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1 VOORWOORD	
2017 was een bijzonder jaar voor WhyNot, waarin een aantal mooie multidisciplinaire 
projecten plaatsvonden. In maart beleefde de dansfilm Leave Body Behind haar première in 
de stampvolle zaal van het EYE Filmmuseum tijdens Cinedans festival. De film werd 
vervolgens vertoond op verschillende andere plekken, in Amsterdam en daarbuiten. In juni 
vond de eerste pilot-editie plaats van de nieuwe reeks The Body &, een verdiepend 
programma met korte acts en talks waarbij we de danskunst steeds aan één ander 
discipline koppelen. Tijdens de pilot onderzochten we de relatie tussen choreografie en 
coding, met in oktober een succesvolle tweede editie rondom het lichaam en elektronische 
beats tijdens Amsterdam Dance Event in de goed gevulde kelder van Paradiso.  

 
De zomer stond in het teken van MAGENTA: 
een coproductie met De Tolhuistuin, een 
voormalige festival-, research- en filmlocatie 
van WhyNot. Onder leiding van prijswinnend 
choreograaf Giulio D’Anna gingen 15 
vrouwelijke amateurdansers en 4 professionals 
aan de slag met het thema intimiteit, dat 
uitmondde in een performance-installatie in de 
tuin. Het groen van de tuin vormde een 
prachtig decor voor de magenta-gekleurde 
lichamen. In oktober streken we neer in de 
populaire locatie De School voor een 

festivaleditie rondom de rol van het lichaam in de technologische samenleving. De 
productieperiode met tegenvallende financiële middelen was lastig, maar met 
grensoverschrijdende werken van o.a. Katja Heitman en Coralie Vogelaar, en een 
Nederlandse première van het Noorse talent Kristin Helgebostad kijken we terug op een 
inhoudelijk sterke editie.  
 
Gedurende het jaar bracht WhyNot dans naar verschillende podia en evenementen, zoals 
het maandelijkse diner-event Ditdit-Dada-Ditdit in De Ruimte en het Culture Club event van 
We Are Public in De School, tevens een preview voor het festival.  
 
Het jaar 2017 markeerde voor WhyNot ook het eerste jaar van een 2-jarig AFK- 
ontwikkeltraject, waarbij we in hebben gezet op het verkennen van mogelijkheden om 
WhyNot te positioneren als dé plek en partner voor alternatieve ontmoetingen met dans en 
performance. In de periode 2017-2018 zal WhyNot zich ontwikkelen op de volgende 
gebieden: 
 
→ Artistiek: Kwaliteit van programma’s en 
concepten naar een hoger niveau tillen; 
→ Zakelijk: Continuïteit en structuur in de 
organisatie brengen;  
→ Publieksbereik: Toegankelijkheid stimuleren 
voor een breed publiek 
 
In dit jaarverslag blikken we terug op de 
activiteiten van afgelopen jaar, op de 
organisatie als geheel en op deze eerste 
periode binnen het ontwikkeltraject, en 
wordt beschreven hoe we de inzichten die 
hieruit volgen meenemen naar 2018.   
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2 DE	ORGANISATIE	
WhyNot ontwikkelt verschillende activiteiten die danskunst verbinden met andere 
kunstdisciplines, creatieve velden, locaties en publieksgroepen. Het is een onafhankelijk 
initiatief dat vrij beweegt door de culturele wereld. Vanuit actuele thema’s, en met een 
multidisciplinaire opzet schept WhyNot een aantrekkelijke omgeving voor het publiek om 
met dans en performance in aanraking te komen. WhyNot produceert een tweejaarlijks 
festival met in de tussenliggende jaren onderzoeksprojecten die de input vormen voor het 
daaropvolgende festival; publieke evenementen waarmee o.a. thematiek en 
presentatievormen worden getoetst, en experimentele producten waarin de relatie tussen 
de dans, publiek en een andere discipline tot uiting komt. Deze onderzoeksprojecten bieden 
de basis voor samenwerkingen tussen kunstenaars en uitwisseling tussen disciplines.  
 
De directie bestond in 2017 uit Marjolein Vogels (programmering & projectleiding), Daisy 
Benz (conceptontwikkeling & marketing) en Irene Noordkamp (zakelijk leiding). De directie 
vervult de werkzaamheden bij WhyNot als zelfstandigen. De overige medewerkers - 
productie, vormgeving, publiciteit, techniek - werken allen op projectbasis, als freelancer of 
op basis van een vrijwilligersvergoeding.  
 
In de aanloop naar verschillende activiteiten van WhyNot is het team in 2017 uitgebreid met:  
- Een productieleider: Nynke Joustra 
- Een productiemedewerker: Marije Evers 
- Een hoofd techniek: Raoul Baeten 
- Een technisch assistent: Tom Brinkkemper  
- Een pr-medewerker: Lisa Reinheimer 
- Een grafisch ontwerper: Angela Lidderdale 
- Vrijwilligers op gebied van publiciteit, aankleding, techniek, publieksbegeleiding en 

kassa. 

2.1 Code Cultural Governance  
WhyNot werkt naar de geest en de letter van de Code Cultural Governance. In 2017 zijn met 
de toekenning van de tweejarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de 
ontwikkeling van de organisatie nieuwe interne afspraken gemaakt met betrekking tot 
bestuur, organisatie en financiële administratie. Er is een schriftelijke correctie doorgevoerd 
op de statuten waarmee de zittingstermijn van het bestuur overeenkomstig de praktijk is 
bijgesteld naar maximaal twee periodes van vier jaar. Verder is er vastgelegd dat 
goedkeuring door het bestuur vereist is voor de jaarlijks op te stellen begroting en 
jaarrekening, dat er minimaal 2 keer per jaar wordt vergaderd en een gezamenlijke 
bevoegdheid aangehouden wordt.  
 
Per 31-12-2016 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Naam   Functie   Aangetreden     Einde zittingstermijn 
Jan Schuijren   voorzitter  02-04-2014     01-09-2017 
Jette Schneider secretaris  02-04-2014     02-04-2022 
Marten Oosthoek penningmeester 01-09-2016     01-09-2024 
 
Per 01-01-2018 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Naam   Functie   Aangetreden     Einde zittingstermijn 
Marten Oosthoek voorzitter  01-09-2016     01-09-2024 
Jette Schneider secretaris  02-04-2014     02-04-2022 
Fleur van Muiswinkel penningmeester 01-02-2018     01-02-2026 
 
Transparantie is gewaarborgd door regelmatige verslaggeving. De functies en nevenfuncties 
van de bestuursleden en de directie zijn: 
 



WhyNot – Jaarverslag 2017 
  

4 
 

Directie:  
▪ Marjolein Vogels: freelancer danser (o.a. Nicole Beutler, Ulrike Quade Company), 

choreografe en programmeur (Frascati) 
▪ Daisy Benz: freelance marketeer (o.a. Brakke Grond, Nicole Beutler, Paradiso, Melkweg) 

en organisator (Meneer de Wit)  
▪ Irene Noordkamp: zakelijk leider bij (o.a. SPACE) 
 
Bestuur:  
▪ Fleur van Muiswinkel, penningsmeester: voorheen curator performance bij De Oude Kerk, 

nu programmeur visuele kunst in de Brakke Grond, straks artistiek coordinator Nona 
Kunstencentrum (Mechelen, Be).  

▪ Marten Oosthoek, penningmeester: voormalig zakelijk leider van o.a. Nicole Beutler, 
Theater Oostblok, huidig projectmanager Circus Reve.    

▪ Jette Schneider, secretaris: organisator van dansplatform Danslab in Den Haag, 
festivalorganisator, zakelijk management van kunstenaars. 

2.2 Cultureel ondernemerschap en bedrijfsvoering 
In 2017 is de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd. Intern zijn alle organisatorische 
processen opnieuw vastgesteld. De bedrijfsvoering ondersteunt de structureel gefinancierde 
organisatie en haar lange termijn doelen. De herziening van de organisatiestructuur nam 
relatief veel tijd van de directie mede doordat een aanzienlijk deel van de begrote 
inkomsten via de fondsen niet gerealiseerd werd. Uit een afgekeurde projectaanvraag bij 
het AFK voor het festival werd duidelijk dat er een interpretatieverschil was ontstaan in de 
bestemming van de toegekende van de tweejarige subsidie. In september 2017 is om die 
reden in overleg met het AFK een herziene begroting en activiteitenplan ingediend.  
 
Met deze goedgekeurde activiteiten en begroting is het WhyNot gelukt om de 
voorgenomen plannen uit te voeren. Belangrijkste basis voor het welslagen van de projecten 
heeft te maken met de wijze waarop WhyNot samenwerkingen aangaat. De lijnen naar 
andere organisaties zijn kort, informeel en gestoeld op een gezamenlijke visie op kunst en/of 
gedeelde doelstellingen. Het initiatief voor de samenwerkingen ligt bij WhyNot.  
 
De ambities en projecten van WhyNot vinden behalve in het kunstveld, ook bij de fondsen 
veel steun. Om die reden is het erg jammer dat een aantal van diezelfde fondsen vanuit hun 
eigen doelstellingen geen financiële ondersteuning konden verstrekken aan het festival in 
2017.  
In 2018 bouwt WhyNot voort op de samenwerkingen met partners. Ze gaat bijgestaan door 
adviseurs verder onderzoek doen naar haar positie in het veld in relatie tot haar financiële 
mogelijkheden.     

2.3 Toelichting op kwantitatieve prestaties  
WhyNot heeft in het prestatieoverzicht zoals dat gehanteerd wordt door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst haar activiteiten verdeeld over producerende activiteiten en 
presenterende activiteiten. In de producerende activiteiten zijn programma’s die met 
andere organisaties zijn opgezet gerekend tot coproducties, ook al betreft het 
presentatieprogramma’s. Ook de workshops die onderdeel waren van verschillende 
projecten, zijn onder de categorie Producerende activiteiten gerekend.  
 
Producerende activiteiten 
Tot de producerende activiteiten in de begroting rekende WhyNot in eerste instantie tot de 4 
coproducties de programma’s die met een andere partij zijn samengesteld: The Body & 
Coding i.s.m. Lavalab, The Body & Beats i.s.m. Paradiso/ ADE, The Body & Mediamatic en 
Magenta. Van deze 4 coproducties zijn er 3 gerealiseerd. The Body & Mediamatic is 
verplaatst naar 2018. In totaal rekende WhyNot als 7 eigen producties: het fotoproject 
Magenta, 4 workshops, een netwerkbijeenkomst voor BAU en de film Leave the body 
behind, welke in 2017 afgemonteerd.  
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In totaal vonden er 18 uitvoeringen plaats tegenover de 9 begrote uitvoeringen van de 
producties. Van de 6 begrote uitvoeringen in Amsterdam waren er 6 begroot tegenover 13 
gerealiseerd.  
Het verschil heeft ermee te maken dat de 4 workshops en de netwerkbijeenkomst niet waren 
begroot. De bezoekersaantallen zijn navenant hoger 420 begroot tegenover 997 
gerealiseerd.  
 
De aanvankelijke verwachte internationale filmevents zijn in Nederland gerealiseerd, 
waardoor er 3 uitvoeringen in Nederland plaatshadden i.p.v. de 1 begrote uitvoering.   
Tot de reprises in het binnenland is uitgegaan van 1 productie zijnde i-Perform in het 
binnenland en 0 in het buitenland. I-Perform is als OurSpace in zowel Nederland als het 
buitenland getoond. De bezoekersaantallen waren per event minder dan begroot, voor de 
2 internationale presentatie 160 tegenover 400 begroot. Naast Amsterdam trokken 
Nederland 3 presentaties 265 bezoekers tegenover 1 begrote presentatie met 200 
verwachte bezoekers.   
 
