 

Fase Bijeenkomsten Aantal 
activi-
teiten 

Deelnemers Bezoekers 

Fase 1 8 november 2016: Wervingsbijeenkomst: 
Theatertafels in het Laak Theater 

1 6 48 

Fase 2 Training CultuurGidsenl 10 23 n.v.t. 
Fase 3 Verhalenvertellers – introductie workshops 3 20 n.v.t. 

Fase 4 Eindfestival de Culturade 1 23 120 
Ver-
duurza-
ming 

ZID Academy 4 35 (eerste bijeenkomst -  
Amsterdam) 
11 (tweede bijeenkomst – Den 
Haag) 
17 (masterclass PR / fondsen 
werven – Amsterdam) 
 6 – Pakhuis de Zwijger – discus-
sieavond ‘Bewoners maken de 
stad’ 

Aantal bezoe-
kers presenta-
tie in Theater 
de Vaillant: 
85. 
 
Aantal bezoe-
kers Liefde 
HIER:  
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Verhalenvertellers – 8 work-
shops en een presentatie – aan-
tal deelnemers:  
6 in het Vadercentrum 
4 in het Huis van de Grootmoe-
ders 
6 in het Laak theater 
6 in de Lukaskerk 
Productie Liefde HIER: 
19 deelnemers – 3 presentaties  

Première op 
17 februari 
2017 – 120 
Voorstelling 
op 19 decem-
ber – 120 
Voorstelling 
op 11 maart 
(Amsterdam): 
nog onbe-
kend. 

 
 
Partners:   het Laak Theater, Theater de Vaillant, ADAM – Vadercentrum Den Haag, Huis 
van de Grootmoeders, Lukaskerk / Stichting STEK. 
 
Inhoud:  
Tijdens dit traject werd er kennis gemaakt met de talenten van de buurtbewoners uit de 
wijken Laak en de Schilderswijk in Den Haag.  
Er is een intensieve training gegeven waarin buurtbewoners werden opgeleid tot Cultuur-
Gids, zodat zij hun eigen activiteiten in hun wijk kunnen (mede) organiseren. 
Na de training zijn er workshops Verhalenvertellers georganiseerd, samen met een aantal 
CultuurGidsen. Het project Verhalenvertellers is in november 2016 afgesloten met een 
presentatie in de Vaillant. Dit organiseerde ZID tezamen met de Lukaskerk / Stichting STEK 
in Den Haag.   
In het najaar is ZID gestart met de productie van LIEFDE HIER, in nauwe samenwerking met 
het Laaktheater. De voorstellingen hebben plaatsgevonden in februari 2017. Er volgt nog 
een voorstelling in Amsterdam op 11 maart 2017. Daarna zullen de deelnemers ook nog 
betrokken worden bij de voorstelling in Amersfoort (31 maart 2017) en Amsterdam (29 
april 2017). 

 
CultuurGidsen Den Haag tijdens de Culturade in Laaktheater  
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6.3.2 Geuzenveld 
 

 
Periode:  
Fasen: 4 
Fase 0: Voortraject – januari 2016 
Doel: randvoorwaarden inventarise-
ren waaronder vraagstukken in de 
wijk, draagvlak en lokale partners.  
Activiteiten fase 1:  
19 maart 2016 - wervingsbijeenkomst 
met presentaties van CultuurGidsen 
Amsterdam en Den Haag en intake. 
Doel fase 1: het werven van deelne-

mers voor de training. 
Activiteiten fase 2: training CultuurGidsen 
Doel fase 2: deelnemers opleiden om zelfstandig of in samenwerking met anderen klein-
schalige culturele evenementen te organiseren 
Activiteiten fase 3: Minifestival 
Alle deelnemers presenteren zich voor publiek. 
 
Na afloop van het traject worden deelnemers lid van de ZID Academy, een platform van 
creatieve stadsmakers. ZID Academy biedt ondersteuning in de vorm van een help-desk, 
inspiratiedagen en masterclasses en een platform waar deelnemers elkaar onderling sti-
muleren, motiveren en ondersteunen. 

