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VOORWOORD
In 2017 is ICK Amsterdam zich gaan nestelen en roeren in

laten maken met onze werking. Deze investering in de relatie tot

Amsterdam Nieuw-West, als huisgezelschap van Theater

publiek wordt jaarlijks herhaald. De inzet om een voor een breed

de Meervaart. Een benadering die zijn vruchten afwerpt

publiek toegankelijke voorstelling te maken heeft deze winter

door een stevige verankering in het weefsel van de stad,

geleid tot de voorstelling ZIEL | ROUH, die in 2018 in première ging.

die juist daardoor het fundament kan zijn van internationale
samenwerking. Uiteraard met Ballet National de Marseille

We nemen onze positie als A-BIS instelling serieus door vol in te

(BNM), een samenwerking die volop in ontwikkeling is, maar

zetten op educatie, onderzoek en talentontwikkeling. Dat laatste

per 2018 ook intensief met Balletto di Roma. Via Europese

ondanks een forse vermindering van het budget. De penibele situ-

projecten op het gebied van onderzoek en educatie worden

atie in Amsterdam rond talentontwikkeling in de dans betekende

vernieuwende ideeën en concepten die vaak op lokale schaal

dat het veld in actie moest komen. We speelden een belangrijke

worden bedacht, internationaal verder gebracht.

rol in de totstandkoming van een coalitie van instellingen die zich
met raad, daad en geld sterk maken voor de ondersteuning van

Het gezelschap heeft met vijf premières en het zelf

het choreografie- en danstalent dat in Amsterdam werkt.

geproduceerde tweedaagse ICKFEST een druk, inspirerend
jaar gehad. We hebben grote interdisciplinaire voorstellingen

Er is veel te doen geweest rond de verbouwing van de Meer-

gemaakt waarmee vernieuwing werd gezocht en risico’s werden

vaart, een perspectief dat ons een aantal jaar geleden heeft doen

genomen. We maakten een voorstelling met Kris Verdonck die

besluiten de overstap naar Nieuw-West te maken. Door de ge-

alom bejubeld werd, maar desondanks te weinig reisde. De

wijzigde omstandigheden is het waarschijnlijk dat onze tijdelijke

coproductie met BNM, de dansopera APPEARANCE, het eerste

behuizing in het Talentenhuis nog enkele jaren gaat duren, en dat

deel van een tweeluik met een 12-koppig kinderdoor, leidde

we in de tussentijd niet de faciliteiten tot onze beschikking heb-

tot uiteenlopende reacties, evenals de coproductie 7EVEN,

ben die we gezien onze werking wel hard nodig hebben. Dit is

waarin we werkten met zeven (internationale) choreografen van

een niet te onderschatten probleem dat we aangekaart hebben

zeer diverse afkomst en signatuur. Publieke belangstelling en

bij de Gemeente Amsterdam. Daarentegen biedt nieuwbouw een

artistieke waardering lopen niet altijd in gelijke pas.

unieke kans om een stedelijke plek opnieuw vorm te geven, en
ons te manifesteren in de volle breedte van presentatie, publieks-

De komende jaren wordt volop ingezet op bereik van publiek,

binding, educatie, onderzoek en talentontwikkeling.

het vergroten van impact en het vermeerderen van het aantal
speelbeurten. De positie van hedendaagse dans staat onder

ICK Amsterdam als stedelijk platform met een nationaal en

druk, iets dat slechts in gezamenlijkheid kan worden opgelost.

internationaal belang en stevige samenwerkingsverbanden gaat

Een succesvol initiatief was het eerste ICKFEST in september

vol vertrouwen de komende jaren in.

2017; een presentatie van de volle breedte van ons platform, en
een geweldige mogelijkheid om publiek en stakeholders kennis te
JAARVERSLAG 2017 / ICK AMSTERDAM
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ACTIVITEITEN
Gezelschap
Het gezelschap van ICK bestaat uit vijf tot zes dansers,
aangevuld met ongeveer twee stagiairs. Het hebben van een
vast dansensemble ziet ICK als erg waardevol. De dansers
zijn het gezicht van het gezelschap en we investeren volop in
hun persoonlijke ontwikkeling. Naast het reguliere werk dat
zij doen voor voorstellingen nodigen we regelmatig andere
choreografen uit voor workshops met de dansers, betrekken
we hen bij de onderzoeksprojecten en bieden we hen de
mogelijkheid om deel te nemen aan de DS/DM teacher
training (zie pagina 16).

op het repertoire te houden, ontstaat er een visie op de
geschiedenis, de actuele praktijk en de toekomst. De meeste
stukken blijven bij ICK op repertoire staan en af en toe blazen
ze in een bestaand werk nieuw leven. De keuze voor een stuk
wordt dan bepaald door de tijd waarin we leven. Wat vinden we
vandaag interessant om een nieuw licht op te laten schijnen?
Naar wat voor paradijs zijn mensen vandaag op zoek?
De voorstelling werd goed ontvangen door pers en publiek.
Meteen na de première volgde een Nederlandse tournee. In
de maanden januari tot maart was de voorstelling 12 keer te
zien. We bereikten met deze voorstelling nieuwe speelplekken,
theaters waar we nog niet eerder te zien waren. Dit had als
nadeel dat de publieksopkomst op sommige plekken vrij laag

Premières

was. Het publiek kent ons n die theaters nog niet. Het voordeel

PARA | DISO REVISITED

die ons graag terug zien komen. Sommige gaven juist aan

— 17 januari 2017, Theater de Meervaart
Zeven jaar na you PARA | DISO uit 2010, het afsluitende deel
van een dansvierluik dat is geïnspireerd op Dante Alighieri’s

is dat we nieuwe relaties hebben opgebouwd met theaters
dat de opkomst voor hedendaagse dans en voor een eerste
kennismaking helemaal niet zo slecht was. We willen dus ook
blijven investeren in duurzame relaties met deze theaters en
kijken hoe we samen een publiek kunnen opbouwen.

La Divina Commedia, herwerkten Emio Greco en Pieter
C. Scholten de voorstelling met een geheel nieuwe cast. ICK
wil als Internationaal Choreografisch Kunstencentrum een
hedendaags repertoire opbouwen. Hiervoor hebben we
de komende vier jaar internationale makers uitgenodigd
om, naast Greco en Scholten, werk te komen maken met
onze vaste groep dansers. Daarnaast willen Greco en Scholten
ook hun eigen werk levend houden. Repertoire maakt de
artistieke ontwikkeling van een oeuvre of dansvorm tastbaar,
zowel voor de betrokkenen als voor het publiek. Door stukken
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DOUBLE BILL

een trio en een kwartet volgen elkaar op in deze choreografie

Florentina Holzinger & Arno Schuitemaker
— 9 februari 2017, Theater aan het Spui

van identieke bewegingen. Een spel tussen overgave aan de
machine en het zoeken naar controle.

Als afsluiting van het twee jaar durende Artist in Residence

Op beide avonden was er een inleiding voorzien en de

traject van Florentina Holzinger en Arno Schuitemaker
produceerde ICK een Double Bill met beide kunstenaars.
Schuitemaker hernam hierin zijn voorstelling Together till the
end en Holzinger maakte een nieuw werk: Attitude no 1 ft.
Balanxinebaby. De première vond op 7 februari plaats tijdens
het Cadance festival in Den Haag. Daarna volgde een korte

tweede avond ging Verdonck na afloop in gesprek met
Maaike Bleeker. Pers en publiek waren laaiend enthousiast
en bevestigden het vermoeden dat deze voorstelling een
nieuw leven verdient. De voorstelling ging op tournee door
Nederland in het najaar van 2017. In 2018 staan er nog
enkele internationale festivals op de planning.

tournee door Nederland. Het was een gewaagde keuze om
werk van deze twee zo uiteenlopende makers te combineren
in een programma, maar het past in de visie van ICK om de
diversiteit van het dansveld tot bij het publiek te brengen.
Het laat zien wat de toekomst in petto heeft. Bovendien
konden Holzinger en Schuitemaker op die manier in contact
komen met elkaars netwerk en publiek. Sander Hiskemuller
besloot zijn recensie in Trouw met: “Met zulke makers zit
de toekomst van dans en theater wel goed”.

I/II/III/IIII
— 6 mei 2017, Theater de Meervaart
Vanuit de visie van ICK, zoals hierboven geschetst,
op zijn functie als hedendaags repertoire gezelschap,
werd choreograaf en beeldend kunstenaar Kris Verdonck
uitgenodigd om I/II/III/IIII, tien jaar na de première (Gent,
2007), terug te brengen met dansers van ICK. De voorstelling
maakt nu deel uit van het repertoire van ICK. In I/II/III/IIII
transformeert Kris Verdonck het toneel tot een poppenkast
met levende mensen. Vier danseressen hangen als
marionetten in een grote machine. Een solo, een duet,
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7EVEN

mogelijkheden. Dit zorgde voor een positieve omslag. Met

— 23 juni 2017, Festival de Marseille (FR)

de nodige omkadering wist het publiek het experimentele en

In deze coproductie met Ballet National de Marseille werd

aantal theaters koos ervoor toch een andere voorstelling uit

aan zeven choreografen (Nacera Belaza, Eric Minh Cuong
Castaing, Joeri Dubbe, Ula Sickle, Ayelen Parolin, Faustin
Linyekula, Amos Ben-Tal) gevraagd in zeven minuten hun

innovatieve karakter van de voorstelling te appreciëren. Een
het repertoire te nemen in plaats van 7EVEN. Zo stond TWO/
BOLÉRO in Hoofddorp en was ROCCO in Utrecht te zien.
Beide met groot succes.

statement voor de dans te choreograferen met dansers
van ICK en BNM. Repetities vonden afwisselend plaats in
Amsterdam en Marseille. Een voorstelling als laboratorium,
met het lichaam als inspiratie- en krachtbron. De toe
schouwer was getuige van diverse experimenten en kreeg
een staalkaart gepresenteerd van wat er vandaag gebeurt
in hedendaagse dans en van de diverse verschijningen die
deze kunstvorm kan hebben. Voor veel makers was het de

APPEARANCE
— locatieversie: 5 oktober 2017, Nederlandse Dansdagen
Maastricht
— theaterversie: 2 december 2017, Opéra de Marseille (FR)
APPEARANCE, een coproductie tussen ICK en BNM, is het

eerste keer dat hen gevraagd werd om werk te creëren voor

eerste deel van het tweeluik rond de Kindertotenlieder

een (ballet)gezelschap en ze kregen de kans om zich op een

van Mahler. In dit eerste deel werd samengewerkt met het

andere manier te profileren, het netwerk uit te breiden en

Franse kinderkoor La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, een

de dialoog aan te gaan met vakgenoten.

cultureel diverse groep kinderen uit Quartiers Nord, een

Na de première van 7EVEN tijdens Festival de Marseille eind

Krawczyk herwerkte de liederen van Mahler tot een partituur

juni, ging de voorstelling op 5 juli in Nederland in première
tijdens Julidans in Amsterdam. In tegenstelling tot de goede
persontvangst in Frankrijk, werd de voorstelling hier door
pers en publiek lauw onthaald. Wat we beoogden met
deze voorstelling, het experiment, communiceerde niet
helemaal met het Nederlandse publiek. De grote zaal van de
Stadsschouwburg Amsterdam was wellicht ook niet de beste
plek voor deze première. Het werd ons duidelijk dat 7EVEN

achterstandswijk in Marseille. Componist en muzikant Franck
voor het 12-koppige kinderkoor en een piano. De focus van
APPEARANCE ligt dan ook op de muziek, waarbij de zeven
dansers van ICK en BNM eerder een ondersteunende rol
hebben. In het tweede deel DISAPPEARANCE (première
voorzien voorjaar 2019) zal dans de hoofdrol spelen.
Het festival De Nederlandse Dansdagen (NDD) vierde in
2017 zijn 20ste verjaardag. Onderdeel van het programma

een intieme setting en meer contextualisering nodig had om

was de première van de locatieversie van APPEARANCE,

de inzet en visie achter het concept tot bij de toeschouwer

die door de NDD gecoproduceerd werd. Tussen de imposante

te krijgen. Vervolgens is er in nauw overleg met de theaters

bakstenen muren en de religieuze symboliek van de Sint-

die 7EVEN geprogrammeerd hadden gekeken naar mogelijke

Theresiakerk in Maastricht kwam de fragiliteit en poëzie

strategieën. Een gratis inleiding hoorde standaard tot de

van de kinderen die hun eigen sterfelijkheid bezingen
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des te krachtiger naar voren. De voorstelling werd goed
bezocht door het vaste publiek van de NDD, bezoekers
uit Maastricht en mensen uit de kerkgemeenschap voor
wie hedendaagse dans een nieuw terrein was. Het publiek
was enthousiast over de bijzondere sfeer, de zang van de
kinderen en de mooie, kwetsbare dans. Beperkte zichtlijnen
en slechte verstaanbaarheid zorgden echter ook voor
(terechte) kritische stemmen. De korte voorbereidingstijd
op locatie om deze complexe productie aan te passen aan
de locatie en de beperkte (technische) mogelijkheden in de