De begrote digitale activiteit met 3000 bezoekers heeft niet plaatsgevonden. In de 
goedgekeurde herziene begroting van augustus 2017 is het idee om de film Leave Body 
Behind op Vimeo uit te brengen komen te vervallen. In plaats daarvan is ingezet op 
filmvertoning met inleiding in Nederland.  
 
Presenterende activiteiten 
In de begrote 3 presenterende activiteiten was aanvankelijk alleen het Festival WhyNot #6 
meegenomen. In de resultaten zijn ook de 7 avonden in De Ruimte die door WhyNot zijn 
gecureerd meegenomen.  
In totaal bezochten 1288 mensen het festival in De School, waaronder 1000 clubevent 
bezoekers van De School.  Tijdens de Culture Club is aan 300 bezoekers een preview van het 
festival getoond.  
De 7 avonden in De Ruimte trok in totaal 175 bezoekers.  
Totaal geregistreerde bezoekers van presenterende activiteiten die allen in Amsterdam 
plaatsvonden is 1713 tegenover 1750 begroot. 
 
De onder de ingehuurde programmering begrote presentatie met 600 bezoeken is in de 
realisatie verplaatst naar eigen programmering. De internationale programmering zijnde het 
internationale filmevent is in de herziene begroting van augustus 2017 geschrapt.  

2.4 Globaal financieel overzicht   
Met de tweejarige subsidietoekenning van het AFK is de organisatie overgestapt van 
projectfinanciering naar een jaarlijkse financieringsmodel. In augustus 2017 is er een herziene 
begroting 2017-2018 ingediend bij het AFK, welke de basis is voor de vergelijking in de 
jaarrekening. In 2017 was de projectsubsidie van het AFK uit 2016 voor de film Leave Body 
Behind nog lopende en aangevuld met crowdfunding via Voordekunst. De presentatie van 
de film Leave Body Behind op festivals stonden als internationale filmevents opgenomen in 
de exploitatiebegroting 2017. Andere activiteiten in de jaarbegroting waren reguliere 
activiteiten de coproductie Magenta, Festival WhyNot #6 en de ontwikkelactiviteiten, als 
netwerkverbreding, coaching, ondernemerschap en onderzoeksprojecten The Body&.  
 
Toelichting op de balans 

 
Eigen vermogen: 
Op 1 januari 2017 had WhyNot een algemene reserve van €322. Het financiële resultaat van 
2017 is -€11.201. Dit resultaat komt ten laste van de egalisatiereserve van de AFK-subsidie. Het 
eigen vermogen van stichting bedroeg op 31 december 2017 -€10.869.  
 
Solvabiliteit: 
De current ratio en quick ration zijn gelijk, doordat de stichting geen voorraden bezit. Beide 
zijn 0,7, dat is lager dan de gevraagde 75%. Oorzaak van dit lage kengetal is het negatieve 
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resultaat van €11.201 dat volledig ten laste komt van de toegekende inkomsten van de 
tweejarige AFK subsidie in 2018.  
 
Analyse Staat van Baten en Lasten 
Het percentage eigen opbrengsten was begroot op 50% en gerealiseerd 42%. Het verschil 
komt deels doordat de aangevraagde subsidie bij Dioraphte groot €10.000 niet is 
toegekend, waardoor de bijdrage uit private middelen aanzienlijk lager is. 
 
De verhouding tussen de beheer- en activiteitenlasten is in zowel de begroting als de 
realisatie 14% tegenover 86%. 
 
Het begrote resultaat - €16.480 is positiever gerealiseerd met -€11.201, waardoor er totaal 
€5.279 minder ten laste van de egalisatiereserve opgenomen wordt.  
 
Toelichting op de verschillen herziene begroting AFK – realisatie 
BATEN 
Opbrengsten:  
§ Publieksinkomsten1 waren begroot €10.766 en lager gerealiseerd €8.643 doordat de duur 

van het  festival was teruggebracht naar 1 dag en daarmee de betalende bezoekers zijn 
afgenomen. 

§ Sponsorinkomsten2 waren begroot €4.000 en hoger gerealiseerd met €5.600 doordat in 
de bijdrage van de school naast de begrote huur ook de stafkosten zijn doorberekend. 
 

Bijdrage private middelen3:  
De begrote inkomsten van €15.000 zijn lager gerealiseerd voor €6.858. De bijdrage uit private 
middelen zijn lager geworden doordat de subsidieaanvraag bij Dioraphte à €10.000 niet 
toegekend is. Bijdrage inkomsten uit crowdfunding €1.858 voor de eindmontage van de film 
Leave Body Behind staan daar positief tegenover.   
 
Indirecte inkomsten4:  
Begroot op € 2.760, waarvan € 1.250 is gerealiseerd door inkomsten uit programmering in De 
Ruimte. De overige indirecte inkomsten door gastprogrammering is niet gerealiseerd. 
 
Bijdrage AFK Kunstenplan: 
Volgens het besluit en advies voor de Tweejarige regeling is de verdeling tussen 
ontwikkelactiviteiten en reguliere activiteiten geïndexeerd op jaarbasis € 10.087 ontwikkeling 
en €30.261 voor regulier. De Stichting heeft deze verdeling aangehouden in de realisatie.   
 
Bijdrage AFK incidenteel: 
Naast de structurele subsidie van het AFK ontving WhyNot van het stadsdeel Amsterdam-
West een bijdrage van € 2.800 t.b.v. dansworkshop en fotopresentatie Magenta. 
 
LASTEN 
Beheerlasten: 
§ Personeel5 is lager gerealiseerd voor €5.510 dan begroot €6.025 om tegemoet te komen 

aan tegenvallende inkomsten. 
§ Materiele beheerlasten6 €8.020 konden omlaag worden bijgesteld naar € 6.610, dankzij 

bezuinigingsmaatregelen op reis-, representatie- en accountantskosten. 
 
 
 
                                                        
1 Zie punt 5 in jaarrekening 
2 Zie punt 6 in jaarrekening 
3 Zie punt 8 in jaarrekening 
4 Zie punt 9 in jaarrekening 
5 Zie punt 9 in jaarrekening 
6 Zie punt 10 in jaarrekening 
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Activiteitenlasten:  
 
Personeelslasten7:  
Op de personele lasten voor de activiteiten is i.v.m. tegenvallende subsidie-inkomsten 
gekozen voor lagere honoraria directie €22.950 tegenover €26.000 begroot. Daarbij wist de 
organisatie de kosten voor productiemedewerkers lager te houden met €7.428 tegenover de 
begrote €8.220. In totaal leverde dit een besparing op activiteitenlasten personeel van € 
3.842. 
 
Materiële lasten8: In totaal zijn de activiteiten lasten materieel begroot €48.991 en €6.497 
lager gerealiseerd voor €42.494  . 
 
Reguliere activiteitenlasten Festival: 
De reguliere activiteitenlasten Festival in totaal €24.200 zijn €2.550 hoger dan begroot €21.650  
met name doordat de locatiekosten en techniek, die via De School geleverd werden 
ruimschoot hoger zijn uitgevallen. 
 
Reguliere activiteitenlasten Research Event Filmevent: 
Deze zijn begroot op €2.250 en gerealiseerd voor €4.421. Het verschil wordt veroorzaakt 
doordat de kosten voor de eindmontage filmproductie uit een projectsubsidie van het AFK in 
2016 niet waren opgenomen in de begroting 2017. 
 
Reguliere activiteitenlasten Coproductie Magenta: 
De activiteitenlasten voor de coproductie Magenta zijn fors lager gerealiseerd voor €7.779 
tegenover €10.325 begroot, dankzij een besparing op locatiekosten bij de coproducent 
Tolhuistuin. 
 
Ontwikkeling en organisatie: 
De realisatie van de ontwikkelinstrumenten zijn lager €1.611 tegenover €2.150 begroot, 
doordat de activiteit Dinner for 10 begroot €450 verplaatst is naar 2018. 
 
Onderzoeksprojecten: 
Van de reeks The Body & is een project dat is opgenomen als The Body& Mediamatic voor 
€2.215 verplaatst naar 2018. In het voorjaar zal deze in samenwerking met Arcam worden 
gecoproduceerd.  De kosten voor de twee projecten die wel plaatshadden zijn lager 
gerealiseerd doordat beide coproducenten een deel van de kosten in natura hebben 
geleverd. Deze bedragen, begroot op 2 x €1.200 zijn zowel in de bijdrage als de kosten niet 
zichtbaar.  
 
Publiciteitskosten: 
Op publiciteitskosten gerealiseerd op €2.706 en begroot €5.720 kon met meer dan 50% 
bespaard worden dankzij samenwerking met het platform We Are Public in de verschillende 
programma’s en doordat in het festival een foto-expositie die onderdeel was van het 
programma te zien was in de wijk en zo gratis publiciteit genereer

                                                        
7 Zie punt 11 in jaarrekening 
8 Zie punt 12 in jaarrekening 



WhyNot – Jaarverslag 2017 
  

8 
 

	

3 ARTISTIEKE	PROJECTEN	EN	ONTWIKKELING	
De activiteiten van WhyNot in 2017 stonden voor een groot deel in het teken van de 
thematiek rondom het achterlaten of loslaten van het lichaam, een onderzoek dat we in 
2016 gestart zijn. In 2017 kreeg dit onderzoek verder vorm met de filmpremière van Leave 
Body Behind, het project Study for Magenta samen met De Tolhuis en Giulio D’Anna over het 
individu vs. de groep, het app-project OurSpace over fysiek vs. digitaal contact en het 
uiteindelijk festival, waarbij we naast technologische ontwikkelingen ook inzoomden op het 
fysieke lichaam.  
 
Daarnaast vormde de reeks The Body & een onderzoek op zich: naar de relatie van de 
danskunst tot andere creatieve werelden en mogelijke partners daarbij, zoals poptempel 
Paradiso. De gastprogrammering stelde ons in staat om in de aanloop naar het festival werk 
als het ware ‘uit te testen’ voor een andersoortig publiek (niet-danskenners), om het daarna 
al dan niet op te kunnen nemen in de festivalprogrammering.    
 
Om dit proces te ondersteunen is er in 2017 met een tweetal coaches gewerkt, Johan Gijsen 
(Le Guess Who) en Georg Weinand (o.a. Dampfzentrale) die ons met hun jarenlange 
ervaring inhoudelijk hebben gevoed en inspiratie hebben gegeven vanuit andere velden.  

3.1 Festival WhyNot 
 

De zesde editie van Festival WhyNot vond plaats op 27 
oktober 2017 in de bijzondere ruimtes van een voormalig 
technisch lyceum: De School in Amsterdam West. Een 
geslaagde eendaagse editie met ruim 1200 bezoekers, 36 
artiesten en een spetterende clubnacht. Er heerste een fijne 
energie en de WhyNot programmering en thematiek sloot 
goed aan op een dergelijke rauwe, industriële locatie. Het 
programma was een dynamische en interdisciplinaire mix 
van jong opkomend talent en gevestigde makers, die 
dansvoorstellingen, performances, installaties, films, talks, 
workshops en muziekoptredens lieten brachten. 

