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Inleiding 
 

Een palet van Vrijheid  

In 2018 ging ZID Theater door de wijken van Amsterdam (Nieuw-West, West 
en Noord) op zoek naar verhalen over Vrijheid. Hieruit werden vier produc-
ties gemaakt, die uiteindelijk in het internationale festival ExploreZ door ZID 
in september 2018 werden vertoond. 
We vroegen de bewoners naar hun gevoel van vrijheid in hun buurt, en de 
stad. Mochten ze zichzelf zijn? Hoe verhoudt de individuele vrijheid zich tot 
een steeds groter en duurder wordende stad?  
 
Werkwijze  
Met deze vragen gingen de theatermakers van ZID op zoek naar antwoorden, 
en lieten buurtbewoners hun eigen verhalen vertellen in verschillende vor-
men: op het podium, in een video, in gedichten en verhalen.  
Ze traden op tijdens 5 mei viering, op diverse informele podia in de wijken, 
zoals Huis van de wijk de Boeg, de voormalige Augustanakerk, Van Eesteren 
museum , de Buurtbuik, Ru Paré, Rembrandtparkfestival.  
 
Het doel was niet alleen verhalen over vrijheid te verzamelen, maar ook om 
mensen (weer) nader tot elkaar te brengen en te verbinden. We wilden een 
positief geluid laten horen en bewoners zelf aan het woord laten. Doordat 
we met bewoners creatief aan de slag gingen, zorgden we voor participatie 
in de verschillende wijken en verbonden we diverse culturele groepen met 
elkaar. 
 
Verbinden met partners 
Een andere doelstelling was om buurtorganisaties, informele podia en buurt-
bewoners meer met elkaar te verbinden. We hebben dit jaar intensief sa-
mengewerkt met verschillende partners in West, Nieuw-West en Noord. 
Hieruit zijn producties ontstaan die uiteindelijk op grotere podia zoals het 
OBA Theater, Podium Mozaïek, Theater de Meervaart en ITA hebben plaats 
gevonden.  
ZID maakt artistieke producties die geworteld zijn in de belevenis van de 
wijkbewoners en die als artistieke producties zowel in de wijken als op de 
stedelijke podia en internationaal te zien zijn. Hierdoor blijft ZID een grote 
impact creëren met de producties die divers en inclusief zijn. 
 
In de wijken van Amsterdam worden voorstellingen en projecten gereali-
seerd, waarin maatschappelijke thema’s in artistieke producties vertaald 
worden.  Op deze wijze zijn diverse projecten gerealiseerd, zoals ‘West talks 
2’ - een project met kinderen van 10 tot 13 jaar over het thema armoede - , 
‘No- Solo’ - een productie speciaal gemaakt voor en met jongeren over het 
thema eenzaamheid - en diverse projecten met behulp van de methodiek 
‘VerhalenVanger’, waarmee levensverhalen gedeeld en verteld worden. Met 
deze projecten zijn er nieuwe verbindingen tussen mensen tot stand ge-
bracht.  
 
ZID Theater is trots op de nieuwe verbindingen die zij met organisaties en 
buurtbewoners heeft gemaakt. Elk jaar groeit het aantal deelnemers bij ZID 
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en wordt ZID een duurzame partner van verschillende maatschappelijke en culturele orga-
nisaties.  
 
ExploreZ festival 
Dit was ook te zien tijdens het internationale multidisciplinaire festival ExploreZ, dat ZID 
voor de 4e keer organiseerde in het kader van het Europese samenwerkingsverband Cara-
van Next. Het is een uniek festival, zowel voor Amsterdam als voor Nederland, dat kunst 
en haar sociale impact met elkaar verbindt, zowel op lokaal als internationaal niveau. 
 
ZID hoopt deze stijgende lijn in 2019 en 2020 te kunnen doorzetten, mede door het op-
nieuw positioneren van het  gebruik en programma’s in  haar eigen zaal. Dankzij de subsi-
die van Sociale Helden West kunnen we onze zaal verbouwen en nog meer bewoners uit-
nodigen voor onze evenementen. We beginnen in 2019 met het produceren van de maan-
delijkse, multidisciplinaire, culturele podia, waaraan stagiaires van de theateropleidingen 
ARTEZ en HKU als programmeurs werken. ItakhaZa in onze mooie  zaal.  
 
In dit verslag leest u de gerealiseerde activiteiten, de hoeveelheid deelnemers en de be-
haalde doelstellingen. Separaat is het financiële jaarverslag inclusief de balans 2018 bijge-
voegd. 
 

 
 
Foto: Touria Meliani,  wethouder kunst en cultuur opende het Explorez Festival in Podium Mozaïek 
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Waarom ZID doet wat het doet, vloeit voort uit twee, onderling verbonden, sterke behoef-

ten die de theatermakers van ZID voelen: een artistieke en een maatschappelijke. De artis-

tieke behoefte komt voort uit ZID's wens voor innovatie binnen (de productie van) theater 

en de tweede verwijst naar de inspiratie die zij haalt uit de authentieke verhalen van men-

sen en de wens om mensen iets terug te geven: een luisterend oor en een artistieke erva-

ring. En als gevolg daarvan: nieuwe verbindingen en empowerment. Drs. S. Trienekens, Ur-

ban Paradoxes, 2018 

 
Prijs de Gouden Caleidoscoop van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

ZID speelde op het Vuurol festival in Lage Vuursche ‘Liefde Nu’. Een delegatie van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie verraste ZID met een bezoek en reikte ZID de Gouden Calei-
doscoop uit voor de projecten in de Provincie Utrecht, die ZID in de periode 2017-2018 
had uitgevoerd.  
 

 
 
Eind van het jaar en begin van 2019 

Op 13 januari 2019 werd eigenlijk het resultaat duidelijk van het werk dat ZID in 2018 deed 

in de wijken, in andere steden, met jonge makers en internationale kunstenaars, tijdens de 

presentatie van Here We Are – Vrijheid. Het programma werd in een overvolle Rabozaal, 

geopend door wethouder kunst en cultuur Ronald Mauer samen met Stadsdeelvoorzitter 

Fenna Ulichki. Onder leiding van moderator Babs Gons, met meer dan 500 bezoekers tra-

den de trotse deelnemers uit Amsterdam op, jong en oud, samen met de buurtacteurs en 

professionele makers van ZID en met gastkunstenaars uit binnen- en buitenland.  

Terugkijkend was 2018 voor ZID Theater een belangrijk jaar. We hebben onze naam veran-

derd van Community Art & Performance Center naar City Art & Performance Center.  

De stad verandert in hoog tempo en Amsterdam Nieuw -West, West en Noord veranderen 

mee. De tweedeling in de stad wordt steeds groter. Thema’s als inclusiviteit en diversiteit 
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in de kunst zijn nu de belangrijke topics. ZID Theater is al vanaf 15 jaar geleden werkzaam 

in de twee stadsdelen waar we op de grens gevestigd zijn.  

Met onze expertise, onze kennis en producties kunnen we andere culturele instellingen in-

spireren en motiveren om anders over kunst na te denken. Als kunst voor iedereen be-

doeld is, en dat zou het moeten zijn, dan moeten we bij de wijk beginnen. En niet bang zijn 

om de prachtige producties en projecten die in de wijk ontstaan ook op de grote podia zo-

als ITA (stadsschouwburg van Amsterdam) en de internationale festivals te laten zien.  

Vandaar dat we de wijk zien als een laboratorium. Een werkplaats en onderzoeksruimte, 

van waaruit we de komende jaren de hele stad willen bedienen.   

 
 

1.  Realisatie Activiteiten van ZID in 2018 
 
1.1 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. 

- Werkmethoden delen zowel nationaal als internationaal. 

- Het maken van artistieke, multidisciplinaire producties 
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Producties & Projecten 2018 
 

1.2 Kunstparticipatie en educatie 
Op het gebied van kunstparticipatie en educatie heeft ZID Theater in 2018 de volgende 

projecten uitgevoerd: 

 

- West Talks II –met en voor kinderen (12 – 14 jaar) rondom het thema ‘armoede’ 
- No Solo –jongeren over het thema ‘eenzaamheid’ 
- Ithakaza – maandelijks cultuurpodium, door jonge makers 
- Zomerexpeditie – multidisciplinair workshopprogramma voor kinderen (6 -12 jaar) 
- VerhalenVanger + - storytelling met ouderen 
- CultuurGidsen training met een gemengde groep van statushouders en Amster-

dammers 
- ZID Academy - cultuurgidsen vervolgtraject in Amsterdam Nieuw West 
- West We Can II – een project om vrijwillige inzet te vergroten met een samen ont-

worpen A-Z Talentenspel 

 

1.2.1 West Talks II 
Van september 2018 tot en met februari 2019 heeft ZID Theater het project West Talks II 

uitgevoerd. Dit project heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Bos en Lommer-

school (september – december 2018) en stichting Weekend Academie (november 2018 – 

februari 2019).  In dit project zijn kinderen van 10-13 jaar en volwassenen aan de slag ge-

gaan met thema’s rondom armoede.   

In dit project hebben we het thema armoede en thema’s die daar mee samenhangen op 

een creatieve wijze bespreekbaar gemaakt en de subjectieve beleving van armoede ‘aan 

het licht’ gebracht. Tevens is er informatie gegeven over voorzieningen voor mensen met 

een krappe portemonnee.  

Voor de meeste kinderen vormden de workshops een eerste kennismaking met kunst en 

cultuur.  

Ouders en andere volwassenen kregen een goodybag met daarin informatie over voorzie-

ningen die de Gemeente Amsterdam biedt voor mensen met een krappe portemonnee.  

Bij dit project waren zo’n 90 kinderen betrokken en 100 volwassen. 

 

1.2.2 No Solo 
Van september t/m december 2017 deed ZID Theater, in samenwerking met de GGD en 
De Alliantie, mee met het experiment Maak je Wereld aan de Aanpak Eenzaamheid van de 
Gemeente Amsterdam. Met jongeren tussen 14 en 18 jaar uit Nieuw-West gingen we op 
een creatieve manier in gesprek over het onderwerp Eenzaamheid. 
Van september 2018 t/m januari 2019 gaven we vervolg aan het project onder de naam 
No Solo.  
In het traject uit 2017 hebben we veel met jongeren gesproken en hebben zij samen met 
ZID scenes ontwikkeld, waarin eenzaamheid onder jongeren verbeeld werd. In het vervolg 
van het traject hebben de jongeren bijgedragen aan het ontwikkelen van de methode, die 
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we op meerdere plekken kunnen inzetten om met jongeren over eenzaamheid te spreken. 
De jongeren deden mee aan het interactieve programma en gaven feedback, zodat wij de 
methode zo konden aanscherpen dat het goed aansluit bij hun belevingswereld.  Ook wer-
den ervan tevoren met jongeren workshops gedaan waarin input werd geleverd voor de 
scenes. 
 
De doelgroep was jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Dit kunnen scholieren zijn of groepen 
jongeren die elkaar op andere plekken ontmoeten zoals bij Dock of New Metropolis. 
Het zijn ‘doorsnee’ jongeren waarmee we het thema eenzaamheid bespreekbaar maken. 
De jongeren die wij aanspraken voor dit project komen uit Nieuw-West. We hebben met 
het project 250 jongeren bereikt.  
 