Repertoire
Ook in 2017 bleven ROCCO en TWO-BOLÉRO, in coproductie met
BNM, internationaal toeren. De belangstelling voor deze twee
succesvoorstellingen is nog niet afgenomen en ze trokken vaak
volle zalen. Hoogtepunt was de tournee van ROCCO door Mexico, aangevuld met een rijk contextprogramma zoals workshops
en lezingen. Daarnaast waren ROCCO en TWO-BOLÉRO dit jaar
te zien in Nederland, Frankrijk, Spanje en voornamelijk in Italië.

kerk hadden zeker hun effect op het geheel. Daarna werd
alles in het werk gezet om de première in de Opéra de
Marseille goed voor te bereiden. Hier kon wel gewerkt
worden met de filmbeelden van Ruben van Leer, de balans
tussen zang en dans werd aangescherpt en er werd meer
rust gecreëerd in het geheel (kostuums, mise-en-scène,…).
Naast vele goede reacties, was het belangrijkste punt van
kritiek (van publiek en pers) dat veel mensen moeite hadden
met het kleinere aandeel van de dans of het ontbreken van een
duidelijke verhaallijn. Dit, terwijl we overal communiceren dat
het eerste deel van het tweeluik focust op de muziek en zang,
terwijl het tweede deel zal focussen op de dans. Het maakte
ons in ieder geval heel bewust van verwachtingspatronen van
publiek. Hoe dit te ondervangen? Dit wordt een belangrijke
denkoefening voor de komende tournee.

ICKFEST
Op 23 en 24 september 2017 vond het ICKFEST plaats in
Theater de Meervaart. Na een succesvolle pilot vorig jaar op
6 maart rond de voorstelling EXTREMALISM, nam ICK nu het
hele weekend het theater in. De samenwerking met Theater
de Meervaart verliep erg goed en er hing een goede sfeer in
het theater, veroorzaakt door zowel publiek, medewerkers
als dansers. Een publieksenquête uitgevoerd door het theater
bracht bijna uitsluitend positieve reacties voort. We hebben
zowel bestaand als nieuw publiek aangeboord.

Ik blijf met nieuwsgierigheid de
samenwerking volgen tussen de
Meervaart en ICK
— vaste bezoeker van de Meervaart, 52 jaar

”

De inzet van het ICKFEST was om tijdens het weekend de volle
breedte van de organisatie in de schijnwerpers te zetten en het
publiek (zowel trouwe bezoekers als nieuw publiek) wegwijs
te maken in de vele activiteiten en verschijningsvormen van
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ICK. Er kwam een divers publiek bestaande uit mensen die ICK
al langer volgen, maar ook vaste bezoekers van de Meervaart
en nieuw publiek. De kaartverkoop voor deze eerste editie
ging goed. ROCCO van Emio Greco | Pieter C. Scholten en
Glittergods/Stigma van gastkunstenaar Jesús de Vega waren
beide bijna uitverkocht. Het bezoek aan de voorstelling in de
Grote Zaal, TWO-BOLÉRO, bleef, in verhouding met de totale
capaciteit van de zaal, wat achter.

Een geslaagd weekend, zowel de
voorstellingen als de andere onderdelen van het festival waren erg
boeiend en de organisatie was top
— vaste bezoeker van ICK, 24 jaar

”

doof-blind te zijn en daarna een film zagen over een eerste
ontmoeten tussen een danser van ICK en een persoon met
aangeboren doofblindheid.

Om de toegankelijkheid te vergroten en mensen de
mogelijkheid te geven om laagdrempelig kennis te maken

De verschillende publieksstromen die het weekend op de been

met ICK, werd er een ruim aanbod van gratis activiteiten

bracht, de positieve reacties, en de goede sfeer sterken ons in

geprogrammeerd. De foyer van de Meervaart werd

de overtuiging om van het ICKFEST een jaarlijks terugkerend

omgetoverd tot festivalhart en interactieve ruimte. Tussen de

festival te maken. De volgende editie staat alvast gepland van

voorstellingen door waren daar fragmenten van de nieuwe

2 t/m 4 november 2018. We hebben ervoor gekozen dit later

creatie ZIEL | ROUH te zien, net als de voorstelling SLAVE van

in het seizoen te plannen aangezien de Meervaart aangaf dat

de Franse jonge choreograaf David Llari uit Marseille. Ook

september altijd een moeilijke maand is qua kaartverkoop en

in de foyer gaf Vincent Colomes een DS/DM workshop, was

we veel concurrentie hadden van andere theaters met sei-

er een fototentoonstelling van huisfotograaf Alwin Poiana

zoensopeningen (o.a. Frascati Theater en Veem House

te bezichtigen, konden bezoekers zich terugtrekken in de

for Performance).

filmbooth van Cinedans en werden er afterparty’s met live
dj sets gehouden. Daarnaast waren er - verspreid over het

op de voorstelling ROCCO, een research presentatie van Suzan

Prachtige aparte dansvoorstelling
en een fijne sfeer, leuke dingen
rond de voorstelling

Tunca over haar lopend onderzoek en de interactieve installatie

— bezoeker die voor het eerst in de Meervaart

Nightwalking II, waarin bezoekers eerst ervoeren wat het is om

en bij een voorstelling van ICK was, 62 jaar

gebouw - een besloten workshop (op uitnodiging) voor (dans)
docenten rond de Sensorium - toolkit voor dans, een inleiding
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PLATFORM
Het Internationaal Choreografisch Kunstencentrum is naast een
gezelschap tevens een platform voor hedendaagse dans. Met
aanbod en uitwisseling voor en tussen publiek en professionals
richt de werking van het platform zich op de volledige keten van

EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING


KENNISMAKEN

talentontwikkeling.

DS/DM OPEN CLASSES

De werking van het platform is procesgedreven. We zetten in op

Op regelmatige basis worden open classes georganiseerd waar-

langlopende trajecten. Niet kwantiteit, maar kwaliteit als maatstaf met voldoende ruimte voor inhoudelijke afstemming met de
betrokken partners, ruimte om te experimenteren, te evalueren
en aan te scherpen. Deze aanpak geldt zowel voor de educatietrajecten als voor de talentontwikkeling voor choreografen.
Een groot deel van de research- en educatietrajecten is
opgebouwd rond Double Skin/Double Mind (DS/DM), een

bij iedereen, ongeacht leeftijd of danservaring, uitgenodigd wordt
om mee te doen aan een workshop. Deze wordt dan georganiseerd in samenspraak met het theater waar we die dag een voorstelling spelen, tijdens het ICKFEST, of gewoon op doordeweekse
avonden bij ons in de studio. De workshop is zo opgebouwd dat
hij voor iedereen toegankelijk is. De focus ligt op ademhaling en
verkenning van de mogelijkheden van het lichaam.

specifieke training ontwikkeld door Emio Greco en Pieter C.
Scholten dat het lichaam voorbereidt op een nieuwe fysieke en
mentale ervaring. Tevens geeft DS/DM inzicht in het artistieke
werk van beide choreografen.

DS/DM WORKSHOPS VOOR
BEDRIJFSLEIDERS
Op 15 maart en 19 mei werd tijdens een bijeenkomst over
leiderschap, georganiseerd door Comenius Leergangen,



samengewerkt met ICK. Na een inleiding over vraagstukken die



in het bedrijfsleven op dit moment spelen en daarbij verwijzend
naar voor managers nuttige kwaliteiten die de performers
van ICK bezitten en ontwikkelen dankzij de DS/DM, gaven
voormalig ICK dansers Kelly Hirina en Suzan Tunca een verkorte



DS/DM workshop en lieten zij twee korte fragmenten zien uit
voorstellingen. Hierop werd door de bedrijfsleiders erg positief



gereageerd. Het bood voor hen een totaal nieuwe invalshoek
op leiderschap en sociale interactie, en was vaak een eerste
kennismaking met hedendaagse dans.
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INLEIDINGEN EN NAGESPREKKEN

DEELNAME UITMARKT

Bij al onze voorstellingen bieden we standaard een inleiding

De Uitmarkt is een goede gelegenheid om een breed publiek, met

en/of nagesprek aan door de dramaturg van het gezelschap

interesse voor culturele activiteiten, kennis te laten maken met de

die dieper ingaat op het ontstaan van ICK, de achtergrond van

organisatie. Dit jaar toonden we een fragment uit de voorstelling

de betrokken dansers en choreografen, de bewegingstaal en

TWO en een preview van de nieuwe creatie ZIEL | ROUH. Ook

het inspiratiemateriaal voor de voorstelling. In een nagesprek

stonden we met een stand op de informatiemarkt Dans.

gebeurt dit door middel van een vraaggesprek met de dansers.
Daarbij delen zij hun ervaringen uit het maakproces met het
publiek. Het bieden van context op deze manier verhoogt de

WEBZINE: BODY IN REVOLT

appreciatie voor de voorstelling en voor dans als kunstvorm
in het algemeen en helpt ook het publiek aan ons te binden.

BODY IN REVOLT is het online magazine van ICK Amsterdam en
Ballet National de Marseille. De artikelen geven een inkijk in het

OPEN REPETITIES

maakproces van voorstellingen, maar tonen ook bronnen die als
inspiratie dienen voor de choreografen. Los daarvan wordt er
gepubliceerd over het lichaam in opstand in al haar facetten in

Open repetities worden georganiseerd in de studio van ICK

de hedendaagse maatschappij (sociologie, politiek, wetenschap,

en zijn (gratis) toegankelijk voor iedereen die benieuwd

kunst,...). Het is nog wat zoeken hoe dit bij het publiek onder

is naar hoe een repetitie eruit ziet. Soms wordt de studio

de aandacht te brengen. Het afgelopen jaar zijn daar wel grote

specifiek geopend voor (dans)studenten. ICK deed ook mee

stappen in gemaakt met een stijging van het aantal bezoekers

aan 24u Nieuw-West op 13 mei. Bezoekers konden toen een

tot gevolg (van 41 naar 152 per maand). Tegelijkertijd is het doel

kijkje nemen in de studio tijdens een repetitie van TWO. Een

van dit blog om verdieping te bieden en meer specifieke inhoud

laagdrempelige kennismaking met ICK voor buurtbewoners.

tot bij het geïnteresseerde publiek brengen, en is het bereiken
van veel bezoekers hierbij geen doel op zich.



ONTWIKKELEN

SENSORIUM – TOOLKIT VOOR DANS
Op 19 maart werd met trots de Sensorium – toolkit voor dans
gelanceerd met een presentatie voor een publiek van (dans)
docenten, (dans)professionals en pers. Deze fysieke box zit vol
met instrumenten om te voelen, horen, kijken en ruiken. (Dans)
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docenten kunnen via zintuiglijke prikkels de creativiteit van

bleek niet evident. De docenten ervoeren veel weerstand

leerlingen stimuleren en hen aanzetten tot beweging en dans.

bij de leerlingen om zich open te stellen voor deze nieuwe

Na een intense periode van evaluatie en verbetering is

ervaring. Hierdoor verliepen de lessen moeizaam en moesten

de definitieve versie klaar voor gebruik.

de verwachtingen, ook met betrekking tot een presentatie,
bijgesteld worden.