 
Thematiek  
De thematiek van de zesde festivaleditie is gebaseerd op een eerder onderzoeksproject in 
De Tolhuistuin naar het achterlaten van het lichaam. Technologische ontwikkelingen van 
deze tijd, zoals holografie en Virtual Reality, transporteren je lichaam naar een andere 
wereld, en eeuwenoude Sjamanistische rituelen brengen je in trance en laten je je lijf 
ontstijgen. Dans gaat juist over lichamelijkheid. Als het lichaam verdwijnt of wordt vervangen, 
wat blijft er dan over? Moeten we ons lichaam niet eerst nog beter leren kennen voordat we 
begrijpen hoe het achter te kunnen laten? Tijdens WhyNot #6 raakten we het thema op 
verschillende manieren: van digitaal tot analoog, van robotmens tot collectief lichaam.    
 
Programma 
Op het programma stonden o.a. de 
performance-installatie Tearing Machine van 
Katja Heitmann, waar ze ons in een 
onheilspellende biotoop de perfecte mens 
voorschotelde. Kan een mens een optimaal 
functionerende machine worden? In een 
intieme ruimte bewogen haar robot-mensen 
zich langzaam door het publiek heen, dat 
het tafereel ook van buiten door de grote 
ramen kon bekijken.  

“De School was an 
excellent location for the 
festival atmosphere! Raw, 

underground, rigid, old 
school, electric, fresh, dirty, 
boxes, corridors, dark room, 

open, queer, modern, 
neon ...” 

- festivalbezoeker 
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Een van de hoogtepunten was de Noorse choreografe Kristin Ryg Helgebostad die in Me Too 
een kwartet van wild stampende Scandinavische vrouwen presenteerde in een glinsterende 
fantasiewereld. Handbellen, zang en beweging versmelten in deze droomwereld. Een 
voorbeeld van een interdisciplinaire representatie van dans, zoals dat goed bij WhyNot past. 
Tijdens festival WhyNot #6 beleefde Me Too haar Nederlandse première. 
 

 
In verschillende projecten gedurende het jaar nodigt WhyNot 
choreografen uit om op een specifieke plek een 
(voor)onderzoek te doen voor hun werk. Twee van hen, Dario 
Tortorelli en Giulio D’Anna, kwamen ook terug in het 
festivalprogramma. Choreograaf Dario Tortorelli presenteert 
zijn nieuwste werk D No Body: Transcending, waarvan hij 
tijdens het WhyNot onderzoeksproject in de Tolhuistuin in 2016 
al een voorstudie presenteerde. Transcending is het vijfde 
hoofdstuk in zijn D NO BODY reeks, waarin hij de betekenis van 
identiteit onderzoekt in een wereld vol avatars. Als reactie op 

onze technologische en digitale samenleving zoomt Tortorelli in op het naakte, zoekende 
lichaam. In een speciale unplugged versie zonder verduistering liepen drie lichamen net als 
in het werk van Heitmann tergend langzaam door de ruimte tegen de achtergrond van de 
snelweg A10 waarop de koplampen voorbijflitsen, om elkaars lichaam soms te vinden in een 
kort maar intens contact.  
 
Nicole Beutler bracht een fragment van haar oudere werk Enter Ghost opnieuw naar het 
podium: een installatie performance waarbij de rook zelf de performer is. Coralie Vogelaar 
liet een dansvideo-installatie zien over algoritmes en de ‘perfecte’ nieuwsfoto. Verder op het 
programma stond o.a. de dansfilms Ferryman i.s.m. Cinedans, en waren er dans & live 
muziek improvisaties.  

 
Coproducties 
In navolging van Study for MAGENTA – een 
coproductie met Giulio D’Anna en de Tolhuistuin 
dat op 20 augustus 2017 werd gepresenteerd, 
kwam ook D’Anna terug in het 
festivalprogramma met Studies for Magenta: 
visuals traces & choreographic traces. Dit 
bijzondere experiment – met magenta 
gebodypainte vrouwenlichamen - is een 
onderzoek naar eigen identiteit vs. de kracht van 
de massa. Wanneer ziet men het individu, en 

wanneer ziet men eenheid? Tijdens het festival hadden de choreographic traces de vorm 
van een pop-up choreografie met vier magenta gekleurde dansers in de gangen van De 
School. De visual traces vormden een foto-expositie van fotograaf Sara Anke, die de 
bewegingen van de magenta vrouwen tijdens een workshop heeft vastgelegd. Deze foto’s 
zijn tevens als kunstproject in de vorm van posters in 
de openbare ruimte verspreid in Stadsdeel West in 
de weken vooraf aan het festival.  
 
Speciaal voor deze festivaleditie heeft WhyNot een 
werk geproduceerd i.s.m. Ja Ja Ja Nee Nee Nee. 
Kunstenaar Marija Sujica verwerkte haar concept 
van het ontsnappen aan de zwaartekracht in een 
interactieve audiotour door verschillende ruimtes 
van De School, die je lichaam tijdens een 
ruimtewandeling los laat komen van het aardse.  

“I think that in Holland 
there is no such a risky 
and edgy festival like 

WhyNot, that focus on the 
body in our society 

through performance, 
dance, installations and 

other art forms.” 
– Dario Tortorelli (artist) 

 

“In programma van WhyNot dit jaar 
staan een aantal serieuze 

voorstellingen die het 
representatie-karakter van theater, 

dans en bijvoorbeeld fotografie 
bevragen, en daarbij weldegelijk 

een punt maken, zoals 
bijvoorbeeld Dario Tortorelli, Katja 
Heitmann en Coralie Vogelaar.” 

– Theaterkrant 
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Inhoudelijke samenwerkingen  
Langdurige samenwerkingen met programma-partners als Cinedans brachten een 
kwalitatief verdiepend randprogramma en nieuw publiek naar het festival. Samen met 
Cinedans presenteerde we dit keer een feature film - The Ferryman - die in de overgang van 
het festival naar de clubnacht geprogrammeerd werd en ook toegankelijk was voor het 
clubpubliek. Een bizarre en kwalitatief sterke dansfilm over transcendentie en rituelen van 
performer/ choreograaf Damien Jalet. Om de clubnacht zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten op het festival kwam De School met een selectie aan performatief interessante DJ’s. 
In het Gymlokaal, de sportschool van De 
School, vond vooraf aan het festival een 
workshop plaats voor alle niveaus van 
choreograaf Liat Waysbort, met gratis 
deelname voor sportschoolleden. In een 
afgesloten ruimte van het restaurant in De 
School streek BAU (Amsterdams platform voor 
dans en performance) neer voor een speciale 
lunch waarin genodigden met elkaar in 
gesprek gingen over de Amsterdamse 
danssector, en daarna met korting konden 
doorstromen naar het festival.   

 
Publiek 
De bijzondere locatie van WhyNot #6, het tot de verbeelding sprekende thema, de 
multidisciplinaire programma-opzet en ons goede netwerk bracht opnieuw een divers 
publiek naar het festival. Het was een uitgebalanceerde mix van danskenners, algemene 
cultuurliefhebbers en clubbers.  
 
Successen 
 
§ Kwalitatief sterk en divers festivalprogramma  
Met WhyNot #6 zijn we er wederom in geslaagd een kwalitatief hoogstaand, divers en voor 
een brede doelgroep toegankelijk programma neer te zetten, met een inhoudelijk sterk en 
spannend randprogramma. Dit vertaalde zich o.a. in de positieve reacties die we kregen 
vanuit de artiesten, het publiek en vanuit het dansveld zelf.  

 
§ De School als festivallocatie 
Na enkele jaren in de buitenruimte van de prachtige 
Tolhuistuin te hebben gestaan, brachten we het festival dit 
jaar weer naar binnen, naar een rauwe industriële locatie: 
De School. De sfeer van De School past goed bij WhyNot 
en de programmering stond mooi in de verschillende 
ruimtes, waarin de artiesten zorgvuldig werden geplaatst.  
 
§ Samenwerking met programmapartners  
Onze langdurige samenwerking met Cinedans heeft met 
hun expertise – naast nieuw publiek - een bepaalde mate 

van kwaliteit in het festivalprogramma kunnen brengen door met ons gezamenlijk tot een 
voorstel te komen waar beide partijen achter konden staan.  
 
§ Coproducties en bijzondere projecten  
De samenwerkingen voor de coproducties voegden veel toe aan de programmering van 
het festival. Het waren gewaagde en vernieuwende producties die op de festivallocaties 
waren gemaakt. WhyNot heeft een groot aandeel gehad in het mogelijk maken van deze 
producties.  
 

“WhyNot heeft een 
experimenteel karakter, 

verrast, laat gedurfd werk 
zien, heeft een goede sfeer 

en onderscheidt zich 
hiermee van de andere 

festivals die 
dans/performance 
programmeren.” 

– Eva Villanueva (BAU) 
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§ Eigen kaartverkoopsysteem  
De voorverkoop werd voor deze editie voor het eerst 
door WhyNot gedaan, omdat er tegenwoordig relatief 
goedkoop en makkelijk een online betaalsysteem te 
gebruiken is, Hierdoor konden we zelf beter vinger aan 
de pols houden, gemakkelijk spelen met combi-tickets 
en ook de emailadressen van onze bezoekers registreren. 
 
§ Publieksonderzoek 
Om ons publiek nog beter te kunnen leren kennen willen 
we al enige tijd d.m.v. publieksenquêtes dit publiek in 
beeld brengen. Afgelopen jaar hebben we een manier 
gevonden om dit professioneel te kunnen uitvoeren op 
een manier die bij WhyNot past. Het geeft goed inzicht in 
de publieksopbouw van deze festivaleditie (zie bijlage).  
 

§ Contextprogramma 
Voor het eerst heeft WhyNot een contextruimte 
gecreëerd op het festival. Een ruimte met 
achtergronden en thematische inspiratie van de 
kunstenaars. De artiesten zijn vooraf gevraagd om 
inspiratiemateriaal en boeken uit te lenen aan WhyNot, 
om hun proces inzichtelijk te maken voor het publiek. In 
de contextruimte kon het publiek zich even rustig 
terugtrekken, zelf feedback geven tijdens de 
verschillende Edit This Post sessies, of naar een 
nagesprek luisteren. De contextruimte is ontworpen 
door grafisch vormgever Aniek Blijenberg. Het concept 
werkte goed, gaf verdieping en zal worden 
meegenomen naar volgende evenementen. 
 

 
§ Kassa: professioneler en performatiever  
Een van de wensen was om de festivalkassa professioneler aan te pakken en dit meer te 
integreren met de thematiek en het performatieve karakter van WhyNot. Daar zijn we voor 
deze editie zeker in geslaagd. Op het festival zelf functioneerde het kassateam, wat dit keer 
uit één betaalde en ervaren kassa-coördinator en enkele vrijwilligers bestond, erg goed. 
Verder hebben we een speciaal team laten nadenken over hoe de kassa (als eerste 
contactpunt met het festival) meer bij het festival betrokken kon worden. Bij de kassa stond 
een actrice/acteur de bezoekers ‘live’ te woord via een iPAD, zonder dus ‘live’ aanwezig te 
zijn. Dit concept sloot aan op de festivalthematiek van lichaam vs. technologie en het 
achterlaten van het lichaam. Men werd bij het eerste contact meteen in de thematiek 
ondergedompeld en we kregen goede reacties van het publiek, dat van af het begin blij 
verrast was.  
 