 
Culturade in ’t Pluspunt, Huis van de Wijk Geuzenveld  

 

 

18 



 

 

ZI
D 

 

 

Resultaten 
 

Fase Bijeenkomsten Aantal acti-
viteiten 

Deelnemers Be-
zoe-
kers 

Fase 1 19 maart 2016: Wervingsbijeenkomst: Informatiebij-
eenkomst met presentaties van CultuurGidsen uit 
Amsterdam en Den Haag 
24 maart 2016: informatie- en intakebijeenkomst. 

2 4 40 
 
 
 

Fase 2 Training CultuurGidsen  10 28  n.v.t. 
Fase  Eindfestival de Culturade 1 25 65 
Na-
traject 

Verduurzaming / ZID Academy 13 15 Theatertafels ZID The-
ater 
6 Open Podium Cof-
feemania Eigenwijks 
6 Open Podium Cof-
feemania Eigenwijks 
17 (masterclass PR / 
fondsen werven – Am-
sterdam) 
6 – terugkombijeen-
komst 
8 - Rembrandparkfestival 
16 – Pakhuis de Zwijger – 
discussieavond ‘Stadsbe-
woners spelen de hoofd-
rol 
42 – NL Doet dag  
10 – terugkombijeen-
komst 
65 – Here We Are – 
Liefde 
8 – VerhalenVanger 
workshops – 5, 13 en 21 
mei 2017 

50 
 
50 
 
60 
 
n.v.t. 
 
 
n.v.t. 
 
1000 
 
80 
 
 
 
60 
n.v.t. 
 
400 
 
250 

 Daarnaast hebben CultuurGidsen deelgenomen aan de 
productie Liefde NU van ZID Theater en aan het Explo-
reZ festival in december 2016.  

   

 
 
 
Partners:   Hoofdpartner: Stichting Eigenwijks – Huis van de Wijk Amsterdam Geuzenveld 
(Pluspunt). Vrijwilligerscentrale Nieuw West, Stichting Vooruit, Stichting de Brug, de OBA, 
en het Rembrandparkfestival.  
 
Inhoud:  
Tijdens dit traject werd er kennis gemaakt met de talenten van de buurtbewoners uit Am-
sterdam Nieuw West - Geuzenveld.  
Er is een intensieve training gegeven waarin buurtbewoners werden opgeleid tot Cultuur-
Gids, zodat zij hun eigen activiteiten in hun wijk kunnen (mede) organiseren. Tijdens de 
verduurzaming in 2016/2017 werden zij meegenomen in de activiteiten rondom het festi-
val ExploreZ, de productie Liefde en het project VerhalenVanger in 2017. 
 
 
   

 

19 



 

 

 

 
 
 

ZI
D 

 

 
 
6.4 ZID Academy 
ZID Academy staat voor kennisoverdracht en talentontwikkeling. De Academy verbindt alle 
vrijwilligers en young professionals die bij ZID een training hebben gevolgd in het kader 
van CultuurGidsen, verhalenvertellers of buurtacteurs. Er worden trainingen, workshops, 
masterclasses en inspiratiedagen georganiseerd. Daarnaast heeft ZID Academy een help-
deskfunctie – vrijwilligers kunnen blijvend ondersteuning krijgen bij het organiseren van 
hun activiteiten en door middel van een besloten forum elkaar stimuleren en ondersteu-
nen. 

De vrijwilligers gebruiken hun kennis en ervaring om culturele activiteiten in hun omgeving 
op te zetten en zo bij te dragen aan een beter woon- en leefklimaat in hun buurt. Daar-
naast ontwikkelen ze via hun werkzaamheden als vrijwilliger en het volgen van de work-
shops voortdurend hun vaardigheden die in het dagelijks leven goed van pas komen. 

In eerste instantie werd de ZID Academy opgericht voor alle deelnemers aan CultuurGid-
sen. Inmiddels is de Academy uitgegroeid tot een netwerk van alle deelnemers aan pro-
jecten van ZID, die verbonden willen blijven aan het theater en zich willen inzetten voor de 
buurt. 