HEDENDAAGSE DANS VOOR
HET VMBO

De choreografen die in de laatste fase met de leerlingen
aan de slag gingen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat
de presentatie toch voor iedereen een succeservaring en

De tweejarige pilot van het VMBO project kwam in 2017

goed gevoel opleverde. Het was voor alle betrokkenen een

tot een einde. In de periode 2015 – 2017 ontwikkelden de

erg leerzaam proces. Enerzijds een reality check voor hoe

Meervaart en ICK, in samenspraak met het Wellant College

hedendaagse dans totaal niet geïntegreerd is in de leefwereld

in Sloten, een leerlijn ‘Hedendaagse dans voor het VMBO’.

van deze leerlingen en hoe daarmee om te gaan, anderzijds

Het doel van dit project was, om scholieren de schoonheid

gaf het project ons ook nieuwe inzichten in de ontwikkeling van

van dans als kunstvorm en hun eigen lichaam als medium

de DS/DM methode specifiek toegespitst op deze doelgroep.

daarin te laten ervaren. Dit gebeurde niet alleen door naar

De samenwerking tussen de verschillende partners is positief

dans te kijken en erover te praten, maar vooral ook door zelf

geëvalueerd en ICK heeft er een solide basis aan dansdocenten

met dans aan de slag te gaan. Werken met deze doelgroep

mee opgebouwd.

SENSORIUM — TOOLKIT VOOR DANS is geïnspireerd op de artistieke visie van de professionele choreo
grafiepraktijk van Emio Greco en Pieter C. Scholten. De toolkit biedt door middel van zintuiglijke prikkels
dansdocenten en dansstudenten op een natuurlijke manier houvast bij het oefenen van creativiteit in
beweging. Beelden, geluiden, geuren en texturen vormen het uitgangspunt voor fysieke ontdekking en
voor het natuurlijke proces van concentratie, informatieverwerking, creatieve associatie, voorstellings
vermogen en uiteindelijk gelaagde beweging. Het gaat erom een (zintuiglijke) ervaring om te zetten
in beweging, waardoor de beheersing van het eigen lichaam als middel tot expressie wordt ontdekt.
Ondanks eventuele beperkingen. We zijn niet geïnteresseerd in het zo goed mogelijk kopiëren van een
move, en dus ook minder in skills. Hierdoor is de Toolkit zeer geschikt voor klassen met kinderen van
uiteenlopende fysieke mogelijkheden, verschillende culturen, verschillende snelheden van verwerking.
De toolkit is voor veel lessituaties geschikt, en is bedoeld voor docenten die werken met deelnemers
vanaf 10 jaar. De toolkit is niet voorbehouden aan één dansstijl. De docent is vrij om te kiezen voor het
gebruik in één les, in een lessenreeks, of als terugkerend aanvullend onderdeel in zijn/haar reguliere
lessen. Met de materialen die in deze doos te vinden zijn willen we de docent aanmoedigen om
‘out of the box’ te denken.

JAARVERSLAG 2017 / ICK AMSTERDAM
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YOUNG PARA|DISO

MAP TO THE STARS

Op 23 en 24 maart stond YOUNG PARA|DISO in Jeugdt-

Het nieuwe Europese project Map to the Stars: a project at the

heater de Krakeling. Dit project was na ROCCITO en

crossroads of dance, digital technologies and Europe, beleefde

YOUNG MACBETH het derde YOUNG project, binnen

de kick-off in Marseille half september. Alle betrokken partners

een reeks succesvolle educatieprojecten die we in

kwamen samen voor een eerste kennismaking en het verder

samenwerking met de Krakeling volgens dezelfde formule

definiëren van het project. ICK, Ballet National de Marseille

opzetten. Kinderen (uit groep 7) van drie verschillende

(FR), Mercat de les Flors (SP) en Explora – Il museo dei Bambini

Amsterdamse basisscholen bezochten de voorstelling

di Roma (IT) slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van

PARA|DISO Revisited en gingen, onder leiding van

een digitale toolkit waarbij nieuwe technologieën worden

theaterdocenten en stagiairs van de opleiding docent

gebruikt om leerlingen tussen de 8 en 12 jaar oud in aanraking

dans van de AHK, zelf aan de slag met de thema’s en het

te brengen met dans. In de ontwikkelingsfase wordt gewerkt

bewegingsmateriaal. Inhoudelijk werd gekeken naar hoe

met scholen uit alle betrokken partnerlanden met als doel een

de thema’s uit de voorstelling aansluiten bij de leefwereld

online tool uit te brengen die wereldwijd gebruikt kan worden

van de kinderen. Het uitgangspunt was, dat de leerlingen

door leerkrachten en leerlingen.

zelf op zoek gingen naar hun invulling van het paradijs.
Uiteindelijk werkten de drie klassen aan een eindpresentatie
in Jeugdtheater de Krakeling waarbij ze op het podium
stonden met de originele cast van de voorstelling. 54
kinderen dansten samen met de dansers van ICK twee
voorstellingen gedanst in een uitverkochte Krakeling.
De algemene feedback van de scholen was zeer positief.
Aanvankelijk hadden de leerkrachten (in meer of mindere
mate) twijfels bij hedendaagse dans, maar het project heeft
de verwachtingen overtroffen. Zodra ze de repetities op
school en in de Krakeling zagen, waren zij overtuigd van
de waarde van het project. Het contact met de dansers van
ICK werd erg positief geëvalueerd. De leerlingen maakten
van dichtbij mee wat voor concentratie en discipline dans
vereist, hoe je naar elkaar moet luisteren en je plezier kan
hebben terwijl je toch heel hard werkt. Het delen van het
podium met professionals maakte dat de kinderen zich
deel voelden van een professioneel gezelschap.
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GULLIVER

Daarnaast wordt op meer losse basis regelmatig gastwork-

In samenwerking met ICK zette choreografe Susanne Marx

Hierbij wordt vanuit dezelfde principes en doelstellingen uitge-

het project Gulliver op. In Gulliver geven basisscholieren in
de leeftijd van zes tot negen jaar hun eigen ideale wereld
vorm. Dit doen ze vanuit zelf gecreëerde bewegingen en
teksten. In 2017 vond het project voor het eerst plaats
met leerlingen van basisscholen Crescendo en Bijlmerdrie.

shops gegeven op dansacademies in binnen- en buitenland.
gaan. In 2017 waren we zo te gast bij het Conservatori Superior
de Dansa de l’Institut del Teatre (SP), de Oviedo Intensive Dance
Course (SP), de Arts Umbrella School Canada (workshop in
Nederland tijdens uitwisseling), het Intensive Training Program
Takween in Beiroet (LB) en L’École de Danse de Cannes (FR).

Er werd gewerkt met de Sensorium - toolkit voor dans.
Het materiaal dat hieruit voortkwam werd gebruikt als
basis voor de eindvoorstelling Gulliver die op 31 mei in
het Bijlmer Parktheater gepresenteerd werd.

SENSORIUM – TOOLKIT VOOR DANS:
WORKSHOPS VOOR (DANS)DOCENTEN
Waar de Sensorium – toolkit voor dans inzet op de ontwikkeling



BEKWAMEN

(creativiteit, beweging, lichaamsbewustzijn en dans) van kinderen, worden middels workshops (dans)docenten bekwaamd

DS/DM VOOR ACADEMIES EN
DANSSCHOLEN

om hiermee te werken. Dankzij de toolkit krijgen zij nieuwe

ICK is al enkele jaren vaste lesgever bij de opleiding

Dans van Codarts in Rotterdam, medewerkers van het Parkthe-

Moderne Theaterdans aan de AHK. Hiervoor is een
curriculum ontwikkeld dat in drie jaar tijd dansstudenten
bekwaamt in de bewegingsfilosofie van Emio Greco en
Pieter C. Scholten. Het aanleren van bestaand materiaal is
echter niet een doel op zich. Via de DS/DM methode wil
ICK studenten helpen zichzelf en hun lichaam uit te dagen
met betrekking tot zowel hun fysieke als hun artistieke
ontwikkeling. Ook wil het hen middelen meegeven om zelf

ingangen en inspiratie om hun eigen praktijk te verrijken. Toolkit workshops werden georganiseerd voor de opleiding Docent
ater in Hoorn, docenten van het Het Nationale Ballet (zij willen
de toolkit inzetten bij een nieuwe dansworkshop) en tweemaal
tijdens conferenties georganiseerd door het LKCA (Landelijk
Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst). Ook
onze eigen dansers werden ermee vertrouwd gemaakt en
werden ingezet om gezamenlijk de mogelijkheden van de Toolkit voor professionele dansers te onderzoeken. Er zijn op dit
moment zo’n 30 toolkits verkocht of in bruikleen gegeven.

bewegingsmateriaal te creëren en nieuwe mogelijkheden
te ontdekken in het begrijpen en integreren van beweging
en de poëtische en filosofische vertaalslag ervan. Er is een
overeenkomst gesloten met met de dansschool van Balletto
di Roma om het curriculum ook daar over meerdere jaren
te integreren.

JAARVERSLAG 2017 / ICK AMSTERDAM

REFLEX - MIND THE DANCE
REFLEX is een Europees project dat is opgezet om best
practices van hedendaagse danseducatie te ontwikkelen

14

en documenteren, om het netwerken van opleiders in de

zelfde functie binnen de culturele sector. Tot slot hadden we ook

hedendaagse dans te verbeteren en de zichtbaarheid van deze

een onderzoeksstagiaire die haar eigen onderzoek voor haar

levendige kunstvorm te vergroten. In 2017 werd de publicatie

afstuderen combineerde met het lopende onderzoek bij ICK.

MIND THE DANCE gelanceerd op het REFLEX symposium tijdens
ImpulsTanz in Wenen. De verspreiding van deze publicatie
gaat gepaard met workshops in de verschillende landen van
de partnerorganisaties. De Amsterdamse editie van de MIND
THE DANCE Labs vond plaats in studio de Vlugt op 1 en 2



EXCELLEREN

DS/DM TEACHER TRAINING

december. Andrea Keiz en John Taylor introduceerden het Mind
the Dance project aan een groep van lokale en internationale

Emio Greco en Pieter C. Scholten koesterden al enige tijd de

dansdocenten en gaven inzicht in hoe de deelnemers de

wens om van hun trainingsmethode Double Skin/ Double Mind

publicatie en ontwikkelde tools voor reflectie, uitwisseling

een gecertificeerde methode te maken die (oud)dansers en

en documentatie in hun eigen praktijk kunnen gebruiken.

dansdocenten, na het doorlopen van een opleiding, kunnen
onderwijzen over heel de wereld. Dit jaar werd er gestart met

STAGES EN WERKERVARINGSPLEKKEN

de eerste Teacher Training. Er werd een selectie gemaakt van
voormalige ICK dansers die interesse hadden om dit traject
te doorlopen. Met deze groep werd eerst en vooral gewerkt

ICK biedt op verschillende afdelingen stages en werkervarings-

aan de vorm en inhoud van de training. Daarnaast werd hun

plekken. Om dansstagiairs echt te laten profiteren van de stage

kennis van DS/DM opgefrist. Samen met Greco en Scholten

en professionele ervaring op te laten doen, probeert ICK hen

werkten drie generaties dansers aan de uitdieping van de

zoveel mogelijk te betrekken bij creaties en tournees. Niet als

methode. Een bijzonder mooi moment. De training bestond

understudy, maar als volwaardige danser. Zo werden de casts

uit meerdere bijeenkomsten van verschillende dagen. Aan het

van PARA | DISO Revisited en I/II/III/IIII telkens aangevuld door

einde ontvingen de deelnemers hun certificaat. Ondertussen

een stagiair die ook mee op tournee gaat. Een van de huidige

geven zij workshops in Europa en Amerika. Een publicatie is in

stagiairs wordt vanaf zomer 2018 een vast contract geboden.

de maak waar de inhoud van de DS/DM methode inzichtelijk

Deze doorstroom van stagiair naar vaste danser gebeurt vaker

zal worden gemaakt voor huidige en toekomstige docenten.

en dat vinden we een waardevol traject.

Dit materiaal zal tevens kunnen worden toegepast bij het
ontwikkelen van curricula in professionele dansopleidingen.

Meerdere stagiairs van de Opleiding Docent Dans van de AHK
werden ingezet in de verschillende educatieprojecten van ICK.