Verbeterpunten 
 
§ Tegenvallende financiering  
We hebben weinig succes gehad met de fondsaanvragen voor deze festivaleditie. Het VSB 
fonds en Fonds 21 hadden hun beleid aangescherpt waardoor we net buiten de boot 
vielen, en ook een eerste aanvraag bij Diorapthe werd niet gehonoreerd. Door een 
misverstand met het AFK konden we geen aparte projectaanvraag voor het festival meer 
indienen, waardoor dit geld uit het al toegekende ontwikkelbudget gehaald moest worden, 
met een flinke verschuiving in de begroting tot gevolg. We hebben het festival uiteindelijk 
georganiseerd met een klein budget, opgebouwd door ticketinkomsten, een bijdrage van 

“From my side the idea of 
recreating my work on a 

different location each time we 
present it is very inspiring and 

challenging. It makes the work 
honestly alive and each time 

makes me rediscover new 
possibilities of presenting it to an 
audience and out of the black 

box theatre.” 
- Dario Tortorelli (artiest) 
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het AFK vanuit het ontwikkelbudget, en bijdrages van Amsterdam West en PBC.  
 
Hierdoor moesten het festival noodgedwongen terug worden geschaald van drie dagen 
naar één dag, met aansluitende clubnacht. Het festival heeft financieel een echte klap 
gekregen en deze editie bleef relatief kleinschalig. Dat we hebben besloten om het festival 
wél door te laten gaan, om zichtbaarheid en in contact te blijven met het publiek, was 
achteraf gezien een te grote en risicovolle onderneming. Als de subsidiemarkt niet meer 
toegankelijk is voor partijen als WhyNot dan zullen wij ons moeten concentreren op andere 
vormen van produceren. Op deze manier kan WhyNot geen festivaledities meer neerzetten. 
 
▪ Relatief weinig persaandacht  
Festival WhyNot heeft dit jaar in verhouding weinig media-aandacht gekregen. In 2015 stond 
het nog met foto op de voorpagina van Het Parool tijdens de stille zomermaanden, maar 
oktober is in de pers een relatief drukke festivalmaand. Ook de noodgedwongen 
terugschaling naar een ééndaags festival maakte het voor redacties minder interessant om 
een voorverhaal te publiceren, hoewel de kwaliteit van het festival en de thematiek zeer 
werden onderschreven. Door de financiële onzekerheid lag het go-no go moment voor het 
festival ook vrij laat, waardoor er minder tijd was voor gerichte pr-acties.   
 

 
 
§ Publieksopkomst 
Hoewel het nog steeds gezellig druk aanvoelde, waren er minder betaalde bezoekers op 
het festival dan verwacht. Naast de mindere persaandacht, vindt WhyNot steeds in een 
andere periode plaats, wat het lastig maakt voor ons vaste publiek (of de pers) om hier in de 
agenda’s rekening mee te houden. Ook was er dat weekend een heel scala aan 
performance activiteiten en events met dezelfde thematiek, zoals Brainwash, Impact Festival 
en de VR Days, iets waar WhyNot voor een volgende editie beter op zal moeten anticiperen. 
De samenwerking met de locatie zorgt doorgaans voor een groot deel voor het publiek. Het 
bleek echter het beleid van De School dat zij externe programmering nergens meenemen in 
hun publiciteit, wat een gemiste kans was.   
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▪ Klein festivalteam met veel vrijwilligers  
Het WhyNot team is relatief klein en bestaat veelal uit vrijwilligers. We hebben er binnen de 
mogelijkheden alles uit weten te halen. Dit jaar hadden we in de aanloop naar het festival 
opnieuw onvoldoende mankracht, met name op productie en pr-gebied, waardoor er op 
deze gebieden aandacht miste. Een verdere uitbreiding van het team en meer financiële 
middelen in het voorbereidende traject is dus wenselijk om de professionaliteit te kunnen 
waarborgen.    
 
§ Samenwerking met de locatie  
De School was in alle voorgesprekken heel welwillend en enthousiast over WhyNot, en gaven 
ons een fikse korting op de huur waarbij er nog van alles mogelijk leek. Uiteindelijk beriep de 
locatiemanager zich tijdens het festival zich op allerlei regels waarover van tevoren niet is 
gecommuniceerd. Dit zorgde voor veel stress bij de productieleiding van WhyNot. Bij een 
volgende samenwerking zullen hier vooraf betere afspraken over gemaakt moeten worden.    
Op het gebied van marketing is er vanuit De School totaal geen ondersteuning geweest, 
terwijl wij wel in samenspraak met hen de clubnacht open hebben gesteld voor ons publiek, 
met enkele doorlopende kunstinstallaties die voor het clubpubliek gratis te bezoeken waren.   
 
Conclusie:  
Op artistiek vlak heeft het festival enorme stappen gemaakt, de coproducties waren sterk, 
het nieuwe contextconcept was goed uitgewerkt en de locatie paste ook perfect bij de 
festivalopzet en de thematiek. We zijn zeer tevreden met de programmering en de sfeer. De 
samenwerking met de locatie verliep echter naar het einde toe steeds stroever, en de 
financiën waren ontoereikend om een substantiële editie neer te kunnen zetten, wat 
resulteerde in minder persaandacht en minder bezoekers dan verwacht. WhyNot is een 
flexibele organisatie die makkelijk meebeweegt met veranderingen, maar het is desondanks 
lastig opboksen tegen de financiële tegenvallers en beperkingen van het huidige 
subsidieklimaat.   

3.2 The Body & 
Om innovatie in het veld te stimuleren, experimenteert WhyNot graag met nieuwe 
programmaconcepten en zoekt samenwerkingen met artiesten die een verfrissend 
perspectief op ‘dans’ hebben. Met The Body & zijn we in 2017 een reeks events gestart, 
waarbij we inzoomen op het lichaam en dans in relatie tot steeds een andere 
(kunst)discipline - zoals elektronische muziek, technologie, en architectuur - met voor elke 
editie een specifieke locatie en (programma)partner binnen een ander cultureel veld. 
WhyNot en de betreffende partner nodigen gasten uit die het thema uitdiepen in de vorm 
van lezingen, performance, film, muziek, installaties of een andere uitingsvorm. Altijd wordt 
de relatie gelegd met een benadering die vanuit het lichaam komt.  

 
De reeks is ingezet als instrument voor 
netwerkverruiming; het vinden van nieuwe inhoudelijke 
(programma)partners, interessante artiesten en 
benaderingen voor toekomstige festivaledities. De 
reeks loopt zo veel mogelijk parallel met de andere 
projecten die we gedurende het jaar realiseren, om 
artistieke verbinding te creëren. Wij zien deze reeks als 
belangrijk ontwikkelinstrument voor WhyNot om 
inspiratie op te doen, mogelijke samenwerkingen te 
onderzoeken én direct te testen met curatoren uit 
andere disciplines, dans met andere disciplines te 
verbinden en overlappende gebieden te vinden. 

 
In deze eerste pilot-editie – The Body & <  > - koppelden we dans aan coding. Het event 
vond plaats bij Lavalab in Amsterdam Noord. Samen met Lavalab en Hackers & Designers 
hebben we een programma vormgegeven waarbij choreografie in combinatie met 
computertaal de uitgangspunten waren.  

“Een inhoudelijk erg sterk 
programma en een goede mix 

tussen lezingen en 
performances. Ik had het 

binnen de ADE-context een 
prominentere plek gegund, en 
zou graag volgend jaar weer 

zoiets willen doen, dat mag ook 
los van ADE.” 

- Jeldau Kwikkel (programmeur 
Paradiso) 
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We werkten nauw samen met Lavalab, die hun prachtige loods beschikbaar stelden in 
Amsterdam Noord om hier presentaties te laten zien. O.a. JODI, pionier in de internetkunst, 
presenteerde haar interactieve bewegingsapp en designer/choreograaf Joana Chicau gaf 
overdag een workshop over de kruisbestuiving tussen choreografie en coding, en liet in het 
avondprogramma een eigen werk zien. Ook workshopdeelnemers presenteerde kort hun 
werk van de workshop. Onze eigen I-Perform app werd overdag in een werksessie 
aangescherpt direct die avond getest met het publiek onder begeleiding van live muziek. 
De avond eindigde met een bijzonder muziek- en codingproject van Obole, waarbij de 
muziek een algoritme aanstuurt dat op een groot scherm op de achtergrond een virtueel 
tapijt weefde. Een succesvolle eerste pilot-editie van de reeks.  
 

   
 
De tweede editie – The Body & Beats - sloot inhoudelijk en qua timing aan op Festival 
WhyNot in De School. In Paradiso keken we in de context van Amsterdam Dance Event naar 
de relatie tussen dans/beweging en elektronische muziek. We onderzochten hoe het 
lichaam reageert op verschillende soorten 'beats' en hoe een muzikant/dj deze fysieke 
ervaring kan sturen. Wat weten we van de geschiedenis van het ‘clubdansen’ en hoe 
verhoudt zich dit tot de actuele ontwikkelingen? Wat is de relatie tussen beats en trance, en 
de uitwerking daarvan op het lichaam? Brengt clubmuziek de massa samen of promoot het 
juist individualistisch genot? Aan de hand van presentaties en showcases van een aantal 
artiesten en kunstenaars doken we tijdens The Body & Beats dieper in deze twee werelden: 
de dans én de dance.  
 
Op het programma stonden o.a. kunstenaar Bogomir Doringer, die geïnspireerd raakte door 
de verschillende manieren waarop mensen in de clubs bewegen, als individu en als massa. 
Hij observeerde en filmde diverse culturen, clubs en evenementen vanuit het bovenaanzicht 
en monteerde deze resultaten tot de kunstinstallatie I Dance Alone. In een lecture-
performance vertelt hij over dit proces en toont fragmenten uit de film. Geluidskunstenaar 
Robin Koek, o.a. bekend van dj-act  Artefakt waarmee hij ADE-afsloot, werd door WhyNot 
gekoppeld aan impro-danser Lily Kiara en aan Thomas van Els / Enliven 3D die sensoren 
heeft ontwikkelt om lichaamsbewegingen te tracken. Samen gingen zij het experiment aan; 
een live muziek- en dansimprovisatie aangestuurd met sensoren. Jesus de Vega en Chai 
Blaq, eerder te zien in De Ruimte, nodigden we opnieuw uit voor hun electropopdans 
waarbij lichaamsgeluiden live tot beats werden omgevormd, en assistent-professor Rebecca 
Schaeffer gaf een lezing over het effect van ritme op ons lichaam en onze hersenen.  
 
Successen 
Als research event waren de twee edities zeer geslaagd. Zowel Joana Chicau als Lilly Kiara 
en Thomas van Els kwamen uiteindelijk terug in het festivalprogramma met een ander 
project of iets aangepaste vorm. De combinatie van een workshop overdag en een 
presentatie daarvan in de avond, zoals bij Lavalab, was een interessante format die we 
graag verder zouden willen uitdiepen.  
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The Body & blijkt ook een platform voor jong talent: het werk van Jesus de Vega en Chai 
Blaq werd door de pers zeer goed ontvangen en onlangs kregen zij een subsidie van het AFK 
voor de doorontwikkeling van Choreopop.  
De samenwerking met Paradiso is zeer waardevol, en zij hebben aangegeven graag met 
ons door te willen. Ook LavaLab en Hackers & Designers zijn inmiddels stevige partners bij de 
doorontwikkeling van de app I-Perform.  
 
Host Gagi Petrovic modereerde de avond, en zorgde voor een inhoudelijke verbinding 
tussen de werken en liet dialoog ontstaan tussen het publiek en de makers. Dit willen we in 
het vervolg graag opnemen in de programmering van dergelijke evenementen.  
 