Het project heeft op verschillende locaties plaats gevonden: 

• Calvijn college 

• B.A.C.K. locatie van Dock 

• New Metropolis (dependance van pakhuis de zwijger Nieuw-West) 

• ITA (voormalig Stadschouwburg Amsterdam) (scenes werden gespeeld voor een 

publiek van 550 man) 

• ZID Theater 

 
Ontwikkelen Werktool met als doel verduurzaming 

Er is een werktool ontwikkeld. Dat is een interactief programma van 90 min geworden: 

een methode om met jongeren te spreken over eenzaamheid. Het programma is een mix 

van theater scènes en interactieve opdrachten die aansluiten op de scènes rondom het 

thema eenzaamheid en de dialoog rondom dit thema openen. Dit programma is gemaakt 

voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar 

Het hoofddoel van de methode  is het gesprek openen over het onderwerp, eenzaamheid 

bespreekbaar maken. We creëren ruimte in het gesprek met vragen als: Wat is eenzaam-

heid, wie is er eenzaam? Ken jij iemand die eenzaam is of ben jij het misschien? Ben ik wel-

eens eenzaam? 

De methode is ontwikkeld door theatermaker Daan Bosch van het ZID Theater, met een 

team van twee stagiaires en 4 acteurs/muzikant/dansers. Met de input van jongeren van 

Calvijn College, DOCK en New Metropolis zijn de scènes ontwikkeld en de opdrachten ge-

maakt.   

 

1.2.3 Ithakaza – maandelijks cultureel podium 
In 2018 is ZID gestart met Ithakaza. Dat is een maandelijks programma op een vrijdag-

avond bij ZID Theater in Amsterdam. Makers in verschillende disciplines kunnen zich pre-

senteren aan het publiek: Singer- songwriters, dans, theater, rap, installaties, poëzie, mu-

ziek en allerlei mengvormen zijn welkom op deze avonden.  

In 2018 vonden de podia plaats op: 28 oktober, 23 november en 21 december. Aan deze 

avonden doen gemiddeld 16 artiesten mee en het publiek telt gemiddeld 75.  
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1.2.4 Zomerexpeditie 
ZID Theater organiseerde voor kinderen van 6 t/m 12 jaar twee weken lang de ZID Zomer 
Expeditie tijdens de zomervakantie. 
Een week vol leuke workshops, binnen en buiten! De laatste dag was er een presentatie.  
Tijdens de expeditie gaan de kinderen aan de slag met rap, video,  fotografie, streetart, 
verhalen en maskers maken.  

100 kinderen hebben meegedaan aan de zomerexpedities. 

 

1.2.5 VerhalenVertellers voor ouderen 
In 2018 hebben we het VerhalenVanger+ uitgevoerd – een storytelling project met oude-

ren. 

VerhalenVanger is een werkmethode die bestaat uit een gezelschapsspel en een reeks 

workshops. Deze methode is – in de jaren 2015 – 2017  - ontwikkeld door ZID om levens-

verhalen met elkaar te delen en hierdoor meer begrip en respect voor elkaar te creëren.  

In een serie workshops leren de deelnemers op theatrale manier hun eigen verhaal te ver-

tellen. De verhalen gaan over zaken die hen zelf bezig houden en worden in een mooie 

presentatie verwerkt, die aan publiek getoond kan worden. Het VerhalenVanger-spel heeft 

met zijn unieke werkwijze bewezen dat er geïnspireerde en creatieve uitwisselingen tus-

sen de deelnemers kunnen ontstaan. 

Levensverhalen en actuele verhalen van de mensen uit de buurt zijn de drijvende kracht 

voor de artistieke processen. 

VerhalenVanger +  richt zich speciaal op senioren van 65+ en is uitgevoerd van november 

2017 tot en met september 2018 in Amsterdam West en Nieuw- West.  Met het gezel-

schapsspel VerhalenVanger gaven we workshops, voerden gesprekken, organiseerden 

evenementen en, niet in de laatste plaats, vertelden verhalen aan elkaar. Meer dan 75 

mensen hebben deelgenomen aan het project en hebben hun verhaal met ons, met elkaar 

en met buurtgenoten, jong en oud, gedeeld. Op de presentatiedagen kwamen buurtbewo-

ners van verschillende leeftijden om de verhalen te beluisteren en te beleven. 

Speciaal aan het project was ook dat het thema ‘vrijheid’ als vertrekpunt werd genomen, 

om vervolgens daaraan op een persoonlijke manier invulling te geven. Dat zorgde voor een 

geweldige diversiteit van verhalen, waarin steeds vanuit een andere invalshoek het thema 

werd benaderd. Betekenisvolle verhalen, die aanzetten tot nadenken en nieuwe inzichten 

verschaften. 

De deelnemers waren zeer enthousiast over het spel. De kaarten die er bij horen, brachten 

hun vaak net een stapje verder in hun herinnering of verbeelding en stimuleerden hen om 

het verhaal nog persoonlijker te maken. 

Ter afsluiting werden verrassende presentaties gegeven door de deelnemers, in buurtcen-
tra, in een museum, op een festival, in de kerk en in de bibliotheek.  
Er is een geschenkboekje gemaakt waarin de mooiste verhalen zijn opgenomen, die voor 
een ieder die wil als inspiratiebron kunnen dienen voor de projecten in de toekomst. Zie 
voor de digitale versie: https://issuu.com/polanenab/docs/verhalenvan-
gers_v8_web_14122018 
 

https://issuu.com/polanenab/docs/verhalenvangers_v8_web_14122018
https://issuu.com/polanenab/docs/verhalenvangers_v8_web_14122018
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Om een beeld te krijgen van dit project zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=fSGILu9d7JE&fbclid=IwAR20vix3Wcaqciww5GswSU4r

ju5OybiWgG1mK09vCK8hkSVEASF2Svur39Y 

https://www.facebook.com/4en5meiamsterdam/videos/1655307837881059/Uzpf-

STE2MDQxMDkzODgzNzoxMDE1NjMzMTcwMjg0MzgzOA/ 

https://youtu.be/x1xDrXu25AU 

Aan dit project hebben 95 senioren deelgenomen. Met de kleine presentaties en de 

grote presentaties hebben zo’n een 1485 bezoekers bereikt.  

 

1.2.6 CultuurGidsen voor de Statushouders/ Riekerhaven 
Dit traject was specifiek opgezet voor een gemengde groep van jonge statushouders en 

jong volwassenen die in Nederland geboren waren en vond plaats in samenwerking met 

Startblok Riekerhavan. Dit project was al in november 2017 gestart en in het kader van dit 

project was er in december 2017 een wijkevent ‘Meet and Greet’ waar de bewoners pre-

sentaties gaven en waarin culturele uitwisseling en Vrijheid en Vrede centraal stonden. 

Van Januari tot en met april 2018 volgden 20 deelnemers de vervolgworkshops, waarin ze 
zelf creatief aan de slag gingen.  

Dit heeft geleid tot deelname aan: 

We Make the City: 

Van 20 t/m 24 juni vond in heel Amsterdam het festival We Make the City plaats. Er waren 

verschillende programma’s en activiteiten van organisaties in alle wijken van Amsterdam. 

ZID Theater nam ook deel.  

De Staat van God / Uran Religions. 

Op 21 juni 2018 vond er het evenement ‘De Staat van God / Urban Religions plaats in Pak-

huis de Zwijger. Tijdens deze avond werd de religieuze context van Amsterdam onderzocht 

en hoe religie anno 2018 de stad vormt. ZID Theater liet deze avond een deel van haar per-

formance Bread & Songs zien. Bread & Songs is een interculturele, cross-religieuze uitwis-

seling door middel van muziek, dans en rituelen van verschillende religieuze groepen. Op 

deze avond presenteerden Abdullah, Abdel, Sultan, Aimy, Sofia en Rogier - 6 Syrische ar-

tiesten die aan de workshopreeks deelnamen.  

Preview ExploreZ Festival 2018 – 22 juni. 

Op vrijdag 22 juni presenteerde ZID het voorlopige programma voor het internationale, 

multidisciplinaire festival ExploreZ dat plaatsvond van 22 – 30 september 2018. 

Een avond met dans, muziek en theater – een voorproefje van diverse voorstellingen die 

tijdens het festival te zien waren. Naast andere presentaties droeg Georgis een gedicht 

voor en speelden Abdullah, Abdel, Sultan, Aimy, Sofia en Rogier weer.  

Nieuw Sloten festival 

Op het Nieuw Sloten festival hebben 3 deelnemers hun verhaal gepresenteerd.  

https://www.youtube.com/watch?v=fSGILu9d7JE&fbclid=IwAR20vix3Wcaqciww5GswSU4rju5OybiWgG1mK09vCK8hkSVEASF2Svur39Y
https://www.youtube.com/watch?v=fSGILu9d7JE&fbclid=IwAR20vix3Wcaqciww5GswSU4rju5OybiWgG1mK09vCK8hkSVEASF2Svur39Y
https://www.facebook.com/4en5meiamsterdam/videos/1655307837881059/UzpfSTE2MDQxMDkzODgzNzoxMDE1NjMzMTcwMjg0MzgzOA/
https://www.facebook.com/4en5meiamsterdam/videos/1655307837881059/UzpfSTE2MDQxMDkzODgzNzoxMDE1NjMzMTcwMjg0MzgzOA/
https://youtu.be/x1xDrXu25AU
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Voorts hebben deelnemers geparticipeerd in de producties:  

Free Voices en Bread & Songs (zie hoofdstuk 6.3.) en de Ithakaza’s – maandelijks terugke-

rende cultuurpodium bij het ZID Theater. 

 

1.2.7 ZID Academy - cultuurgidsen vervolgtraject in Amsterdam Nieuw West 
Dit traject was al in 2017 gestart. In december 2017 sloot deze training af met de Cultu-

rade in Huis van de Wijk België. 

In 2018 namen deze CultuurGidsen deel aan het vervolgtraject dat als doel heeft verduur-

zaming door middel van de ZID Academy 

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. 

Er waren terugkombijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, aanvullende workshops om 

vrijwilligerswerk nog beter uit te voeren, inspiratiebijeenkomsten.  

Deelnemers hebben meegedaan aan het project VerhalenVanger+ en aan het ExploreZ fes-

tival in september 2018 en de training Talentenspel. 

 

1.2.8 West We Can II – A-Z Talentenspel 
Het A-Z Talentenspel is ontwikkeld door het ZID Theater en vrijwilligers in Stadsdeel Am-

sterdam West als onderdeel van het programma Wij Zijn West. 

In opdracht van het stadsdeel West werkte ZID in 2016 aan het project Wij Zijn West – een 

programma met als doel de inzet van vrijwilligers in het stadsdeel te vergroten. In dat jaar 

heeft ZID een succesvolle tool, een gezelschapsspel samen met de bewoners gerealiseerd. 

In 2017 heeft ZID een project uitgevoerd met bewoners met als doel het werven van vrij-

willigers met oog voor persoonlijke talenten van mensen. Hieruit is de tool ‘A-Z Talenten-

spel’ gerealiseerd. Het spel helpt potentiele vrijwilligers hun eigen talenten te vinden en 

wat voor soort vrijwilligerswerk hier het beste bij past. Het spel werd geïntroduceerd op 

de Vrijwilligersdagen van het stadsdeel West op 18 en 19 maart 2018. ZID gaf eveneens 

een training tot spelleider van het Talentenspel A-Z?  