DS/DM INTENSIVE

Op de marketingafdeling en op het office management werkten
we dit jaar met werkervaringsplekken. Beide medewerkers

Tijdens de DS/DM intensive weken wordt er tijd en ruimte

hebben na hun ervaring bij ICK een baan gevonden in een

gemaakt in het schema van de dansers om zich zonder
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creatiedruk onder te dompelen in de beginselen van de DS/DM

bij ICK voldoende kunnen ontwikkelen als choreograaf en

methode. Ook worden deze periodes gebruikt om de methode

in het veld om nu zelf zijn weg te vervolgen. ICK hielp nog

verder uit te diepen, te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit in

wel bij de lopende internationale tournee van Higher, en

nauwe samenwerking met ICK onderzoeker Suzan Tunca. De

coproduceerde samen met Frascati en Dansmakers zijn

kennis die hieruit gewonnen wordt vloeit automatisch terug

nieuwe voorstelling Spacewalk die in maart in première

naar het onderzoek en omgekeerd. Zo tillen beide velden

ging tijdens het Something Raw festival in Amsterdam.

elkaar steeds naar een hoger niveau.
Voor het project 7EVEN werd bewust gekozen voor een

TALENTONTWIKKELING VOOR
CHOREOGRAFEN

mix aan ervaren en minder ervaren makers. Daarnaast
was het voor verschillende mid-careers uit het project
een eerste ervaring met de Grote Zaal.

Artists in residence Florentina Holzinger en Arno Schuitemaker

We ondersteunden oud ICK danser Jesus De Vega in aanloop

sloten na de tournee van de DOUBLE BILL in april, hun residentie

naar zijn première van Glittergods/Stigma tijdens het ICKFEST.

bij ICK af. Al staat de deur nog steeds open voor occasionele onder-

Hij kreeg zakelijke en artistieke ondersteuning, een financiële

steuning. Schuitemaker tourde ook in 2017 nog met I will wait for

bijdrage en kon de studio een aantal weken gebruiken. In

you, de voorstelling die hij tijdens zijn residentie bij ICK maakte, in

2018 ondersteunen we een nieuw project van de Vega en

Nederland, Frankrijk, Italië en Duitsland en kon ook voor zijn nieuwe

wordt Glittergods/Stigma hernomen. In samenwerking met

creatie af en toe gebruik maken van de studio en camera van ICK.

het Veem werden residenties geboden aan Aleksandra Lemm
en Ola Maciejewska. Deze laatste wordt ook ondersteund

Wegens tegenvallende subsidie moest ICK in 2017

door BNM. Studio De Vlugt wordt ook op regelmatige basis

noodgedwongen zijn plannen voor de gastkunstenaars

aangeboden of aan een sterk verminderd tarief verhuurd aan

bijstellen. Waar vroeger telkens twee artiesten voor twee jaar

choreografen (van beginnend tot mid-career) uit Amsterdam.

‘in residentie’ waren en zich met volle artistieke en zakelijke

Onder anderen Keren Levi kon op deze manier haar nieuwste

steun van ICK konden ontwikkelen, is deze structurele aanpak

voorstelling maken.

voorlopig niet meer mogelijk. We bieden nu meer maatwerk in
samenwerking met andere spelers in het veld (Dansmakers,

Vincent Verburg, voormalig gastkunstenaar van ICK, had

Frascati, Veem House for Performance, Theater de Meervaart,

zich met onze hulp kandidaat gesteld voor het Pina Baush

BNM). We hebben tot het einde van het lopende Kunstenplan

Fellowship for Dance and Choreography. Hij is helaas niet

een huurcontract afgesloten voor Studio de Vlugt, waardoor

uitgekozen. Zijn dankmail sterkt ons wel in de overtuiging

we makers ook kunnen ondersteunen met ruimte.

om de weg die we bewandelen met talentontwikkeling
voort te zetten. ICK levert maatwerk voor talent, en kijkt

De samenwerking met Michele Rizzo werd dit jaar langzaam

per individu of project wat nodig is. Omdat we niet met een

afgebouwd. Hij heeft zich tijdens zijn jaren als gastkunstenaar

vaststaand format werken is het niet altijd zichtbaar wat we
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doen. Dit is vermoedelijk ook waarom we gekort zijn op onze
talentontwikkelingsbijdrage. Toch geloven wij nog steeds dat
deze aanpak erg waardevol is voor aankomend talent, die we
juist ook de mogelijkheid bieden om te experimenteren in de
luwte en te bouwen aan een eigen parcours, niet vanuit een
vastgelegd kader.

”

Ik vind het verder nog belangrijk
om jullie te vertellen dat ik als gast
kunstenaar bij ICK en in afgelopen jaar
met alle ondersteuning echt blij ben met
wat het me heeft gebracht aan focus
aan coaching, productie, studio tijd,
publiciteit enz. en wil ik jullie bedanken.
Het heeft veel betekend dat er personen
waren en zijn die luisteren en kritisch
kijken en volgen en wijzen op wat je
kan verbeteren en verdiepen en eerlijk
zijn. Een volwassen en serieuze blik
hebben maar altijd denken vanuit
de ondersteuning, echt kijken vanuit
de persoon en niet vanuit het
opleggen van de eigen visie.
— Vincent Verburg
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17

Research
Emio Greco en Pieter C. Scholten hebben sinds het begin van hun samenwerking de nadruk gelegd op onderzoek,
reflectie en overdracht binnen de dans en met betrekking tot andere kunstvormen en de maatschappij. Dit maakt
hen tot voorlopers in het veld nog voordat artistiek onderzoek een breed groeiende praktijk werd. De laatste twee
decennia heeft onderzoek in de kunsten zich zowel op artistiek als op academisch vlak sterk ontwikkeld. Sinds de
Bolognaverklaring in 1999 zorgde voor een Europawijde gelijkschakeling van hoger onderwijs, nemen regeringen
de verantwoordelijkheid om de mobiliteit tussen Europese kennisinstituten te verhogen via een assimilatie van BA,
MA en PhD programma’s. Ook aan de kunstvakopleidingen wordt een onderzoeksagenda voorgeschreven, wat het
kunstveld als het ware dwingt zijn eigen onderzoeksmethoden, criteria voor evaluatie, en intrinsieke waardes met
betrekking tot de kennismaatschappij te herdefiniëren. Meer dan ooit is er daarom nood aan een terminologie en
methodologieën die gearticuleerd zijn vanuit de kunstpraktijk zelf en niet vanuit voorgeschreven denkkaders die
binnen het academische kennis systeem zijn ontwikkeld.
ICK, met haar lange onderzoekservaring, staat hierin sterk en zet de opgedane kennis niet alleen in voor de verder
onderzoek binnen dans, maar ook voor educatie en andere kunstvormen (zoals bijvoorbeeld Muziek en Digital Art)
en voor de kenniseconomie in zijn geheel.

HET INTUÏTIEVE LICHAAM

INTER- EN TRANSDISCIPLINAIRE
ONDERZOEKSNETWERKEN

Dit is een onderzoek waarbij getracht wordt de intuïtieve,
ervaringsgerichte inhoud van de verschillende artistieke

ICK nam deel aan het interdisciplinaire onderzoeksnetwerk

signaturen binnen ICK te documenteren.

opgezet door LIMA, ‘UNFOLD - Mediation by Re-interpretation‘.
Parallel aan de thematiek en bijeenkomsten aldaar, werd

Het onderzoekstraject verkent de mogelijke implicaties van

de herneming van het repertoirestuk PARA | DISO Revisited

het intuïtieve lichaam met betrekking tot de ontwikkeling van

gedocumenteerd. Een eindverslag van UNFOLD kan hier

dans als kunstvorm en experimenteel notatieonderzoek (zoals

ingezien worden.

live annotation) tijdens creatieprocessen. Ook kunnen inzichten
vanuit het intuïtieve lichaam in de danstaal van Greco en
Scholten gelegd worden naast andere kennisdomeinen
en relevante vraagstukken uit de samenleving en in relatie

DS/DM THE METHOD /
PRE-CHOREOGRAPHIC ELEMENTS

tot de verschillende choreografische signaturen bij ICK.
Naast de spreiding van DS/DM wordt er ook volop geïnvesteerd
Een presentatie van het onderzoek tijdens het ICKFEST op

in onderzoek naar de verdere ontwikkeling van deze methode

24 september in Theater de Meervaart bood een inkijk in hoe

en de relatie tot de pre-choreographic elements (concepten

sommige inzichten vanuit het intuïtieve lichaam in de danstaal

en bewegingen uit het bewegingsvocabulaire van Emio Greco |

van Greco en Scholten ook gelegd kunnen worden naast

Pieter C. Scholten die erop gericht zijn nieuw bewegingsmateri-

andere kennisdomeinen uit de samenleving en in relatie

aal te genereren). Samen met de dansers van ICK wordt er ver-

tot andere choreografische signaturen bij ICK.

spreid over het hele jaar tijd voorzien om samen het creatieve
potentieel van de pre-choreographic elements te verdiepen.

Een beknopte versie van de onderzoekspresentatie over
Het Intuïtieve Lichaam is op 26 september tevens gepresen

Al deze onderzoeksactiviteiten vloeien ook direct door

teerd bij Café Chercher, VOX-POP creatieve ruimte Amsterdam.

naar educatie activiteiten in de vorm van workshops en
presentaties.

Een pitch over het oefenen van belichaamde intuïtie
door middel van Double Skin/Double Mind werd in oktober

Het onderzoek rondom de pre-choreographic elements

2017 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van het ARIAS

(fysiek en reflectief) werd gepresenteerd en verder ontwikkeld

netwerk bij de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie

gedurende de Choreographic Coding Labs in samenwerking

van Wetenschappen), gewijd aan de onderzoekscluster

met Motion Bank en FIBER Festival (Mei 2017). Een geselec

‘Art, Culture and Health’.

teerde groep van creative coders kwam hier samen met (ICK)
dansers en choreografen om te onderzoeken hoe bepaalde
aspecten van dans en choreografisch denken omgezet
kunnen worden naar een digitale omgeving.

JAARVERSLAG 2017 / ICK AMSTERDAM

18

Het ‘levende archief’ van vocabulaire voortkomend vanuit de

in hun respectievelijke werk te kunnen verankeren en naar

danstaal van Emio Greco en Pieter C. Scholten wordt genoteerd

het publiek toe te vertalen. Het educatieve materiaal dat bij

in de ABCdaire (een collectie van vooralsnog 172 begrippen).

ICK wordt ontwikkeld, zoals de Sensorium – toolkit voor dans,

De ABCdaire is voortdurend in ontwikkeling en wordt

is ontstaan vanuit materiaal uit zowel de ‘archieven’ van de

aangevuld met nieuwe of met nog niet genoteerde termen.

fysieke herinnering van de betrokken dansers, als vanuit de
aanwezige audiovisuele en tekstuele bronnen. Studenten en

Eind oktober vond er een onderzoeksweek plaats bij Ballet

onderzoekers kunnen gebruik maken van zowel de materialen

National de Marseille waar het onderzoek bij ICK werd

die aanwezig zijn in de mediatheek, als van het archief. Het

voorgesteld aan de dansers van Marseille. Vervolgens werd

archief levert bijvoorbeeld materiaal voor het onderzoek naar

er samengewerkt aan een eerste praktijkonderzoek naar

dansdocumentatie en is daar nauw aan gelieerd – waar de

een dialoog tussen klassiek ballet en DS/DM.

dansdocumentatie de dans op het moment van ontstaan
vastlegt, vult informatie uit het archief aan vanuit kennis

ICK ARCHIEF EN MEDIATHEEK

over het verleden. Zo heeft een blik op het verleden op
verschillende niveaus waarde voor de ontwikkelingen
van de hedendaagse dans van de toekomst.

De mediatheek van ICK is gehuisvest in het Talentenhuis in
Amsterdam Nieuw-West waar zich ook de studio en kantoren

Toen we een aantal jaren geleden binnen de Academie

van ICK bevinden. Publicaties, video’s en websites die als

kozen voor een (deel)focus op het artistieke archief diende

inspiratie dienden voor de voorstellingen en activiteiten van

de werkwijze van onze Belgische collegae – die onder hun

ICK zijn er te lezen en te bekijken. Er is een gespecialiseerd

subsidievoorwaarden verplicht zijn tot archiveren van hun

aanbod aan naslagwerken en tijdschriften over hedendaagse

cultureel erfgoed – tot voorbeeld. Met name het programma

dans, met nadruk op overdracht, (dans)notatie en dansdrama

TRACKS van PACKED vzw sloot aan bij, en bood de nodige

turgie dat regelmatig wordt aangevuld met nieuwe publicaties.

praktische handvatten voor, de manier waarop ICK het

De mediatheek ontsluit tevens een veelzijdig archief van

artistieke archief wilde opzetten en ontsluiten. Intussen is er

fysieke en online publicaties dat is opgebouwd vanuit de

ook in het Nederlandse culturele erfgoed veld meer aandacht

artistieke praktijk van de choreografen en onderzoekers

voor archivering van de podiumkunsten. Zo is er bij DEN

die bij ICK werken.