 
 
Verbeterpunten 
De programma’s, hoewel inhoudelijk interessant, raakten soms toch alleen de oppervlakte 
aan van de mogelijkheden die een dergelijke samensmelting van disciplines met zich mee 
brengt. Verder was de timing niet ideaal: door het evenement zo vlak voor het festival te 
organiseren werd de communicatie naar ons publiek toe soms wat warrig. Ook binnen de 
ADE-context was het knokken voor aandacht; aan de ene kant gebeurd er heel veel in de 
stad en is het interessant om daar onderdeel van te zijn, aan de andere kant raakt een 
initiatief als de onze in de muziekcontext snel ondergesneeuwd.  
 
Conclusie 
De reeks wordt succesvol ontvangen en is voor deelnemers en publiek erg inspirerend: na 
afloop van beide edities werd er door de deelnemende artiesten massaal contactinformatie 
uitgewisseld. Door minder programma-elementen (maximaal drie) en een eerdere 
betrekking van de partner in het programma kan deze serie tot een verdere kwalitatieve 
verdieping leiden. De kruisbestuiving die ontstaat blijkt waardevol en heeft al tot nieuwe 
samenwerkingen geleid en tot vervolgpresentaties. De derde editie van deze serie vindt 
plaats in 2018 bij architectuurcentrum Arcam.  

3.3 WhyNot x Tolhuistuin: Giulio D’Anna – Study for MAGENTA 
 

In de zomer van 2017 produceerde en presenteerde WhyNot in samenwerking met de 
Tolhuistuin “Study for MAGENTA”, een choreografisch onderzoek van Giulio D'Anna voor zijn 
aankomende dansvoorstelling MAGENTA (2019) en tevens een thematisch onderzoek van 
WhyNot zelf. D'Anna heeft samen met 15 amateurdansers en 4 professionele dansers, op 5 
zondagen in de zomer, manieren onderzocht om intimiteit en connectie in dans te 
verbeelden. Dit onderzoek leidde tot een lichaamsinstallatie gepresenteerd op 20 augustus 
in de tuin van De Tolhuistuin Amsterdam, met een veelzijdig randprogramma. De 
experimentele installatie in de tuin produceerde beelden van geheel in magenta gekleurde 
vrouwen die met elkaar verbinden en elkaar loslaten, waarbij de manier waarop we naar 
individualiteit en de massa kijken, evenals naar het vrouwelijk lichaam, wordt uitgedaagd. 
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De presentatie van het project was een groot succes, het was een warme zomeravond, 
de tuin liep vol met zo’n 100 bezoekers en het randprogramma Ourspace, de Polyband en 
de dansfilm Leave Body Behind werkte inhoudelijk goed samen met de presentatie van 
Study for Magenta: Ourspace gaat over echte connectie in de fysieke wereld, Leave Body 
Behind gaat over vasthouden en loslaten, en de band bracht een transcenderend concert. 
Een mini dans- en performancefestival in een stadstuin hartje zomer, met veel publiek, mooie 
installaties, muziek en kampvuur. Het derde jaar op rij in de Tolhuistuin en een mooie opmaat 
naar Festival WhyNot in De School in oktober 2017, waar het project in andere vorm 
wederom te zien was.   
 

 
 
Successen  
De eerdere samenwerking met de Tolhuistuin heeft zijn vruchten afgeworpen. De 
samenwerking verliep gesmeerd en de verwachtingen sloten mooi op elkaar aan gezien 
beide partijen goed op elkaar zijn ingespeeld. Het publiek wist ons te vinden en wist wat het 
kon verwachten. De workshopvorm waarin de voorbereiding van de coproductie is gegoten 
verliep zonder problemen, en bracht een nieuwe laag met zich mee. De vrouwen die 
deelnamen aan het project waren gedurende 1,5 maand iedere zondag op locatie aan het 
dansen en waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het werk en van de publieke 
avond zelf.   
 
Verbeterpunten 
Een nadeel van de Tolhuistuin als locatie is dat er een zware geluidslimiet op de tuin zit i.v.m. 
de omgeving. De band moest hun optreden daardoor helaas voortijdig afbreken. De 
Tolhuistuin had vooraf duidelijker kunnen communiceren over deze geluidsbeperking. Het 
was niet professioneel om de band midden in het optreden te moeten laten stoppen. 
Verder werd het werk van D’Anna vooraf als een nieuwe ‘performance’ gepresenteerd in 
de communicatie. Aan het einde van het creatieproces bleek dat het meer een 
performatieve installatie was, een resultaat van een 5-daagse workshopreeks. Bij dit soort 
experimentele processen is het van belang om vooraf beter met de kunstenaar te 
overleggen hoe we toch optimaal over het werk kunnen communiceren zonder valse 
verwachtingen te scheppen voor het publiek.  
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Conclusie 
Zoals we eerder hebben gemerkt in de Tolhuistuin werkt een buitenlocatie in de zomer goed 
voor de presentatie van lichaamskunst. De aansluiting bij een organisatie waarmee vaker is 
samengewerkt verloopt makkelijker dan wanneer er steeds kennis moet worden gemaakt 
met nieuwe locaties en partners. Wederom was het maken van een productie op locatie 
met uiteindelijk een publieke presentatie een event dat goed bij WhyNot past en ons relatief 
gemakkelijk af gaat. Door de productionele ervaring van het werken op locatie, ons grote 
netwerk van kunstenaars en kennis van het dansveld lukt het goed om kunstenaars aan 
elkaar te koppelen, artistiek en productioneel te begeleiden, en om dit op een mooie 
manier te presenteren waarbij het publiek ook komt voor de sfeer van het event. Het was 
een goede samenwerking en De Tolhuistuin blijft voor WhyNot een graag geziene partner 
voor toekomstige projecten. 
 

3.4 Dans- en fotoproject Studies for Magenta  
	
Als vervolg en onderdeel van MAGENTA, 
organiseerde WhyNot een dans- en 
fotografieproject met een dansworkshop 
voor vrouwen uit Amsterdam West, met 
choreograaf Giulio D’Anna en fotograaf 
Sara Anke Morris. Samen met een groep 
vrouwelijke buurtbewoners uit West en 
andere stadsdelen werkte D’Anna op twee 
zaterdagen, 7 en 14 oktober, tijdens een 
dansworkshop aan beelden en sculpturen, 
dansen en groepsbewegingen om de 
vrouwelijke kracht in dans te vinden. De 
bewegingen van de vrouwen werd 
vastgelegd door fotograaf Sara Anke Morris. 
Vervolgens werden foto’s geselecteerd, 
bewerkt en in A2 formaat afgedrukt en in de 
publieke ruimte van Amsterdam West 
verspreid postercollectief Stadsbehang. 
 
De hele stad diende als expositieruimte voor 
de poëtische beelden van de dansende, 
magentavrouwen. Tegelijkertijd was het een 
manifest voor de kracht van het vrouwelijke 

lichaam. Dit project diende tevens als opmaat en publiciteitsstunt voor Festival WhyNot dat 
op 28 oktober plaatsvond in De School in Amsterdam West. Ook in concept store TOON en 
artist in residence hostel WOW in Amsterdam West werden de beelden getoond. De 
expositie eindigde op Festival WhyNot in De School met een pop-up dansperformance van 
de Magenta vrouwen. De deelnemende vrouwen werden uitgenodigd en kregen 
kortingskaartjes voor vrienden, buren en familie om de expositie op het festival te bezoeken.  
 
Successen 
Artistiek inhoudelijk was het een sterk project waarbij het vrouwelijk lichaam steeds op een 
andere manier geportretteerd werd, met intimiteit als kern. De groep amateurdansers was 
bijzonder gemotiveerd om totaal gebodypaint dit avontuur aan te gaan en vastgelegd te 
worden door de fotograaf, die prachtige beelden heeft geschoten en afgedrukt. Door de 
beelden als posters te verspreiden in de stad was dit een mooie opmaat naar het festival 
dat zo een extra publiciteitsboost kreeg, zonder dure buitencampagne.   
 
Verbeterpunten 
Het project is in een enorm kort tijdbestek en met weinig middelen opgezet. Door de 
samenkomst van verschillende getalenteerde mensen had dit project nog meer kunnen 
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veroorzaken bij een groot publiek en hebben we potentie laten liggen. De foto’s/posters 
waren prachtig en hadden bijvoorbeeld verkocht kunnen worden en in nog meer 

winkelruimtes geëxposeerd. Door een afleveringsfout van 
DHL waren de grote A0 afdrukken pas laat op het festival 
wat zorgde voor minder aandacht voor de plaatsing. We 
hadden een meer gevarieerde groep vrouwen gewenst 
voor de workshop, jong en oud en van verschillende 
culturen, maar dit was niet haalbaar in het korte tijdsbestek.  
 
Conclusie 
Als we eerder aan dit project waren begonnen had het 
beter uit gepakt en hadden we nog meer publiek kunnen 
bereiken. De stad als canvas is een mooi concept en de 
samenkomst van vrouwen opzoek naar de kracht van 
beweging waren bijzondere workshops. We hadden meer 
partners moeten betrekken om dit project beter onder de 
aandacht te brengen. De samenwerking met de 
kunstenaars in het project verliep heel goed en ze zijn nu 
plannen aan het maken voor toekomstige projecten.  
	

3.5 Filmpremiere Leave Body Behind & live film events 
In het EYE Filmmuseum te Amsterdam vindt tijdens Cinedans festival maart 2017 de première 
plaats van de WhyNot-film Leave Body Behind, met daarbij een performance van één van 
de choreografen uit de film en een optreden van Stiletti-Ana. De film was een samenwerking 
met Blank Blank Film uit Berlijn en de Finse elektronische underground muzikant Stiletti-Ana. 
We nodigden een viertal belangrijke, met name Amsterdamse, makers uit de dans- en 
performance scene uit om de abstracte emoties rondom ‘het achterlaten van het lichaam’ 
te vangen in korte choreografieën/dansscenes in en om de Tolhuistuin; Liat Waysbort, 
Marjolein Vogels (i.s.m. Nicole Beutler), Marie Goeminne en Amos Ben-Tal. Het Amsterdamse 
publiek, dansmakers, dansers en amateurs (kinderen) konden het maakproces bijwonen en 
zo onderdeel uitmaken van het project.  

De filmpremière tijdens het Cinedans Festival was zeer geslaagd. De zaal was overvol, en in 
de after talk met Jacq. Algra kregen we volop gelegenheid om meer te vertellen over deze 
bijzondere collectieve manier van filmmaken. Toen op het einde iedereen die mee had 
gewerkt op het podium werd gevraagd, inclusief de 16 kinderen, klonk er een daverend 
applaus.		
	

		 	
	
Rondom de filmpremière lieten we ook een installatie zien, die samen met de filmmakers en 
danser Amos Ben-Tal (ook te zien in de film) is ontwikkeld. Door tijdsdruk in verband met de 
première kon de installatie niet genoeg worden uitgewerkt, maar het project liet veel 
potentie zien. De planning is om de installatie door te ontwikkelen en deze in de toekomst 
naast de film te presenteren als live event.   
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Inmiddels heeft Leave Body Behind al enkele succesvolle vertoningen in Nederland gehad: 
de film was o.a. te zien op 16 & 17 maart tijdens Seasoning van United-C in Eindhoven, en op 
21 april als onderdeel van Verse Vis in Theater Oostblok te Amsterdam. Op 13 mei 2017 stond 
het op De Parade, Theater Overasselt, inclusief een live performance van Liat Waysbort die 
de dansers van het witte doek weer naar het podium bracht. Verder werd de film in 2017 
gescreend op een tweetal WhyNot events: op 20 Augustus in de Tolhuistuin en op 28 
Oktober tijdens Festival WhyNot in De School. De internationale vertoningen hebben we om 
productionele redenen moeten uitstellen; er staan nog screenings in Finland en Berlijn in de 
planning.  
	
