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VOORWOORD
2018 was voor ICK Amsterdam het jaar waarin de voorstelling ZIEL | ROUH onze worteling in Amsterdam
Nieuw-West bezegelde. We gingen de uitdaging aan hedendaagse dans te combineren met muziek
uit het Arabo-Andalus repertoire en bereikten daarmee een divers publiek. De coproductie met het
Amsterdams Andalusisch Orkest stond in zalen die steeds drukker werden bezocht, op festivals (een
boot op het IJ, de hortus van Leiden) en werd veel gevraagd als onderdeel van programma’s, van
NDD tot bijeenkomsten van stadsdelen en de gemeente Rotterdam. We maakten ook een versie met
basisscholen bij de Krakeling. De “interlokale” benadering die we voorstaan heeft met deze voorstelling
gestalte gekregen door optredens voor een divers publiek, op podia van groot naar klein, van NieuwWest tot aan Marseille. Dat de voorstelling op zeer positieve geluiden van zowel pers, publiek als
programmeurs kon rekenen was de basis van het succes dat nu in 2019 tot een volwaardige tournee
leidde. Het resultaat van dit succes met betrekking tot speelbeurten en financiële input zal in 2019 dan
ook merkbaar zijn. In 2018 bereikte we mede dankzij deze voorstelling al meer publiek.
Met NEXT van Emanuel Gat hadden we een voorstelling in huis

De nieuwste voorstelling van Emio Greco en Pieter C. Scholten

die dit succes niet kon evenaren. Het, veelal jonge, publiek was

in het ICKFEST, de Zwanen en de anderen, een ode aan

positief en vond het een bijzondere ervaring. De dansers werden

Petipa, markeerde tevens het einde van hun mandaat bij

door iedereen geroemd, enkele recensenten waren minder te

Ballet National de Marseille. Na vier jaar werken aan een

spreken over de choreografie. Waar nieuwe generaties dans-

groot gezelschap met de kenmerkende verbinding tussen

bezoekers iets nieuws en fris zagen, zagen de doorgewinterde

ballet en hedendaagse dans besloot Frankrijk met een kleiner

dansbezoekers een concept dat al eens eerder werd uitgevoerd.

gezelschap verder te willen, liefst gericht op urban en jeugd.
In februari 2019 ging de laatste samenwerking tussen ICK en

ICK Amsterdam is veel meer dan een gezelschap. Belangrijke

Ballet National de Marseille, DISAPPEARANCE, in première

voedingsbodem voor, en resultaat van, de voorstellingen

in Luxemburg, een energiek, overdonderend afscheid met

die we maken, zijn projecten op het gebied van onderzoek,

fenomenale dans.

onderwijs, en ontwikkeling van makers en dansers. We geloven
in de impact die dans kan maken op het leven van een kind,

2018 was niet alleen in Nieuw-West het jaar van de samen-

een jongere en volwassenen. Zowel door het kijken naar dans

werkingen. Door heel Amsterdam heen zijn dwarsverbanden

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

gelegd. Met Urban Heroes initieerden we een jaartraject voor

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

jongeren waarbij we de urban geschoolde dansdocenten

en academies, zetten we onze positie als A-BIS instelling in om

helpen aan een breder repertoire. Via Danswerf werd een

talentontwikkeling in Amsterdam verder te helpen. Studio de

oplossing gezocht voor de stagnerende talentontwikkeling

Vlugt wordt volop gebruikt door jong en oud talent, beginnende

in de stad. Hoewel de resulterende aanvraag bij AFK

clubs en soms gezelschappen. Met ons nieuwe magazine geven

teleurstellend werd afgewezen, heeft het proces diepgaande

we aandacht aan alle uitingen van ICK Amsterdam door middel

relaties opgeleverd waar Amsterdam de komende jaren profijt

van reportages, interviews en fotowerk.

van zal hebben. Met Dansmakers hebben we jaarlijks een
aantal gezamenlijk geïnitieerde, maar door ICK gefinancierde,

Via Europese projecten op het gebied van onderzoek en edu-

residenties op het programma staan.

catie worden vernieuwende ideeën en concepten, die vaak op
lokale schaal worden bedacht, internationaal verder gebracht.

Het komend jaar zal in het teken staan van het schrijven

Ons onderzoek naar het op innovatieve wijze vastleggen van

van een nieuw kunstenplan. De breedte van onze werking,

dans en de werkprocessen daaromheen, werd beloond met een

de kwaliteit van onze voorstellingen en de kracht van onze

prestigieuze finaleplaats in de digital preservation awards.

samenwerkingen geven ons vertrouwen in de toekomst.

Al de activiteiten van ICK komen samen in het jaarlijkse ICKFEST,
waar de première van NEXT samenging met een voorstelling van
de Franse choreograaf Eric Ming Cuong Castaing met kinderen
van de opleiding 4WEST. Voorstellingen van nieuwe makers
Jesus de Vega en Aleksandra Lemm werden getoond, workshops
werden gegeven voor kenners en amateurs, en het publiek kon
kunstinstallaties bezoeken.
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ICK: GEZELSCHAP EN PLATFORM VOOR
HEDENDAAGSE DANS
ICK is een internationaal platform voor de hedendaagse dans

zetten dit af tegen andere disciplines zoals bijvoorbeeld muziek.

in Amsterdam. Bijzonder aan deze organisatie is dat ze op

Samen met deze makers en directeuren Emio Greco en Pieter

organische wijze is voortgevloeid uit de artistieke praktijk

C. Scholten, bouwt ICK aan een hedendaags repertoire dat, ook

van twee makers. Choreografen Emio Greco en Pieter C.

in het kader van artistieke duurzaamheid gepresenteerd kan

Scholten richtten ICK op in 2009. Het was een logisch gevolg

blijven worden. Nu in de toekomst het rijke repertoire, dat Greco

van hun manier van werken die het maken van voorstellingen

en Scholten opgebouwd hebben bij Ballet National de Marseille,

combineert met onderzoek en dialoog. Met het oprichten van

beschikbaar komt voor ICK zijn in ieder geval voor deze

ICK konden ze de veelheid aan activiteiten bundelen in een

producties meer dansers nodig. Het werk is dusdanig specifiek

organisatie en zo meer uitwisseling stimuleren tussen ver-

en veeleisend dat ook hier ensemble vorming onontbeerlijk is.

wante artiesten, onderzoekers en publiek. De visie en artistieke

Repertoire maakt de artistieke ontwikkeling van een oeuvre

ontwikkeling van Greco en Scholten is bepalend voor het beleid

of dansvorm tastbaar, zowel voor de betrokkenen als voor

en de artistieke kernwaarden van de gehele organisatie.

het publiek. Door stukken op repertoire te houden en nieuw
leven in te blazen, ontstaat er een visie op de geschiedenis, de

Het gezelschap van ICK bestaat uit vijf tot zes dansers,

actuele praktijk en de toekomst. Dit geloof in het opbouwen

aangevuld met ongeveer twee stagiairs. De dansers vormen

en bewaren van repertoire wordt onderstreept door het

het kloppend hart van de organisatie. Het werken met een vast

diepgaande en vooruitstrevende onderzoek dat ICK voert naar

ensemble dansers geeft de mogelijkheid hedendaags repertoire

het vastleggen van creatieve processen. Dit is onontbeerlijk om

aan te houden. Ook in de mogelijkheden voor onderzoek, zoals

repertoire levendig te houden. De focus bij dit onderzoek ligt

dat met Suzanne Dikker (zie pag 19), bewijst het ensemble

dan ook op het proces en niet louter op het resultaat.

zijn waarde als voertuig van verdieping van de kunstvorm, als
reservoir van kennis en continuïteit. Een vast ensemble creëert

Binnen het platform proberen we de verschillende activiteiten

tevens de kans te werken met verschillende choreografen, om

van ICK, van creaties tot onderzoek, educatie, (interdiscipli-

voor te bereiden op nieuwe producties, om choreografisch

naire) samenwerkingen en talentontwikkeling met elkaar te

onderzoek te faciliteren of om kennis te kunnen maken met

verbinden. Voorstellingen dienen bijvoorbeeld als vertrekpunt

iemands werk(wijze). Dit is voor veel choreografen, in verschil-

voor educatieprojecten (Jonge Zielen) en als broedplaats voor

lende stadia van hun ontwikkeling, van onschatbare waarde.

onderzoek (de door EGPC en ICK ontwikkelde methodes: de
pre-choreographics, Double Skin / Double mind, Toolkit,...)

ICK staat voor kwalitatieve eenheid in artistieke en interdiscipli-

waarvan de resultaten weer terug kunnen vloeien naar nieuwe

naire verscheidenheid. De internationale makers verbonden aan

creaties en bruggen kunnen slaan naar andere kunstenaars,

het platform werken allen vanuit het lichaam of de dans en

disciplines en maatschappelijke vraagstukken.
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GEZELSCHAP
Premières

Na de première volgde een kleine tournee (zes speelbeurten in
het voorjaar en drie in het najaar) in de Nederlandse theaters.
Door de goede reacties is echter de herneming van de voor-

ZIEL | ROUH

stelling begin 2019 een stuk beter verkocht. Tijdens de tournee

ICK & Amsterdams Andalusisch Orkest
— 10 februari 2018, Theater de Meervaart

succesvol zijn in publieksbereik, met dezelfde voorstelling

ZIEL | ROUH is een eerste samenwerking tussen dansgezelschap ICK en het Amsterdams Andalusisch Orkest, beide
huisgezelschap van Theater de Meervaart, waarbij twee uiteenlopende disciplines elkaar ontmoeten: hedendaagse dans
en muziek uit Al Andalus. Componist en arrangeur Abderrahim
Semlali vertrekt vanuit drie verschillende muziekstijlen uit
het repertoire (tarab, sufi en chaabi) en geeft hieraan zijn
eigen hedendaagse interpretatie. Hierop werden drie nieuwe
choreografieën gemaakt door Emio Greco Pieter C. Scholten
(tarab), Nacera Belaza (sufi) en Vincent Colomes (Chaabi).
ZIEL | ROUH ging buitengewoon succesvol in première op 10
februari. De recensies waren lovend, de uitverkochte zaal was
overdonderd door de kracht van de voorstelling. De combinatie

werd weer duidelijk dat verschillende theaters wisselend
haalde het ene theater 350 en het volgende 130 bezoekers.
De uitdaging dit in samenwerking met de theaters gelijk te
trekken is voor de tournee uitermate belangrijk. Dit heeft ook
bijgedragen aan de beslissing om een community manager aan
te stellen die vervolgens in samenspraak met de theaters kan
gaan kijken hoe de lokale community te activeren is.
De voorstelling bleek zich erg goed te lenen voor een
locatieversie. Het Leidse locatietheaterfestival, Schemerstad,
voert bezoekers per boot langs uiteenlopende voorstellingen
in de stad. Het stuk dat Vincent Colomes maakte voor ZIEL |
ROUH was onderdeel van dit festival. Drie dagen lang waren de
dansers te zien op de kade. Vervolgens stond de hele voorstelling in juli op Over het IJ festival. Ditmaal waren het de dansers
die mochten inschepen. Een oude veerpont die voor anker ligt

van muziek en dans maakt deze voorstelling aantrekkelijk
voor een groot publiek. Niet alleen op artistiek vlak, maar ook
voor de marketing hebben we de krachten gebundeld met
het Amsterdams Andalusisch Orkest. Daardoor bezocht een
erg divers publiek de twee voorstellingen in de Meervaart.
Een combinatie van online en offline campagnes gericht op
de buurt, maakte bovendien dat de zaal goed gevuld zat met
buurtbewoners. Hierdoor werden twee belangrijke doelstellingen op het vlak van publieksbereik gehaald.
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Vrijkaartenbeleid
ICK heeft een beknopte genodigdenlijst voor premières,
hierbij worden zowel personeel en artiesten als VIPS en
pers uitgenodigd. Personeel en artiesten krijgen elk twee
vrijkaarten voor premières en VIPS en pers krijgen één
vrijkaart + de mogelijkheid extra kaarten tegen gereduceerd tarief te bestellen.
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aan de NDSM werf was het decor voor de locatieversie van
deze voorstelling. Samen met de voorbijvarende bootjes op
het IJ en de ondergaande zon, zorgde dit voor een magische
sfeer die het thema van migratie en uitwisseling van culturen
een bijzondere visuele impuls gaf. De zes voorstellingen tijdens
dit festival waren bijna allemaal uitverkocht.
Als afsluiting van het jaar was ZIEL | ROUH ook te gast op het
BNMFEST, georganiseerd door Ballet National de Marseille in
december.