In 2016 is er 2 juli een landelijke bijeenkomst over PR en Marketing bij ZID Theater gehou-
den, een succesvolle dag waar de deelnemers aangaven meer te willen leren hierover. 15 
december werden de deelnemers uitgenodigd voor het programma Buurtcommunities in 
Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door ZID en Pakhuis de Zwijger. 

Op dit moment zijn er 65 buurtbewoners uit verschillende steden lid van de Academy. Er is 
een actieve facebookpagina en de website www.zidacademy.nl . Er zijn 3 landelijke inspi-
ratiedagen geweest, en lokaal terugkomstbijeenkomsten op aanvraag. De Academy wordt 
gecoördineerd door Susanne Hazen.  

In 2017 wordt de academy doorontwikkeld en wordt er onderzocht hoe het digitale plat-
form het beste ingezet kan worden, zodat alle deelnemers er actief gebruik van maken.  

 

Activiteit Stand van zaken Aantal  Deelnemers 

Maandelijkse  
spreekuren / helpdesk / 
individuele supervisie / 
begeleiding 

Realisatie: 
Er zijn veel individuele contactmomenten geweest met 
de deelnemers. Zie verder onder hoofdstuk 3.1. – Eva-
luatie. 

160 
gesprekken 
van 1 tot 
1,5 uur.  

85 betrokken deelnemers 

Digitaal 

Community platform 

 

Realisatie: 
Er is een separatie website ‘ZID Academy’, op deze 
website is informatie te vinden over de CultuurGidsen, 
Verhalenvertellers en Buurtacteurs. Naast algemene 
informatie stellen de vrijwilligers zich voor op deze 
website.  

n.v.t. Aantal ‘geregistreerde’ deel-
nemers:  
Amsterdam: 64 
Den Haag: 53 
Amersfoort: 33  
Totaal: 150 deelnemers 

Aantal deelnemers die zich 
via www.zidacademy.nl profi-
leren: 29  
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Er is een separate Facebookpagina ‘ZID Academy – Cul-
tuurGidsen’. De buitenwereld kan zo kennismaken met 
de CultuurGidsen. 

 

 

 
Aantal aangesloten deelne-
mers gesloten facebook-
groep: 53 

 

Bijeenkomsten 3 maal 4 bijeenkomsten per locatie 

 

 

12 

 

 

 

Inspiratiebijeenkom-
sten / masterclass 

Realisatie: 

In het kader van ZID Academy is er de masterclass ‘PR 
en fondsenwerving’ geweest’ 

In het kader van de verduurzaming van CultuurGidsen 
Den Haag, Geuzenveld en Amersfoort hebben we nog 
een aantal collectieve bijeenkomsten gehouden. We 
hebben hiervoor gekozen om de community te ver-
sterken. ‘Offline’ contact tussen de deelnemers uit ver-
schillende steden is essentieel om de ‘online’ commu-
nicatie te bevorderen. 
 
Masterclass ‘Hoe maak ik mijn dromen waar?’ 
 
Inspiratiebijeenkomst ‘stadsbewoners spelen de hoof-
drol’. 

Inspiratiedag ‘NL DOET, 11 maart – Liefde voor Altijd’ 

 
Programma ‘Here We Are – Liefde’ – stadsschouwburg 
Amsterdam. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17 (en een syllabus voor alle 
deelnemers van ZID Aca-
demy) 
 
 
 
 

 

35 
 
16  
 
 
42 
 
400 mensen publiek waaron-
der 65 deelnemers ZID Aca-
demy. 