Verbeterpunten 
De crowdfundingsactie gaf veel stress en het koste veel tijd om iedereen te motiveren, deze 
investering drukte te zwaar op ons kleine team in verhouding tot wat het uiteindelijk 
opbracht. De editing van de film had professioneler gekund, omdat er geen budget meer 
was voor een editor. De screening met live performance-installatie op het Cinedans festival 
was interessant en maakte het plaatje volledig, maar inhoudelijk kon de verbinding met de 
film en de live performance beter worden uitgewerkt. Zoals ook de live performance met de 
twee dansers van Liat Waysbort in Overasselt. Het was een mooi concept om de dansers als 
het ware uit de film te laten lopen en live een performance te laten uitvoeren. Maar de 
inhoudelijke link tussen film met live performance kan beter uitgewerkt worden.  
Met de filmscreenings en de live events wilden we een eerste stap zetten om op 
internationaal niveau een netwerk en naamsbekendheid op te bouwen. Het is echter 
moeilijker gebleken om deze film weg te zetten in het internationale circuit: de filmwereld 
gaat veel ‘sneller’ en met ons kleine team hebben we in dat korte tijdsbestek niet genoeg 
research kunnen doen naar potentiele screeningplekken. Ook vragen internationale 
filmfestivals vaak een deelnemersbijdrage, iets wat niet begroot is vooraf.   
Het initiële plan om de film op online platforms te krijgen voor betaalde viewings bleek 
uiteindelijk toch niet de goeie weg om in te slaan, gezien het project context nodig heeft, 
waardoor het eerder hoge ingeschatte aantal online bezoekers voor 2017 naar beneden is 
bijgesteld. 
	

			 	
installatie	Amos	Ben-Tal,	Cinedans	 	 	performance	Liat	Waysbort,	Overasselt	
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Successen 
De film is met weinig middelen tot stand gekomen, maar heeft een professionele en 
kwalitatief sterke uitstraling. We kregen goede reacties uit het veld en vanuit het publiek. We 
zijn tevreden met het proces en de samenwerking met de filmmakers, choreografen, 
deelnemers, dansfilmfestival Cinedans en de locatie de Tolhuistuin. De samenwerking ging 
goed ondanks het kleine budget. Het was de eerste keer dat WhyNot een 
crowdfundingsactie op touw had gezet om het project verder te financieren. Dit had 
positieve maar ook minder goede kanten. Het gaf veel positieve publiciteit voor WhyNot en 
het project en we voelden een grote betrokkenheid van alle deelnemers om het project te 
laten slagen met een première in het EYE als resultaat. Het was een sterk concept, de 
thematiek is interessant en sprak tot de verbeelding.  

De deelnemende choreografen vonden het speciaal om samen met andere choreografen 
uit het veld samen te werken. De kinderen uit de film die we door middel van een 2-daagse 
workshops klaarstoomden waren bijzonder enthousiast door deze ervaring. De première was 
een mooie, feestelijke gebeurtenis. De film was een hele goede opstap voor potentiele 
nieuwe filmprojecten. Het nagesprek na de première screening onder leiding van Jacq. 
Algra was bijzonder omdat de hele cast op het podium stond en daarmee de verbindingen 
blootgaf die dit project heeft gemaakt tussen de cast, crew en choreografen. Die 
verbondenheid en gemeenschapszin gecreëerd door dit project was onverwacht van grote 
waarde. 

Conclusie 
De crowdfundingactie was leerzaam en we kunnen het mogelijk inzetten bij volgende 
projecten. Het project moet wel zeer aantrekkelijk zijn voor het (grote) publiek. De 

combinatie film en live performance en de 
haalbaarheid om dit weg te zetten op 
internationale festivals behoeft nader 
onderzoek. Door het succes van dit project zou 
WhyNot zich eventueel vaker kunnen en willen 
toeleggen op film als medium om dans onder 
de aandacht te brengen. Ook om zo tot de 
internationale markt te kunnen toetreden, wat 
bij deze productie nog niet voldoende is 
gebeurd.  
 

3.6 I-Perform / OurSpace  
 
Het project OurSpace is een vervolg op de interactieve bewegingsapp I-Perform die WhyNot 
eerder ontwikkelde voor het Van Gogh Museum. OurSpace is een participerende 
performance die inzoomt op de virtuele en fysieke ruimte tussen mensen, hun online en 
offline identiteit en sociale ontmoetingen. In onze hyper-verbonden wereld zijn we virtueel 
verbonden met een ongekende hoeveelheid mensen. Toch groeien gevoelens van 
eenzaamheid door een gebrek aan een 'fysieke' aanraking van de mens. 
Het publiek neemt deel aan dit project via hun smartphones, geleid door een virtueel 
persoon in de vorm van een chatbot. Deze kunstmatige metgezel deelt verhalen en 
reageert met opdrachten die sociale gewoonten vertalen in fysieke bewegingen. Deze 
verhaallijnen kunnen variëren van eenvoudige acties: "Als u denkt dat iemand er interessant 
uitziet, tik dan op deze persoon op de schouder" om meer intieme acties te ondernemen 
"Kijk in de ogen van deze persoon". 
 
Presentatielijst: 
2015, 6, 13 en 20 maart - I-Perform - Van Gogh Museum Amsterdam 
2017 januari, I-Perform 2.0, Come Together festival Frascati Amsterdam 
17 juni 2017 – Ourspace, The Body & <>, Lava Lab Amsterdam 
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2017, 4 & 5 augustus - Charmed inn - Coullon Frankrijk 
21 augustus 2017 - Ourspace 2.0 – Tolhuistuin, Amsterdam 
7 september 2017 - Ourspace 2.0 – Creative Coding Event, Utrecht 
7 oktober 2017 - Ourspace 2.0 - New York 
 
Successen 
Door meerdere pilots heeft het project 
zich in de eerste helft van 2017 veel 
verder kunnen ontwikkelen. Enkele 
succesfactoren waren de toevoeging 
van live muziek en het uitvoeren van het 
project in een buitenruimte, wat het een 
speels project maakt dat voor iedereen 
toegankelijk is. De groepschoreografie 
werd gemaakt met alle deelnemers, dat 
wil zeggen het publiek. Het was mooi om 
het publiek zelf in beweging te zetten. 
Het zorgde voor bewustwording van het 
lichaam in de ruimte, in verhouding tot 
andere mensen en lichamen, in plaats van onszelf te bewegen in de digitale ruimte. In 
Frankrijk is een versie getest met een Voice over. Ook dit werkte goed: in de Tolhuistuin werd 
de voice-over uiteindelijk verwerkt tot een chatbot in Whatsapp, wat ook goed werkte maar 
qua attentiewaarde iets minder effectief was. Mensen voelde zich vrijer om uit de 
performance te stappen of niet mee te doen.  
 
Verbeterpunten 
Het bleek moeilijker dan gedacht om financiële steun te vinden voor dit project. Tot nu toe is 
het een doorlopend onderzoek en investering geweest vanuit alle betrokken partijen. 
WhyNot wil in 2018 andere fondsen en partijen aanschrijven om te investeren in dit project.  
 
Conclusie 
Er liggen nog verschillende plannen op tafel voor dit project in 2018. De technologie gaat 
snel en zo ontwikkelt dit project ook steeds mee met de nieuwe tendensen. Het begon met I-
Perform wat mensen in het museum liet bewegen en dansend te reageren op emoties en 
kunst, en ontwikkelde zich verder in Ourspace; de beweging van mensen in de digitale 
wereld, terugvertaald naar de fysieke ruimte. Het project heeft potentie om verder te 
groeien maar is afhankelijk van financiën van geïnteresseerde partijen zoals mediafestivals 
en muziekfestivals. In 2018 zijn er inmiddels drie partijen geïnteresseerd, en dit zal mede de 
voortgang van het project bepalen. De betrokken partijen, WhyNot x LavaLab x Hackers & 
Designers, geloven alleen nog steeds in het project en vinden de samenwerking nog steeds 
waardevol.   

3.7 Gastprogrammering 
 
WhyNot streefde er in 2017 naar om zich meer inzetten op gastprogrammeringen om zo een 
breder publiek kennis te laten maken met performance en dans en haar expertise te kunnen 
inzetten bij andere partners. WhyNot heeft de gastprogrammering op zich genomen van de 
performatieve diner-avonden bij De Ruimt in Amsterdam. Maandelijks vanaf april vond hier 
een driegangendiner plaats met vijf korte acts van verschillende artiesten. WhyNot nam de 
dans en performance voor haar rekening, en nodigden bij wijze van ‘test’ met name 
artiesten uit die mogelijk in een WhyNot event zouden passen. Alle ticketopbrengsten waren 
direct voor de artiesten. De Ruimte bood ons een mooi podium en een uitdagende 
opdracht; hoewel er vaker muziek wordt geprogrammeerd is De Ruimte weinig geschikt voor 
dans. Desalniettemin is zo’n ruimte spannend voor dans, waren de reacties van het publiek 
goed en zetten we de samenwerking graag voort in 2018. Andere eenmalige 
gastprogramma’s waren bij het Cinedans festival, waar Amos Ben-Tal aan het einde van het 
festival een installatie neerzette. In theater Overasselt presenteerden we de dansfilm samen 
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met een live performance van Liat Waybort. Culture Club, het feest van Public in De 
School, was het toneel voor een preview van Festival WhyNot met een dansstuk in deze 
multi-artistieke setting. 
 

Successen 
Alle randprogrammeringen worden 
succesvol ontvangen. Meer mensen 
maken kennis met dans en het lukt 
ons om zo te programmeren dat het 
verschillende publiek bij de 
verschillende events een passend 
dansprogramma heeft. Mensen zien 
iets nieuws, maar het is niet te 
abstract. Het zijn tevens goede 
promo-momenten voor eigen 
WhyNot activiteiten.   
 

Verbeterpunten 
Het is moeilijk om op voor de dans onconventionele plekken zoals café De Ruimte te 
programmeren. De locatie is klein en weinig geschikt voor dans, de zichtlijnen zijn slecht en 
de plek biedt weinig tot geen belichtingsmogelijkheden. Tot nu toe hebben we bepaalde 
stukken uitgekozen die hier goed tot zijn recht komen. Maar het is erg specifiek en WhyNot 
zal zelf wat kritischer moeten zijn omdat de omstandigheden het lastig maken. Verder levert 
het nog geen extra inkomsten op: vaak wordt een deal gesloten zoals met De Ruimte, 
waarbij we een korting krijgen op de huur van werkruimtes.   
 
Conclusie 
We kunnen onszelf steviger in de markt zetten als programmeur van dans op onverwachte 
locaties, want het werkt erg goed, maar we moeten daarnaast wel kritisch zijn op de plek en 
de beperkte middelen waarmee gewerkt moet worden. We blijven streven naar kwaliteit.  