Kenniscentrum voor Cultureel Erfgoed sinds vorig jaar ook een
focus op de podiumkunsten gekomen en is er ook vanuit de

Sedert enige jaren voert ICK een actief beleid op het gebied

overheid en een aantal private fondsen meer aandacht voor

van het onderhouden van het artistieke archief en lijkt daarin

het belang van behoud van kennis over hedendaagse dans

een voorloper te zijn binnen het hedendaagse dansveld.

via het digitaliseren van archieven. In de komende periode

Met het wegvallen van het Theaterinstituut is de noodzaak

hoopt ICK met wat extra steun van dergelijke fondsen ook een

om als gezelschap of podiumkunstorganisatie zelf zorg te

digitaliseringslag te kunnen maken, met name op het gebied

dragen voor de artistieke nalatenschap des te prangender

van de audiovisuele archieven, en deze stapsgewijs te kunnen

geworden. ICK deelt met initiatieven als Werkgroep NIT, die

ontsluiten voor een breder publiek.

zich bezighouden met erfgoed, reflectie, archivering, debat
en ontsluiting in de podiumkunsten, de urgentie om de lacunes
die op deze terreinen zijn gevallen in onderlinge samenwerking
op te vullen, en bouwt daartoe onder meer aan een warme
relatie met Bijzondere Collecties van de UvA en internationaal

DOCUMENTATIE VAN CREATIEVE
PROCESSEN BIJ ICK/SAMENWERKING
MET MOTION BANK

met betrokkenen bij de archieven van bijvoorbeeld Sasha
Waltz en Siobhan Davis en vanzelfsprekend ook van BNM.

Sinds 2016 worden creatieve processen bij ICK

In de toekomst ziet ICK voor zichzelf een coördinerende

gedocumenteerd met behulp van het live-annotatie instrument

en initiërende rol weggelegd in de reflectie en het debat

ontwikkeld door Motion Bank: Piecemaker 2, in combinatie

op het gebied van archivering van hedendaagse dans erf-

met het eerder ontwikkelde Documentation Model. Het doel

goed. Vooralsnog zal – vanwege de beperkte middelen –

is om de documentatie praktijk verder te optimaliseren,

de aandacht vooral gericht zijn op het praktische ontsluiten

methodologieën voor documentatie van creatieve processen

van de archieven.

uit te werken en het ontstaan van bewegingstalen te volgen
en vast te leggen.

Het op orde brengen en houden van het archief is om
verschillende redenen belangrijk. Het wordt gebruikt door de
makers zelf om in maakprocessen terug te kunnen grijpen op
eerder werk. Het wordt geraadpleegd door medewerkers, zoals
de publiciteitsmedewerker en dramaturg, om de geschiedenis
van een bij ICK opererende maker terug te kunnen halen en
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MARKETING EN PUBLIEK
Omvang
Vanaf 2017 is ICK huisgezelschap van Theater de Meervaart
en kent het een welverdiende eigen plek in het theater. In 2017
waren er 14 verschillende voorstellingen van ICK te zien in de
Meervaart met een totaal aantal bezoekers van 3.115. In totaal
trok ICK 10.179 bezoekers naar voorstellingen in Nederland
en 10.662 bezoekers naar voorstellingen in het buitenland.
De totale publieksomvang die met voorstellingen van ICK in
2017 bereikt werd is 20.841 bezoekers. Dit zijn 4.495 minder
bezoekers dan in 2016. Naast voorstellingen heeft ICK met 223
educatieve- en research activiteiten 5.413 bezoekers bereikt.
Naast publiek dat fysiek aanwezig was bij voorstellingen en
activiteiten, bouwt ICK aan een online platform waar bezoekers
via verschillende kanalen in contact blijven. Voor elk kanaal
wordt content gecreëerd met als doel de omvang van het
online platform te vergroten.
Facebook: 4163 volgers
Instagram: 1090 volgers
Twitter: 1281 volgers
Nieuwsbrief (maandelijks): 3391 ontvangers

Samenstelling

Daarnaast investeert ICK sinds 2017 in een samenwerking

ICK is verhuisd naar Amsterdam Nieuw-West en het eerste

met INTK, zei verzorgen de Google AdWords met als resultaat

jaar op deze nieuwe plek was een zoektocht en worteling in

een record aantal online bezoeken van 2875 in oktober 2017.

een nieuwe omgeving. Met name wat publiek betreft merkten

In 2018 wordt nog actiever ingezet op Google advertising

we dat dit in 2017 moeizaam ging, omdat de buurt ons nog

en zullen de advertenties inclusief teksten geoptimaliseerd

niet of nauwelijks kende. Het centrum-publiek weet ook de

worden. INTK deelt een maandelijks rapport en helpt bij het

weg naar de Meervaart nog niet altijd te vinden. Het doel

optimaliseren en vergroten van de online community.

om een breder en diverser publiek te bereiken wordt nog
steeds nagestreefd en met name vanaf september 2017 zien
we al een stijging in het aantal bezoekers. Zoals voorgaande
jaren bestaat ook in 2017 het publiek van ICK voornamelijk
uit vrouwen, 55-plussers en studenten. Het ICKFEST in
Nieuw-West zorgde voor een grote groep nieuw publiek
afkomstig uit Amsterdam (Nieuw-)West. Van de 91 mensen
die hun woonplaats hebben doorgegeven kwamen er 49 uit
Amsterdam-West of Amsterdam Nieuw-West, dit is ruim 53%.
Van de 175 mensen die hun geslacht door hebben gegeven
was 111 vrouw, dit is ruim 63%. ICK wil naast nieuw publiek uit
eigen omgeving ook een divers publiek bereiken. Met nieuwe
samenwerkingen zoals met het Amsterdams Andalusisch
Orkest en basisscholen uit Nieuw-West, rondom het educatie
project Gulliver, worden nieuwe contacten gemaakt en diverse
groepen bereikt.

De voorstelling(en) waren boven
verwachting en goede sfeer voor
en na de hoofdvoorstelling
– bezoeker over het ICKFEST
JAARVERSLAG 2017 / ICK AMSTERDAM
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De ambitie van ICK is om een zaalbezetting van ten minste
65% te behalen. In de Meervaart is dit gemiddeld gezien niet
behaald en blijft de zaalbezetting op 43%. Dit is met name het
gevolg van de verhuizing naar Nieuw-West en ons eerste jaar
op een nieuwe plek. De verwachting is dat we vanaf 2018 al
meer publiek zullen bereiken. Daarnaast streeft ICK naar een
worteling in Amsterdam Nieuw-West waar lokale (educatie)
projecten hand in hand gaan met internationale coproducties.
Het ICKFEST kan gezien worden als een handreiking naar de
buurt en een presentatie van ICK in Amsterdam Nieuw-West.
Hier kwamen trouwe bezoekers van ICK en De Meervaart
samen.
In het land is het moeilijker tot een goed inzicht te komen
van de samenstelling van het publiek. Een aantal grotere
schouwburgen is aangesloten op Publiek.nl, en vanaf 2018 zijn
wij daarop geabonneerd om ook gegevens buiten Amsterdam
te kunnen genereren.

ICK verrast mij steeds

”

De gezellige sfeer rondom het feest,
de performances, het brede aanbod
(workshop, research presentatie, borrel,
gratis drankjes en snacks achteraf, de
dans in de pauze)
– bezoekers over het ICKFEST
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Strategie
2017 was een bevlogen jaar met maar liefst vier premières
(waaronder een double bill) van uiteenlopende voorstellingen.

PUBLIEKSONDERZOEK
In 2017 is publieksonderzoek gedaan door middel van een
enquête bij de voorstelling 7EVEN in de Stadsschouwburg en
na afloop van het ICKFEST in Theater De Meervaart.

Dit, in combinatie met de nieuwe huisvesting van ICK,
vraagt om een nieuwe strategie. De eerste stap was een

Het publieksonderzoek dat gehouden is bij 7EVEN was erg

samenwerking met NOVEL (Creative Consultancy), die naast

waardevol, omdat op deze manier ingespeeld kon worden op de

een campagne voor het ICKFEST 2017 ook een adviserende

ervaringen van de bezoekers. Aardig wat reacties waren negatief

rol voor de organisatie had op het gebied van marketing

en dit had met name met de verwachtingen te maken. ICK heeft

en strategie. Een eerste stap in de juiste richting, en om de

toen besloten gratis inleidingen te geven bij elke voorstelling en

komende jaren onze positie in Nieuw-West te versterken
zijn opnieuw gesprekken met NOVEL en Kult & Ace gaande.

theaters is geadviseerd hun publiek duidelijk het experimentele
karakter van de voorstelling over te brengen.

Wederom zal ICK een bureau inschakelen voor de campagne
en begeleiding van het ICKFEST 2018. Om ons nog beter te
wortelen in Amsterdam Nieuw-West wordt ook een Community
Manager aangesteld. Deze persoon, met een groot netwerk in

“In negatieve zin verrast: slechts 2 van de 7 choreografieën
waren echt de moeite waard”

de culturele sector, is geworteld in Amsterdam. Zichtbaarheid

“Onevenwichtig programma, eigenlijk niet geschikt voor

in het stadsdeel is van groot belang en hierbij hoort niet

de grote zaal in het hoofdprogramma van Julidans, meer

alleen onze huisvesting in het Talentenhuis, maar ook meer

een talentontwikkellingstraject”.

zichtbaarheid voor Theater De Meervaart en Studio de Vlugt.
In samenwerking met Theater de Meervaart zal de Community
Manager relaties aangaan met organisaties, broedplaatsen,

Deze inzichten bevestigen het kritische karakter van het publiek

publiek en stakeholders om ICK meer zichtbaarheid te geven.

dat ICK trekt met zijn voorstellingen.

Daarnaast zal elke maand een adviesdag ingepland worden
waarbij NOVEL / KULT & ACE advies uitbrengt om de marketing
en communicatie van ICK te optimaliseren. Van landelijke
voorstellingen tot lokale (Double Skin/Double Mind) workshops
van de dansers. ICK zet de diversiteit en veelzijdigheid van de
organisatie voorop. Met een dansensemble van unieke dansers

“De structuur van de voorstelling, 7 dansen met eenzelfde
‘filosofische basis (de 7 noodzakelijkheden). Decor en
licht waren heel goed. De dansen waren wisselend in
zeggingskracht”.

die de komende jaren het gezicht van de organisatie vormen.
Vanaf seizoen 2018-2019 wordt een uitgebreid magazine

Na het ICKFEST in Nieuw-West is ook publieksonderzoek gedaan

gelanceerd met diepte-interviews, fotoreportages en meer

door middel van een enquête. Dit wordt met name gebruikt om

informatie om publiek een beter beeld te geven van ICK

het ICKFEST te verbeteren en in te spelen op de verwachtingen

in al zijn facetten.

van de bezoekers. Voor 2018 staat alweer een ICKFEST gepland
en door publiek op deze manier een stem te geven hopen we

Om ons publiek nog beter te leren kennen en om meer uit
het huidige publieksonderzoek te halen wordt samengewerkt
met Anna Elffers, onderzoeker en expert op het gebied
van publieksonderzoek en publieksbeleving. Op dinsdag
5 juni 2018 start de eerste cursus publieksonderzoek met
Anna Elffers. Daarnaast is ICK in gesprek met verschillende
dansgezelschappen en theaters om collectief het publieks
onderzoek te verbeteren en meer informatie tussen theater
en gezelschap uit te wisselen.