 
Partners:   Stichting Eigenwijks (Amsterdam Nieuw West), Cultuurboerderij Nieuwe Erven 
(Amersfoort), Laaktheater (Den Haag), Theater de Vaillant (Den Haag) 
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6.5 Caravan Next | ExploreZ 
In het kader van ons internationale samenwerkingsproject Caravan Next, organiseerde ZID 
Theater twee festivals met de naam ExploreZ: een kleine versie in maart en een grote ver-
sie in december. Hieraan hebben 3112 bezoekers en 673 deelnemers en  100 internatio-
nale gasten  deelgenomen. Het festival vond plaats op diverse locaties in Amsterdam, zo-
wel in theaters als in buurtcentra, de OBA, Pakhuis de Zwijger en ‘gewoon’ op straat.  
ZID vertegenwoordigt Nederland binnen Caravan Next, een grootschalig samenwerkings-
verband van Europese ‘Social Community Theatre’ organisaties. In diverse projecten ont-
moeten professionele makers en stadsbewoners elkaar. Van september 2015 tot februari 
2019 creëren de diverse, betrokken organisaties ‘Social Community Theatre’ evenementen 
in 16 verschillende Europese landen.  

We zijn trots dat we als kleine organisatie een internationaal festival hebben neergezet 
dat veel nieuwe deelnemers en publiek bij elkaar heeft gebracht en ervoor heeft gezorgd 
dat we in theaters, bij cultuurinstellingen, in wijkcentra, parken, straten en pleinen van de 
stad een artistiek positief geluid konden laten horen. Zoals Jaap van Zweden het formu-
leerde dat kunst er juist toe doet, dat het voedsel voor de ziel en geest is en dat het zorgt 
voor de binding in de maatschappij.  

Onze ambitie is om ExploreZ jaarlijks terug te laten komen, als een bijzonder festival dat in 
zijn hart verbindend is en de diverse mensen die Amsterdam rijk is, kan inspireren om de 
creativiteit in hun leven op te zoeken door deel te nemen, te maken, zich artistiek te ont-
wikkelen en door kennis en ervaringen uit te wisselen met (inter)nationale gasten, makers 
en deelnemers.   

In mei 2016 heeft ZID deelgenomen aan het festival Art saves Beauty in Turijn, met het 
project TheaterTafels, dat tot stand kwam in samenwerking met de lokale deelnemers, 
kunstenaars en ZID acteurs; in september 2016 was ZID op BITEF – Belgrade. Daar heeft 
ZID Theater de theatertour ‘All about Love’ gemaakt in co-productie met POD Theater uit 
Belgrado; In oktober 2016 was ZID vertegenwoordigd bij het festival “Roots” in Kreta, Grie-
kenland, met de theaterlezing: The actors eye and the fast moving world van Sebo Bakker, 
een van de oprichters van ZID.  
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6.5.1 ExploreZ Maart 

 
Periode: 10-13 Maart 2016 
Activiteiten:  
- publieksbijeenkomst Buurtcommunities in Pakhuis de Zwijger 
- Eat, Meet and Greet met internationale partners en Open Podium in de Honingraat 
- Theatertour door Amsterdam West en Nieuw West 
- Internationale editie Theatertafels 
- Uitvoering Empty Chair in Vondelkerk 
- Uitvoering Here We Are in Vondelkerk 

 
Empty Chair in Vondelkerk 
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Programma: 
 

 

6.5.2 ExploreZ December 
 
Periode:12-18 december 

Activiteiten: 
 
Het festival werd samengesteld uit:  
 
- Een dagprogramma (ochtend en mid-
dag):  
Dit bestond uit workshopspresentaties 
en dialogen door bijzondere, internatio-
nale makers die voor het eerst in Ne-
derland te zien waren.  