NEXT
Emanuel Gat
— 2 november 2018, Theater de Meervaart
Wat is de juiste volgende stap? De Israëlische choreograaf
Emanuel Gat legt in zijn eerste samenwerking met de dansers
van ICK het mechanisme achter een choreografie bloot. Het
maken van een dansvoorstelling vereist een oneindig aantal
keuzes. In NEXT gaat hij op zoek naar de enige juiste keuze.
Niet vanuit een plan of vooropgesteld idee, maar vanuit intuïtie
en de intelligentie van het lichaam.

Uit de pers:
ZIEL | ROUH is een zeer geslaagde samenwerking waarin
vanuit ieders eigenheid daadwerkelijk toenadering wordt
gezocht. En de energie die het dansconcert opwekt, doet
naar meer verlangen.
— Marcelle Schots, Theaterkrant, ****
Dansers en musici weten in deze prachtige voorstelling
de ziel feilloos te vinden. Zodra de ademhaling van de
performers synchroniseert, ontstaat één kloppend hart.
— Annette Embrechts, de Volkskrant, ****

Emanuel Gat werd uitgenodigd door ICK vanwege zijn intuïtieve
benadering van beweging en dans. Hij vertrekt telkens vanuit
de groep dansers en geeft ze veel eigen verantwoordelijkheid.
Hij wil in zijn werk een omgeving creëren waarin dansers zich
enerzijds beschut en anderzijds uitgedaagd voelen. Greco en
Scholten zien in Gat een choreograaf die het dansensemble
van ICK een sterke identiteit kan geven; een nieuwe stap in de
zoektocht naar de eigenheid van het lichaam. Het was voor de
dansers inderdaad een erg boeiend en uitdagend creatieproces.
De voorstelling ging in première tijdens het ICKFEST in Theater
de Meervaart. De pers was kritisch voor de kabbelende

De mannen van ICK, die vaker samenwerking zoeken,
hebben met het Amsterdamse Andalusisch Orkest, beide
huisgezelschap van Theater de Meervaart, een grootse
voorstelling gemaakt. Drie delen met elk een andere kleur,
maar met dezelfde vier, vijf ijzersterke componenten.
— Jan Willem Papo, Scenes, *****
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choreografie maar wel lovend over de dansers. Voor de première waren ongeveer 300 kaarten verkocht. Vlak daarna had de

Repertoire ON TOUR

voorstelling een kleine landelijke tournee. Hij deed het goed
in de kleine zalen, maar was geen publiekstrekker om grote
zalen te vullen. De verwachting was dat de naam Emanuel Gat,
die internationaal bekend is, meer mensen naar het theater
zou lokken. Opvallend was wel dat de voorstelling meer jong
publiek trok die wel enthousiast reageerden. Vooral de bijna
uitverkochte voorstelling in Frascati was een succes. Hier was
deze voorstelling op zijn plaats.
Uit de pers:
NEXT oogt daarmee puur en secuur maar ook passief
en afgemeten. Het genot bestaat vooral uit het
aanschouwen van weer een volgende reeks stappen,
heupknikjes en draaien, op Beethovens pianoklanken.
(…) Nu komt het bij de les houden van de toeschouwers
volledig neer op zeven dansers van ICK, het
stadsgezelschap van Amsterdam onder leiding van
Emio Greco en Pieter C. Scholten. Dat doen ze allemaal
met verve, in grijs, lichtglanzend ondergoed. Vooral

APPEARANCE
Het eerste deel van het tweeluik APPEARANCE DISAPPEARANCE dat in 2017 in première ging, reisde in 2018
naar Bilbao (SP), Marseille (FR) en Ravenna (IT). APPEARANCE
is een multidisciplinaire voorstelling waarin een kinderkoor de
Kindertotenlieder van Mahler zingt, in een adaptatie van Franck
Krawzyck en ondersteund door dansers van Ballet National de
Marseille en ICK. In elke stad wordt gezocht naar een samenwerking met een lokaal kinderkoor. Hierdoor binden we telkens
een stukje van de lokale gemeenschap aan het gezelschap. Dit
zorgt voor een nieuwe dynamiek en een achterban aan publiek
die ICK anders niet zou bereiken. Het is zowel voor ons als
voor de kinderen een unieke ervaring om samen het podium te
delen. De voorstellingen werden steeds goed bezocht door een
mix van dans -en muziekliefhebbers, scholen en familie van de
betrokken kinderen. Het tweede deel, DISAPPEARANCE, gaat in
première in februari 2019.

Sedrig Verwoert steelt de show door af en toe heerlijk
parmantig te swingen met kwispelend achterste.
— Anette Embrechts, Volkskrant, ***
We zien dansers individuele bewegingsfrasen introduceren
– de een scherp en afgemeten, de ander soepel en
sensueel – die worden doorgegeven, overgenomen en
vermenigvuldigd. Soms ontstaat een mooi, geconcentreerd
spel van actie en reactie. Maar het hele artistieke procedé
is de jaren zestig op slaapverwekkende herhaling.
— Francien van de Wiel, NRC, **
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I/II/III/IIII
Begin april reisde I/II/III/IIII van Kris Verdonck naar Taiwan.
Deze voorstelling ging vorig jaar in première in Theater de
Meervaart en was een groot succes zowel bij de pers als bij
publiek. Mede door dit enthousiasme hadden we, na een
zeer kleine Nederlandse tournee in 2017, gehoopt op nog
enkele (internationale) speelbeurten in 2018. Toch vinden
programmeurs het werk van Verdonck moeilijk te plaatsen.
Er is zo nu en dan interesse maar vanwege de extreem
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hoge reiskosten kunnen alleen festivals met veel middelen

Dit jaar speelde de voorstelling in Spanje en Italië. Daarnaast

I/II/III/IIII boeken. Bovendien is er nog maar één van de vier

was TWO te zien op het afscheid van Leo Spreksel in Korzo.

danseressen vast in dienst bij ICK.

Spreksel was één van de eerste programmeurs die het werk van
Greco en Scholten een plek gaf in Nederland. Het was een mooi

De voorstelling was dus wel twee keer te zien tijdens het

eerbetoon om juist dit werk uit de beginjaren van de samenwer-

Taiwan International Festival of Arts. Het festival stond in het

king van de choreografen voor hem te mogen dansen.

teken van digitale techniek waar I/II/III/III thematisch naadloos
in past: Een spel tussen overgave aan de machine en het
zoeken naar controle. Vier danseressen van ICK hangen als

ROCCO

marionetten in een grote machine. Een solo, een duet, een
trio en een kwartet volgen elkaar op in deze choreografie van

ROCCO (2012) van Emio Greco en Pieter C. Scholten speelde

identieke bewegingen.

tijdens het Theaterweekend in Utrecht, geflankeerd door
workshops en een nagesprek. Dit alles werd zeer goed

De voorstelling werd zeer goed ontvangen, en beide keren

bezocht. De voorstelling speelde ook enige malen in Frankrijk,

ontstond een levendige discussie met het publiek na afloop

met een gemengde ICK-BNM cast.

van de voorstellingen.
ROCCO blijft zich bewijzen als een goede ‘instap – voorstelling’

TWO – BOLERO
Internationaal is er nog steeds interesse in het repertoirestuk
TWO-BOLERO van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Dit intens

voor het repertoire van ICK zowel voor theaters, programmeurs
als voor publiek.

EXTREMALISM EXTRACTS/BOLERO

en virtuoos tweeluik verliest niet aan relevantie en blijft een
breed publiek aanspreken. TWO (1999) is het eerste duet, na

Ter ere van hun 20-jarige samenwerking maakten Greco en

enkele solo’s, dat Greco en Scholten aan het begin van hun

Scholten in 2015 EXTREMALISM, de eerste grote coproductie

samenwerking maakten en wordt nu gedanst door twee dansers

tussen ICK en Ballet National de Marseille. De grootsheid van

van ICK. BOLERO is een herwerking van de solo ONE voor 9

deze productie maakte dat het maar op een beperkt aantal

dansers van Ballet National de Marseille. Naast het op repertoire

plaatsen kon spelen (omwille van de omvang en de kosten).

houden van bepaalde voorstellingen, wordt er ook nieuw leven

Daarom herwerkten de choreografen dit stuk tot een tourbare

geblazen in bestaande stukken geïnspireerd door een nieuwe

verkorte versie die apart of in combinatie met een andere

tijd en, in dit geval, nieuwe mogelijkheden. Het internationaal

voorstelling gespeeld kan worden. EXTREMALISM ging in 2018

touren van dit tweeluik van ICK en BNM is een mooi voorbeeld

op tour samen met BOLERO en was te zien in Spanje, Frankrijk

van hoe beide gezelschappen elkaar konden versterken in het

en Duitsland.

opbouwen van een internationaal netwerk.

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM
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Events

BODY IN REVOLT X ADE

ICK organiseerde in 2018 drie grote en uiteenlopende events.

ICK initieerde in samenwerking met ADE, Mediamatic en

Samen lieten ze de diversiteit en kracht zien van ICK als
gezelschap en platform voor de hedendaagse dans.