Het A-Z Talentenspel kan gebruikt worden door vrijwilligers en professionals die een vol-

gende stap willen maken in hun werk en organisaties die vrijwilligers begeleiden en of naar 

(vrijwilligers)werk verwijzen. Ook wordt het spel al toegepast in het onderwijs om jonge-

ren meer informatie en inspiratie over (vrijwilligers)werk te geven. 

 

1.2.9. Wekelijkse theatertraining als basis   
Elke woensdagavond  is er een theatertraining van ZID, gegeven door regisseuse Karolina 

Spaic en acteur Sebo Bakker, en met een groep jonge makers w.o. theaterdocent  Daan 

Bosch, en choreograaf Joske Damen. Dit is een training voor buurtacteurs tezamen met 

professionals, dansers, acteurs en zangers. Het is een interdisciplinaire training waarin be-
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weging, stem en spel naar voren komen. Ook worden er scènes gemaakt en geïmprovi-

seerd. De training is bedoeld voor iedereen die met ZID wil meespelen, zowel buurtbewo-

ners, amateurs als semi-professionals en professionals.  

Naast technische oefeningen uit het fysieke theater, wordt druk gewerkt met improvisa-

ties en het creëren van acteursmateriaal voor de nieuwe projecten en voorstellingen. 

Hierin gaan de professionele makers en buurtacteurs onderzoekend en creatief aan de 

slag met eigen levensverhalen en met de verhalen die uit de buurt opgehaald zijn. Bij ZID 

begint alles met het trainen met elkaar. Zowel jonge als ervaren spelers, dansers en muzi-

kanten als andere geïnteresseerden kunnen aan de training kosteloos meedoen. Uiteinde-

lijk wordt uit de grote groep deelnemers gezamenlijk een groep samengesteld die het 

nieuwe programma of productie gaat spelen. De groep bestaat vaak uit een aantal ervaren 

buurtacteurs en een groep nieuwe deelnemers, samen met een aantal professionele ac-

teurs.  Door deze unieke samenstelling overstijgen de producties die hier in West worden 

gemaakt het lokale karakter en worden ook landelijk en internationaal vertoond.  

 

Met deze groep maakt ZID Theater haar theaterproducties en evenementen. De groep 

wordt steeds groter door toestroom van nieuwe buurtacteurs uit andere lokale projecten 

van ZID Theater. Deelnemers uit die projecten nemen ook deel aan andere producties die 

ZID maakt.  

 

 

1.3 Theaterproducties en het festival ExploreZ 
 

Het jaar 2018 stond voor een groot deel in het teken van het ExploreZ festival dat plaats-

vond van 22 september tot en met 30 september.  

Naast workshops, conferenties en masterclasses waren er maar liefst 5 eigen producties te 

zien: 

- Lost City  
- Bread & Songs 
- Balkan Kitchen 
- Free Voices 
- Intersection – make you choice 
- Onze Vrijheid 

 

Als klap op de vuurpijl was ook het Odin Teatret uit Denemarken te zien met de perfor-

mance ‘Great Cities under the moon’. 

 

Naast bovengenoemde voorstellingen heeft ZID Theater ook deelgenomen aan de ‘Stille 

Kracht’ – een samenwerking met ITA Amsterdam 

 

1.3.1 ExploreZ festival in Amsterdam en Den Haag 
Van 22 tot en met 30 september 2018 organiseerde ZID Theater – City Art & Performance 
Center uit Amsterdam de vierde editie van het ExploreZ festival met als thema “de Nieuwe 
Vrijheid”. De opening werd verzorgd door Touria Meliani, wethouder kunst en cultuur Am-
sterdam. 
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In de 8 dagen van het festival werden op 11 locaties in Amsterdam en Den Haag 7 eigen 
festivalproducties en programma’s gepresenteerd. Daarnaast was in Theater de Meervaart 
het Deense gezelschap ODIN Teatret te zien met de voorstelling Great Cities Under the 
Moon. Deze voorstelling werd ingeleid door oprichter en regisseur Eugenio Barba. 
 
Conferenties, voorstellingen, concerten, open podia, dit waren allemaal programmaonder-
delen van het festival! ZID Theater zelf kwam met haar nieuwe voorstelling uit: Lost City. 
In totaal hadden we 5395 bezoekers en 824 actieve deelnemers! 
 
Het ExploreZ festival staat voor: meedoen, kijken, beleven, discussiëren en creëren. 
Het is een multidisciplinair festival dat kunst en sociale impact met elkaar verbindt, zowel 
op lokaal als internationaal niveau. Het uitgangspunt voor het ExploreZ festival is om een 
platform te creëren dat de relatie onderzoekt tussen (podium)kunsten en de maatschap-
pelijke impact ervan, in een internationale context. 
ZID werkte voor ExploreZ 2018 samen met culturele en maatschappelijke partners uit Am-
sterdam, Den Haag en Amersfoort. Oorspronkelijk zou dit project alleen in Amsterdam en 
deel in Den Haag plaatsvinden. Echter wegens wijzigingen in medewerkers verliep de sa-
menwerking met onze partners in Den Haag, minder soepel dan verwacht. Er deed zich 
een andere samenwerking met Amersfoort voor en die zijn we vervolgens aangegaan. 
Onze partners waren: Conservatorium van Amsterdam, Podium Mozaïek, Ru Paré, Theater 
de Meervaart, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, het van Eesteren 
Museum, het Rembrandtparkfestival, Voedseltuin IJplein, Theaterstraat Noord, het 
Laaktheater in Den Haag, het Zuiderparktheater Den Haag en Vuurol, Lage Vuursche. 
Onze internationale partners waren: het Odin Teatret uit Denemarken, Omma Studio The-
ater uit Griekenland, Teatr Brama uit Polen, POD Teatar uit Servië, DAR Amsterdam uit 
Marokko, Madam Fortuna uit België en Ternype Dance uit Italië. 
 
Het ExploreZ festival maakte deel uit van het grootschalige EU-project Caravan Next, 
waarin ZID Nederland vertegenwoordigde in een netwerk van 14 landen. Het project werd 
mede ondersteund door Creative Europe. In de afgelopen vier jaar zijn er 3 edities ge-
weest in Amsterdam en 1 in Belgrado, Servië. 
Gezien het succes van dit project met belangrijke resultaten waarin ZID haar unieke rol heeft 
bewezen dat ze in staat is diverse partijen te verbinden met elkaar en een bijdrage kan leve-
ren aan vernieuwende artistieke ontwikkelingen die direct verbonden zijn met Amsterdam en 
haar bewoners, wil ZID graag doorgaan met het organiseren van de ExploreZ festivals. Het 
unieke aan dit festival is dat het kunstenaars, stadsbewoners, stakeholders, sociaal-culturele 
organisaties en internationale expertise met elkaar verbindt. Hieruit ontstaan nieuwe kunst-
vormen die communiceren met een breed, gedeeltelijk nieuw en divers publiek. ZID is zich 
bewust dat we met de financiers, partners en stakeholders in gesprek moeten gaan hoe we 
het ExploreZ festival kunnen continueren en zou graag met het VSB fonds in gesprek willen 
gaan over een vervolg. 
 
Met het festival en zijn voorbereiding en spin-off hebben we 824 actieve deelnemers be-
reikt en 5395 bezoekers.  
Zeven internationale partners deden actief mee in het programma. We hebben bij 13 (cul-
turele) instellingen een optreden of presentatie verzorgd, Verder waren we tijdens het fes-
tival aanwezig in de openbare ruimte van Amsterdam West, Nieuw—West en Noord. 
 
U kunt hier een impressie van ExploreZ 2018 zien:  
https://explorez.nl/nl/het-internationale-cross-over-explorez-festival-2018-was-een-
groot-succes/ 
 

https://explorez.nl/nl/het-internationale-cross-over-explorez-festival-2018-was-een-groot-succes/
https://explorez.nl/nl/het-internationale-cross-over-explorez-festival-2018-was-een-groot-succes/
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1.3.2 Lost City – een productie van ZID ensemble 
Speeldata: 

Zondag 23 september 2018, 16.00 uur een preview tijdens de festival opening – “De 

Nieuwe Vrijheid”, bij Podium Mozaïek 

Zaterdag 29 september 2018 van 13.00 – 17.00 uur in het Van Eesterenmuseum – 4 voor-

stellingen 

Zaterdag 3 november 2018 om 23.00 uur en om 23.45 uur in het van Eesterenmuseum – 2 

voorstellingen tijdens de Museumnacht. 

Zondag 13 januari 2019 – ITA 

 

Met het  thema de vrije stad, ging ZID Theater in verschillende stadsdelen op zoek naar 

hoe bewoners vrijheid ervaren. Regisseuse Karolina Spaic onderzocht de stadsdelen West 

en Nieuw-West en maakte de voorstelling Lost City: over de stad en de zoektocht naar de 

persoonlijke vrijheid van de mensen die in de stad wonen. 

Karolina Spaic en het spelersensemble van ZID, samengesteld uit professionals en buurtac-

teurs, reageren met passie en engagement op de vraag hoe de vrijheid van het individu 

zich verhoudt tot de stad waarin wij leven. 

 

 
 

De spelers maken zich los van regels en ingesleten conventies die van buitenaf worden op-

gelegd en ze stellen zich open voor het echte contact met de ander. 

Zij zoeken naar oplossingen voor onze stad, die dreigt te bezwijken onder de druk van het 

leven van alledag en de continue hectiek die ons opjaagt. 

Het beste reddingsmiddel lijkt de mens zelf te zijn, de enige verbindende kracht. De mens 

die als geen ander zijn drijfveren kan ombuigen, een omslag kan maken in zijn denken en 

daarmee een nieuwe weg in kan slaan. 

De performances worden uitgevoerd in een cross-over van disciplines: theater, dans, mu-

ziek en beeldende kunst. De performance is een levende expositie, bestaande uit theatrale 

performances. Het publiek had een beleving waarbij realiteit de ontmoeting aangaat met 

theatraliteit en waar theatraliteit inspeelt op het dagelijkse leven.  

https://www.zidtheater.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lost-City_klein.jpg


 

 

 

 

 
 
 

 

ZI
D

  

 

14 

Credits: 

Concept en regie: Karolina Spaic, Tekstadvies: Wendela de Vos 

Dramaturgieadvies: Leonieke de Groot, Muziek: Fiora Beuger 

Regie- en productieassistent (stage): Eva Owens 

Artistieke team: Daan Bosch, Sebo Bakker 

Performers: 

Sebo Bakker, Ista Bagus Putranto, Jos Daamen, Claribel Rodriguez Castillo 

Performers/ Buurtacteurs: Senad Agovic, Gökhan Aksoy, Lara Bakker, Naïma Baraka, Ste-

ven Bosch, Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew, Emmanuel Lucas, Marieke Lucas, Miriam 

Maan, Barry Romeijn, Sibel Sahin, Ortwin Tjon Sjoe Sjoe 

Eindpresentatie 1: Lost City van het ZID Theater, o.l.v. Karolina Spaic: 
Karolina Spaic en het spelersensemble van ZID, samengesteld uit professionals en buurtac-
teurs, reageren met passie en engagement op de vraag hoe de vrijheid van het individu 
zich verhoudt tot de stad waarin wij leven. De performance is een levende expositie, be-
staande uit theatrale performances. De voorstelling werd gespeeld in het Van Eesteren-
museum aan de Sloterplas in Nieuw-West. Het verleden van de locatie inspireerde tot het 
vertellen van nieuwe verhalen over de stad van nu. De performance werd geopend door 
de wethouder kunst en cultuur van Nieuw –West Ronald Mauer.  
Het publiek had een beleving waarbij realiteit de ontmoeting aangaat met theatraliteit en 
waar theatraliteit inspeelt op het dagelijkse leven.  