- Avondprogramma’s met voorstellin-
gen: 
Er waren maar liefst vijf nieuwe produc-
ties te zien, waaronder de voorstelling 
Liefde NU van ZID Theater. De diverse 
voorstellingen waren ontstaan door sa-
menwerking tussen Amsterdammers, 
ZID Theater en zijn internationale part-
ners. Elk avondprogramma had een 

uniek karakter en werkte met verschillende disciplines, zoals theater, dans en muziek. 
Hieronder worden de programma onderdelen Flamenco Kitchen, We Are The Future, 
Bread and Songs en Hartstochttour uitgelicht.  
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Flamenco Kitchen 

 
 
Flamenco Kitchen is een artistieke, interculturele ontmoeting tussen flamenco dans en an-
dere lokale dans- en muziekstijlen dat Amsterdam rijk is. Het concept is van de Spaanse 
choreografe Juana Casado van Atalaya/TNT uit Sevilla. Zij is een van de bekendste flamen-
cochoreografen in Spanje. Ze heeft diverse prijzen gewonnen voor haar inzet flamenco te 
vernieuwen en toegankelijk te maken.  

Doel:  
Verschillende culturen op een laagdrempelige manier bij elkaar brengen door middel van 
dans, muziek en eetrituelen.  

Doelgroep: 
Buurtbewoners van alle leeftijden en sociaal, culturele achtergronden. 

Eindresultaat: 

Een mooie ontmoeting tussen dansers en wijkbewoners in de Westside in Slotermeer.  
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We Are The Future 

 
Een theatrale presentatie over hoe jonge mensen hun toekomst zien in Europa.  

Doel:  
Jongeren uit verschillende landen een dialoog laten aangaan over hun eigen identiteit en 
toekomstvisies. Onder begeleiding van theatermakers hieruit een multi-disciplinaire voor-
stelling maken bestaande uit videoportretten, dans, theater en muziek en deze presente-
ren aan publiek, waarmee ze in dialoog gaan.  

Doelgroep: 
Met het project wilden we ‘kwetsbare’ jongeren de kans geven om hun stem te laten ho-
ren.  
 
Eindresultaat: 
In het eindresultaat lieten jonge mensen hun eigen toekomst in Europa zien, met video-
portretten, dans, theater, muziek en performance. Daarnaast werden de resultaten van de 
workshops die op de Weekend Academie gegeven waren gepresenteerd door designer 
Jesse Dijksman en theaterdocent Jeritza Toney. 
 
 
Bread and Songs 
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Bread&Songs is de Amsterdamse vertaling van het concept Barter van ODIN Teatret / Nor-
disk Theaterlaboratorium uit Denemarken. Het een theatraal concert over religie en liefde. 
Deze editie is een uitwerking van Empty Chair dat in maart is uitgevoerd in de Vondelkerk 
op het ExploreZ festival. 

Doel:  
Het samenbrengen van groepen van verschillende culturele en religieuze achtergronden 
om uiteindelijk een artistiek programma neer te zetten dat inzicht biedt in de wijze 
waarop verschillende religies het geloof belijden, en waar de overeenkomsten zitten.  

Doelgroep: 
Publiek: Volwassenen met een interesse voor religie en theater.  
Deelnemers: Religieuze groepen uit diverse culturen met een openheid naar andere reli-
gieuze groepen. 

Eindresultaat: 
Een prachtige voorstelling van 10 verschillende religieuze groepen in de OBA. De groepen 
lieten hun eigen muzikale tradities zien en traden samen op.  
 
Hartstochttour 

 
Tijdens de Theatertour werden Amsterdam West en Nieuw-West aan de hand van een 
theatrale tocht met zang, theater en dans opnieuw ontdekt. Doordat er op ‘gewone’ plek-
ken een creatieve performance werd gehouden, kregen deze plekken een ander karakter.  
 
Doel: 
De wijken op een andere manier beleven. Verbinden van bewoners en organisaties in de 
wijk. 

Doelgroep: 
Buurtbewoners  

Eindresultaat: 
De tour bestond uit twee delen. In het eerste deel ging men langs bij locaties waar bewo-
ners, ondernemers en kunstenaars elkaar ontmoetten. In het tweede deel ging de tour let-
terlijk op bezoek bij bewoners in hun huis en tuin.  
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Langs de routes waren er verrassende optredens en hartverwarmende verhalen en lie-
deren uit verschillende landen en culturen door de deelnemers en internationale partner. 
Bij de bewoners die de groepen in hun huiskamers uitnodigden, ontstonden mooie – en 
soms zeer emotionele situaties - intimiteit en spontaniteit vloeiden samen. De tours ein-
digden in de Westside, waar de finale van ExploreZ plaatsvond en alle partners en deelne-
mers nog een keer in een feestelijke sfeer bij elkaar kwamen.  
 