 

3.8 Coachingstraject 
 
Door middel van persoonlijke adviezen, inzicht in werkwijzen en inhoudelijk sterke feedback 
van mensen uit het culturele veld die ons inspireren, willen we de artistieke visie van WhyNot 
in 2017/2018 verscherpen om tot een uitdagende programmering en verrassende 
programmaconcepten te komen, met een heldere thematiek. Hiervoor hebben we in 2017 
een coachingstraject ingezet. De gesprekken met specialisten en inspiratoren waren 
vruchtbaar. De eerste twee sessies waren met Johan Gijssen, oprichter en directeur van het 
populaire muziekfestival Le Guess Who? te Utrecht, en o.a. winnaar van het IJzeren 
Podiumbeest voor beste festivalprogrammeur én beste festival. Johan is een bevlogen 
programmeur, bekend van innovatieve programmaconcepten als marketingstrategie, zoals 
Le Mini Who?. Hij heeft ons vooral met inspiratievoorbeelden laten zien tot wat WhyNot zou 
kunnen uitgroeien, en hoe belangrijk een omgeving (de stad) voor een festival is.  
De laatste twee sessies waren met Georg Weinand, voormalig artistiek directeur van de 
Dampfzentrale Bern, dramaturg en docent bij onder andere DAS. Weinand stelde kritische 
vragen bij onze thematiek, en stelde het organisatorisch belang van WhyNot voorop.  
 
Successen 
Het was verrijkend om met collega Johan Gijssen te praten met eenzelfde insteek in het 
samenbrengen van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. Als oprichter is hij al jaren bezig 
met programmaconcepten en publiekgroepen binden aan het festival. Dit doet hij zeer 
succesvol en door naar zijn ideeën en ervaring te luisteren heeft WhyNot veel inzicht 
gekregen in het bereiken en betrekken van bepaalde groepen in de stad. Hoe om te gaan 
met verschillende culturele en internationale groepen mensen, en hoe artiesten te betrekken 
in de programmering en zo programmering, conceptontwikkeling én marketing nog beter 
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op elkaar af te stemmen. Georg Weinand heeft van de zijkant het festival geobserveerd 
en kritische vragen gesteld over wie we zijn en willen zijn. Samen met hem keken we naar de 
kern van WhyNot en de verder te ontwikkelen mogelijkheden.  
 
Verbeterpunten 
Het werkte extra verdiepend om langduriger met een coach te werken die actief vragen 
aan ons stelt om zo onze visie te kunnen door ontwikkelen. Een vereiste daarbij is dan wel dat 
de coach ervaring heeft met artistieke begeleiding. Hiermee houden we rekening met de 
volgende twee coaches waarmee we in 2018 gaan werken. 

4 ZAKELIJKE	ONTWIKKELING		
WhyNot heeft zich voor de periode 2017/2018 ten doel gesteld om (financiële) ruimte en 
stabiliteit te creëren om opgestarte en kansrijke projecten en producties stevig in de markt te 
zetten en alternatieve financieringsvormen te vinden om continuïteit in de programmering 
van (onderzoeks)events te kunnen aanbrengen. Hiervoor heeft WhyNot samen met een 
zakelijk adviseur gekeken naar de meest efficiënte vorm om een kleine, fluïde organisatie als 
we zijn te structureren binnen de beperkingen van het huidige culturele klimaat.  
 
Door een misverstand in de tweejarige subsidieregeling heeft WhyNot uiteindelijk substantieel 
minder geld te besteden in de periode 2017/2018 dan vooraf verwacht. Hierdoor hebben 
we onze zakelijke ontwikkeling afgelopen jaar met name gefocust op de financiële kant. 
Samen met zakelijk adviseur Irene Noordkamp hebben we inmiddels een aantal 
mogelijkheden onderzocht om meer financiële ruimte te kunnen creëren en onze 
organisatiestructuur te kunnen verduurzamen: 
§ Crowdfunding & Fondsenwerving: de laatste fase van onze filmproductie Leave Body 

Behind zijn we eind 2016/begin 2017 een crowdfundingcampagne gestart. De 
campagne is uiteindelijk geslaagd, maar dit koste erg veel moeite en vroeg om 
creatieve oplossingen qua donaties. WhyNot denkt dat een crowdfunding alleen zin 
heeft bij een in het oog springend (maatschappelijk relevant) project met stevige 
partners, maar dat dit geen interessante financieringsvorm is voor haar reguliere 
activiteiten.  
De fondsenwerving voor een initiatief als het onze wordt steeds moeilijker, en landelijke 
fondsen zoals Fonds 21 en VSB hebben hun regelement dusdanig aangescherpt dat wij 
hier niet meer inpassen. Dit baart enige zorgen. In 2017 zijn we gestart met het zoeken 
naar meer kleinschalige fondsen, en zochten aansluiting vanuit specifieke 
programmaonderdelen of disciplines. Voor het festival in 2017 hebben we met hulp van 
Dansmakers via het Aerowaves netwerk en de Noorse ambassade financiële 
ondersteuning gekregen voor het tonen van de Nederlandse première van een Noorse 
choreografe.  

§ Verkoop van coproducties; in 2017 hebben we enkele van onze producten (de film, de 
app) geprobeerd weg te zetten op andere locaties. Dit lukte soms met succes (zoals in 
Overasselt) maar de financiële onderhandeling liep soms ook spaak (STRP).  

§ Gastprogrammering; Inmiddels bestaat er een structurele samenwerking met De Ruimte, 
waarbij WhyNot maandelijks een dansact programmeert op het multidisciplinaire diner-
event Ditdit-Dada-Ditdit. Dit levert vooralsnog geen directe inkomsten op, maar wel een 
korting op de huur van werkruimte.  

 
Conclusie:  
Qua financiën zit WhyNot in zwaar weer. We zijn volop opzoek naar nieuwe mogelijkheden, 
en blijven mogenlijke samenwerkingen en andere vormen onderzoeken. Zo zijn we ook in 
2018 weer aanwezig om het grote Aerowaves netwerk event voor de Europese danssector, 
en gaan we ons aansluiten bij het Amsterdamse Datho overleg.  
Een ander belangrijk onderdeel van onze zakelijke ontwikkeling is de ontwikkeling van een 
alternatieve organisatiestructuur waarbij de krachten binnen het dans- en performanceveld 
gebundeld kunnen worden. Hier zal in 2018 meer op worden gefocust. Marjolein Vogels is in 
2017 tevens aangesloten bij het BAU-kernteam en denkt hier mede na over de toekomst van 
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het freelance performance en dansveld in Amsterdam. Ook de rol van WhyNot wordt 
hierin besproken. WhyNot is nauw betrokken bij verdere ontwikkelingen van het IJpodium en 
zo ook de organisatorische krachtenbundeling die hiermee gemoeid gaat. Door de 
financiële tegenslagen en hoge werkdruk hebben we het instrument ‘Dinner for ten”, waarbij 
we gelijkgestemden uitnodigen voor een diner, opgeschoven naar 2018.  

5 PUBLIEKSONTWIKKELING	
 
Een van de belangrijkste doelstellingen van WhyNot is het enthousiasmeren van een breed 
en nieuw publiek voor hedendaagse dans en performance. In de periode 2017/2018 willen 
we ons bestaande publiek beter leren kennen - demografisch & cultureel - om tot beter 
aansluitende concepten en een meer gerichte marketingaanpak te kunnen komen en 
potentiële nieuwe doelgroepen bereiken om het draagvlak voor de dans te verbreden. 
 
Tijdens het festival afgelopen jaar heeft WhyNot hierin een eerste stap kunnen zetten, en in 
samenwerking met een gerenommeerd onderzoeksbureau een publieksonderzoek 
uitgevoerd dat qua vorm goed bij ons past. Samen met Delta Marktonderzoek zijn we tot 
een laagdrempelige vorm gekomen waarmee we onze bezoekers tijdens het festival op een 
verrassende en gemakkelijke manier konden ondervragen. Tijdens het festival werden 
vierkant scheurkaartjes uitgedeeld, met aan iedere zijde één vraag, waarbij het antwoord 
door middel van een klein scheurtje in het papier gemakkelijk kon worden gegeven.  
 
De vragen zijn in samenwerking met het bureau geformuleerd, gebaseerd op onze 
informatiebehoefte. Dit vormt een eerste stap bij het in kaart brengen van ons publiek. We 
hebben hiermee onderzocht wat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers is, of ze vaak 
naar het theater gaan of niet, voor welke discipline ze specifiek naar het festival zijn 
gekomen en wat voor cijfer ze hun festivalbezoek zouden geven.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat we inderdaad een jong publiek met diverse culturele 
achtergrond weten te interesseren voor dans en we een positieve beoordeling krijgen.  
 

	
 
Conclusie: 
Nu we een beter beeld hebben van de festivalbezoekers ligt de focus voor onderzoek in 
2018 op meer kwalitatieve feedback op concept & programmaniveau en inzicht in de 
motivatie van de bezoekers van WhyNot evenementen, om dit te kunnen meenemen in de 
ontwikkeling van volgende projecten.			
	

 
“Festival WhyNot was positively evaluated, 
resulting in a positive overall score of 7,5. 

Favorite discipline which was featured on the 
festival was performance. However other 

elements added to the festival experience. 
 

The festival attracted visitors with a broad age-
range, over a third of the visitors being 26 –35 

years old. The visitors display diversity in the 
frequency with which they visit dance-related 

events and/or performances.” 
 

* Zie volledig rapport in bijlage 
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6 PRINT	&	MEDIA	
                   

   
 
Registratie festival en onderzoeksprojecten: 
• Registraties Festival WhyNot #6: https://goo.gl/vvgEJo  
§ The Body & Beats (WhyNot x Paradiso/ADE): https://goo.gl/BkLFmp  
§ The Body & < > (WhyNot x LavaLab x Hackers & Designers: https://goo.gl/23nJGN  
§ Registratie WhyNot x Tolhuistuin: Study for MAGENTA: http://bit.ly/2GuuwNd  
§ It’s Time To Leave The Body Behind: https://goo.gl/KaErDX 
 
Film:  
§ Leave Body Behind (film): https://goo.gl/T6nFG3 (paswoord: blankblank) 
§ Leave Body Behind (trailer): https://goo.gl/U6nafb  
 
Recensies & interviews in o.a.:  
§ De Theaterkrant (recensie Me Too van Kristin Helgebostad): http://bit.ly/2InHf4Q  
§ De Theaterkrant (recensie The Body & Beats): http://bit.ly/2Dq2mzS  
§ Theatermaker (radioshow: http://bit.ly/2Dq3H9S  
§ Zie bijlage voor voorinterviews in het Parool 
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Stichting De Vreemde Beweging

Amsterdam, 28 maart 2018 

Stichting de Vreemde Beweging

Sneeuwbalstraat 3hs

1032 GX  Amsterdam

JAARREKENING 2017

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden

en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2017.

Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2017 en de exploitatierekening over

het jaar 2017, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening.

Deze cijfers zijn bekeken door ABC Kwakernaat accountants & adviseurs te Amsterdam.