Deep Focus ‘Body in Revolt’, een interdisciplinair event met
gesprekken, performances en DJ’s rond het thema Het Lichaam
in Opstand. De sturende kracht achter dit event was ICK danser
Arad Inbar. Vanuit het overkoepelende thema van ICK zocht hij

MAGAZINE LAUNCH

verbinding met een urgent maatschappelijk thema. De eerste

Voor het eerst presenteerde ICK zijn seizoensbrochure in de

van verandering, als een vorm van activisme, als een plek waar

vorm van een kwaliteitsvol dansmagazine. Hiermee willen
we het publiek meer inzage geven in alle activiteiten en de
betrokkenheid vergroten bij de voorstellingen en mensen die
werken voor of met ICK. Door dit format konden we eindelijk ook
aandacht schenken aan de talrijke educatie –en onderzoeksprojecten die ICK aanstuurt. Er is hard gewerkt om een stijlvol
magazine te creëren met fotoreportages, interviews en achtergrondartikelen. De focus lag hierbij op onze thuisbasis NieuwWest, door samenwerkingen met kunstenaars die in deze buurt
resideren zoals Shai Langen (cover en publiciteitsbeeld ICKFEST)
en het modeduo Shepers Bosman, dat de dansers kleedde voor
een fotoreportage in hun collectie geïnspireerd op de buurt.
Ook bevat het magazine een city guide Nieuw- West en trokken
we op met fotograaf Ruben Timman om de bewoners van dit
stadsdeel te fotograferen en hun associaties bij Het Lichaam in

editie nam als uitgangspunt clubbing en club culture als motor
artistieke expressie en dans ingezet worden op momenten
van sociaal-politieke crisis. Hiervoor nodigde hij kunstenaar en
curator Bogomir Doringer uit om samen het programma vorm
te geven. Een panel van gastsprekers deelde hun verhaal over
hoe het lichaam en dans belangrijke instrumenten werden bij het
aankaarten van maatschappelijke kwesties. Dit waren o.a. Jazar
Crew, een collectief opgezet door Palestijnen in Israël en Naja
Orashvilii, oprichtster van de club BASSIANI in Tbilisi, Georgië,
waar de politie in mei met veel geweld binnenviel waardoor
duizenden mensen zich al dansend verzamelden voor het
parlement voor de eerste ravo-o-lution.
Daarnaast waren er verschillende performances en werden korte
documentaires gescreend die aansluiting vonden bij het thema.
Scenograaf Nikola Knežević transformeerde Mediamatic tot een

Opstand te delen.

dynamische ontmoetingsruimte die paste in de opzet van de dag.

Vervolgens werd het magazine feestelijk voorgesteld aan het

daarna konden de gasten zich verplaatsen naar Radion voor de

publiek en onze relaties tijdens een launch bij Hotel Buiten op
19 september. De dansers brachten een deel uit ZIEL | ROUH,
er werden speeches gehouden en getoost.

Jazar Crew draaide nog een DJ set als afsluiting van het event en
afterparty in samenwerking met SPIELRAUM.
Het event was uitverkocht, trok een nieuw en jong publiek, kreeg
veel persaandacht en werd door verschillende partijen opgepikt
omwille van de maatschappelijke urgentie. ADE was erg tevreden
over de samenwerking. Er wordt gekeken hoe dit een vervolg
kan krijgen. Zina Platform heeft al interesse getoond om over dit
onderwerp verder te praten tijdens een van hun Zina Salons.
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ICKFEST

Museumnacht op zaterdagavond, maar dit was net de best

In November opende de Meervaart haar deuren voor ons

Het best bezocht waren De zwanen en de anderen op zater-

jaarlijks ICKFEST. Het festival begon dit jaar al op vrijdagavond
met de première van NEXT, een voorstelling van Emanuel Gat
met de dansers van ICK. Op zaterdag hadden we een gratis
DS/DM workshop in de foyer van de Meervaart. Deze werd
goed bezocht, mede door een hele groep van Dance Connects,
een dansgroep voor 60 plussers aan wie we eerder workshops

lopende avond. Het festival had dan ook een ruimer aanbod.
dagavond en School of Moon. Deze laatste werd goed bezocht
door ouders en familie van de kinderen uit de buurt. NEXT en
De Zwanen en de Anderen op zondag deden het minder goed.
Over de gehele lijn kunnen we concluderen dat het publieksbereik van ICK in Nieuw-West gegroeid is, maar dat het volledige
aanbod tijdens het festival wellicht een tikje te ambitieus was

gaven (zie verder in dit verslag). Daarna was er de première

om overal volle zalen te krijgen.

van ICK supported artist Aleksandra Lemm gevolgd door de

Uit het publieksonderzoek:

wereldpremière van De Zwanen en de anderen van Emio Greco
| Pieter C. Scholten en Ballet National de Marseille. Na afloop

Over het ICKFEST:

kon het publiek terecht in de foyer voor een drankje en was

— Vooral doorgaan! Het is elke keer een feestje.

er de pop-up performance CHOREOPOP van ICK supported

Over NEXT:

artist Jesus de Vega waarna een DJ het overnam. Zondag werd
de blauwe zaal ingenomen door maar liefst 27 kinderen van
4WEST en balletschool Martha Rowoud die onderdeel waren
van de voorstelling School of Moon van de Franse choreograaf
Eric Minh Cuong Castaing. In de rode zaal stond voor de
tweede keer De Zwanen en de anderen.
Heel het weekend lang waren er doorlopend twee kunstinstallaties te bezichtigen: ISOS van Kris Verdonck, negen kijkdozen
die in 3D beelden de dystopische wereld van schrijver J.G.

— Mooie voorstelling. Intense bewegingen, samen komen
-> uit elkaar gaan, dansgroep is één, veel ‘gevoel’ tussen
de dansers, mooie muziek.
— Ik hou erg van moderne dans, ga vaak naar NDT enz.
Maar dit was echt niet boeiend helaas.
Over De Zwanen en de anderen:
— Zeer indrukwekkende performance. Iedere danser geeft
zich 300%. Enorme intensiteit, verrassend, origineel.
Mooie kostuums, décor, muziek, licht. Alles klopt.

Ballard en Bleeding Stone van Mai Marie Dijksma bestaande
uit 40.000 gevouwen vloeipapiertjes. In de foyer van de
Meervaart stond naar goede gewoonte de Cinedans mini-bios
en konden bezoekers luisteren én onderdeel worden van de
Podcast Over a Glass.
In totaal bezochten ruim 1800 bezoekers (inclusief herhaalbezoek) het ICKFEST. Dat is een verdubbeling ten opzichte
van vorig jaar. We vreesden even voor concurrentie met
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Overige voorstellingen
en events

OPEN BROEDPLAATSENDAG
ICK maakte deel uit van de Open Broedplaatsendag op 6
oktober in De Vlugt. Amos Ben-Tal die op dat moment gebruik

SHORTCUTS XL
Amos Ben-Tal / OFFprojects
Amos Ben – Tal en zijn collectief OFFprojects zijn sinds begin
2018 Artist in Residence bij ICK. We maakten kennis met deze

maakte van de studio, nodigde bezoekers uit voor een open
studio. ’s Avonds werd er twee keer een deel van ZIEL | ROUH
getoond. Het ging om nieuw publiek, die de presentatie boven
verwachting bezocht. Bezoekers kregen allen een magazine en
hoorden vaak voor het eerst over de aanstaande ICKFEST.

choreograaf tijdens 7EVEN, waarbij hij een van de zeven
choreografieën voor zijn rekening nam. Toen Ben-Tal door NDT
en Korzo uitgenodigd werd voor het Shortcuts XL programma,
waarbij jonge choreografen de kans krijgen hun werk op het
grote podium aan het publiek te tonen, was dit een goede
aanleiding voor een volgende samenwerking. Hij werkte
enkele weken met de ICK dansers die onderdeel werden van

NEDERLANDSE DANSDAGEN
Tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala op 12 oktober
werd ook een van de drie delen uit ZIEL | ROUH (Tarab van
Emio Greco | Pieter C. Scholten) getoond.

zijn voorstelling. Het resultaat was op 1 juni te zien in een
uitverkocht Zuiderstrandtheater.

SEIZOENSOPENING MEERVAART
Tijdens de seizoensopening van de Meervaart op 7 september
werd aan alle huisgezelschappen gevraagd zich te presenteren.
ICK organiseerde een open repetitie van NEXT. Dit werd goed
enthousiast ontvangen en maakte publiek dat nooit of weinig
naar dans komt, nieuwsgierig. Tijdens diezelfde avond werd
de nieuwe tribune van de blauwe zaal feestelijk onthuld. De
dansers van ICK en muzikanten van het AAO begeleidden
deze presentatie met muziek en dans uit ZIEL | ROUH.
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PLATFORM
Een groot deel van de research- en educatietrajecten is

Met de Sensorium - Toolkit voor dans werden ook vervolgstap-

opgebouwd rond Double Skin/Double Mind (DS/DM), een

pen gemaakt. We werkten zowel aan de verspreiding als aan

specifieke training ontwikkeld door Emio Greco en Pieter C.

de implementatie van de toolkit in de verschillende educatie

Scholten dat het lichaam voorbereidt op een nieuwe fysieke en

activiteiten van ICK (Gulliver, Urban Heroes, Kunstbende,

mentale ervaring. Tevens geeft DS/DM inzicht in het artistieke

samenwerking met 4WEST). Dit zorgt voor continue evaluatie

werk van beide choreografen.

en verbetering van het gebruik in verschillende contexten.

Via de DS/DM worden verbindingen gezocht tussen dans,

Alle deelaspecten van het platform zijn organisch met elkaar

maatschappij, wetenschap en andere (kunst)disciplines.

verweven of vloeien uit elkaar voort. Het doel is om steeds

Omwille van het open karakter van deze trainingsmethode

meer de deuren naar buiten te openen. Het afgelopen jaar

leent ze zich erg goed voor kruisbestuivingen. Er werden eerste

hebben we al enorme stappen gezet om meer samen te

stappen gezet in de verbinding tussen DS/DM en filosofie (i.s.m.

werken en kennis en ervaringen uit te wisselen met domeinen

de UVA), DS/DM en urban dance (Urban Heroes), DS/DM en

binnen en buiten de kunsten.

design (KAKB Den Haag), DS/DM en compositie (Hochschule
für Musik, Detmold) en DS/DM en Theaterwetenschap (UVA).
Dit jaar stond in het teken van de kennismaking, volgend jaar
plannen we verdiepend onderzoek, met name van de relatie
tussen DS/DM en design en urban.
Waar vorig jaar erg de nadruk lag op het werken met DS/DM en
kinderen, met de ontwikkeling van de toolkit, werden dit jaar de
eerste stappen gezet naar het openstellen van de DS/DM voor
het ouder wordende lichaam. Ook dit wordt vervolgd.
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EDUCATIE EN TALENTONTWIKKELING


KENNISMAKEN

Kennismakingsworkshops DS/DM werden ook gegeven in
de Schouwburg Utrecht tijdens het Nationaal theater-

DS/DM OPEN CLASSES

weekend, aan een groep van Dance Connects (moderne

Op regelmatige basis openden dansers Arad Inbar en Edward Lloyd

theaterwetenschappen en filosofiestudenten aan de UVA,

de deuren van de studio voor een gratis DS/DM workshop. Hierbij
wordt ingezet op deelnemers uit de buurt maar in praktijk komen
er ook mensen van andere delen van de stad en zelfs uit andere
steden naar deze lessen. De workshop is gratis en laagdrempelig
om iedereen de kans te geven hieraan deel te nemen en kennis
te maken met ICK en de bewegingsmethode. De deelnemers zijn
jong, oud, ervaren, minder ervaren, een heel interessante mix aan

dansles voor iedereen van 60 jaar en ouder), aan studenten
aan studenten design aan de KABK in Den Haag, studenten
muziek en compositie aan de Hochschule für Musik in
Detmold (DE) en bij Muziekevenement centrum Splendor,
Amsterdam. De lessen bij Dance Connects waren een eerste
stap in het onderzoek naar hoe de DS/DM ingezet kan
worden bij groepen senioren. Meer verdiepende workshops
met deze groep staan gepland in 2019.

achtergronden en lichaamstypes. In totaal gaven ze 8 workshops
met een gemiddelde van 13 deelnemers per workshop. Elke les
kende een goede mix van herhaalbezoek en nieuwe deelnemers.