nogmaals de verwachtingen waar te maken.
“Negatief. Dansen op muziek van de Boléro. Ik ben groot fan
van deze muziek. Echter was een deel van de voorstelling
op andere muziek. En was de dans op de Boléro voor
veel mensen en dus ook voor ons te snel afgelopen.
De voorstelling begon om 21.00 en 22.10 stonden we
alweer buiten de Meervaart. Dit zijn wij niet gewend van
voorstellingen bij de Meervaart, en was deze avond voor ons
dus absoluut niet in een goede prijs kwaliteit verhouding”
Het publieksonderzoek was een combinatie van vragen over
voorstellingen/programma van ICK en de locatie, Theater De
Meervaart. Op deze manier proberen we een goede balans
te vinden tussen de sfeer die ICK met zich meebrengt en de
ambiance van Theater De Meervaart.
“Geweldige dans en origineel thema”
“Goede performances, leuke ambiance, ontspannen sfeer”
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ONTWIKKELINGEN
Als eerste A-BIS instelling waagde ICK de sprong naar een niet zo

op persoonlijke groei en niet op onderlinge vergelijking. Onze

bekend stadsdeel. Althans, voor hen die er niet wonen. Voor ons,

methode kan gebruikt worden door jong en oud, door valide en

komend vanuit het centrum, heeft deze verandering de nodige

mindervalide mensen. We geven docenten handvatten om te

impact gehad op alle elementen van de artistieke praktijk en

sturen op proces en niet op resultaat, waarbij uitgegaan wordt

bedrijfsvoering. Andersom menen we ook impact te veroorzaken

van de belevingswereld en ervaringen van het kind zelf. We

in Nieuw-West, waar we door onze aanwezigheid het dansklimaat

willen ideeën aan de hand doen om dans een plek te geven

verbeteren en een brug vormen voor andere instellingen.

in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

De verhuizing was inhoudelijk gemotiveerd: het centrum kennen

Door deze aanpak in te zetten in Nieuw-West kunnen we iets

we nu wel - wat heeft een nieuw en superdivers, veranderend

betekenen voor kinderen die niet vanzelfsprekend met kunst

stadsdeel ons te bieden, en wat hebben wij het stadsdeel te bie-

in aanraking komen. We doen dat met scholen, met 4WEST, en

den - maar ook praktisch: als huisgezelschap van de Meervaart

met de Weekend Academie, beide net als wij gevestigd in het

hebben we meer ruimte om te experimenteren, om verschillende

Talentenhuis. We hebben gewerkt met doofblinde kinderen in

activiteiten te ontplooien en om in de zaal te monteren. In 2017

het project Nightwalking II en met een kinderkoor uit een van

hebben we ruimschoots van de mogelijkheden gebruik gemaakt

de armste wijken van Europa in Marseille. We zoeken naar

om tot een grotere impact te komen.

mogelijkheden om onze manier van werken in te zetten in het
speciaal onderwijs. Onze Toolkit wordt ingezet van het Nationale

Impact analyse

Ballet tot de Stadsschouwburg om het repertoire van hun eigen
docenten te vergroten. Altijd op maat, altijd vanuit de behoeftes
van degenen met wie we werken.

ICK Amsterdam is veel meer dan een gezelschap. We geloven
in de impact die dans kan maken op het leven van een kind,

Dezelfde inzet op proces geldt voor onze betrokkenheid bij

een jongere, volwassenen. Zowel door het kijken naar dans

het AHK-curriculum, en de open DS/DM lessen die we geven

als door het zelf te beleven. Daarom doen we onderzoek naar

aan een gemengd en wisselend publiek van jonge en oude

manieren om dans over te brengen, geven we les op scholen

deelnemers, minimaal een keer per maand.

en academies, zetten we onze positie als A-BIS instelling in
om talentontwikkeling in Amsterdam verder te helpen.

Op de eigen sector hebben we onder andere impact door
onze academie. We zijn leidend in het discours over notatie

In het hoofdstuk over educatie en talentontwikkeling lieten we

van hedendaagse dans, en manieren van overdracht. Zie

zien dat we in alle fasen van talentontwikkeling actief zijn. Altijd

ook het hoofdstuk hierover. We hebben een eigen methode,

met kwaliteit voor kwantiteit. We geloven in maatwerk, niet in

DS/DM, die niet alleen in Amsterdam bij de opleidingen

formats. Soms is dat lastig, als we niet in een (subsidie)hokje

gebruikt wordt, maar ook in Marseille en Rome. Er is

te plaatsen zijn. Maar makers zijn blij verrast om simpelweg

een teacher training opgezet om docenten te kunnen

de vraag te krijgen: “wat heb jij op dit moment van ons nodig?”

certificeren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan

Op dezelfde manier gaat educatie bij ons vrijwel nooit om louter

archivering, vindbaarheid en duiding. We zijn het dan ook

kennisoverdracht maar altijd over kennisconstructie vanuit de

van harte eens met het pleidooi van de Raad voor Cultuur

eigen beleving van het kind. Het gaat om leren omgaan met

om hier meer aandacht aan te besteden. Door middel van

je lichaam als instrument om iets uit te drukken, met dans als

publicaties en samenwerkingsprojecten verspreiden we

de artistieke vertaling van die beweging. Methodes zijn gericht

onze kennis.
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Ondanks het verlies van de talentontwikkelingstoeslag helpen

ontwikkelen. Het zijn makers die elk op hun manier het lichaam

we zoveel mogelijk makers verder. Dat doen we bijvoorbeeld

centraal stellen, zoeken naar een eigen bewegingstaal en ieder

in samenwerking met Dansmakers en Veem House for

op hun unieke manier culturele definities rondom het lichaam

Performance, binnenkort ook met het Bijlmer Parktheater, maar

met scherpte en intensiteit ontleden.

ook met BNM. We stellen onze studio de Vlugt beschikbaar,
helpen met het schrijven van aanvragen, bieden lessen aan, we

Ons internationale profiel maakt het mogelijk talenten ook

komen kijken en voeren gesprekken over de ontwikkeling van

buiten Nederland verder te helpen. Behalve met BNM wordt

wat er gemaakt wordt. Er is jaarlijks een budget beschikbaar

vanaf 2018 ook samengewerkt met Balletto di Roma. Onze

voor daaruit voortvloeiende (kleine) producties. Ook zijn we

samenwerking met BNM maakt het mogelijk veel grotere

actief in de coalitie die de talentontwikkeling in Amsterdam,

producties te realiseren dan alleen mogelijk was geweest.

die door het wegvallen van een cumulatie aan subsidies een
gevoelige klap heeft gekregen, vlot te trekken. Makers worden

We realiseren ons dat we te weinig inzicht hebben in de impact

niet geselecteerd op basis van een bepaalde stijl. Van urban

op het gebied van publiekssamenstelling. Het in 2017 gestarte

tot performance, makers die zich kunnen verhouden tot ons

publieksonderzoek geeft aanknopingspunten, maar behoeft

thema het lichaam in opstand zijn welkom om zich verder te

verdieping. De gerapporteerde impact is met name anekdotisch.
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SWOT-ANALYSE
STERKTE

ZWAKTE

— Internationaal netwerk

— Eenzijdige financiële basis

— Samenwerking BNM

— Geen eigen netwerk scholen

— Betrokken en professioneel team

— Publieksbereik is niet hoog genoeg

— Hoogwaardig artistieke voorstellingen

— Binding met Nieuw-West moet op gang komen

— Eigen ensemble

— Kantoorteam en RvT nog weinig divers

— Technologische voorsprong

— Door wegvallen talentontwikkelingsbijdrage minder

— Sterke financiële positie biedt mogelijkheden voor
investeringen in zwakke plekken

binding met opkomend talent
— Kennis van publiek kan beter

— Sterke samenwerkingen, lokaal en internationaal

— Imago hedendaagse dans is hoogdrempelig

— Diversiteit artistieke medewerkers/dansers

— Verkoop voorstellingen is moeizaam

— Relatieve toegankelijkheid voorstellingen
— Manier van werken volop gericht op synergie, impact
en duurzaamheid van voorstellingen, educatie,
onderzoewk, talentontwikkeling

KANSEN

BEDREIGINGEN

— Nieuwbouw Meervaart en opkomst Nieuw-West

— Positie hedendaagse dans is in NL niet sterk

— Nabijheid interessante instellingen

— Budgetten podia staan onder druk

— Nieuwe belangstelling voor duurzame educatie en

— Ruimte in de Meervaart voor montages staat onder

onderzoeksprojecten
— Terugkeer naar maatwerk in subsidiesystematiek
— Nadruk op belang voor directe omgeving in beleid
— Amsterdam kiest voor cultuur als kenmerkend element
— De tekorten in dans in Amsterdam worden gezien
— Er is sprake van hoopvolle samenwerking in het veld

druk door hun succes
— Nieuw-West is voor veel Amsterdammers ver weg en
voelt onveilig
— Uitstel verbouwing Meervaart betekent voorlopig
gebrekkige faciliteiten
— Plaatselijke bevolking is weinig kapitaalkrachtig en niet
aan dans gewend
— Druk op coproductie-bijdragen
— Coproducties leiden tot diffuus profiel
— Regelgeving laat tellen eigen inkomsten uit
samenwerkingen beperkt toe
— Prestatie-eisen leiden af van artistieke ambities

Conclusie
De SWOT analyse geeft in combinatie met de impactanalyse een aantal punten aan die in 2018 aangepakt worden.

IDENTITEIT ICK EN PUBLIEKSWERVING
——Investeer in marketing, lokaal en nationaal
——Samenwerking binnen de sector om publiek beter in
kaart te brengen maar vooral om best practices te
verzamelen rond het programmeren van dans.
——Zorg voor meer inzicht in publiek door eigen
onderzoek

KAPITALISEREN ACTIVITEITEN
——Help programmeurs met de vertaling van voorstelling
naar publiek
——Investeer in verkoop met expertise en middelen.
De verkoop is vanaf 2017/18 in handen van van
Baasbank; deze relatie verder uitbouwen
——Investeer in een eigen scholen netwerk

——Maak van de verscheidenheid een sterkte door de
breedte van het profiel meer te benadrukken
——Profiteer van de belangstelling voor Nieuw-West door
onze unieke sprong naar dit stadsdeel te benadrukken
——Ontwikkeling samenwerking BNM op gebied van
talentontwikkeling en educatie
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ORGANISATIE
——Zorg voor meer diversiteit op kantoor en en in
de Raad van Toezicht
——PLAN B om uitstel werkplek te ondervangen
——Ontwikkeling samenwerking met Meervaart (overhead etc.)
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RESULTATEN
Financieel

kleine zalen, voor een bedrag van € 4.100 per speelbeurt. Dit
betekent een onderprestatie in de grote zalen van € 55.800 (48-

Het exploitatieresultaat over 2017 is een overschot van

39 x € 6.200). De overprestatie in de midden/kleine zalen van €

€ 68.739. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve,

61.500 (67-52 x € 4.100) hoeft volgens de regels van het FPK niet

waarvan de stand per 31 december 2017 € 247.982 bedraagt.

zichtbaar te worden gemaakt. De onderprestatie heeft in 2017

Omdat het resultaat over 2017 positief is, zijn de standen van

echter geen consequentie voor de subsidiebaten dan wel de

de bestemmingsreserves per 31 december 2017 ongewijzigd.

balanspositie. Ultimo 2020 wordt bekeken of er over de gehele

De stand van de bestemmingsreserve FPK is per 31 december

periode 2017-2020 per saldo een onderprestatie bestaat. Zo ja,

2017 € 100.879. De stand van de overige bestemmingsreserves

dan dient de waarde hiervan in een bestemmingsfonds Fonds

is per 31 december 2017 € 100.000. Deze bestaan uit de

Podiumkunsten te worden opgenomen.

bestemmingsreserves ‘vernieuwing dansplatform 2017-2020’
(€ 55.000), ‘Toolkit’ (€ 15.000), ‘talentontwikkeling’ (€ 10.000),

Het werkkapitaal van ICK (vlottende activa minus vlottende

‘archivering’ (€ 10.000) en ‘publieksontwikkeling’ (€ 10.000).

passiva) is ultimo 2017 veel hoger dan in 2016 – € 311.178 in

De laatste bestemmingsreserve is gevormd door een ont

2016 en € 523.554 in 2017 – doordat het crediteurensaldo en

trekking uit de bestemmingsreserve ‘armaturen’ ultimo 2017.

de nog te betalen kosten flink omlaag zijn gegaan, terwijl de

De overige bestemmingsreserves worden naar verwachting

vlottende passiva (vorderingen en liquide middelen) nagenoeg

aangesproken in de periode 2018-2020. De stand van het

gelijk zijn gebleven. Dit is grotendeels te verklaren doordat

totale eigen vermogen per 31 december 2017 is € 448.861.