Programma: 
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7 Organisatie en personeel 
 
7.1  Structuur  
De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij het bestuur van de 
Stichting ZID bestaande uit: Wasilis Psathas (voorzitter), Alice Leek  (penningmees-
ter), Wendy Ripassa (secretaris).  De dagelijkse leiding van ZID bestaat uit een algemeen 
en artistiek leider (Karolina Spaic), artistiek begeleider (Sebo Bakker). De opdracht voor 
deze leidinggevenden is om financiële ambities te vertalen in een organisatiestructuur 
waarbij het personeel de gestelde ambities kan realiseren.  

De vaste organisatiestructuur, naast de dagelijkse leiding, bestaat uit: zakelijk leider, pro-
jectcoördinators, productie leider, PR medewerkers en een fondsenwerver. Deze vaste 
kern van 8 medewerkers wordt aangevuld met een aantal vrijwilligers en stagiaires, in de 
rol van assistent productie, PR etc. Het artistieke team is samengesteld uit een aantal the-
ater en dans docenten/ spelers, dat per seizoen wisselt, tussen de 4 en 7 personen. Daar-
naast is er een vaste groep van 10 buurtacteurs/ vrijwilligers en stagiaires. 

 
7.2 Personeel  
 
7.2.1 Bestuur 
De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij het bestuur van de 
Stichting ZID bestaande uit:  
 

Voorzitter: Wasilis Psathas 
Secretaris: Wendy Ripassa 
Penningmeester: Alice Leek 
 
Het bestuur vervult een onbezoldigde functie.  
 

7.2.2 Organisatie  
In 2016 werkten de volgende mensen mee aan onze projecten: 

Zakelijk Advies 
Willem van der Craats / Bureau Point 
 
Directie 
Algemeen & Artistiek Leider: Karolina Spaic 
Artistiek Begeleider: Sebo Bakker 
 
Projectmedewerkers: 
Zakelijke leiding: Malou Lintmeijer 
Projectcoördinatie CultuurGidsen, ZID Academy, Verhalen: Susanne Hazen 
Productie ExploreZ maart: Lianne Bloemen 
Productie ExploreZ December: Inge Koks 
Productie Liefde: Loulou Sjerps 
Dramaturg | script Liefde: Celine Buren 
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Dramaturg | assistent regie Liefde: Andrada Simo 
Stagiaires: Sifra de Vries, Anouk van ’t Wout, Kris-Anne Mulder, Anne Roffel 
Publicitair medewerker: Ester Stoelinga 
Publicitair medewerker (vrijwilliger): Marjanne van der Molen 
 
Artistiek team 
Theaterdocenten: Daan Bosch, Claribel Rodriquez, Joske Daamen 
Professionals: Ista Bagus Putranto, Claribel Rodriquez, Joske Daamen 
Buurtacteurs kern team: Mahmoud Ibrahim, Gökhan Aksoy, Marieke Lucas en Nanda 
Jagdew, Ortwin Sjoe Sjoe, Barry Romeijn, Steven Bosch, Lara Bakker, Emmanuel Lucas, 
Imane Bekkaoui, Tina Pereira Filipe. 
 