SENSORIUM TOOLKIT WORKSHOPS

Het initiatief kwam oorspronkelijk van de dansers zelf vanuit

De Sensorium Toolkit geeft (dans)docenten letterlijk gereed-

de wens om zich verder te ontwikkelen in het lesgeven en

schap om de kinderen via zintuiglijke prikkels hun creatieve

praktijkervaring op te doen. ICK heeft dit initiatief omarmd en hen

mogelijkheden van hun lichaam te leren kennen en te ontwik-

voorzien van alle logistieke steun. Omwille van de animo voor

kelen. Er worden zowel workshops gegeven aan kinderen als

deze workshops, zullen ze vanaf 2019 elke twee weken plaats-

aan docenten. Toolkit workshops werden georganiseerd voor

vinden gegeven door dansers (docenten in opleiding) aangevuld

de deelnemers van de Gulliver projecten (zie ontwikkelen),

met andere docenten uit ons netwerk en occasioneel ook door

voor de docenten van Aslan Muziekcentrum en aan leraren uit

een andere choreograaf/methode.

PO en VO, voor de docent dans afdeling bij Fontys Academie
in Tilburg, voor de dans en theater docenten van 4WEST

I’d love to reserve two places to the 19th February

tijdens hun jaarlijkse docentendag, vertegenwoordigers van

class. Thank you so much for proposing these amazing

kunst-educatieve instellingen en kunstenaars tijdens de Dag

quality open classes as introduction to dance and body

van Cultuureducatie georganiseerd door MOCCA.

consciousness. It is precious for me to come and to make
another person discover this time-space.

In oktober en november vonden er een aantal Toolkit

— E-mail van een deelnemer

workshops plaats op het Fons Vitae Lyceum voor vier klassen

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

13

van leerlingen van 4 Havo. Op verzoek van Theater Bellevue

mensen is het een unieke kans om te kijken hoe dansers

gaven we een serie workshops, ter voorbereiding op het

werken. We willen dit in de toekomst onderdeel maken van elk

bezoek aan een (hedendaagse) dansvoorstelling.

creatieproces.

De Toolkit wordt te koop aangeboden en wordt gekocht door
zowel dansleerkrachten als instituten (o.a. Het Nationaal

TALENTENUUR

Ballet maakt er gebruik van in hun CKV lessen op middelbare
scholen). We zijn bijna door onze voorraad heen en overwegen

Sinds september 2016 zijn de kantoren en studio van ICK

ze opnieuw in productie te nemen waarbij we kleine verbete-

gevestigd in het Talentenhuis in Nieuw-West. We delen deze

ringen kunnen doorvoeren.

locatie met verschillende organisaties. Vanuit het pandoverleg
kwam het idee om verschillende samenwerkingen aan te gaan

INLEIDINGEN EN NAGESPREKKEN

met de andere bewoners van het Talentenhuis. Het eerste
concrete project was de invulling van het Talentenuur. De
weekendacademie verzorgt huiswerkbegeleiding voor kinderen

Bij al onze voorstellingen bieden we standaard een gratis

met een taal – of andere achterstand. Binnen hun begeleiding

inleiding en/of nagesprek aan door de dramaturg van het gezel-

valt ook een wekelijks talentenuur. Met de bewoners van het

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

Talentenhuis is afgesproken dat ieder een blok van 4 tot 6 weken

van de betrokken dansers en choreografen, de bewegingstaal

voor zijn rekening neemt. ICK heeft dit ingevuld met workshops

en het inspiratiemateriaal voor de voorstelling. In een nagesprek

(DS/DM, Toolkit, Matej Kejzar), open repetitie, bijwonen fragment

gebeurt dit door middel van een vraaggesprek met de dansers.

voorstelling en een rondleiding in het theater.

Daarbij delen zij hun ervaringen uit het maakproces met het
publiek. Het bieden van context op deze manier verhoogt de
appreciatie voor de voorstelling en voor dans als kunstvorm in

WEBZINE: BODY IN REVOLT

het algemeen en helpt ook het publiek aan ons te binden.
BODY IN REVOLT is het online magazine van ICK Amsterdam

OPEN REPETITIES

en Ballet National de Marseille. De artikelen geven een inkijk in
het maakproces van voorstellingen, maar tonen ook bronnen
die als inspiratie dienen voor de choreografen en over dans

Open repetities worden georganiseerd in de studio van ICK en

als kunstvorm. Los daarvan wordt er gepubliceerd over het

zijn (gratis) toegankelijk voor iedereen die benieuwd is naar

lichaam in opstand in al haar facetten in de hedendaagse

hoe een repetitie eruit ziet. Soms wordt de studio specifiek

maatschappij (sociologie, politiek, wetenschap, kunst,...). Het

geopend voor (dans)studenten. We kregen erg goede reacties

webzine combineert laagdrempelige achtergrondverhalen met

na de open repetities van Amos Ben-Tal (Broedplaatsendag)

meer academische stukken, longreads met beeldreportages,

en Emanuel Gat (seizoensopening Meervaart). Voor veel

video en podcasts.
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ONTWIKKELEN

JONGE ZIELEN
Op 1 en 2 juni presenteerde ICK, in samenwerking met
Jeugdtheater De Krakeling, Jonge Zielen. Dit is na ROCCITO,
Young MACBETH en Young PARA\DISO het vierde YOUNG project
volgens dezelfde succesvolle formule: kinderen uit verschillende
Amsterdamse basisscholen bezoeken de voorstelling (in
dit geval ZIEL | ROUH) en gaan vervolgens onder leiding van
dansdocenten aan de slag met de thema’s en het bewegingsmateriaal. Er wordt een brug geslagen naar de leefwereld van
de kinderen. Dansers en muzikanten kwamen langs tijdens de
repetities om ideeën uit te wisselen met de kinderen. Tijdens de
eindpresentatie stonden de kinderen samen met de dansers en
muzikanten op podium.
Alle betrokken partijen hebben het project heel positief
geëvalueerd. Voor zowel de Krakeling als ICK was het de meest
succesvolle editie van een YOUNG project. De aanwezigheid van
de muzikanten, al maakte dit het logistiek en technisch complexer, zorgde voor een extra toegevoegde waarde. De dansers
van ICK zouden graag nog meer betrokken worden in het proces
van volgende edities en vaker de repetities bezoeken.
“Op school leer je veel over dingen die in het verleden zijn
gebeurd en over feiten die nu eenmaal zijn wat ze zijn. Bij
dans mag je alles helemaal zelf bedenken. zo mocht ik met
een groepje van vier leerlingen tien bewegingen verzinnen.
Dat vond ik leuk, want zo kon ik mijn eigen stijl bedenken.
Bovendien was ik niet bang om iets verkeerds te doen. Dat
voelde lekker. We lachten wel vaak om elkaar, maar alleen als
iets goed ging of als het grappig was. Niet als iets verkeerd

daar lette niemand op, want iedereen kan dansen. Met elkaar
samenwerken is veel belangrijker. Met mijn groepje heb ik
een soort handjeklap bedacht en dat zit nu in de voorstelling.”
— Ezra (11 jaar) deelnemer van basisschool de Wiltzangh
“Niet alleen bij Boudewijn, maar bij alle kinderen zag ik een
soort kwetsbaarheid op het podium. Wat wegviel is dat ze
stoer wilden zijn, ze durfden op te gaan in de muziek. Dat
vond ik heel mooi om te zien.”
— Moeder van Boudewijn
“Ik wist niet dat ze zo mooi haar lichaam kon bewegen en
dat ze zo enthousiast kon worden van dans.”
— Moeder van Julia
Het zoeken naar scholen voor dit project ging moeizaam.
Basisscholen blijken onder enorme druk te staan momenteel.
Na een last minute afzegging, werd Jonge Zielen opgevoerd met
twee in plaats van drie scholen.
De afgelopen jaren is voor alle projecten van ICK met basisscholen het contact via de partners verlopen (De Krakeling, De
Meervaart,...) die een eigen netwerk aan scholen hebben. Maar
zelfs voor de Krakeling, dat een heel uitgebreid netwerk heeft,
bleek het moeilijk te zijn hiervoor scholen te werven. Ook het
project rond ZIEL | ROUH dat gepland stond met Middelbare
scholen is niet doorgegaan omdat we geen scholen konden vinden
die bereid waren mee te doen. Daarom willen we vanaf nu werk
maken van een eigen netwerk aan scholen waarop we kunnen
terugvallen. We hebben besloten eerst te focussen op middelbare
scholen en te zoeken naar een klein aantal scholen met wie we
een diepgaande en langdurige relatie kunnen aangaan.

ging. het gaat ook niet om of iemand goed kon dansen of niet,
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MAP TO THE STARS

SAMENWERKINGEN MET 4WEST

ICK, Ballet National de Marseille (FR), Mercat de les Flors

4WEST organiseert danslessen voor kinderen en heeft lokalen

(SP) en Explora – Il museo dei Bambini di Roma (IT) slaan de

in het talentenhuis. We hebben de afgelopen twee jaar een

handen ineen voor de ontwikkeling van een digitale toolkit

goede band met de ze opgebouwd en werken samen op

waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt om leerlingen

verschillende vlakken. We gaven een Toolkit workshop aan

tussen de 8 en 12 jaar oud in aanraking te brengen met

de docenten, zodat ze dit zelf kunnen implementeren in hun

dans. We hebben hiervoor subsidie gekregen van European

lessen en we namen deel aan het clubweekend, de seizoen

Commission’s framework program Creative Europe. In maart

afsluiter van 4WEST. Een groep leerlingen die klaar waren voor

werd door de partners in Barcelona verder gewerkt aan de

een meer verdiepende ervaring, werkten onder begeleiding

ontwikkeling van de digital tool voor dans en beweging in de

van een docent van ICK en een van 4WEST met de Toolkit toe

klas. In het najaar was er een meeting in Rome waar de tot dan

naar een korte presentatie op het eind van het weekend.

toe in de app ontwikkelde lesplannen werden getest op een
lagere school. Dit gaf heel wat nieuwe inzichten en wijzigingen

Voor de voorstelling School of Moon van Eric Minh Cuong

werden aangebracht in zowel het technische ontwerp als

Castaign, die tijdens het ICKFEST twee keer geprogrammeerd

in de lesplannen zelf. Begin april 2019 is de laatste meeting

stond, werd samengewerkt met de dansschool 4WEST en

in Amsterdam, waarna de app in juni klaar moet zijn om

balletschool Martha Rowoud voor het werven van 27 kinderen

te verspreiden.

die deel wilden uitmaken van dit bijzondere project. Voor een
deel van de kinderen was geen eerdere danservaring vereist.