het FPK begin 2017 een extra startvoorschot van 25% van de
jaarsubsidie heeft uitbetaald. Dit startvoorschot wordt pas

In 2017 is het gehele door het FPK toegekende subsidiebedrag

verrekend met de laatste bevoorschotting van 2020 en is

voor 2017 aan de baten toegerekend, conform de richtlijnen. In

daarom onder de langlopende schulden geboekt. Doordat in

januari 2017 is door het FPK een extra startvoorschot van 25%

2017 wederom een positief exploitatieresultaat aan het eigen

van de jaarsubsidie uitbetaald, dat pas wordt verrekend met

vermogen is toegevoegd, is de solvabiliteit van de stichting (de

de laatste bevoorschotting van 2020. Ultimo 2017 is dit bedrag

verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale

opgenomen onder de langlopende schulden. In 2017 heeft ICK

vermogen) verder verbeterd: van 48% in 2016 naar 55% in 2017

106 speelbeurten gerealiseerd, waarvan 39 in grote zalen en 67

(33% in 2015; 26% in 2014).

in midden/kleine zalen. Conform de richtlijnen van het FPK is in
de jaarrekening 2017 de onderprestatie (ten opzichte van het

De eigen inkomstenquote (EIQ) ligt door het stagneren van

aantal toegekende zalen) zichtbaar gemaakt. ICK heeft voor de

de publieksinkomsten in 2017 onder het niveau van vorig

periode 2017-2020 jaarlijks 48 grote zalen toegekend gekregen,

jaar: EIQ in 2017 is 24,23%; EIQ in 2016 is 29,97%. Voor het

voor een bedrag van € 6.200 per speelbeurt, en 52 midden/

stagneren van de publieksinkomsten in (2017: € 232.684;
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begroot € 412.013) zijn drie oorzaken aan te wijzen. Ten eerste

in samenspraak met de Raad van Toezicht een evaluatie maken

is de algehele trend in Nederland dat de uitkoopsommen die

van de mogelijkheden tot compensatie in de komende jaren.

voor dansvoorstellingen worden betaald verder naar beneden

Zo nodig wordt aan het FPK een bijstelling van de subsidie

gaan. Daarnaast is de verkoop van de productie I|II|III|IIII,

gevraagd door het aantal grote zalen naar beneden te laten

een herneming van choreograaf Kris Verdonck, sterk achter

bijstellen en het aantal midden/kleine zalen naar boven. Het

gebleven, ondanks lovende recensies, en is de verkoop van

totaal aantal voorstellingen van 100 blijft dan gehandhaafd,

de coproductie 7EVEN met Ballet National de Marseille (BNM)

maar doordat voor een voorstelling in een midden/kleine

tegengevallen. Een derde oorzaak is dat de internationale

zaal minder subsidie wordt ontvangen, wordt het totale

verkoop van ICK is gedaald. De meeste voorstellingen die in

subsidiebedrag van het FPK in dat geval lager.

het buitenland gespeeld worden zijn coproducties met BNM.
ICK ontvangt een aandeel van de inkomsten, afhankelijk van

Er was een publieksbereik begroot van in totaal 26.666

de inbreng. Hiertegenover staat dat ICK hetzelfde deel van

bezoekers. De voorstellingen werden in 2017 in totaal door

de kosten betaalt als het aan inkomsten ontvangt. Per saldo

20.841 mensen bezocht. De bezoekers waren als volgt

bestaat dus nog steeds een gezonde exploitatie.

verdeeld: 5.755 in Amsterdam, 4.424 in de rest van Nederland
en 10.662 in het buitenland. In 2016 was dit nog: 6.431 in

Terugkomend op de eigen inkomstenquote (EIQ) van 24,23%

Amsterdam, 11.306 in de rest van Nederland en 7.599 in het

in 2017: de norm van de Gemeente Amsterdam voor de EIQ

buitenland. Opvallend is dat het aantal bezoekers in de rest

is 25%. De EIQ van ICK ligt daar nauwelijks onder. Het FPK

van Nederland is gedaald. Het verschil wordt niet verklaard

beoordeelt ICK in de periode 2017-2020 niet op de EIQ, maar

door een verschil in het aantal voorstellingen in de rest van

op de andere inkomstenquote (AIQ). Het FPK hanteert voor

Nederland (43 in 2017; 50 in 2016). In de regio heeft ICK in 2017

de hoogte van de AIQ een rekenregel waarin de verhouding

minder bezoekers per voorstelling getrokken (103 in 2017;

tussen de grote respectievelijk midden/kleine zalen in de

226 in 2016). De publieksontwikkeling in zijn algemeenheid en

toegekende subsidie bepalend is. De norm voor de AIQ voor

in de regio in het bijzonder zijn belangrijk aandachtspunten

grote zalen is 70% en voor midden/kleine zalen 60%. ICK heeft

voor ICK. Mede hierom wordt op korte termijn, naast de

48 grote zalen en 52 midden/kleine zalen toegekend gekregen.

huidige marketing medewerker, een community manager

De rekenregel voor de AIQ is daarom als volgt: (48 x 70%) + (52

aangetrokken, die zich hier specifiek op gaat richten.

x 60%) / 100% = 64,80%. ICK heeft in 2017 een AIQ behaald van
precies 64,80%. Dit is in lijn met de AIQ in voorgaande jaren: in

Behalve met voorstellingen bereikte ICK in 2017 met 223

de periode 2013-2016 was de gemiddelde AIQ 65% .

educatieve- en research activiteiten 5.413 bezoekers. In
2016 waren dit nog 170 activiteiten met 2.962 bezoekers.

In de jaarrekening is een meer gedetailleerde toelichting

Als A-BIS gezelschap van de stad Amsterdam heeft ICK

opgenomen op de jaarcijfers.

vanaf 2017 voor de gehele educatieve keten een specifieke
verantwoordelijkheid gekregen. Op de navolgende pagina zijn

Prestaties

onze prestaties op het gebied van kunst- en cultuureducatie en
talentontwikkeling nader uitgewerkt in een tabel. We gaven in
2017 veel meer lessen aan kinderen in het basisonderwijs (PO)

ICK heeft in 2017 in totaal met 106 voorstellingen door het

dan begroot. Er zijn in 2017 echter geen lessen gegeven aan

binnen- en buitenland getoerd. Er vonden 29 voorstellingen

middelbare scholieren (VO) − buiten het VBMO (begroot waren

in de standplaats Amsterdam en 43 in de rest van Nederland

10 VO-lessen aan 350 leerlingen). Dit wordt in de komende

plaats. De overige 34 voorstellingen werden gegeven in het

jaren gecompenseerd. Verder gaven we in 2017 geen lessen

buitenland. In de aanvraag 2017-2020 is aangegeven dat dit er

aan PO en VO buiten Amsterdam (begroot was 1 les aan PO en

in totaal 100 zouden zijn: 19 in de standplaats, 40 in de rest van

1 les aan VO). Ook dit wordt gecorrigeerd in de komende jaren.

Nederland en 41 in het buitenland. In 2017 hadden dus relatief

We leidden verder veel meer jonge makers (kortdurende en

veel speelbeurten in Amsterdam plaats. Omdat ICK in 2017 huis-

langdurende talentontwikkeling) op dan begroot (zie de tabel).

gezelschap van Theater de Meervaart is geworden en de aanwezigheid van gezelschap en academie in het stadsdeel worden
geïntensiveerd, is verwachting dat deze trend zal doorzetten.
ICK danste in 2017 39 voorstellingen in de grote zalen en 67
in midden/kleine zalen. Begroot zijn 48 voorstellingen in grote
zalen en 52 in midden/kleine zalen. De onderprestatie in de
grote zalen kan in de jaren 2018, 2019, 2020 goedgemaakt
worden (zie onder ‘exploitatieresultaat en financiële positie).
Het FPK beoordeelt ICK namelijk op de totale prestaties in de
periode 2017-2020. In de loop van 2018 zal het bestuur van ICK
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GEREALISEERD IN 2017
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MEERJARENBEGROTING
BATEN

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

€

€

€

€

412.013

431.254

454.197

477.588

Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten

25000

26.168

27.560

28.979

Overige inkomsten

117.375

122.857

129.393

136.056

0

0

0

0

Totaal opbrengsten

554.388

580.279

611.150

642.623

Subsidie gemeente Amsterdam

665.742

665.742

665.742

665.742

Indirecte opbrengsten

Subsidie huisvesting gemeente A’dam

0

17.833

35.667

35.667

585.800

585.000

585.800

585.800

Subsidies incidenteel

25.000

26.168

27.560

28.979

Bijdragen uit private middelen

66.000

84.082

102.757

106.504

Totaal Subsidies / Bijdragen

1.342.542

1.379.625

1.417.526

1.422.692

TOTAAL BATEN

1.896.930

1.959.904

2.028.676

2.065.315

LASTEN

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

€

€

€

€

Subsidie FPK

Beheerlasten personeel

84.803

86.364

88.076

89.641

Beheerlasten materieel

246.854

284.229

319.566

325.485

Totaal beheerlasten

331.657

370.593

407.642

415.126

1.000.210

1.018.614

1.038.782

1.057.273

578.563

589.209

600.875

611.570

Totaal activiteitenlasten

1.578.733

1.607.823

1.639.657

1.668.842

TOTAAL LASTEN

1.910.430

1.978.416

2.047.299

2.083.969

-13.500

-18.512

-18.623

-18.654

3.500

3.512

3.623

3.654

0

0

0

0

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

10.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

Activiteitenlasten personeel
Activiteiten materieel

SALDO uit gewone bedrijfsvoering
Saldo rentebaten en -lasten
Saldo bijzondere baten en -lasten
EXPLOITATIERESULTAAT
voor bestemming

Onttrekking bestemmingsreserves
EXPLOITATIERESULTAAT
na bestemming
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ORGANISATIE
Raad van Toezicht
Leo Smits

Diana van Everdingen

Sir Brian McMaster

Jan Docter

functie

rooster van aan- en aftreden 2016

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 30-01-2012 /

voormalig directeur PBLQ, voormalig lid Raad van

herbenoeming: 30-01-2015 /2e

Bestuur Getronics en oud-directeur Berenschot

herbenoeming: 30-01-2018/ aftreden

voorzitter

30-01-2021

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 30-01-2012 /

voormalig advocaat en bestuurslid Stibbe Advocaten

herbenoeming: 30-01-2015 /

en Notarissen

2e herbenoeming: 30-01-2017 /

secretaris

aftreden: 30-01-2020

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 30-01-2012 /

voormalig artistiek directeur van het Edinburgh

herbenoeming: 30-01-2015 /

International Festival

2e herbenoeming: 30-01-2016 /

algemeen lid

aftreden: 30-01-2019

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 22-09-2015 / aftreden

voormalig bestuurslid van Booking.com en Getronics

of herbenoeming:

algemeen lid

22-09-2018

De Raad van Toezicht is onbezoldigd.
Omdat drie leden van de Raad van Toezicht nieuw zijn aangetreden op 30 januari 2012, is in het rooster van aftreden rekening
gehouden met een gespreid over de tijd heen aftreden.

NEVENFUNCTIES
De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2017 de volgende nevenfuncties die voor de toezichthoudende rol relevant zijn:
Leo Smits	— Voorzitter Raad van Commissarissen BRO BV te Boxtel
— Voorzitter stichting Centre of Digital Excellence Rotterdam
— Voorzitter Raad van de Maatschap van Medisch specialisten Noord West
— Lid van de Raad van Advies IPsoft
— Lid van de Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
— Voorzitter van de Raad van Advies van Bytesnet BV
Diana van Everdingen	— Bestuurslid Het Nationale Ballet Fonds
— Bestuurslid Nationale Opera en Ballet Fonds
— Lid Raad van Toezicht Stichting Almeerse Theaters (KAF)
— Vice voorzitter Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten
— Bestuurslid Grotius Academie
Sir Brian McMaster	— Board Member Barbican Arts Centre
— Chairman Young Classical Artists Trust
— Board Member Colston Hall, Bristol
— Board Member Manchester International Festival
— Board Member Music Preserved
— Trustee Dewar Arts Awards
Jan Docter	— Bestuurder Booking Holdings Inc.
— Lid Raad van Commissarissen Bunq NV
— Lid Raad van Commissarissen Rockstart Enterprises BV
— Voorzitter College van Regenten van Stichting De Neeff-Tongre
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Bestuur/directie
Emio Greco

artistiek en algemeen directeur/bestuurder
aangetreden als statutair bestuurder per 30 januari 2012

Pieter C. Scholten

artistiek en algemeen directeur/bestuurder
aangetreden als statutair bestuurder per 30 januari 2012

Maritska Witte

adjunct directeur
aangetreden per 1 april 2017

De bezoldiging van directie/bestuur wordt bepaald door de Raad van Toezicht en voldoet aan de WNT-norm 2017. Gedetailleerde
gegevens over bruto salarissen, onkostenvergoedingen en pensioenpremies van de statutaire directie zijn opgenomen in de
jaarrekening 2017.