Boekhouding 
Accountant: Carla Custers / RekenErop 
Administratie: Sevda Dizdar 
 
Fondsenwerver 
Ellen Blom  
 
 

8 Fondsen en partners 
 
De projecten en producties van ZID konden dit jaar niet van stand komen zonder de bijdra-
gen van: Stadsdeel Amsterdam West, Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, Gemeente Am-
sterdam, Oranje Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Kansfonds, Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, VSB Fonds, Creative Europe Programme of the European Union, Prins Bern-
hard Cultuurfonds 

Vaste samenwerkingspartners in Amsterdam West en Nieuw West zijn de stadsdelen, Ta-
lentenbeurs West, ABC West, Stichting Eigenwijks en de Vrijwilligerscentrale. Ook organi-
saties als Resto van Harte, Rembrandparkfestival, Kolenkit leeft,  Blik op Talent en WOW 
zijn vaste partners. Combiwel, Honingraat, Coffeemania, Buurtcamping Slotermeer, Eigen-
wijks, Stichting Vooruit, Stichting Gouden Manen en OBA zijn organisaties waarmee ZID 
voor verschillende projecten regelmatig met succes samenwerking zoekt. Landelijk werken 
we samen met Resto van Harte. In Den Haag zijn onze hoofdpartners Laaktheater en Thea-
ter Valliant. In Amersfoort hebben we een samenwerking met De Nieuwe Erven en Wijk-
centrum Het Klokhuis. 

ZID biedt permanent stageplaatsen voor de opleiding Docerend Theatermaker van de HKU 
en voor de CMV - opleidingen van Amsterdam en Utrecht. De jonge makers geven we de 
kans om zich verder in de praktijk op het gebied van community theater te ontwikkelen. 
Sommigen gaan daarna als professional bij ZID aan de slag.   

 

Sinds 2011 werkt ZID samen met Toneelgroep Amsterdam. Eerst in het kader van het pro-
ject  ‘Het beste van twee werelden’, nu wordt de samenwerking voortgezet omdat zowel 
TGA als ZID er van leren. In 2017 kwam dit verband weer tot uiting. 
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Internationaal opereert ZID in een netwerk met onder andere Cultureel centrum Dar Am-
sterdam in Larache, Marokko, in opdracht van Gemeente Amsterdam, en sinds 2014 met 
partners in de V.S zoals het Corner Stone theater. Ook is er in 2015 een groot Europees 
project Caravan Next begonnen, waar community art theaters uit 13 Europese landen aan 
meedoen.  

Al deze samenwerkingspartners zorgen samen met ZID voor het succes van de projecten. 
ZID houdt daarom met elke partner goed contact, weet welke projecten bij wie passen en 
kijkt altijd naar een goede match voor de doelgroep. Ook staat ZID altijd open voor nieuwe 
partners en is hier actief naar op zoek.  

 

 

Hartstochttour tijdens ExploreZ in december 
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© Dit jaarverslag is een uitgave van Stich-
ting ZID, april 2016 

 
Jaarrekening 
Reken Er Op 

 
Redactie 
Karolina Spaic (eindredactie), 
Malou Lintmeijer 
 
Fotografie 

Maria Morales, Marieke Lucas 
en Karolina Spaic. 

 
ZID Theater 
De Roos van Dekamaweg 1 
1061 HR Amsterdam 
T 020 488 84 49 
info@zidtheater.nl 
www.zidtheater.nl 

 

 

 

 

Winnaar West Art prijs voor project 
CultuurGidsen 

 

 

 

32 

mailto:info@zidtheater.nl

	2 Inleiding
	3 Speelveld
	4 Visie en doelstellingen ZID Theater
	4.1  Kernwaarden
	4.2 Doelstellingen:

	5 ZID in Beeld 2016
	6 Producties & Projecten 2016
	6.1 Producties Liefde
	6.1.1 Amsterdam Liefde Nu
	6.1.2 Den Haag Liefde Hier
	6.1.3 Amersfoort Liefde Hier & Nu

	6.2 VerhalenVertellers
	6.2.1 Verhalenvanger

	6.3 CultuurGidsen
	6.3.1 Den Haag
	6.3.2 Geuzenveld

	6.4 ZID Academy
	6.5 Caravan Next | ExploreZ
	6.5.1 ExploreZ Maart
	6.5.2 ExploreZ December


	7 Organisatie en personeel
	7.1  Structuur
	7.2 Personeel
	7.2.1 Bestuur
	7.2.2 Organisatie


	8 Fondsen en partners