GULLIVER

Daarnaast werden er zes kinderen gezocht die op ballet zitten.
Er werd door een assistent van de choreograaf en een docent
van 4WEST in verschillende workshops gewerkt met de kinde-

In samenwerking met ICK zette choreografe Susanne Marx

ren aan vaardigheden zoals improvisatie, nieuwsgierigheid en

het project Gulliver op. In Gulliver geven basisscholieren in de

podium zekerheid. En er werd uiteraard gerepeteerd voor het

leeftijd van zes tot negen jaar hun eigen ideale wereld vorm. Dit

eindresultaat, de voorstelling School of Moon. Bijzonder aan

doen ze vanuit zelf gecreëerde bewegingen en teksten. In 2017

dit project was dat de kinderen vervolgens deel uitmaakten

vond het project voor het eerst plaats in het Bijlmerparktheater.

van een autonoom kunstwerk dat niet per se gericht was op

In 2018 streek het project neer in Theater de Meervaart (met

kinderen. Voor de kinderen was het een waardevolle ervaring.

twee scholen uit Nieuw-West) en in Arnhem, in samenwerking

Ze waren trots deel uit te mogen maken van een ‘professionele

met de opleiding Docent Dans van ArteZ.

voorstelling’ van een internationaal opererende choreograaf.

Documentairemaker Juliette Stevens volgende het proces
in de Bijlmer. Haar film, Gulliver, een reus in de Bijlmer ging
in première tijdens Cinedans.
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URBAN HEROES

aan de tweede –en derdejaarsstudenten. Omdat Gat door een

Charlie Duran van Stichting Helden werkt samen met ICK en

vervangen door zijn assistente Genevieve Osborne. Hij nodigde

Danstheater AYA aan het project Urban Heroes. In verschillende stadsdelen van Amsterdam werken jongeren simultaan aan
het creëren van een voorstelling: My Time is now. Daarbij wordt
er onderzoek gedaan naar de connectie tussen Hiphop en de
Sensorium Toolkit: hoe kunnen Hiphop en hedendaagse dans
elkaar versterken? Dit onderzoek wordt geleid door ICK en
resulteert in een werkwijze waarmee we in de komende jaren
Urban Heroes kunnen verdiepen en versterken. Met het Urban
Heroes programma creëren we een sterk urban dans netwerk
in de periferie van Amsterdam. Hierbij streven we, naast de
mentale en fysieke ontwikkeling van de betrokken jongeren,
naar een systematische opbouw van het programma die begint
bij een cursist en eindigt bij een opleiding of in het werkveld.

ongelukkig ongeval zijn voet had gebroken, werd hij hiervoor
de studenten vervolgens uit voor een open repetitie waarna ze
met hem in gesprek gingen over hun eigen fysieke ervaringen
tijdens de workshop en wat ze gezien hadden tijdens de
repetitie. Vervolgens gingen de studenten naar de voorstelling
in Frascati en waren uitgesproken enthousiast. Ze hadden een
nagesprek met Community Manager Sohrab Bayat na afloop.
Dit traject van a tot z is een meerwaarde voor de studenten
en helpt ICK om contact te houden met dansers/publiek.
Studenten aan de opleiding Docent Dans zetten we in voor
de verschillende educatieprojecten en het dansensemble biedt
regelmatig stageplaatsen aan, aan derde -of vierdejaarsstudenten Moderne Theater Dans, zo ook in 2018.

Jesus de Vega is vanuit ICK bij dit project betrokken; hij heeft
de docenten een Toolkit training gegeven en zal betrokken zijn
als adviseur vanuit ICK. Hij doet ook de eind choreografie van
de voorstelling My Time is Now die op 9 juni 2019 te zien zal
zijn in Theater de Meervaart.

DS/DM VOOR ACADEMIES EN
DANSSCHOLEN
Naast de AHK, hebben we ook contact met academies en
dansscholen in Nederland en daarbuiten. Er is een overeen-



BEKWAMEN

komst gesloten met de dansschool van Balletto di Roma om
het curriculum ook daar over meerdere jaren te integreren.

SAMENWERKING AMSTERDAMSE
HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

Deze lessen hadden in september moeten starten maar zijn

Een van de belangrijkste partners op het vlak van educatie

Daarnaast wordt op meer losse basis regelmatig gastworkshops

(en onderzoek) van ICK is de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten (AHK). ICK is al enkele jaren vaste lesgever bij
de opleiding 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 bewegingsmateriaal te
creëren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken in het begrijpen
en integreren van beweging en de poëtische en filosofische
vertaalslag ervan. Met de derdejaars werden, als experiment
in samenwerking met het AHK ID-lab, opnames gemaakt van
de eindpresentatie met een 360 graden camera. Dit dient als
casestudy voor een onderzoek bij de AHK rond digital learning

uitgesteld tot volgend jaar.

gegeven op dansacademies in binnen- en buitenland. Hierbij
wordt vanuit dezelfde principes en doelstellingen uitgegaan. In
Utrecht werd een DS/DM masterclass gegeven in het danscentrum. Suzan Tunca gaf ook een DS/DM - Pre-choreographic
elements workshop aan de studenten van COMMA: Co-creation
of Movement Masters of Arts (een nieuwe tweejarige master
opgezet door Codarts Rotterdam en Fontys Tilburg).
Tunca gaf ook een driedaagse workshop, inclusief research-presentatie en improvisatiesessie vanuit de pre-choreographic
elements bij de Artichoke Artemente dansschool in Milaan (IT).
Enkele studenten bezochten in juni ICK voor een korte stage.
Dit wordt ook vervolgd in 2019. Zodoende geeft ICK jong talent
uit Italië de mogelijkheid zich buiten Italië - waar weinig kansen
zijn voor stages voor jonge hedendaagse dansers- op de
beroepspraktijk te oriënteren.

tools bij de dansopleiding. In 2019 zullen de onderzoeksresultaten getoond worden in combinatie met lezingen en discussies
over video en online tools in danseducatie. Vanaf volgend jaar
gaat deze opleiding drastisch veranderen. We zitten momenteel
rond de tafel om te kijken of en hoe het curriculum in de

DANSLAB
In samenwerking met Studio West werkte danser Sedrig

vernieuwde opleiding past.

Verwoert aan Dans Lab, een project waarbij een geselecteerde

Ook andere choreografen met wie ICK een samenwerking

toewerkt naar een eindvoorstelling. De groep repeteerde elke

aangaat, zetten we in om danstalent op te leiden. Emanuel Gat
zou tijdens het creatieproces van NEXT een workshop geven

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

groep jongeren tussen 14 en 25 jaar wordt gecoacht en
zondag in oktober, november en december. De presentatie was
in januari 2019 in Theater de Meervaart. Dans Lab richt zich op

17

jong Urban danstalent dat door middel van coaching en werken

gaat delen en meeneemt naar Amsterdam. Tijdens het tweede jaar

met professionals hun dansvaardigheden naar een hoger

volgt een festival van een weekend in de Meervaart. De Europese

niveau wil tillen. Ook voor Sedrig, die zelf zijn eerste stappen

speelplekken zijn in Sheffield en Lissabon.

aan het zetten is als maker, was het een mooie gelegenheid
om ervaring op te doen in die richting.

KUNSTBENDE

REFLEX SYMPOSIUM & MTD MASTERLAB
Het 6e IDOCDE symposium tijdens ImPulsTanz in Wenen vond
plaats tussen 27 en 29 juli. Dit was de laatste en afsluitende

De Kunstbende is het grootste jongeren programma voor talen-

bijeenkomst van het Europese project REFLEX. Tijdens het

tontwikkeling in Nederland en heeft wedstrijden in verschillende

symposium werd de uitkomst van het project; de publicatie

kunstdisciplines. ICK verzorgde twee DS/DM workshops voor

Mind The Dance; gepresenteerd. In de week voorafgaand aan

de deelnemers uit de categorie Dans. Daarnaast begeleide ICK

het symposium, werd een MTD Masterlab georganiseerd. Een

danser Sedrig Verwoert en een aantal deelnemers met artistiek

groep onderzoekers werkten samen rond de thema’s die in de

advies en had een coaching gesprek met een van de finalisten.

publicatie aan bod komen. Zij presenteerden hun bevindingen

Zij heeft uiteindelijk de 2 prijs gewonnen.

tijdens het symposium.

e



EXCELLEREN

SLATE: BLACK! ARTS! WORLD!

REFLEX en de publicatie Mind the Dance bouwen voort op
een lange Europese samenwerking die in 2011 is gestart met
IDOCDE. Het doel was om een online en offline community van
dansdocenten te creëren, kennis te delen en uit te wisselen en
een documentatietool voor onderwijspraktijken te ontwikkelen.

Via contacten bij IETM werd ICK gevraagd deel te nemen aan een

2018 was het laatste deel van het project. Zoals helaas in de

nieuw pilotproject rondom European Black Narrative. Het project

meeste Europese projecten was de werklast enorm en de

ontstond tijdens gesprekken met Eclipse Theatre uit Sheffield, dat

samenwerking op lange afstand complex. Desalniettemin zijn

zich heeft toegelegd op het ontdekken, maken en presenteren van

we opgetogen over de publicatie die een uiterst inspirerend

werk van lokale zwarte kunstenaars. ICK heeft het project vervol-

instrument is voor alle dansdocenten om te blijven nadenken

gens neergelegd bij de Meervaart, om zo een grotere slagkracht

over hun praktijk door middel van de documentatie ervan.

en een betrokken podium voor het nieuwe werk te bieden. SLATE

Verder is het netwerk dat via het project werd opgebouwd met

biedt kunstenaars in alle disciplines een platform op basis van labs

alle Europese partners, de individuele dansdocenten en andere

in verschillende steden. Een creative producer met internationale

professionals waardevol. Na drie opeenvolgende Europese

ambities (in ons geval Priscilla Macintosh) organiseert de labs, en

subsidies is hiermee een einde gekomen aan het project.

krijgt waardevolle internationale ervaringen. We zijn nu samen met
haar op zoek naar een kunstenaar die deze Europese ervaring

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM
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STAGES EN WERKERVARINGSPLEKKEN

werk dat zij doen voor de creatie en het touren van voorstel-

ICK biedt op verschillende afdelingen stages en werkervarings-

workshops met de dansers en betrekken we hen bij de

plekken. Om dansstagiairs echt te laten profiteren van de stage
en professionele ervaring op te laten doen, probeert ICK hen
zoveel mogelijk te betrekken bij creaties en tournees. Niet als

lingen nodigen we regelmatig andere choreografen uit voor
onderzoeksprojecten.
Tijdens de DS/DM intensive weken wordt er tijd en ruimte

understudy, maar als volwaardige danser.

gemaakt in het schema van de dansers om zich zonder

ZIEL | ROUH werd gecreëerd en gepresenteerd met Sophia

methode. Ook worden deze periodes gebruikt om de methode

Dinkel als stagiaire van Codarts. Een half jaar na de première
van de voorstelling werd haar een contract aangeboden. NEXT
werd gecreëerd en getourd met stagiaires Hannah Kreismair
en Maxine van Lieshout, studenten Moderne Theater Dans
aan de AHK. In de toekomst willen we kijken of we het aantal
plekken voor stagiaires kunnen uitbreiden en hen ook ervaring
laten opdoen bij educatie en onderzoek (dansonderzoek en

creatiedruk onder te dompelen in de beginselen van de DS/DM
verder uit te diepen, te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit in
nauwe samenwerking met ICK onderzoeker Suzan Tunca. Haar
bevindingen worden genoteerd en staan ten dienst van nieuwe
creatie processen. Onderzoek en creatie brengen elkaar op
deze manier naar een hoger niveau. In combinatie met de DS/
DM intensive werkten de dansers mee aan het onderzoek
van neurowetenschapper Suzanne Dikker en Interactive

bewegingsonderzoek van verschillende choreografen).