 

 
Over vrijheid in de stad 
Lost City, de nieuwe theatrale performance van ZID Theater, gaat over de stad, maar dit 
keer gaan we de discussie over die stad omkeren. We gaan het niet hebben over de pro-
blemen, de politiek, de voors en tegens van een grote stad, maar we gaan het hebben 
over de zoektocht van de mensen die in die stad wonen, die samen de stad van nu vor-
men. Over hun relatie met de stad. 
De performers van ZID gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: Wonen we in een 
stad waar we onszelf mogen zijn? Hoe verhoudt zich de vrijheid van het individu tot de 
stad waarin we leven? Zijn we vrije mensen in die stad en is er nog ruimte over in de stad 
om die vrijheid op een andere, eigen manier in te vullen? 
Regisseuse Karolina Spaić en het avontuurlijke spelersensemble van ZID, bestaande uit 
professionals en buurtacteurs, reageren met passie en persoonlijke betrokkenheid op al 
deze vragen. 
Een bijzondere locatie 
Het prachtige nieuwe gebouw van het Van Eesterenmuseum en de bijzondere plekken 

https://www.zidtheater.nl/wp-content/uploads/2018/07/Lost-City_klein.jpg
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rond de Sloterplas spelen een bijzondere rol in de performances tijdens het ExploreZ festi-
val. Het zijn locaties waar het verleden als het ware inspireert tot het vertellen van nieuwe 
verhalen over de stad van nu. 
De spelers maken zich los van regels en ingesleten conventies die van buitenaf worden op-
gelegd en ze stellen zich open voor het echte contact met de ander. 
Zij zoeken naar oplossingen voor onze stad, die dreigt te bezwijken onder de druk van het 
leven van alledag en de continue hectiek die ons opjaagt. 
Het beste reddingsmiddel lijkt de mens zelf te zijn, de enige verbindende kracht. De mens 
die als geen ander zijn drijfveren kan ombuigen, een omslag kan maken in zijn denken en 
daarmee een nieuwe weg in kan slaan. 
 
Eindpresentatie 2: Rembrandtparkfestival 
Op 30 september kwamen alle deelnemers van 2018 bij elkaar in het Rembrandtpark, om 
nog 1 keer op te treden en te luisteren naar andere verhalen en presentaties.  

 

 
Lost City in het Van Eesterenmuseum 
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1.3.3 Bread & Songs – een theatraal concert waar religie en rituelen bij elkaar 
komen 

 

 

Eindpresentatie Bread&Songs, Centrale Bibliotheek Amsterdam 

Speeldata:  

Grote presentatie 27 september Centrale OBA 250 bezoekers 

Kleine (deel) presentaties:  

21 juni 2018, pakhuis de zwijger tijdens we make te city/de staat van god, 150 bezoekers 

7 september 2018 in de Augustanahof op locatie 50 bezoekers 

23 september 2018 Podium Mozaïek -  150 bezoekers 

13 januari, ITA – 500 bezoekers  

 

Deelnemers: 

Aantal deelnemers totaal aan het project: 100 

Aantal verschillende culturele groepen die mee deden aan het project: 11 verschillende 

achtergronden. Turks, Grieks, Syrisch, Nederlands, Peruaans, pools, Oekraïens, U.S., Slo-

veens, Marokkaans, Indonesisch 

Aantal dat meedeed in de eindpresentatie: 60 mensen  

 

Inhoud:  

Bread&Songs in een Amsterdamse vertaling van het samenwerkingsproject tussen het 

ODIN Teatret en het ZID theater. Samen met verschillende groepen uit Amsterdam maakte 
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theatermaker Daan Bosch een bewerking van de Odysseus met als thema’s vrijheid en los-

laten.  

Vanuit verschillende religieuze en culturele oogpunten gingen wij op zoek naar deze ver-

schillende uitingen van vrijheid binnen verschillende Amsterdamse groepen, we gebruik-

ten daarvoor zang, rituelen, poëzie en muziek. 

 

Doel:  

Het bij elkaar brengen van verschillende mensen met verschillende culturele en religieuze 

achtergronden in een artistiek theatraal concert rondom het verhaal van Odysseus. Door-

dat iedereen een eigen inhoudelijke bijdrage levert aan het geheel ontstaat er een kunst-

werk van en voor de Amsterdamse gemeenschap. Er vindt een culturele kruisbestuiving 

plaats tussen de deelnemers en de toeschouwers krijgen een kijkje in de keuken van an-

dere culturen en religies. 

 

Doelgroep:  

Publiek: Volwassenen met een interesse voor religie, culturele gebruiken en theater.  

Deelnemers: Religieuze groepen uit diverse culturen met een openheid naar andere reli-

gieuze groepen. 

Werkwijze: 
Een groep jonge makers, onder leiding van regisseur Daan Bosch van ZID Theater werkte 
het concept van het verhaal van Odysseus uit. Hierbij werden betrokken: acteur Noufri 
Bachdim, zangeres Karima el Fillali en componist Selim Dogru.    
De kleine presentatie (die later een onderdeel van de voorstelling was) presteerden we op 
verschillende plekken in Amsterdam: Tijdens We Make the City in Pakhuis de Zwijger; de 
opening va ExploreZ in Podium Mozaiek en op locatie bij een van de deelnemers in de her-
bestemde kerk Augustanahof. 
 
Na de ontmoetingen, repetities en kleine presentaties, repeteerden alle groepen samen 
om te werken aan de grote voorstelling. In de grote voorstelling had Daan een professio-
nele acteur, zangeres en componist ingeschakeld om de rode lijn te kunnen bewaken. 
Deze professionals waren op verschillende manieren al betrokken bij het proces. 
De eindpresentatie was in de Centrale OBA. Het Gebouw van de OBA werd in zijn geheel 
gebruikt om de kunstenaars en deelnemende groepen zo goed mogelijk tot hun recht te 
laten komen. 
 
Regie: Daan Bosch (ZID Theater) i• Muzikale begeleiding : Selim Doğru • Partners: ReART 
wereldmuziek koor,  Karima el Fillali, acteur: Noufri Bachdim, statushouders van Ece taal-
school, Augustanahof, Rogier Vos, Margarita Catalina, gospelkoor The Revivals, Claribel 
Rodriguez,  
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Eindpresentatie Bread&Songs, OBA Theater 

 

1.3.4 Balkan Kitchen – muziek, poëzie en dans uit Balkanlanden 
Speeldata:  
28 september 20.30 uur, Ru Paré, Amsterdam Slotervaart, aantal bezoekers: 120  
 
Aantal deelnemers: 30  
 
 

 

Deelnemers en publiek dansen bij Balkan Kitchen, Ru Pare 
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Artistiek begeleiding: 
Sebo Bakker (ZID Theater) Aimy Weber (stagiaire Artez Zwolle), Hans Krikke ( Ru Pare Slo-
tervaart), Luk Nys – artistieke leiding Madam Fortuna (Antwerpen), Antonis diamantis 
(Omma Theatre Griekenland), Branca B.Bajic (POD theater Serbia) Manolis Iskis dancing 
(Nederland) Abi Vural, Ivana Nikolic (Terype dance) (Roma dans) De Karavaan( Roma mu-
ziek uit Antwerpen) 
 
Inhoud:  
Balkan Kitchen was een artistieke ontmoeting en uitwisseling met als centraal thema de 
Balkan zijn verhalen en bewoners. Een culturele avond waarin we konden kennismaken 
met de tradities van de Balkan. Een avond waarin dans, gesprekken, eten en muziek, po-
ezie werden beleefd en doorgegeven. Speciaal voor dit project werkte ZID Theater samen 
met Madam Fortuna en hun opzwepende muzikale project De Karavaan, met Roma muzi-
kanten uit Antwerpen. Madam Fortuna maakt theater- en muziekvoorstellingen met een 
mix van professionelen en liefhebbers. De projecten worden gekenmerkt door zijn diversi-
teit, zowel etnisch als op vlak van generaties. Met Griekse dans, Roma Muziek, voordracht 
en theater en met de geweldige input van onze  internationale partners uit Servië en Grie-
kenland werd dit een onvergetelijke avond. 
 
Werkwijze:  
Door intensief samen te werken met verschillende organisaties en verschillende disciplines 
werd een bijzondere avond vormgegeven. Voorafgaand aan de avond zelf was er een le-
zing door Luk Nys over zijn werk in Antwerpen met Roma muzikanten. Er is samengewerkt 
met de internationale gasten in het theatraal vormgeven van de avond. Door middel van 
een maaltijd met korte optredens, het delen van verhalen en het luisteren naar muziek, 
werd er afgesloten met de band De Karavaan. Gasten werden meegenomen in een reis 
door de Blaken en de avond werd een culturele beleving. 
 
Artistiek: 
De artistieke verantwoordelijkheid lag bij theatermaker van het ZID Sebo Bakker en de in-
ternationale partners POD Theater (Servië), Omma theater (Griekenland) en Madam 
Forutna (België).  
Verschillende muzikanten en schrijvers, met hun roots in de Balkan hebben ook hun me-
dewerking verleent en waren een onderdeel van het programma. Voornamelijk het multi-
disciplinaire karakter van Balkan Kitchen en een verband met de keuken van de Balkan 
heeft ervoor gezorgd dat het een geslaagde event was.  
Ook is er vooraf samengewerkt met de locatie Ru pare en verschillende organisaties. Door 
voorafgaand intensief uit wisselen en aan muzikaal en theatraal te werken werd er een 
format gevonden die voor alle leeftijden en doelgroepen te volgen was. 
 
Resultaten:  
We kunnen niet anders spreken van een geweldig succes. De samenwerking met de host 
organisatie Ru Pare in Slotervaart, Hans Krikke, heeft een geweldige input gegeven aan 
verdere samenwerking. De avond zelf was zeer geslaagd door de subtiele verweving van 
het interdisciplinair werken. Nier te vergeten is de maaltijd gemaakt door de vrijwilligers 
van Ru Pare. Tijdens de maaltijd was er ruimte voor spontane optredens en voordrachten 
door de bezoekers. 
  
Evaluatie: 
Balkan Kitchen heeft ervoor gezorgd dat we op meerdere fronten nieuwe sterke partners 
hebben gevonden waar in de toekomst verder mee samen gewerkt kan worden, zowel de 
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makers als de organisatie van Ru Pare. Ook het aspect van Internationale expertise/ uitwis-
seling is zeer belangrijk geweest en vruchtbaar. Bezoekers uit de wijken hebben kennis ge-
maakt met internationale artiesten en het heeft ervoor gezorgd dat mensen over hun 
(vooroordelen) heen hebben kunnen stappen. Ook hebben we wederom gemerkt dat de 
kunstdisciplines dans en muziek een belangrijk onderdeel zijn voor een evenement als het 
Explorez festival. De culturele rijkdom uit de Balkan landen heeft ons allemaal op meerder 
niveaus geraakt en beroerd. 
 