De door hen afgegeven samenstellingsverklaring is opgenomen in dit rapport.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot

het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

C.J. de Ruiter
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Stichting de Vreemde Beweging

Balans

ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen ( 1 ) 11.429      4.912        

Liquide middelen ( 2 ) 1.432        209          

     Totaal vlottende activa 12.861    5.121        

Totaal activa 12.861    5.121        

31 december 2017 31 december 2016

4



Stichting de Vreemde Beweging

Balans 

PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN ( 3 )

Algemene reserve 10.869-      332          

     Totaal eigen vermogen 10.869-    332          

KORTLOPENDE SCHULDEN ( 4 ) 23.730    4.789        

Totaal passiva 12.861    5.121        

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting de Vreemde Beweging

Functionele exploitatierekening 

BATEN 2017 begroting 2016

€ €

Opbrengsten

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten ( 5 ) 8.643          10.766         1.063          

Sponsorinkomsten ( 6 ) 5.600          4.000           600             

Overige inkomsten ( 7 ) 8.292          8.250           

Indirecte inkomsten ( 8 ) 1.250          2.760           191             

     Totaal opbrengsten 23.785        25.776         1.854          

Bijdragen

Bijdragen publieke middelen 43.148        40.000         12.000        

Bijdragen private middelen 6.858          15.000         -                 

     Totaal bijdragen 50.006        55.000         12.000        

TOTAAL BATEN 73.791        80.776         13.854        

LASTEN

Beheerslasten : Personeelslasten ( 9 ) 5.510          6.025           -                 

Beheerslasten : Materiële lasten ( 10 ) 6.610          8.020           2.627          

     Totaal beheerslasten 12.120        14.045         2.627          

Activiteitenlasten : Personeelslasten ( 11 ) 30.378        34.220         2.233          

Activiteitenlasten : Materiële lasten ( 12 ) 42.494        48.991         10.031        

     Totaal activiteitenlasten 72.872        83.211         12.264        

TOTAAL LASTEN 84.992        97.256         14.891        

Saldo uit gewone bedrijfslasten 11.201-         16.480-         1.037-          

Buitengewone baten -                 -                  664             

-                 -                  664             

Exploitatieresultaat (tekort) 11.201-         16.480-         373-             
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Stichting de Vreemde Beweging

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in 

en in het bijzonder richtlijn 640, vastgesteld door de Raad voor Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig onder aftrek van

voorzieningen wegens oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben,

respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende 

baten en lasten verantwoord.
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 2016

ACTIVA

€ €

1. Vorderingen

Te ontvangen subsidie

Prins Bernhard Cultuurfonds 2.500          -                  

AFK  2.017          2.400           
4.517          2.400           

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 84               422              

Terug te vragen BTW 6.621          1.490           

Overige vorderingen -                 600              
6.705          2.512           

Overlopende activa

Overlopende activa 207             -                  
207             -                  

Totaal vorderingen 11.429        4.912           

2. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

ING betaalrekening 1.432          209              
1.432          209              
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de balans per 31 december 2017 2016

PASSIVA € €

3. Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari 332             705              

Af / bij: resultaatbestemming 11.201-        373-              
     Saldo per 31 december 10.869-        332              

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers
Saldo conform subadministratie crediteuren 21.815        1.989           

Overige schulden

Te betalen kosten 1.915          2.800           
1.915          2.800           

Totaal kortlopende schulden 23.730        4.789           
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

2017 begroting 2016

5. Directe opbrengsten € € €

Publieksinkomsten

Recettes 5.680       10.166     798         

Uitkopen 2.000       -              

Workshops 963         600         265         
     Totaal publieksinkomsten 8.643       10.766     1.063       

6. Sponsorinkomsten

Sponsering 5.600       4.000       600         
     Totaal sponsorinkomsten 5.600       4.000       600         

7. Overige inkomsten

Overige inkomsten 59           150         -              

Baten Co-productie 8.233       8.100       -              
     Totaal overige inkomsten 8.292       8.250       -              

8. Indirecte inkomsten

Diversen

Overige indirecte inkomsten 1.250       2.760       191         
     Totaal indirecte inkomsten 1.250       2.760       191         

Bijdragen uit publieke middelen

Bijdrage AFK Kunstenplan - ontwikkelplan 10.087     10.000     -              

Bijdrage AFK Kunstenplan - reguliere activiteiten 30.261     30.000     

Bijdrage AFK incidenteel -              -              12.000     

Overige subsidies gemeente Amsterdam 2.800       -              -              
     Totaal subsidies uit publieke middelen 43.148     40.000     12.000     

Bijdragen uit private middelen

Crowdfunding 1.858       -              -              

Prins Bernard Cultuur Fonds 5.000       5.000       -              

Overige fondsen -              10.000     -              
     Totaal bijdragen uit private middelen 6.858       15.000     -              

Totaal publieke en private middelen 50.006    55.000    12.600     

Totaal Baten 73.791     80.776    13.854     
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2017 begroting 2016

9. Beheerslasten: personeelslasten € € €

Overige personeelslasten

Honorarium zakelijke leiding 5.510       6.025       -              
5.510       6.025       -              

     Totaal beheerslasten: personeelslasten 5.510      6.025      -             

10. Beheerslasten : Materiële lasten € € €

Huisvesting

Huur 2.368       2.400       -              
2.368       2.400       -              

Kantoorkosten

Kantoormateriaal 134         300         6             

Verzekeringen -              400         107         

Documentatie/ archief 9             -              15           

Administratiekosten 1.707       1.750       800         

Accountantskosten 1.000       1.500       1.000       

Consumptiekosten 927         770         -              

Reis- en verblijfkosten 142         -              448         

Representatie 147         -              59           

Bankkosten 129         -              137         

Kosten internet 47           600         47           

Overige algemene bedrijfskosten -              300         8             
4.242       5.620       2.627       

     Totaal beheerslasten : Materiële lasten 6.610       8.020       2.627       
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2017 begroting 2016

11. Activiteitenlasten : Personeelslasten € € €

Artistieke directie

Honoraria artistieke leiding 22.950     26.000     -              
 22.950     26.000     -              

Productie medewerkers

Honoraria Grafisch ontwerper 1.800       1.800       -              

Honoraria techniek 914         1.100       -              

Honoraria productie 1.991       3.100       1.568       

Vrijwilligers 300         120         565         

Publiciteitsmedewerker 1.500       1.700       -              

Honoraria kostuumontwerp -              -              100         

Honoraria overige 923         400         -              
7.428       8.220       2.233       

     Totaal activiteitenlasten : Personeelslasten 30.378     34.220     2.233       
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN 2017 begroting 2016

12. Activiteitenlasten : Materiële lasten € € €

Reguliere activiteitlasten Festival

Zaalhuur, locatiekosten 5.730       4.000       160         

Techniek 6.741       2.800       2.305       

Artiesten 7.309       9.000       3.216       

Deskundigen en gasten 632         -              490         

Video -              -              1.436       

Fotografie 398         -              -              

Premierekosten 1.094       900         -              

Reiskosten 209         1.450       807         

Verblijfkosten/ sejours 709         -              1.494       

Transport / vervoer décors 1.225       2.600       80           
Overige uitvoeringskosten 153         900         30           

24.200     21.650     10.018     

Reguliere activiteitenlasten Research Event Filmevent

Filmproductie 1.630       -              -              

Presentatie 2.791       2.250       -              
4.421       2.250       -              

Reguliere activiteitenlasten co-productie Magenta

Locatie (Tolhuistuin) kosten 5.466       4.525       -              

Programma  2.313       5.800       -              
7.779       10.325     -              

Ontwikkeling en organisatie

Dinner for 10 -              450         -              

Ontwikkeling - Coaching & Adviestraject 444         500         -              

Ontwikkeling - Ondernemerschap seminar 279         300         -              
O-Theater en Festival/netwerkverbreding 888         900         -              

1.611       2.150       -              
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Stichting de Vreemde Beweging

Toelichting bij de functionele exploitatierekening

2017 begroting 2016

Onderzoeksprojecten € € €

The Body & - Lavalab 1.079       2.041       -              

The Body & - ADE/Paradiso 698         2.640       -              

The Body & - Mediamatic -              2.215       -              
1.777       6.896       -              

Publiciteitskosten

Affiches & folders 386         1.400       -              

Verspreiding drukwerk 830         1.590       13           

Advertenties 794         555         -              

Overige specifieke publiciteitskosten 696         2.175       -              

2.706       5.720       13           

     Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten 42.494     48.991     10.031     

     Totale lasten 84.992    97.256    14.891     
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Stichting de Vreemde Beweging

Prestatieverantwoording

Producties Begroot Uitgevoerd

 - Eigen producties -                7                   

 - Co Producties 4                   3                   

 - Internationale (co-)productie -                -                

Totaal nieuwe producties 4                   10                 

 - Binnenlandse reprises 1                   1                   

 - Buitenlandse reprises -                1                   

Totaal reprises 1                   2                   

Regionale spreiding

 aantal 

begroot 

 aantal 

bezoekers 

begroot 

 aantal 

uitvoeringen 

2017 

 aantal 

bezoekers 

2017 

 - Uitvoeringen in Amsterdam 6                   420               11                 997               

 - Uitvoeringen in de rest van Nederland 1                   200               3                   265               

 - Uitvoeringen in het buitenland 2                   400               2                   140               

 - Buurt gerichte activiteiten -                -                2                   30                 

Totaal aantal 9                   1.020            18                 1.432            

Totaal Amsterdam 6                   420               13                 1.027            

Digitale activiteiten 1                   3.000            -                -                

Presenterende activiteiten

voorstellingen/ (film)vertoningen/ lezingen uitvoeringen bezoeken uitvoering bezoeken

Eigen programmering 3                   750               9                   1.713            

Ingehuurde programmering 1                   600               

Internationale (co)programmering 2                   400               

Commerciële verhuur -                -                

Buurtgerichte activiteiten -                -                

Totaal programmering 6                   1.750            9                   1.713             

Totaal Amsterdam 6                   1.750            9                   1.713             

Digitale activiteiten

Spreiding in de stad

Stadsdeel

Centrum 3                   825               

Nieuw-West -                -                

Noord 5                   519               

Oost 1                   50                 

West 4                   1.346            

Zuid -                -                

Totaal Amsterdam 13                 2.740            

Nederland 3                   265               

Buitenland 2                   140               

Totaal activiteiten 18                 3.145            

Huidig boekjaar Huidig boekjaar

 aantal activiteiten  aantal bezoekers 
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Stichting De Vreemde Beweging

Amsterdam, 28 maart 2018 

Stichting de Vreemde Beweging

Sneeuwbalstraat 3hs

1032 GX  Amsterdam

JAARREKENING 2017

Hierbij verklaren wij de jaarrekening 2017 van Stichting de Vreemde Beweging voor accoord:

Penningmeester:

de heer M. Oosthoek

Secretaris:

mevrouw J. Schneider
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Stichting de Vreemde Beweging 

Sneeuwbalstraat 3hs 

1032 GX Amsterdam 

 

Amsterdam, 30 maart 2018 

 

Geacht Bestuur, 

 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting. 

 

1 Opdracht 

Conform uw opdracht heeft Buro Zaken de jaarrekening 2017 van uw stichting Stichting 

de Vreemde Beweging te Amsterdam bestaande uit de balans per 31-12-2017 en 

functionele exploitatierekening over 2017, alsmede een toelichting daarbij, opgesteld. Wij 

geven hierbij een samenstellingsverklaring af. 

 

2 Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting de Vreemde Beweging te Amsterdam is door Buro Zaken 

opgesteld op basis van de van u gekregen informatie. Wij geven hierbij een 

samenstellingsverklaring af. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2017 en de functionele exploitatierekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. 

In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, 

waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". 

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het 

opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland 

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 

toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 

en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in 

overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de 

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van 

onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de 

Vreemde Beweging. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 

uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook 

van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens. 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de 

VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

 

Hoogachtend, 

ABC Kwakernaat Accountants & Adviseurs 

 

 

 

K. Kunnen AA 
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