Media Artist Matthias Oostrik. Zij onderzoeken menselijke

Meerdere stagiairs van de Opleiding Docent Dans van de AHK,

wetenschappelijk onderzoek (zie research).

en van ArtEZ werden ingezet in de verschillende educatiepro-

synchroniciteit en synchronie door middel van artistiek en

jecten van ICK.

In april gaven we choreograaf Matej Kejžar de mogelijkheid om

Op de marketingafdeling hadden we een studente uit

door Trisha Brown, aan de SNDO en P.A.R.T.S.. Hij danste een

Griekenland en de functie van office manager werd ingevuld
met een re-integratie traject. Bij techniek hadden we na elkaar
twee leerlingen van de MBO opleiding Theatertechniek (ROC
Amsterdam) die meewerkten aan de voorbereidingen en
aanwezig waren tijdens de tournee.

een week met onze dansers te werken. Kejžar werd opgeleid
lange tijd bij ROSAS en maakt nu eigen werk. De laatste jaren
werkt hij aan een artistiek traject: TIME & SPACE Remix, een
gedetailleerd bewegingsonderzoek dat hij wil toepassen
op verschillende type dansers (amateurs, hip hop, ballet,
hedendaags, Indiase dans). Tijdens de workshopweek met onze
dansers zette hij dit onderzoek voort. Ook voor de dansers was
het een leerzame en nieuwe ervaring. De workshopweek werd

WORKSHOPS DANSERS

afgesloten met een open studio in de Vlugt.

De dansers zijn het hart van het gezelschap en we investeren

Ook Kris Verdonck gaf enkele workshops ter voorbereiding op de

volop in hun persoonlijke ontwikkeling. Naast het reguliere
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DS/DM TEACHER TRAINING

residentieprogramma New Adventures seizoen 2017 - 2018.

In vervolg op het uitreiken van de eerste DS/DM certificaten

afzonderlijk gepresenteerd kunnen worden zoals te zien was

voor de eerste generatie DS/DM teachers in 2017, vond er van
27 tot 29 augustus een driedaags teacher training meeting
plaats tijdens de DS/DM intensive workshop waarbij tegelijkertijd het onderzoeksproject Synchron(icit)y met Suzanne Dikker
en de dansers van ICK werd opgestart.
Daarnaast deden de nieuwe docenten ervaring op bij diverse
groepen als design studenten bij de Koninklijke Academie
voor Beelden Kunst, voor filosofie studenten en MA Dance

De voorstelling bestaat uit verschillende songs die ook
bij een European Dance House network meeting in Amsterdam.
CHOREOPOP maakt in 2019 deel uit van Moving Futures.
Daarnaast toonde hij zijn vorige voorstelling GLITTERGODS/
STIGMA, op verschillende locaties en festivals zoals het EYE
filmbal, Dansmakers, Gay Pride Amsterdam, de Uitmarkt, en
tijdens het What You See festival in Utrecht.
ICK produceerde de première van BLUE van Aleksandra
Lemm die sinds 2017 ondersteund wordt. Deze vond plaats

studenten bij de Universiteit Michigan.

tijdens het ICKFEST. Aleksandra kon gebruik maken van

Een eerste kandidaat om het teacher training traject in ontwikkeling

voorstelling werd erg goed ontvangen door het publiek. Er was

voor niet ex-dansers van ICK is Elena Molon, een van de directeuren van de hedendaagse dansopleiding Artichoke in Milano. Zij
nam deel aan deze drie daagse DS/DM intensive. Een boekwerk als
begeleidend lesmateriaal voor de docenten is in de maak.

studio de Vlugt, dramaturgisch advies en technische hulp. De
helaas geen pers aanwezig. ICK kijkt nu hoe ze Aleksandra
verder kunnen ondersteunen met de spreiding van BLUE en in
haar verdere ontwikkeling als maker.
Met ICK’s initiatief Movement Language Research opent ICK
als platform de deuren van Studio de Vlugt voor choreografen,

TALENTONTWIKKELING VOOR
CHOREOGRAFEN

die los van producties, hun eigen bewegingstaal verder willen

Waar we in 2017, na het wegvallen van de subsidie voor

dansers, stimuleren we bewegingsonderzoek bij choreografen

talentontwikkeling, het programma opnieuw moesten vormgeven, draaide in 2018 het talentontwikkelingsprogramma van ICK
alweer op volle toeren. In samenwerking met partners zoals
Dansmakers, VEEM en Theater de Meervaart, en dankzij Studio
de Vlugt ondersteunen we talentvolle makers. ICK gaat hierbij
uit van maatwerk. We kijken en luisteren goed naar wat nodig
is voor elke afzonderlijke maker en spelen daarop in.

ontwikkelen. In 2018 mochten wij Heather Ware, Federica Dauri
en Gabriela Zuarez verwelkomen. Ook via workshops met onze
in verschillende fases van hun loopbaan zoals met de choreograaf Matej Kejžar.
Makers zoals Arno Schuitemaker en Michele Rizzo die
lange tijd verbonden waren aan ICK als supported artist, touren
nog steeds werk dat in coproductie met ICK tot stand kwam.
ICK faciliteert deze tournee waar nodig.

Een van de drie choreografen van ZIEL|ROUH is Vincent
Colomes, een ex-danser van ICK die zich sindsdien verdiepte
in de flamenco. Vincent maakte bij ICK zijn eerste groepschoreografie voor een ensemble.
New Adventures is een residentieprogramma van Dansmakers
Amsterdam, waarbij ICK drie van de zes geselecteerde makers
onder haar hoede neemt. Makers krijgen gedurende vier
weken studio en begeleiding (artistiek, productioneel,…) om
een nieuw idee uit te diepen. De residentie periode wordt
afgesloten met een presentatie voor publiek. Moreno Perna
was de eerste maker die voor seizoen 2018 - 2019, gedeeltelijk
bij dansmakers en in Studio de Vlugt, in residentie ging. Hij
gebruikte de residentie om te werken aan zijn nieuwe creatie
AURA. Begin 2019 volgen nog het collectief CHRONOS en de
Vlaamse kunstenaar Karel Tuytschaever.
Jesus de Vega, die vorig jaar GLITTERGODS/STIGMA maakte
bij ICK, werkte in 2018 aan CHOREOPOP, een gechoreografeerd
muziekalbum, een kruising tussen een dansvoorstelling,
een popmuziekconcert en live videoclips. Hiervoor werd
samengewerkt met Dansmakers in het kader van het
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RESEARCH
Podiumkunsten zijn vergankelijk. Na de voorstelling is het

op de signaturen van gastchoreografen bij ICK. Zo komt

kunstwerk voorbij. Wat rest zijn teksten, partituren, de video.

bijvoorbeeld het onderzoek naar het Intuïtieve lichaam voort

Hedendaagse dans is van al deze vormen het meest vergan-

uit het werk van Greco en Scholten, maar is het juist ook

kelijk. Waar meer gecodeerde dansvormen als ballet gerepro-

verrijkend om de uitkomsten in verbinding te brengen met het

duceerd kunnen worden aan de hand van notatiesystemen en

werk van andere choreografen.

het vastleggen van de beweging, is dat bij hedendaagse dans
in het algemeen en het werk van Greco en Scholten in het

Sinds 2011 wordt dankzij het door ICK ontwikkelde

bijzonder, veel moeilijker. Dat komt omdat niet het resultaat van

Documentatie Model, choreografische processen bij ICK

de beweging leidend is, maar de persoonlijkheid van de danser,

opgeslagen. Sinds 2016 gebeurt dit ook in combinatie met

de intentie, het proces van de beweging.

de live-annotatie software Piecemaker2 ontwikkeld door
Motionbank (zie pag 22). Helaas door werkdruk van choreogra-

ICK heeft, vanuit de wens vocabulaire en technieken te

fen en onvoldoende mankracht binnen onze organisatie is het

ontwikkelen om dans te behouden voor de toekomst, een

bijna onmogelijk om alle creatieve processen die gaande zijn

lange traditie met onderzoek. Al sinds het begin van hun

bij ICK te documenteren.

samenwerking leggen Emio Greco en Pieter C. Scholten de
nadruk op onderzoek, reflectie en overdracht binnen de dans

Via lezingen en deelnames aan internationale congressen

en met betrekking tot andere domeinen binnen en buiten de

heeft het onderzoek van ICK de laatste jaren enorm aan

kunst. Het dansonderzoek bij ICK reflecteert enerzijds op de

zichtbaarheid gewonnen. Onderzoeker Suzan Tunca heeft

bestaande praktijk en creëert anderzijds nieuwe kaders waar

lezingen gegeven en/of een netwerk opgebouwd bij o.a.

vervolgens makers gebruik van kunnen maken ter verdere

ARIAS (Amsterdam Research Institute of the Arts and

ontwikkeling van hun nieuwe activiteiten.