1.3.5 Free Voices 
Voor het Explorez festival 2018 is intensief samengewerkt met het Conservatorium Am-
sterdam, de afdeling CPL. Creative Performance Lab. Een intensieve muzikale theatrale 
voorstelling was het resultaat, Free Voices.  
Voorafgaande aan de voorstelling is door Sebo Bakker 3 keer een workshop gegeven, 
hierin werd het thema besproken en gewerkt aan muzikaal theatraal materiaal. Daarna is 
Jan Ferslev – ODIN Teatret -  in 2 intensieve training/ workshops aan de gang gegaan om 
het eindresultaat vorm te geven. De prachtige voorstelling Free Voices, was daar het resul-
taat van.  
Hieraan hebben ook 3 lokale poets uit Nieuw West meegedaan, eigen werk geschreven 
vanuit het thema de nieuwe vrijheid en laten horen.  

Speeldata:  
26 september 2018 – Theater Meervaart – 60 bezoekers 
29 oktober 2018 – Conservatorium Amsterdam – 40 bezoekers 
13 januari 2019 – Here We Are – Vrijheid – in ITA (stadsschouwburg Amsterdam), een pro-
gramma van het ZID Theater in samenwerking met toneelgroep Amsterdam - 500 bezoe-
kers 

Free Voices was een programma vol muziek, poëzie en spoken word, samengesteld in sa-
menwerking met studenten van het Conservatorium van Amsterdam en de dichters uit de 
CultuurGidsen trainingen.  
Free Voices vond plaats onder leiding van Jan Ferslev (ODIN Teatret) en Sebo Bakker (ZID 
Theater). 
 

 

Free Voices, 26 september 2018 – tijdens het ExploreZ festival – foto Marieke Lucas 



 

 

 

 

ZI
D

  

 

21 

 

1.3.6 Intersection – make you choice 
Speeldata:  
Zaterdag 20 september: Intersection tijdens Onze Vrijheid @ Voedseltuin Amsterdam 
Noord 
Zondag 21 september: Intersection tijdens opening De Nieuwe Vrijheid@Podium Mozaiek 
Zaterdag 29 september: Intersection @ ZID Theater 
Zondag 30 september: verschillende scènes tijdens Rembrandtparkfestival. 
Deelnemers: 40 jongeren 
Publiek: 1000 
Workshops: 20 
 

 

Deelnemers Intersection tijdens opening Podium Mozaïek 

Een groep internationale jongeren en jonge makers bevraagt zichzelf en elkaar over het 
maken van keuzes en de (betrekkelijke) vrijheid die zij daarbij genieten/voelen. Samen 
zoeken zij de grenzen van het eigen lijf op, stoeien zij met hun afhankelijkheid van de 
groep, persoonlijke (culturele) historie en proberen zij een plek te vinden waar de kracht 
van het collectief en individuele vrijheid samen komen.  Veertig jongeren uit Nederland, 
Polen, Griekenland, Servië, Marokko en Italië creëren samen een multidisciplinair event. 
Met dans, theater, muziek en performances.  
 
Werkwijze:  
Het voortraject begon in Amsterdam, Griekenland en Polen. De geselecteerde jongeren 
gingen met de makers van ZID (Joske Daamen), Brama (PL, Jenny Crissy) en OMMA (Gr, 
Antonis Diamantis) aan de slag met scènes over Vrijheid. Op 20 september begon in Ne-
derland een 10-daagse Creative LAB, waar alle deelnemers in de zaal van ZID Theater met 
elkaar de dialoog over Vrijheid aangingen en uit de resultaten een performance maakte. 
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De groep stond onder begeleiding van Joske Daamen.  De jongeren kregen verschillende 
workshops van andere makers en leerden verschillende theater en danstechnieken.  
 
Artistiek: 
Om de artistieke kant van het project te waarborgen, hebben we professionele theaterma-
kers en gevraagd de jongeren te begeleiden naar de eindpresentatie. In Nederland was dit 
de choreagraaf Joske Daamen, die vanaf juni met de geselecteerde jongeren in repetities 
aan de slag ging met de vorm van de uiteindelijke performance. Doordat de jongeren alle 
workshops die tijdens ExploreZ werden gegeven konden volgen, werden er verschillende 
dans/zang en theatertechnieken bijgebracht.  
  
Begeleiding: Artistieke begeleiding: Joske Daamen (ZID Theater en ICK). Partners:  Jenny 
Crissy - Teatr Brama (PL), Branka Bajic - POD Teatar (Servië) Antonis Diamantis (OMMA 
Teatar, GR)  
 
Deelnemers: 12 jongeren uit Amsterdam, 12 uit Griekenland, 12 uit Polen, 2 uit Marokko, 
2 uit Italië   
 

 
Eindpresentatie Intersection, 29 september ZID Theater 
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1.3.7 Onze vrijheid – Amsterdam Noord 

Speeldata:  
Zaterdag 22 september 2018: Onze vrijheid Theatertour doorlopend van 14:00 tot 16:00 
@Voedseltuin Ijplein, Amsterdam Noord – Aantal bezoekers: 80 
Zondag 30 september 2018: Verschillende uitvoeringen @ Rembrandpark Amsterdam 
West – Aantal bezoekers: 500 

In samenwerking met: Theaterstraat Amsterdam Noord, Voedseltuin IJPlein. 

 

Onze Vrijheid, regie Anouke de Groot, Theaterstraat: 

Anouke de Groot ging op zoek naar verhalen over vrijheid in Amsterdam Noord. Een eer-

ste moment voor een ontmoeting met bewoners was een dag in de Voedseltuin Ijplein, 

waar verschillende festiviteiten plaatsvonden en waar Anouke meerdere kennismakings-

workshops gaf. Geïnteresseerde bewoners konden zich opgeven voor gesprekken. Anouke 

interviewde 80 mensen, waarvan ze 15 uitkoos voor de vervolgworkshops (15). Men hen 

maakte ze een audiotour.  

Op de dag van de presentatie werd het publiek individueel meegenomen aan de hand op 

een route vanuit de voedseltuin. Op deze route stonden op verschillende plekken, zoals op 

muren langs de route of de stoep met krijt een aantal vragen geschreven over vrijheid. 

Vragen die ook aan de deelnemers waren gesteld. De route leidde naar een bankje op de 

dijk aan het water van het IJ. Daar gaf de publieksbegeleider een mp3speler aan het pu-

bliek met de audiotrack om daar rustig aan het water naar te luisteren. Aan het einde van 

de audiotrack, de compositie van persoonlijke verhalen over vrijheid, mocht de bezoeker 

de koptelefoon weer afzetten. Hen werd een 3tal kaarten voorgehouden met een vraag 

erop (die ook in de interviews was gesteld) en gevraagd of ze 1 daarvan wilden uitkiezen 

en zelf beantwoorden. Over hun eigen vrijheidservaring. Dit leidde dan tot een kort of lan-

ger gesprek over vrijheid waarin het publiek ook over iets van hun perspectief of ervaring 

konden vertellen. 

 

 

1.3.8 Odin Teatret als gastgezelschap tijdens ExploreZ 
Voor deze editie van het festival is het ons ook gelukt om een langgekoesterde wens in 

vervulling te doen gaan. Na heel veel jaren is het Odin Teatret, met oprichter en regisseur 

Eugenio Barba, terug in Nederland. Dit wereldberoemde gezelschap heeft als geen ander 

een universele theatertaal ontwikkeld, waarin muziek een belangrijke rol speelt. Voor ons, 

ZID Theater, zijn ze een fantastisch voorbeeld van theater dat steeds weer de artistieke di-

aloog met de tijdgeest durft aan te gaan. Hun voorstelling Great Cities Under the Moon 

was te zien in Theater de Meervaart, 26 september om 20.00 uur, met om 19.00 uur een 

inleiding met Eugenio Barba.   

In 1998 was Odin voor het laatst in Nederland, op uitnodiging van Emile Schra, van Stich-

ting PassePartout. Barba werd toen door de onlangs overleden Loek Zonneveld geïnter-

viewd, waarbij Zonneveld verklaarde: 
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Mijn persoonlijke verklaring voor het feit dat het werk van het Odin Teatret hier onbekend 

is, is provincialisme. * 

In ExploreZ wilden we laten zien dat theater en podiumkunsten mensen kunnen blijven 

aantrekken vanuit de eigen unieke kracht. Zoals Eugenio Barba in hetzelfde interview met 

Zonneveld zei: 

Ik ben ervan overtuigd dat het theater in onze technologische en virtuele beschaving de 

enige techniek zal blijven waarmee twee menselijke wezens elkaar recht in de ogen kunnen 

kijken. 

 

Naast de voorstelling en het bijzondere interview, gaf Julia Varley, speler, theatermaker en 

schrijfster van ODIN, een inleiding in haar Magdalena Project, een netwerk van vrouwen in 

theater, opgericht in 1986. Ook ging de film The Art of Impossible: The long journey of Eu-

genio Barba and ODIN Teatret in Nederland in premiere. Acteur Jan Ferslev van ODIN 

Teatret gaf samen met Sebo Bakker workshops aan het conservatorium Amsterdam en 

vertelde in Bread&Talks over de basisprincipes van ODIN Teatret.  

Interview Eugenio Barbia, Theater de Meervaart 

 

 
“Ik ben ervan overtuigd dat theater in onze technologische en virtuele beschaving de enige 
techniek zal blijven waarmee twee menselijke wezens elkaar recht in de ogen kunnen kij-
ken.” 
Eugenio Barba  
 
 

 



 

 

 

 

ZI
D

  

 

25 

Deelnemers, partners en publiek 

De deelnemers van ExploreZ komen uit heel Amsterdam en Den Haag. Voor het grootste 

deel uit Amsterdam West en Nieuw-West en Den Haag – Laakkwartier en Schilderswijk. 

Ook de bewoners van Amersfoort waren een deel van het project betrokken bij de voor-

stellingen op het Vuurol festival. 

ZID streeft ernaar om al haar programma’s zo inclusief mogelijk te maken. Wij zijn dan ook 

trots dat de deelnemers en het publiek van verschillende leeftijden, culturen en sociaal 

economische achtergronden zijn gekomen. Door de samenwerking aan te gaan met ver-

schillende maatschappelijke en culturele partners, kunnen we een zo’n divers mogelijk pu-

bliek aan spreken. Inmiddels weten ook veel bewoners uit Amsterdam West en Nieuw-

West onze eigen locatie te vinden, en worden onze programma’s steeds beter bezocht, zo-

als bij ExploreZ. Ook hebben we gemerkt dat een deel van de deelnemers en toeschou-

wers uit de omgeving van Amsterdam komt, zoals Haarlem, Hoofddorp en Zaanstad. Dit 

heeft te maken door de PR die breder werd gevoerd dan alleen in de stad Amsterdam. 

ZID werkte voor ExploreZ 2018 samen met culturele en maatschappelijke partners uit Am-
sterdam en  Den Haag: Conservatorium van Amsterdam, Podium Mozaïek, Ru Paré, Thea-
ter de Meervaart, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, het van Eeste-
ren Museum, het Rembrandtparkfestival, Voedseltuin IJplein, Theaterstraat Noord, het 
Laaktheater en het Zuiderparktheater in Den Haag, Vuurol.  
 
De internationale partners bestonden uit: het Odin Teatret uit Denemarken, Omma Studio 
Theater uit Griekenland, Teatr Brama uit Polen, POD Teatar uit Servië, DAR Amsterdam uit 
Marokko, Madam Fortuna  (België) en Ternype Dance (Italië). 
 