NEVENFUNCTIES
De leden van de Raad van Toezicht hadden in 2017 de volgende nevenfuncties die voor de toezichthoudende rol relevant zijn:
Emio Greco en Pieter C. Scholten

Algemeen directeur van Ballet National de Marseille

Maritska witte			Bestuurslid Stichting de Tekstsmederij
Voorzitter Tg Space (afgetreden per 1 februari 2017)

Governance Code Cultuur
ICK past de Governance Code Cultuur toe. ICK heeft gekozen voor het raad-van-toezicht model. In 2017 bestond het bestuur uit twee
personen, Pieter C. Scholten en Emio Greco. Toezicht op het bestuur werd gehouden door de Raad van Toezicht , bestaande uit vier
personen, te weten Leo Smits (voorzitter), Diana van Everdingen (secretaris), Jan Docter (algemeen lid) en Brian McMaster (algemeen
lid). Omdat de zoektocht naar een vijfde en eventueel zesde lid niet voorspoedig verliep, zeker gezien de wens met deze aanvulling
ook de diversiteit van de raad op het gebied van etniciteit, sekse en leeftijd te versterken, is begin 2018 aan ATANA een zoekopdracht
gegeven. In de loop van 2018 verwachten wij de Raad van Toezicht te hebben uitgebreid.
Het bestuur en de Raad van Toezicht van ICK onderschrijven het belang van een goede governance voor het functioneren van ICK.
Zij kennen de Governance Code Cultuur en passen deze toe. De governance van ICK is regelmatig onderwerp van bespreking tijdens
vergaderingen van de Raad van Toezicht van ICK.
Sinds begin 2015 is de CAO Theater en Dans algemeen verbindend verklaard voor de sector, met uitzondering van de
pensioenregeling. ICK volgde daarvoor in haar bezoldigingsbeleid reeds de CAO Dans richtlijnen, maar sinds 2015 past ICK de CAO
in zijn geheel toe. Verder is ICK medio 2017 aspirant lid van het NAPK geworden.
De bezoldiging van directie/bestuur wordt bepaald door de Raad van Toezicht en voldoet aan de WNT-norm 2017. De leden van de
Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Gedetailleerde gegevens over bruto salarissen, onkostenvergoedingen en pensioenpremies van
de directieleden zijn opgenomen in de jaarrekening 2017.
Op de website van ICK is, naast de voor de ANBI-status verplichte informatie, de voor de toepassing van de Code relevante informatie
weergegeven.
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Medewerkers
ARBEIDSMARKTBELEID EN
FAIR PRACTICE

Code culturele diversiteit
Het ICK dansersensemble is altijd internationaal georiënteerd.
Het lichaam in opstand kan nauwelijks verbeeld worden zonder
de veelvormigheid en veelkleurigheid van het lichaam te
tonen. In het ensemble is daarom altijd sprake van diversiteit.

ICK Amsterdam onderschrijft de waarden die worden uit

Het kantoor blijft licht achter wat betreft vertegenwoordiging

gedragen in de Fair Practice code. Concreet vertaalt zich dit in

van niet-westerse achtergronden. In educatie en research is

het consequent toepassen van de CAO, ook voor freelancers. In

wel sprake van culturele diversiteit, evenals bij de artistieke

het in raad en daad uitdragen van het solidariteitsbeginsel, door

medewerkers. De opengevallen functie voor office manager

onze sterke (financiële) positie in te zetten ten behoeve van

biedt kansen om ook de kantoorfuncties langzaamaan te

samenwerking met andere organisaties en talentontwikkeling.

verkleuren, evenals de functie voor community manager.

Door in de hele keten steeds te kijken waar we waarde kunnen

De Raad van Toezicht zou ook diverser kunnen zijn samen

toevoegen. We geloven daarbij in collectiviteit, en zijn om die

gesteld, een opdracht die we samen met ATANA aangaan.

reden aspirant lid geworden van de NAPK. Onze inzet voor
duurzaamheid vertaalt zich in het - vrij uniek in de sector -

Er werd in 2017 volop samengewerkt met cultureel diverse

in vaste dienst nemen van onze dansers. Hierdoor hebben

choreografen, zoals bij 7EVEN, waarbij de Algerijnse Nacera

we de mogelijkheid dansers continuïteit en zekerheid te

Belaza is teruggevraagd voor ZIEL/ROUH, en de Congolese

bieden, en hen breed in te zetten, ook voor educatie, research

choreograaf Faustin Linyekula die onlangs benoemd werd

en ontwikkeling van nieuw vormen. Ook kunnen we hierdoor

tot een van de curatoren van het Holland Festival voor 2018.

ontwikkelde producties als repertoire benaderen en dus een

Het kinderkoor dat de stem van de onschuld verbeeldt in de

langer leven geven dan bij het inzetten van freelancers.

productie APPEARANCE is specifiek gekozen voor de diversiteit
van de kinderen en hun herkomst uit Marseille Noord. In

De dansers van ICK zijn aangesloten bij de Omscholingsregeling

het ICKFEST is gekozen voor een diverse invulling van de

Dansers. ICK betaalt voor hen de werkgeversbijdrage. Waar dat

programmering met de Hiphop choreograaf David Llari.

bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling
van medewerkers en freelancers worden mogelijkheden

In 2017 zijn we ook begonnen met de productie ZIEL | ROUH,

geboden voor coaching, cursussen en andere vormen van

samen het het Amsterdams Andalusisch Orkest. Vanaf het

ondersteuning. In 2017 heeft onder andere de afdeling techniek

begin een goede samenwerking waarin beide energieën elkaar

daarvan gebruik gemaakt. De post office management is een

versterken. Deze samenwerking leidt naar verwachting tot niet

werkervaringsplek, die in alle gevallen heeft geleid tot een

alleen een divers profiel, maar ook een diverser publiek.

baan in de sector. Stagiairs worden niet ingezet voor taken die
bij een vaste functie horen, met uitzondering van de dansers,

De diversiteit van het publiek blijft achter bij de diversiteit van

waarvan een groot aantal doorstroomt in het ensemble.

personeel en programmering/productie. In Amsterdam zien
we een toename van divers publiek, niet alleen met betrekking

MEDEWERKERS

tot etniciteit. Buiten Amsterdam echter is het moeilijk commu
niceren met een doelgroep die we niet kennen, zoals we dat
in Amsterdam Nieuw-West steeds beter doen. Een optimale

We hebben in 2017 van een aantal mensen afscheid

samenwerking met de marketingafdelingen van de theaters

moeten nemen. Helaas was dat al aan het begin van het

waar we spelen blijft daarom een speerpunt in 2018.

jaar de toen pas onlangs benoemde adjunct directeur,
die gelukkig al per half maart kon worden vervangen
door Maritska Witte. In het dansersensemble hebben
wat wisselingen plaatsgevonden. In de herfst werd Tycho
Hupperets vervangen door Sedrig Verwoert. Omdat Kim
Amankwaa aan het begin van het productieproces van
ZIEL|ROUH afscheid nam is zij nog niet vervangen. Stagiaire
Sophia Dinkel is vast in het ensemble opgenomen. In de
loop van 2018 wordt een nieuwe danser aangetrokken.
Het verloop onder de dansers is groter dan gewenst.
Voor het EU-project Map to the Stars werd Charlie Duran
aangenomen. Het gaat hier om een nieuwe functie.
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Bericht Van De Raad Van Toezicht
GOVERNANCE
Secretaris Diana van Everdingen is in 2017 herbenoemd. Hierbij is gelet op de profielschets van de Raad van Toezicht en op
het functioneren binnen de actuele omstandigheden. In 2017 hebben geen evaluatiegesprekken met de leden van de directie
plaatsgevonden. Het voornemen is om deze in 2018 te houden. Wel hebben leden van de Raad in 2017 individuele en gezamenlijke
gesprekken gevoerd met de leden van de directie waarin hun functioneren aan de orde is geweest.

VERGADERINGEN
De Raad van Toezicht kwam in 2017 3 keer plenair bijeen met de directie: op 24 maart, 4 juli en 10 oktober. De december-vergadering
is in verband met een goede planning naar 5 januari 2018 opgeschoven. Van deze vergaderingen is verslag gelegd. Op 10 oktober is de
reguliere vergadering gecombineerd met een hele dag van uitwisseling over de ontwikkelingen op zakelijk, personeel en artistiek gebied,
waarbij ook de strategie en risico’s en onzekerheden zijn besproken en de wijze waarop ICK deze vorm geeft respectievelijk beheerst.
Voorts heeft de Raad van Toezicht een aantal malen onderling overlegd en hebben leden van de raad telefonisch contact gehad en
bijeenkomsten gehad met de directie. Bij de vergaderingen zijn gewoonlijk ook de adjunct directeur en de financial manager aanwezig.
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het monitorgesprek met het Fonds Podiumkunsten bijgewoond.
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2016 en de begroting voor 2017. Jaarlijks bespreekt een
afvaardiging van de Raad van Toezicht uitgebreid met de accountant over de jaarrekening, procedures en eventuele verbeterpunten
in de financiële en administratieve organisatie.
De Raad van Toezicht heeft de leden van de directie decharge verleend voor hun taakuitoefening in 2016. Tijdens de vergaderingen
zijn onder andere de strategische ontwikkelingen in 2017-2020 besproken, de artistieke ontwikkelingen, de voortgang van de
prestaties, de marketing en communicatie en de ontwikkeling van het management van ICK. De voortgang van de huisvestingsplannen
in Theater de Meervaart werd enige malen in aanwezigheid van de directeur van de Meervaart besproken. Een van de leden van
de raad neemt zitting in de Adviesraad voor de nieuwe plannen van de Meervaart. Ook is de samenwerking met Ballet National de
Marseille diverse malen besproken. Verder zijn de periodieke financiële resultaten besproken evenals de risico’s en het risicobeheer.
De raad maakt zich zorgen over het uitstel van de bouwplannen rond Theater de Meervaart. Het vooruitzicht in Nieuw-West de
faciliteiten te verwerven die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het gezelschap waren mede aanleiding voor de verhuizing
naar dit stadsdeel. Nu weer een kunstenplan lang zonder deze faciliteiten moet worden gewerkt komt de artistieke ontwikkeling van
het gezelschap in het geding.

REALISEREN CULTUURPRESTATIE
De Raad van Toezicht constateert dat ICK in 2017 de begrote activiteiten ten aanzien van haar cultuurprestatie in veel opzichten
heeft gerealiseerd; met name op het gebied van educatie en talentontwikkeling heeft ICK haar verantwoordelijkheid als A-BIS
gezelschap van de stad Amsterdam genomen. De Raad is ook verheugd dat ICK wederom het totaal aantal begrote voorstellingen
van 100 ruimschoots heeft gehaald. Enige bezorgdheid bestaat over de verhouding grote en midden/kleine zalen, maar de Raad
onderhoudt intensief contact met de directie over de mogelijkheden het tij te keren. Eventueel kan de verhouding van de zalen
worden aangepast en de subsidie van het FPK naar beneden bijgesteld. De gezonde exploitatie van ICK laat ruimte voor deze optie.
Verder is de publieksontwikkeling een punt van aandacht. De raad ondersteunt het besluit om voor de nodige investeringen hierin
een bestemmingsreserve van € 10.000 te vormen.
De raad dankt directie en medewerkers voor de plezierige samenwerking en hun grote inzet en betrokkenheid.

Leo Smits

Voorzitter Raad van Toezicht

Diana van Everdingen

Secretaris Raad van Toezicht

Brian McMaster

Algemeen lid Raad van Toezicht

Jan Docter

Algemeen lid Raad van Toezicht
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