Sciences), KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen), DAS Research, MA Choreography (Codarts

ICK en vaste onderzoeker Suzan Tunca maakt zich hard voor

en Fontys), PhDArts, Motionbank en Codarts. Dit netwerk is

meer zichtbaarheid van het internationale dansonderzoek en

essentieel voor ICK om in contact te blijven met de meest

biedt mogelijkheden om opgedane kennis te delen met het

recente ontwikkelingen en de nog steeds snel groeiende sector

dansveld en het kunstenveld in het algemeen.

van artistiek onderzoek in alle kunstdisciplines. Tevens blijven
we kritisch kijken naar de artistieke prioriteiten van ICK in

Waar de research oorspronkelijk vertrok uit de artistieke

verhouding tot de rest van het dans en kunstveld.

praktijk van Greco en Scholten, met name de Double Skin /
Double Mind en Pre-Choreographic elements proberen we
de laatste jaren dit onderzoek ook meer en meer te richten

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM
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Verbindingen tussen
onderzoek en de artistieke
praktijk
Met Movement Language Research (Talentontwikkeling) en de
Documentatie-Annotatie-Kennisoverdracht, hopen wij in de
toekomst meer uitwisseling tussen de bewegingsfilosofie van
Emio Greco en Pieter C. Scholten en andere makers te kunnen

| ROUH, in het stuk van Greco en Scholten, werd bijvoorbeeld
actief gebruik gemaakt van de pre-choreographic elements
tijdens improvisatiesessies met de dansers.
De website https://pre-choreographicelements.net geeft inzicht
in een selectie van bouwstenen van de choreografieën van
Emio Greco en Pieter C. Scholten. Idee is dat deze website ook
ten dienst komt te staan voor de docenten DS/DM en zodoende
een open ‘online learning platform’ gaat vormen.

laten ontstaan.
De Vocabulaire Ontwikkeling ; het verwoorden van dans – zoals
dit gebeurde in de ABCdaire van Greco en Scholten – blijft een
unieke methode voor dansdocumentatie in het internationaal
dansveld en zal ook de verdere ontwikkeling van de ICK dansers
stimuleren.

DS/DM INSTALLATIE
De interactieve DS/DM installatie is een virtuele versie van
de Double Skin/Double Mind workshop. De installatie biedt
deelnemers de gelegenheid om deel te nemen in real time,
terwijl zij verbale, fysieke en omgevingsfeedback ontvangen. De
installatie was de uitkomst van het onderzoek Inside Movement

Verbindingen tussen
Onderzoek en Educatie

Knowledge, een tweejarig interdisciplinair onderzoeksproject
naar nieuwe methodes van documentatie, overdracht en
behoud van hedendaagse choreografische en danskennis
(2008-2010).

DS/DM, de Pre-choreographic elements en het onderzoek
rondom intuïtie , werden ingezet in het professioneel danson-

Tussen 13 en 16 maart organiseerden AHK ID-Lab en ICK een

derwijs en daarbuiten – zoals bijvoorbeeld bij de nieuwe MA

onderzoeksweek rondom de DS/DM interactieve installatie met

choreography Codarts/Fonty’s (C.O.M.M.A.), bij een filosofisch

bijdragen van de Universiteit Utrecht, Motionbank en IRCAM.

praktikum bij de UVA, bij MA Music studenten, bij design

Het doel van deze bijeenkomsten was zowel praktisch als

studenten KABK.

inhoudelijk van aard. Het was nodig om tien jaar na de creatie,
mogelijke technologische updates te overwegen. Verder was

Een waardevol nieuw contact is gelegd met het ID-lab AHK voor

het project bedoeld om de onderzoeks-inhoud toegankelijk te

experimenteel onderzoek waar nieuwe technologieën ingebed

maken voor studenten en collega’s en deze samen opnieuw te

kunnen worden in het DS/DM curriculum. Het onderzoek naar

heroverwegen. Wat zijn potentieel nieuwe doelen en waarden

vocabulaire ontwikkeling in verband met Movement Language

van deze installatie in het sociale en wetenschappelijke domein

Research en Annotatie onderzoek kan een mogelijk nieuw

en als trans disciplinaire hub voor het (fysieke) denken over

aansluitingspunt zijn tussen onderzoek en educatie. Zo werd

kruisbestuivingen tussen kunst en kennisdomeinen.

het Annotatie onderzoek ingezet als voorbeeld bij een Research
Academy bij de ZhDK (Zürcher Hochschule der Künste). Het

De installatie is weer volledig werkend, en volgende stappen

tussen 2016-2018 opgebouwde Annotatie archief kan hier als

zullen in samenspraak met AHK, AHK ID-Lab, Motionbank en de

lesmateriaal dienen ter stimulering van vergelijkende beschou-

vakgroep mediastudies aan de Universiteit van Utrecht worden

wingen over de vervlechting van de gedachte, het woord en de

uitgedacht.

beweging (tussen intentie en beweging).
De DS/DM installatie is onderdeel van de publicatie Transmission
Door deze ervaringen zien wij het belang in om in de toekomst

in Motion door Maaike Bleeker (Universiteit Utrecht) als

onderzoek en educatie bij ICK nog hechter op elkaar aan te

voorbeeld van hoe dans en choreografie in dialoog treden

sluiten.

met technologie. Maaike Bleeker heeft een onderzoeksgroep
opgericht rondom de inhoud van de publicatie. ICK nam deel aan

PRE-CHOREOGRAPHIC ELEMENTS

een seminar en blijft in contact zodat er uitwisselingen kunnen
blijven plaatsvinden tussen de praktijk en de theorie.

De pre-choreographic elements zijn concepten en bewegingen

De DS/DM installatie wordt genoemd in een tentoonstelling

uit het dansvocabulaire van Emio Greco en Pieter C. Scholten

bij het Centre Pompidou in Parijs: “Coding the World” (15.06.

die erop gericht zijn nieuw dansmateriaal te laten ontstaan.

– 27.08). Deze tentoonstelling brengt in kaart hoe kunstenaars

Samen met de dansers van ICK wordt er verspreid over het

uit verschillende disciplines gebruik hebben gemaakt van de

hele jaar gewerkt om het creatieve potentieel van de pre-

computer en creative coding. Naast o.a. architectuur en muziek,

choreographic elements te verdiepen. Voor de creatie van ZIEL

is er een sectie over “het lichaam en code”,
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de installatie staat hier vermeld in de tijdslijn. Scott deLahunta

onderzoek werd uitgevoerd bij het openingsevenement van

schreef een artikel over dans en data voor de pre-publicatie

“Doornburgh Buitenplaats voor Kunst en Wetenschap” op 21

van de tentoonstelling catalogus en praat hierin ook over de

september 2018 en tijdens het BNMFEST op 18 december 2018.

samenwerking met ICK.
Een bespreking van dit project - “Using synchrony-based neuro-feedback art in search of human connectedness”, Suzanne

Het Intuïtieve Lichaam
Dit is een onderzoek dat terug gaat naar de bron van het werk
van Greco en Scholten: ruimte maken voor het ontvankelijke
lichaam. Intuïtie schenkt aan de dans haar magie, haar kracht en
oprechtheid terug. Intuïtie behoeft geen uitleg. Niemand die het
bevraagt. Het is er gewoon. Het heeft te maken met overleven.

Dikker, Sean Montgomery, Suzan Tunca - maakt onderdeel uit van
een nog te verschijnen boekpublicatie: Brain Art. Brain-Computer
Interfaces for Artistic Expression, Ed. Anton Nijholt.
Suzanne Dikker en Matthias Oostrik hebben subsidie ontvangen
om dit project voort te zetten. Tunca zal betrokken worden als
dramaturge/researcher en een eerste repetitie sessie met de
dansers van ICK staat gepland in April 2019.

Het onderzoekstraject verkent de mogelijke implicaties van
het intuïtieve lichaam met betrekking tot de ontwikkeling
van dans als kunstvorm en experimenteel notatieonderzoek
(zoals live annotation) tijdens creatieprocessen. Ook kunnen

 ocumentatie van creatieve
D
processen bij ICK

inzichten vanuit het intuïtieve lichaam in de danstaal van Greco
en Scholten gelegd worden naast andere kennisdomeinen en

Sinds 2016 worden creatieve processen bij ICK gedocumen-

relevante vraagstukken uit de samenleving en in relatie tot de

teerd met behulp van het live-annotatie instrument ontwikkeld

verschillende choreografische signaturen bij ICK.

door Motion Bank: Piecemaker 2, in combinatie met het
eerder ontwikkelde Documentation Model. Het doel is om de

HARMONIC DISSONANCE/
SYNCHRON(ICIT)Y

documentatie praktijk verder te optimaliseren, methodologieën
voor documentatie van creatieve processen uit te werken en
het ontstaan van bewegingstalen te volgen en vast te leggen.

Sinds het begin van hun samenwerking, speelt synchroniciteit

ICK ging op bezoek bij Motionbank in de Hochschule Mainz in

een belangrijke rol in het werk van Greco en Scholten.

februari. De volgende stap in de samenwerking zal het formu-

“Synchroniciteit” staat hier voor een specifieke kwaliteit van

leren van methodologie voor het annoteren van performatieve

intentie die zich door de beweging heen kan manifesteren. Het

praktijken zijn, inclusief het vinden van plekken om deze inhoud

intuïtieve lichaam bevindt zich tussen de instinctieve beweging

te publiceren.

en de beweging die door het brein wordt gecontroleerd.
Dit lichaam wordt hier ingezet als onderzoeksinstrument
om het kwalitatieve verschil aan te tonen tussen gelijktijdig

ZIEL | ROUH

en synchroon bewegen (zoals dat in veel dans gebeurt) en
synchroniciteit zoals dit wordt begrepen in het werk van Greco

De Motionbank technologie Piecemaker2 werd gebruikt om

en Scholten als “een lichaam.

het repetitieproces voor ZIEL | ROUH te documenteren. De
geannoteerde video-files kunnen worden gebruikt als materiaal

In HARMONIC DISSONANCE- SYNCHRON(ICIT)Y werken, Dikker

voor een vergelijkende analyse van de verschillende benade-

+ Oostrik (Suzanne Dikker, Neurowetenschapper aan NYU &

ringen van de choreografen. Het is een van de processen die

UU en Matthias Oostrik, Interactive Media Artist) samen met

sinds 2016 op deze manier worden geannoteerd.