 
Conferentie deel 1 | Kunst en maatschappij in transitie i.s.m. Buurtgemeenschappen in 
Pakhuis de Zwijger 
 
Stadsbewoners gingen in gesprek met kunstenaars, politici, maatschappelijke organisaties, 
opleidingen en stedelijke ontwikkelaars over het thema Meemaakkunst. Op zoek naar een 
nieuwe definitie van ‘participatiekunst’. 
De bewoners krijgen een steeds grotere rol in een co-creatief proces en worden daarmee 
‘mede-eigenaar’ van een voorstelling, expositie of festival. Wat zijn de mogelijkheden voor 
deze nieuwe ontwikkelingen?  
Met diverse sprekers gingen we in gesprek: Sandra Trienekens (Urban Paradoxes), Mel-
louki Cadat (Movisie), Julia Varley (actrice Odin Teatret), Bright Richards (New Dutch Con-
nection), Zora Duvnjak (jongerenwerker en politica) POD Teatar uit Servie, Ribout Verha-
lenkunst, Floortje Rous, Dance Connects, Dar Amsterdam uit Marokko, OMMA Studio The-
ater uit Griekenland, Misiconi Dance Company uit Nederland, Teatr Brama uit Polen.  
De conferentie werd georganiseerd met programmamaker en strateeg bij Pakhuis de Zwij-
ger: Elske de Ronde & Servaz van Berkum. 
 

Conferentie deel 2 | Kunst en maatschappij in transitie i.s.m. het Laaktheater. Den Haag 
 
Co-creatie, makerschap, en de meerwaarde van internationale samenwerking.  
Hoe creëer je een inclusief werkproces met een overtuigend artistiek eindresultaat? Deze 
vraag is het startpunt voor een bijeenkomst over ‘inclusief makerschap’, waarin de deelne-
mers ervaringen uitwisselen en aanbevelingen doen over de bouwstenen die nodig zijn 
voor een co-creatief proces met een overtuigend artistiek resultaat.  
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Sprekers en deelnemende gasten: Ricky Middendorp (directeur Laaktheater), Stephanie 
Hermes (programmahoofd wijkcultuur Laaktheater), Karolian Spaic (ZID Theater), Malou 
Lintmeijer (ZID Theater), Willem van der Craats (Bureau Point), Robert Kieft (Dutch Cul-
ture), Branka Bajic (POD Teatar, SB), An van den Bergh (DEMOS/ENTER-festival Belgie). De 
moderator van de conferentie was Lenne Koning (HKA) 
 
 

1.3.9 3x Stille kracht – een samenwerking met ITA 
2 december 2018 – ITA Amsterdam – aantal bezoekers: 500 

ZID Theater, Moving Arts Project en Toneelgroep Dagwerk presenteerden 3x Stille Kracht, 
in het toneelbeeld van De Stille Kracht van Internationaal Theater Amsterdam. 

De drie Amsterdamse theatergroepen lieten scènes zien met hun eigen acteurs, gebaseerd 
op De Stille Kracht van Louis Couperus. Drie eigentijdse interpretaties en speelstijlen wer-
den door Karlijn Benthem, regisseur theatermaker van Internationaal Theater Amsterdam, 
gemonteerd tot één voorstelling met meer dan twintig spelers. 

 

1.4 ZID van lokaal naar Internationaal in 2018  
 

1.4.1 EU-project Caravan Next 

Onze internationale aanpak is de afgelopen jaren en zeker in 2018 zichtbaar geworden via 

het project CARAVAN NEXT Feed the future: Art Moving Cities (www.caravanext.eu) . Dit 

project wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie in het programma Cre-

ative Europe voor de periode 2015-2018. ZID Theater vertegenwoordigt Nederland en 

werkt intensief samen met twaalf Europese partners op het gebied van community art.  

In het kader van dit EU-project organiseerde ZID Theater van 22 tot en met 30 september 

2018 de vierde editie van het internationale festival ExploreZ.  Dit festival was het hoogte-

punt van de internationale uitwisseling. ZID liet zien hoe haar methode producties tot 

stand brengt die tot stand komen in samenwerking met buurtbewoners en professionals 

en waarin belangrijke, actuele thema’s uitgelicht worden.  

Binnen Caravan Next, het samenwerkingsverband met 13 EU landen Caravan Next, heeft 

ZID deelgenomen aan de volgende internationale events. 

Brussel – EU conferentie – 25 en 26 april – presentatie werkmethode 
Brussel – Enter festival – 27 – 29 april – presentatie werkmethode 
Polen –  festival Human Mosaik – voorstelling Love Now , met ZId acteurs en 50 lokale 
deelnemers en werkdemonstratie van Sebo Bakker 24 augustus – 3 september 
Turijn – EU conferentie – 11 – 12 oktober – presentatie werkmethode en workshop Verha-
lenVanger voor de profesionalwes uit verschillende domeinen 
Holstebro – afsluitende meeting  Carvan Next – 30 november – 2 december 
Conferentie in Rabat en Larache – 30 november en 1 december 2018 – georganiseerd door 
ZID Theater in samenwerking met Theatre Issil – Festival International des Ecoles Supéri-
eures d’Art Dramatique in Rabat en sociaal-cultureel centrum Dar Amsterdam-Ecodel in 
Larache. 

http://www.caravanext.eu/
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Events die door ZID Theater in Amsterdam zijn gehouden:  

Steering committee Caravan Next – 25 en 26 januari 

Explorez Festival – 22 – 30 september 2018  

 
 

ZID Internationaal 

Bridging the worlds – Erasmus + project 

In 2018 – van 22 tot en met 30 september - realiseerde ZID een Erasmus+ project met haar 

partners uit Polen (Brama Teatr) en Griekenland (OMMA studio theater). 32 Jongeren van 

5 verschillende landen (Nederland, Polen, Griekenland, Marokko en Italië) wisselden ken-

nis uit over vrijwilligerswerk, actuele problemen die (vrijwilligers)werk hinderen zoals wer-

keloosheid, sociale inclusie en exclusie. Het programma was creatief van opzet en omvatte 

discussies, workshops, excursies, creatieve sessies en culturele programma’s. 

 

1.4.2 Marokko 
 

Cultuurcentrum DAR Amsterdam in Larache (Marokko) 

Sinds 2013 heeft ZID een samenwerking met het Cultureel Centrum Dár Amsterdam in La-

rache (Marokko) in opdracht van Gemeente Amsterdam.  

In 2018 werd de samenwerking tussen ZID Theater en Cultureel Centrum Dar Amsterdam 

in Larache, Marokko voortgezet. Onder begeleiding van de enthousiaste makers en perfor-

mers van ZID en in nauwe samenwerking met de trainers en makers van het Dar Amster-

dam, gingen we verder met de uitwisseling van werkmethodes, trainingen, maken van een 

productie en het organiseren van een conferentie.  

In opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, werd er dit jaar ge-

werkt aan korte solo’s van de kinderen en de jongeren – de DAR Talks – en is er een begin 

gemaakt met een groepsvoorstelling rondom het thema vrijheid.  

Ook is gezamenlijk een conferentie georganiseerd in Rabat over sociaal artistiek theater.  

Het ZID Theater is zeer verheugd met de sterke samenwerking tussen de Gemeente Am-

sterdam, Dar Amsterdam en Ecodel. 

Ook nam DAR Amsterdam deel aan het ExploreZ festival en het Erasmus+ project ‘Bridging 

the worlds’.  

 

Workshops en trainingen - 27 januari – 3 februari 

In het kader van de samenwerking tussen ZID Theater en Cultureel Centrum Dar Amster-
dam gaven onze dramadocenten Sebo Bakker en Daan Bosch in Larache workshops en 
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trainingen.  
 

La Corde – van Theater Issil, Rabat – 22 februari 

Met trots ontving ZID collega-organisatie, het gerenommeerde Marokkaanse theatergezel-

schap ISSIL, “Atelier pour la culture et l’art”, uit Rabat. Zij presenteerden het theater-

stuk: “La Corde”. Deze productie kwam tot stand met ondersteuning van het Ministerie 

van Migratie van Marokko. 

Dit humorvolle toneelstuk, met onder andere de bekende acteur Said Ait Bajja, met prach-
tige muziek en tekst, gaat over dromen. Elk personage heeft zijn dromen. De man droomt 
over het worden van een beroemde schrijver. Zijn vrouw droomt over het moederschap 
en hoe dat zal zijn. De broer van de man wil een beroemde muzikant worden. 

Er zijn echter veel problemen en moeilijkheden die het realiseren van de dromen in de 
weg staan. De man kan de onderwerpen voor zijn boek niet vinden en haalt onderwerpen 
vervolgens uit zijn privéleven dat vol problemen zit. De vrouw kan geen kinderen krijgen, 
omdat haar man nooit tijd voor haar heeft. 

De voorstelling laat op humorvolle wijze de dynamiek zien die zich tussen de familieleden 
afspeelt – tussen dromen en realiteit. 

 

Conferenties - Kunst & Samenleving voor de nieuwe generaties 

Rabat – 30 november 

Larache – 1 december 

Deze conferentie was een van tien internationale bijeenkomsten die werden gehouden in 
het kader van het Europese sociaal community-theaterproject Caravan Next, medegefi-
nancierd door het Creative Europe Programme. De conferenties richten zich op het ver-
spreiden van inspiratie, middelen en kennis die gemeenschappen die aan maatschappelijk 
theater doen hebben opgedaan tijdens dertig Caravan Next-evenementen. 

De conferentie Marokko werd georganiseerd door Caravan Next-partner ZID Theater (Am-
sterdam) in samenwerking met Theatre Issil – Festival International des Ecoles Supérieures 
d’Art Dramatique in Rabat en sociaal-cultureel centrum Dar Amsterdam-Ecodel in Larache. 

 

1.4.3 Bridging the worlds – Erasmus + project 
In 2018 – van 22 tot en met 30 september - realiseerde ZID een Erasmus+ project met haar 

partners uit Polen (Brama Teatr) en Griekenland (OMMA studio theater). 32 Jongeren van 

5 verschillende landen (Nederland, Polen, Griekenland, Marokko en Italië) wisselden ken-

nis uit over vrijwilligerswerk, actuele problemen die (vrijwilligers)werk hinderen zoals wer-

keloosheid, sociale inclusie en exclusie. Het programma was creatief van opzet en omvatte 

discussies, workshops, excursies, creatieve sessies en culturele programma’s. 

Het algemene doel van de uitwisseling was om jongeren bewust te maken van 
Vrijwilligerswerk, special in culotuursector door potenties van jongeren te ontwikkelen, 
die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en kunnen verspreiden binnen hun ge-
meenschap. Over het algemeen kunnen we zeggen dat dit goed gelukt is. 
 
Onze hoofddoelen waren: 

https://www.zidtheater.nl/activiteit/la-corde-theater-issil-rabat/
https://www.zidtheater.nl/activiteit/kunst-samenleving-voor-de-nieuwe-generaties-uitgevoerd-door-zid-theater-2/
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 • Ruimte creëren waar een creatieve dialoog en constructieve feedback kunnen leiden tot 
nieuwe ideeën en werkmethoden. 
 • Helpen bij het verkrijgen van de nodige competenties en hulpmiddelen om betrokken te 
raken bij projecten binnen hun gemeenschap, met een focus op vrijwilligerswerk (team-
werk, creatief denken, het ontmoeten van uitdagingen, stakeholders van mindmaps, af-
hankelijk van de behoeften van de deelnemers). 
• Een netwerk van deelnemers creëren voor de ontwikkeling van nieuwe partnerschappen 
en steungroepen. Als resultaat van het project verwachten we dat meer jongeren vrijwilli-
gerswerk zullen gebruiken als een effectief hulpmiddel om de integratie van de gemargina-
liseerde groepen te ondersteunen. 

 

Tijdens de activiteiten (workshops, tours langs vrijwilligersorganisaties, presentaties etc.) 

lieten we zien waarom vrijwilligerswerk belangrijk was en welke competenties je kunt le-

ren, die je de rest van je leven kunt gebruiken.  

 

Naast de doelen m.b.t. vrijwilligerswerk, hebben we ook nieuwe interculturele netwerken 

gecreëerd tussen de deelnemers en de partners, zodat men van elkaar leert, gevoel ont-

wikkelt voor wat het betekent om in Europa te wonen en kansen leert zien voor de toe-

komst.  

1.4.4 Tandem Europe van European Cultural Foundation (ECF) 
 

Bijeenkomsten:  

Portugal – 8 – 12 februari 

Belgrado – 28 april – 8 mei 

Griekenland – 27 juni – 3 juli 

Milaan – 6 – 11 november 

Malou Lintmeijer, zakelijk leider van ZID Theater deed in 2018 mee aan Tandem Europe. 

Tandem Europe Social Innovation is een grensoverschrijdend leer- en doeprogramma. Cul-

tureel-sociale initiatiefnemers uit heel Europa starten tijdens hun Tandem-jaar een lang-

durige samenwerking met een buitenlandse partner. Samen ontwerpen en testen ze 

nieuwe ideeën door een pilotproject voor hun eigen lokale omgeving te realiseren. Tan-

dem biedt de ruimte om echte en zinvolle visies te ontwikkelen door prototypen van pro-

jectideeën en voort te bouwen op nieuwe grensoverschrijdende werkrelaties. Het brengt 

peer-to-peer contacten tot stand die gebaseerd zijn op gemeenschappelijke maatschappe-

lijke belangen of culturele en artistieke belangen. Tandem-deelnemers delen hun enthou-

siasme voor creatieve ontdekking over Europese grenzen, culturen, sectoren en artistieke 

disciplines en omhelzen het plezier van nieuwe dingen samen laten gebeuren. Ze sluiten 

zich aan bij een groeiende gemeenschap van cultureel-sociale innovators die bezig zijn met 

het vormgeven van een gemeenschappelijke Europese toekomst. 
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2 Organisatie en personeel 
 

2.1  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. 

 
2.2 Personeel  
 

2.2.1 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.  
 

2.2.2 Organisatie  
In 2018 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, VerhalenVanger: Susanne Hazen 
Stagiaires: Eva Owens, Janna Borsboom, Desi van Vliet, Amy Weber 
Vrijwilligers: Katinka Kosters, Mariska Isselman 
 
Artistiek team 
Theaterdocenten: Daan Bosch, Claribel Rodriquez, Joske Daamen 
Professionals: Ista Bagus Putranto, Claribel Rodriquez, Joske Daamen 
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Buurtacteurs kern team: Mahmoud Ibrahim, Gökhan Aksoy, Marieke Lucas, Nanda 
Jagdew, Ortwin Tjon Sjoe Sjoe, Barry Romeijn, Steven Bosch, Lara Bakker, Emmanuel Lu-
cas, Naima Baraka. 
 
Boekhouding 
Accountant: Carla Custers / RekenErop 
Administratie: Sevda Dizdar 
 
Fondsenwerver 
Ellen Blom  

 
 

3 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,  Amsterdams Fonds voor de Kunst, 

VSB Fonds, Creative Europe Programme of the European Union, Prins Bernhard Cultuur-

fonds, RCOAK, Fonds Sluytermann van Loo, Steunfonds Amsterdam, VSB fonds, Stichting 

Nederlands Jeugdinstituut, VFonds, Buurt en Jongerenwerk, Ars Donandi, Mitost e.V.,  

Konferentie Nederlandse Religieuzen, Stichting de Kastanje. 

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, momenteel ITA genoemd. In-

ternationaal 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.  
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BIJLAGE PR MATERIAAL 

Alles wat bij explorez evaluatie was + theaterkrant staat op website zid + kijk op de we-

biste zid media  
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Bijlagen – Media 
 

Theaterkrant: DE VOETREIS VAN EUGENIO BARBA  
 

Artikel: Theaterkrant. Zie: https://www.zidtheater.nl/wp-content/uploads/2019/07/Thea-

termaker-Artikel-Emile-Schra-over-Eugenio-Barba-en-Odin-juni-2019.pdf 

Emile Schra 25 juni 2019  

Regisseur Eugenio Barba – geboren in Italië, theatraal opgevoed door Grotowski in Polen, 

werkzaam vanuit Denemarken – stopt per 2020 als artistiek leider van Odin Teatret, waar-

mee hij ruim een halve eeuw zijn specifieke vorm van community theater maakte. ‘Je 

moet op een bepaalde manier kinderlijk zijn, blind of wanhopig om de strijd niet op te ge-

ven, ook al lijken alle kansen tegen je.’  

Ze zijn met z’n vijven als ze in 1964 het Odin Teatret oprichten: Eugenio Barba en vier an-

dere twintigers. Een groep nieuwsgierige en naïeve amateurs, net afgewezen door de the-

aterschool in Oslo. Maar ze willen theater maken en zullen dat uit eigen zak financieren. In 

stilte en met de discipline van trappisten zetten ze hun eerste stappen als autodidact. On-

der leiding van Eugenio Barba is het clubje van toen uitgegroeid tot een veelkoppige hydra 

die honderden theateractiviteiten heeft uitgebraakt. Onlangs werd bekend dat de regis-

seur eind 2020 het stokje overdraagt. Maar met regisseren blijft hij doorgaan. Wat is de 

betekenis van Eugenio Barba en het Odin voor de theaterwereld? Eind 2018 werd in de 

Amsterdamse Meervaart eenmalig The Great Cities under the Moon (2003) gespeeld, een 

voorstelling van Odin Teatret die al vele malen elders in Europa, Azië en Zuid-Amerika te 

zien was. Het 75 minuten durende collageprogramma – naar Nederland gehaald door ZID 

Theater – was typerend voor het werk van de Deense groep. Een aaneenschakeling van 

losse, levendige scènes; acteurs, gezeten op frontaal tegenover het publiek geplaatste 

stoelen, die naar voren liepen om hun scènes te spelen, te zingen, te schreeuwen, mimisch 

uit te beelden; veel liederen en muziek; een mengeling van Engels, Duits, Deens, Spaans; 

een afwisseling van humor en tragiek. Maar vooral de opvallende, dansante bewegingspa-

tronen trokken de aandacht: door de acteurs zelf ontwikkelde choreografieën, resultaat 

van maandenlang werk. In eerste instantie riep de titel associaties op met grootse steden 

die liggen te blinken onder goudgeel maanlicht. Maar in deze voorstelling overheersten 

geweld en oorlog. En die maan, die scheen over steden die in brand stonden. Het beeld 

dat ontstond, was dat van een eenzame en wrede mens. Maar ook een die verlangde naar 

rust, verzoening en harmonie. Odin was in Nederland zelden te zien. Het onconventionele 

theaterwerk sloeg hier nooit echt aan. In de jaren zeventig haalde Ritsaert ten Cate met 

Mickery de groep een paar keer naar Nederland en in 1997 waren Barba en zijn spelers 

voor het laatst in Nederland als gast van Stichting PassePartout in Utrecht. Maar met 

name in Zuid en Oost-Europa en in Zuid-Amerika groeide de groep in de afgelopen decen-

nia uit tot een enorme inspiratiebron voor makers met name actief in het community- en 

groepstheater. Eugenio Barba heeft inmiddels een weelderig witte haardos. Aan zijn geest-

drift echter is niets veranderd, zoals hij ook nog steeds met blote voeten in sandalen rond-

loopt, als een pelgrim die aan een lange trektocht bezig is. Hij heeft iets getergds over zich, 

spreekt in ernstige en opgewonden monologen over zijn vak. Hij blijft ervan overtuigd ‘dat 

https://www.zidtheater.nl/wp-content/uploads/2019/07/Theatermaker-Artikel-Emile-Schra-over-Eugenio-Barba-en-Odin-juni-2019.pdf
https://www.zidtheater.nl/wp-content/uploads/2019/07/Theatermaker-Artikel-Emile-Schra-over-Eugenio-Barba-en-Odin-juni-2019.pdf
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het theater in onze technologische en virtuele beschaving de enige techniek zal blijven 

waarmee twee menselijke wezens elkaar recht in het gezicht kunnen kijken. Die behoefte 

zal overal en altijd blijven bestaan.’ Hij verwijst geregeld naar zijn geestelijke voorvaders 

Stanislavski, Grotowski, Meyerhold. Hij windt zich op over de tijdgeest die ervoor zorgt dat 

jonge theatermakers geen twaalf uur per dag meer willen werken. Hij heeft een hoog ar-

beidsethos en kan een militaire discipline aan de dag leggen. Een vriend zei ooit tegen hem 

dat dat wat Barba doet, net zo naïef is als wat de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

deden: zich er niet van bewust dat ze de oorlog hadden verloren, vochten ze net zo lang 

door totdat ze alsnog wonnen. Barba riposteerde: ‘Het is waar, je moet op een bepaalde 

manier kinderlijk zijn, blind of wanhopig om de strijd niet op te geven, ook al lijken alle 

kansen tegen je. Maar wat mijn traditie mij heeft geleerd, is dat individuen de geschiede-

nis kunnen veranderen.’ I Begin Barba werd geboren in 1936 in Brindisi, Italië, volgde de 

middelbare school aan de militaire academie van Napels maar ambieert in tegenstelling 

tot zijn vader geen militaire carrière. Op zijn achttiende emigreert hij naar Noorwegen, 

werkt een tijd als lasser en matroos en ondervindt als migrant wat discriminatie is. Aan de 

universiteit van Oslo studeert hij Frans, Noorse literatuur en godsdienstwetenschap. In 

1961, 25 jaar oud, vertrekt hij naar Warschau voor een opleiding tot theaterregisseur maar 

komt terecht bij theatervernieuwer Jerzy Grotowski. Daar brengt hij lange uren door in 

diens theaterlab, fungeert drie jaar lang als zijn persoonlijk assistent en ‘maître du regard’ 

en zal een belangrijke bijdrage leveren aan diens beroemde boek Towards a Poor Theatre 

(1968). In 1964, terug in Oslo, richt Barba met een paar zielsverwanten het Odin Teatret 

op. In een oude atoombunker werken ze aan hun eerste voorstelling, Ornitofilene. Op 

zoek naar een beter onderkomen worden ze in 1966 uitgenodigd door de burgemeester 

van het Deense Holstebro. In de provinciestad met 18 duizend inwoners staat een oude 

boerderij leeg. Ze kunnen terecht in twee voormalige varkens- en koeienstallen. Echter na 

de experimentele theaterproductie Kaspariana (1966) willen tweehonderd dorpelingen 

dat Odin weer vertrekt. Maar de groep blijft en organiseert meteen in juni 1966 de eerste 

van een lange reeks theaterseminars in Scandinavië. Gasten: Jean- Louis Barrault, Dario Fo, 

Etienne Decroux, Jacques Lecoq en Jerzy Grotowski. Tot op de dag van vandaag is Holste-

bro (nu een stad met 30 duizend inwoners) Odins thuishaven gebleven, maar de groep is 

vele malen uit zijn oorspronkelijke behuizing gegroeid. En Odin Teatret is niet alleen meer 

een theatergroep maar ontwikkelde zich tot het Nordisk Teaterlaboratorium, hét theater-

laboratorium van Scandinavië. Een goede indruk van het soort activiteiten dat door dit lab 

in gang is gezet, geeft het jaarlijkse Odin Festival, een propvol programma dat dit jaar van 

23 augustus tot 2 september plaatsvindt. Wie de jaarkalender van het Nordisk Theaterlab 

echter bekijkt, duizelt het door de vele seminars, masterclasses, werkdemonstraties, festi-

vals en buitenlandse gastvoorstellingen van makers die zich aan Odin verwant voelen. Met 

een tomeloze energie heeft Barba zijn werk de afgelopen decennia uitgebouwd: 78 voor-

stellingen, tientallen boeken, filmregistraties en documentaires, honderden workshops. In 

1979 riep hij de International School of Theatre Anthropology in het leven, dat overal ter 

wereld bijeenkomsten organiseerde. De focus daarbij lag op het ontdekken en zichtbaar 

maken van gezamenlijke fysieke principes waarvan performers uit vrijwel alle grote thea-

tertradities in Oost en West gebruik maken. Barba, de theaterwetenschapper, was hierbij 

de verbindende factor. Zijn onderzoekswerk resulteerde onder meer in het prachtboek A 
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Dictionary of Theatre Anthropology; The Secret Art of the Performer (Routledge 1991). Te-

genwoordig wordt hij samen met Jerzy Grotowski, Peter Brook en Ariane Mnouchkine tot 

de Europese pioniers gerekend die hebben bijgedragen aan ideevorming over culturele di-

versiteit in het twintigste-eeuwse theater. II – Inspirator Sinds jaar en dag reizen Odinac-

teurs vanuit Holstebro de wereld over voor het geven van workshops, (solo)voorstellingen 

of het begeleiden van zielsverwante projecten en theatergroepen. Want Odin heeft een 

cultuur in gang gezet, die van het ‘Derde Theater’. Het onderling inspireren en uitwisselen 

van werkervaringen wereldwijd staat daarbij centraal. In Nederland vond vooral het Am-

sterdamse ZID Theater van Karolina Spaić in Barba zijn inspiratiebron. In 1976, elf jaar oud, 

zag Spaić in haar geboorteplaats Belgrado de vreemde steltlopers van Odin door de stad 

paraderen. Dat was een eerste impuls. Vijf jaar later richtte zij haar jeugdtheatergroep 

‘Zid’ op, Servisch voor ‘Muur’. Die muur, dat sloeg op de vierde wand die in het officiële 

Servische staatstheater torenhoog was opgetrokken en die zij samen met haar leeftijdsge-

noten in hun eigen producties wilde doorbreken. Het eerste jaar op de theaterschool van 

Belgrado, waar zij in het keurslijf van Tjechov en Ibsen werd geperst, liep op niets uit. In 

1984 verliet zij haar geboorteland en begon aan een theateropleiding aan de Academie 

voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. Ze bleef daarna in Nederland vanwege 

de oorlog die op de Balkan uitgebroken was en regisseerde in 1992 haar eerste gesubsidi-

eerde theaterproductie Dromen/Dreams. Sindsdien heeft ZID Amsterdam als thuisbasis. 

Sinds die tijd ook is Spaić jaarlijks een of meer malen de live inspiratie van het Odin gaan 

opzoeken. Spaić: ‘Allereerst herken ik mezelf in de oorsprong van Odin: het buitenlander 

zijn. Theater maken in een andere cultuur, iets unieks creëren dat niet past binnen het 

concept van één cultuur. Bij ZID werk ik altijd met Nederlandse en niet-Nederlandse spe-

lers samen. Odin was mijn grote inspirerende voorbeeld.’ Odin heeft in de loop van zijn 

lange bestaan een bepaald circuit, een milieu, in de theaterwereld gecreëerd met een 

grote schare volgers. De meesten van hen maken in hun werk gebruik van duidelijk her-

kenbare codes. Zo ook Spaić. Zij heeft geen behoefte om kant-en-klare theaterteksten op 

het toneel te zetten en houdt van fragmentarische structuren, beweging, associatief den-

ken en van de toeschouwer uitdagen mee te denken en voelen. Ook daarin heeft Odin 

haar sterk beïnvloed. Ooit bedacht Eugenio Barba de term ‘Het Derde Theater’. In zijn 

boek The Floating Islands (1979) legt hij uit dat hij daarmee doelt op al die theatermakers 

die niet tot de gevestigde instituties behoren (het Eerste Theater), maar ook niet tot het 

alternatieve circuit (Tweede Theater). De makers van het Derde Theater leven meestal in 

de marge, op afstand van de culturele kunsttempels: ‘Het is theater gemaakt door mensen 

die zichzelf omschrijven als acteur, regisseur of theatermaker, hoewel ze zelden een tradi-

tionele theatrale opleiding hebben genoten en daardoor niet als professionals worden be-

schouwd. Maar het zijn geen amateurs. Al hun dagen zijn gevuld met theatrale activitei-

ten, soms met wat zij training noemen of met voorbereidingen op de voorstelling waarbij 

zij keihard moeten knokken om toeschouwers te vinden.’ Ook het Nederlandse ZID be-

hoort tot dit circuit van ‘theater-outsiders’. Wat de betrokkenen uit dit circuit onderling 

verbindt, is – naast hun maatschappelijke en politieke engagement – het belang dat zij 

hechten aan het maakproces. En opnieuw fungeert Odin hierbij als voorbeeld. Barba 

neemt met zijn spelers vaak een jaar de tijd voor het maak- en researchproces voor een 

nieuwe productie. Een voorstelling ontstaat altijd vanuit een directe fascinatie en betrok-
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kenheid van de acteurs. Vaak is het persoonlijk materiaal, en de acteur is opperste ‘schep-

per’, createur. Hij ontwikkelt zijn eigen bewegingsideeën, scènes en teksten en presen-

teert dat na wekenlang onderzoek aan Barba. Uit twee uur materiaal selecteert hij mis-

schien vijftien minuten voor de uiteindelijke voorstelling. Sommige Odinproducties staan 

al twintig jaar of langer op het repertoire, zoals de solo’s Judith (1987), Itsi Bitsi (1991) en 

Dona Musica’s Butterflies (1997). Dat is enkel mogelijk omdat ze op de huid van de spelers 

zijn gemaakt en er in de loop van de tijd door henzelf veranderingen in konden worden 

aangebracht. Actrice Julia Varley maakte The Castle of Holstebro (1990) toen ze een jaar of 

35 was. Inmiddels is ze 65 en speelt ze de solo nog steeds. Die is met haar mee geëvolu-

eerd en een document van haar leven geworden. Spaić beschouwt haar theatergroep als 

een klein onderdeeltje van een enorme groep mensen die door Odin zijn geïnspireerd. 

Odin is tegenwoordig geen klein alternatief theatergroepje meer, maar een topinstelling 

met ruim veertig medewerkers en een groot aantal afdelingen, een bibliotheek, filmar-

chief, repetitieruimten en gastenverblijven, met miljoenen aan subsidies en een mondiaal 

netwerk. Er komen jaarlijks duizenden jongeren op de Odinactiviteiten af. Spaić: ‘Het bij-

zondere is de open houding die je aantreft. Ze laten je heel dichtbij komen op de open da-

gen, workshops en festivals. Je kunt hier enorm geïnspireerd raken zonder dat je iets 

wordt opgelegd. Want Odin is geen school die je een recept geeft voor hoe je theater 

moet maken. Ze laten je getuige zijn van hun wereldoriëntatie, niet verbonden aan be-

paalde culturele codes. Het is die nieuwsgierigheid en die openheid die ik van hen heb 

overgenomen.’ III Erfenis Begin 2019 werd in Turijn een groot, vierjarig theaterproject af-

gerond, ‘Caravan Next’ (2015-2019), gefinancierd door de Europese Unie. Odin en de uni-

versiteit van Turijn waren de trekkers van dit monsterproject, waarbij elf Europese landen 

met elkaar samenwerkten en gezocht werd naar de kracht van community theatre. In to-

taal waren 30 duizend Europese burgers actief betrokken. Iedere Europese partner had 

ook een partner buiten Europa. Zo werkte de Nederlandse deelnemer ZID samen met een 

Marokkaanse organisatie, anderen met Australië of de VS. Door ‘Caravan Next’ en het eer-

dere ‘Caravan’ is in acht jaar tijd een netwerk ontstaan van Europese en niet-Europese or-

ganisaties die allemaal bezig zijn met theater, kunst en maatschappij. Die samenwerking 

wordt de komende jaren verder uitgebouwd. Levende verbindingen creëren tussen thea-

ter en maatschappij, tussen theatermakers en toeschouwers, is steeds een van de centrale 

drijfveren achter Barba’s projecten gebleven. Zijn acteurs zijn over de hele wereld bezig 

met projecten die mensen mobiliseren en nauwer met elkaar in contact brengen. Ook ‘om 

de hoek’, in de buurt van Holstebro waar iedere drie jaar het festival Festuge plaatsvindt. 

Odinacteurs bouwen daarbij een dorp om tot Laboratory Village en werken met inwoners, 

jong en oud, aan een voorstelling. Het project toert twee weken langs verschillende dor-

pen. De hele manifestatie versterkt bij de bewoners het gevoel dat ze samen aan iets heb-

ben gebouwd. Eugenio Barba houdt van parabels, mythen en metaforen. Met de onver-

minderd strijdvaardige houding van een dingo, een wilde hond, is hij zich zijn hele wer-

kende leven lang blijven verzetten tegen passiviteit, onderdrukking, onrechtvaardigheid en 

discriminatie, thema’s die je in bijna al zijn theaterproducties tegenkomt. Die dingo ziet hij 

als een erenaam. Dingo’s hebben geen baas, scharrelen rond aan de rand van de stad tus-

sen voedselresten, leven buiten in de wildernis. Dat beeld gebruikt hij om een theater te 

beschrijven dat je volledig je eigen karakter kunt meegeven. Een theater gebaseerd op ei-
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gen dromen, ideeën en idealen, maar ook beïnvloed door je eigen stommiteiten en het na-

ieve geloof dat alleen jij met één of twee anderen hiermee de wereld kunnen veranderen. 

De brief waarin hij onlangs zijn vertrek als Odinbaas aankondigde, eindigt als volgt: ‘Ik ben 

directeur geweest van een theater dat wilde ingrijpen in de omringende werkelijkheid. 

Daarbij volgde ik de strategie van kringen in het water. Ik gooide een steen en wist hoe en 

waar die terecht moest komen. De kringen werden groter, veroorzaakten kleine onzicht-

bare bewegingen. Maar als stenengooier kon en wilde ik ook niet méér dan dat. Als een 

wolk vervolg ik mijn reis. (…) Ik heb geen erfgenamen en geen erfenis die ik achterlaat. 

Mijn lessen zullen niet worden overgeleverd of worden vernietigd. Ze verdampen simpel-

weg. Ze zullen als regen neerkomen op het hoofd van hen die het het minst verwachten.’ 

 

Interview Karolina Spaic – Parool 
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Westerpost – Explorez festival een groot succes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

ZI
D

  

 

40 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZI
D

  

 

41 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

ZI
D

  

 

42 

 

 