Arnoud Traa (Geluidsontwerper en -componist) en ICK om
menselijke synchroniciteit en synchronie te onderzoeken.
Dansers en bezoekers dragen EEG-apparaten die hun hersen-

LEZINGEN EN CONFERENTIES

golven meten terwijl ze interageren met audiovisuele reflecties
van hun bewegingen. Dit stelt het onderzoeksteam in staat te

De lezing “Dance documentation/notation/transfer: Impressions

zien hoe bewegingssynchronie (coördinatie, spiegeling, unison,

of past, present and future dance research at ICK Amsterdam”

anticipatie, resonantie, spel, enz.) kan leiden tot een gevoel van

werd gepresenteerd tijdens het CODARTS research festival

saamhorigheid, tot synchroniciteit van de geest. Ook worden

in maart. Het was een vrijwel volledig op muziek gerichte

de bewegingen van de dansers synchroon omgezet naar

conferentie, waarin dit de enige lezing over dans was.

geprojecteerde visualisaties en geluid.
Een impressie van het ICK/Motionbank onderzoek over video
Op basis van fragmenten uit het repertoire van EG|PC werd een

annotatie bij de documentatie van creatieve processen en

onderzoekspresentatie/performance ontwikkeld. Dit lopend

het opbouwen van didactische vaardigheden en vocabulaire
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ontwikkeling werd gepresenteerd in samenwerking met Dr.
Jaco van den Dool van Codarts op 11 oktober bij De Rode Loper
voor Dansonderzoek / A Programme on Dance and Science,

ICK archief
en mediatheek

onderdeel van de Nederlandse Dansdagen.
Suzan Tunca begeleidde samen met Scott deLahunta van

MEDIATHEEK

Motion Bank de Research Academy: “Perform. Record. Enrich.
Share. Opening up and publishing processes in performance

De mediatheek van ICK is gehuisvest in het Talentenhuis in

creation” aan de ZhdK (Zürcher Hochschule der Künste) tussen

Amsterdam Nieuw-West waar zich ook de studio en kantoren

20-26 oktober 2018. Samen met een internationale groep

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

podiumkunstenaars, studenten van de afdeling Audiovisuele

inspiratie dienden voor de voorstellingen en activiteiten van ICK

Media CAST en het ontwerpbureau Process-Studio (Wenen),

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

onderzochten ze de mogelijkheden van video annotatie om

aan naslagwerken en tijdschriften over hedendaagse dans,

de embodied knowledge uit artistiek onderzoek te delen en

met nadruk op overdracht, (dans)notatie en dansdramaturgie

publiceren.

dat regelmatig wordt aangevuld met nieuwe publicaties. De
mediatheek ontsluit tevens een veelzijdig archief van fysieke en
online publicaties dat is opgebouwd vanuit de artistieke praktijk

DIGITAL PRESERVATION AWARD
ICK & Motionbank waren genomineerd voor de Digital
Preservation Awards 2018 voor hun gezamenlijke inspanningen
voor het behoud van hedendaagse dans en choreografie door
middel van onderzoek en het inzetten van nieuwe technolo-

van de choreografen en onderzoekers die bij ICK werken.

ONDERZOEK EN IMMATERIEEL
DIGITAAL ERFGOED – ARCHIVERING
PODIUMKUNSTEN

gieën voor het digitaal annoteren van creatieve processen.
De nominatie had betrekking tot de categorie “Open Data

Terwijl ICK al sinds 2005 de diepte in duikt over het behoud

Institute Award for most Outstanding Digital Preservation

en overdracht van de kennis van dans door de tijd heen – is

Initiative in Commerce, Industry and the Third sector.” (https://

er in Nederland nog geen oplossing gevonden voor zelfs de

www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/

meest simpele vorm van behoud van het immaterieel erfgoed

preservation-of-contemporary-dance-and-choreography)

van de Podiumkunsten in vorm van een sector omvattend

De award ceremonie vond plaats op 29 november 2018 in het

videoarchief, welk werd gewaarborgd door het TIN. Zodoende

Amsterdam Museum.

is er een kloof ontstaan tussen het niveau van verdieping en
specialisatie over dans documentatie bij ICK en het bredere

Uit het juryrapport:

dans en podiumkunsten veld. Wij hopen deze kloof in de toekomst te kunnen verkleinen en dat er stappen vooruit kunnen

A fascinating example of how the digital medium can be

worden gemaakt bij het tot beschikking stellen van subsidies

used to capture and preserve artefacts (in this case, dance

en scheppen van een sector brede, maar ook internationaal

moves) in ways that were not previously possible.

verbonden infrastructuur voor de archivering

These are very brave and pioneering people - I salute them

van het immaterieel erfgoed van de Podiumkunsten.

taking on the challenge
Ondertussen zullen Motionbank en ICK verder gaan met het
annotatie en vocabulaire onderzoek in samenwerking met
een internationaal netwerk van Hogescholen voor de kunsten,
Universiteiten en kunstenaars die zich hebben verdiept in
Annotatie.
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MARKETING EN PUBLIEK
In 2018 zijn er belangrijke stappen gezet in de marketing.

werd gecommuniceerd. Daarnaast zijn er posters met dezelfde

Er is een community manager aangenomen die als taak

kortingsactie in plaatselijke winkels opgehangen. Van die

heeft contact te leggen met verschillende doelgroepen en

korting werd veel gebruik gemaakt.

organisaties, in Amsterdam en daarbuiten. We maakten een
magazine dat op een meer toegankelijke manier inzicht

Ons publiek bestaat voornamelijk uit vrouwen, 55-plussers en

geeft in werkprocessen, keuzes, drijfveren van makers en

studenten voor de reguliere voorstellingen. In de randstad is

medewerkers. En we gingen strategische samenwerkingen

het publiek gemiddeld jonger dan in de rest van Nederland.

aan, met Amsterdam Dance Event (ADE), met het

Daarnaast zorgen de verschillende activiteiten zoals de

Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) en verschillende

magazine launch en Body in Revolt tijdens Amsterdam Dance

lokale initiatieven. Al deze initiatieven leidden tot een cross-

Event voor een jonger, diverser en nieuw publiek.

over van publieksgroepen waarop we gehoopt hadden. Dat
heeft zich vertaald in een duidelijke stijging van het aantal

“Vooral doorgaan! Het is elke keer een feestje.”

bezoekers in zowel Amsterdam als de rest van Nederland.

— Bezoeker ICKFEST 2018 (ICKFEST)

Met onder andere de goedbezochte tour van ZIEL | ROUH,
en de succesvolle performances van met Michele Rizzo

Wederom zorgde het ICKFEST in Nieuw-West voor herhaalbe-

in het Stedelijk Museum de eerste maanden van 2019

zoeken en nieuw publiek. De voorstelling NEXT van Emanuel

verwachten we een verdere stijging.

Gat werd wat minder bezocht, in totaal 406 bezoekers
tijdens de try-out en de première. Dit publiek bestond met
name uit dansliefhebbers en (dans) studenten via de UVA en

 amenstelling
S
en omvang
De verhuizing naar Amsterdam Nieuw-West en het tweede
jaar als huisgezelschap van Theater de Meervaart zit erop.
2018 begon met een mooie opener, ZIEL | ROUH die direct
zorgde voor een divers en gelaagd publiek. In de nacht na de
try-out van ZIEL | ROUH is de kaartverkoop voor de première
verdubbeld. Dat kwam door de indruk die de try-out maakte,
en de daarop volgende mond-op-mond reclame, gesteund
door een campagne met postcode-korting die via de lokale
krant (ECHO & Westerpost) en lokale social media pagina’s
JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

AHK, minder groot in omvang maar jonger dan gewoonlijk.
Daarnaast kwam ruim 60% van de bezoekers uit Amsterdam(Nieuw) West. Met School of Moon van de Franse choreograaf
Eric Minh Cuong Castaing werd een compleet nieuw publiek
bereikt. Door de lokale samenwerking met 4WEST kwam veel
familie van de kinderen die in de voorstelling zaten naar het
ICKFEST. Beide voorstellingen op zondag waren zo goed als
uitverkocht en zorgde voor verrassende reacties.
“Het is de eerste keer dat ik zo’n artistieke voorstelling
met kinderen zie.”
— Bezoeker School of Moon (ICKFEST)
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“De kinderen hebben zo hard geoefend om vervolgens

ruim 21% meer dan in 2017. Internationaal trok ICK 11.243 be-

bijna onzichtbaar in het pikkedonker op te treden.

zoekers naar voorstellingen in het buitenland, dit is 5% minder

Bijzonder jammer!”

dan in 2017. De totale publieke omvang die met voorstellingen

— Bezoeker School of Moon (ICKFEST)

van ICK in 2018 bereikt werd is 23.583 bezoekers, dit is 13%
meer ten opzichte van 2017. Deze stijging is gerealiseerd terwijl

Op zaterdagavond en zondagmiddag was De Zwanen en de

minder voorstellingen werden gespeeld. De zaalbezetting

Anderen van Emio Greco | Pieter C. Scholten (Ballet National de

is dus omhoog aan het gaan. Naast voorstellingen heeft ICK

Marseille) te zien in de rode zaal. De voorstelling was een groot

met 220 educatieve activiteiten 4.028 bezoekers bereikt (8%

succes voor zowel nieuw als bekend danspubliek. De combi-

stijging) en met 27 activiteiten, inleidingen en/of nagesprekken

natie van ballet en hedendaagse dans, de klassieke muziek in

zijn ruim 1386 bezoekers bereikt (43% stijging).

combinatie met de van hun instrumenten ontdane popsongs,
de diverse cast, het zijn allemaal elementen die potentieel een

ICK bouwt stevig voort aan een online platform waar bezoekers

groot publiek aanspreken.

via verschillende kanalen in contact blijven. Voor elk kanaal
wordt content gecreëerd met als doel de omvang van het aantal

“Zeer indrukwekkende performance. Iedere danser geeft

online volgers te vergroten en nieuw publiek aan ons te binden.

zich 300%. Enorme intensiteit, verrassend, origineel. Mooie
kostuums, decor, muziek, licht. Alles klopt.”

Facebook: 4517 volgers (8,5% stijging)

— Bezoeker De Zwanen en de Anderen (ICKFEST)

Instagram: 1765 volgers (62% stijging)
Twitter: 1518 volgers (18,5% stijging)

De ambitie van ICK is om een zaalbezetting van ten minste 65%
te behalen. In de rode zaal van de Meervaart, een erg grote
zaal voor dans in het algemeen, is dit gemiddeld gezien niet
behaald en blijft de zaalbezetting op 43%. Wel is de zaalbezetting van de blauwe zaal gestegen tot gemiddeld 69,8%
tijdens voorstellingen van ICK. In heel Amsterdam is het aantal
bezoekers gestegen van 5755 tot 6538 bezoekers.
Om meer en gerichter danspubliek te bereiken moeten we
samenwerken op hoger niveau en met meerdere organisaties.
Helaas werd de samenwerking Danswerf afgewezen, maar in
2019/2020 wordt opnieuw gesproken over de gezamenlijke mo-

Nieuwsbrief (maandelijks): 3298 ontvangers (93 minder,
maar opgeschoond na invoering GPDR)
Tumblr Body in Revolt: 1335 bezoekers
Wederom werkte ICK samen met INTK om de Google AdWords te
verzorgen. Door middel van Google Ads had de website van ICK
25.800 bezoekers in 2018. Dit is een lichte toename van 2,4% ten
opzichte van 2017. INTK deelt een maandelijks rapport en helpt bij
het optimaliseren en vergroten van de online community. In 2019
zal ICK de volledige website en online advertenties optimaliseren
en ook de keywords verbeteren om nog meer bezoekers naar de
website te krijgen en beter zichtbaar te zijn via Google search.

gelijkheden. Op landelijk niveau heeft ICK in 2018 geïnvesteerd in
beter contact met theaters, in samenwerking met de community
manager, en is bij vrijwel alle voorstellingen van ZIEL | ROUH

Strategie

publieksonderzoek gedaan. Het persoonlijk contact tussen
theaters en een medewerker van het gezelschap levert positieve

Na het turbulente jaar 2017 kon ICK zich in 2018 met twee

reacties op en draagt bij aan de wederzijdse investering.

premières (ZIEL | ROUH & NEXT) met meer focus en aandacht
aan de voorstellingen werken. De strategie in 2018 lag met

OMVANG

name op kwaliteit en diversiteit van zowel voorstellingen,
activiteiten als publiek. Voor het ICKFEST in 2018 werd opnieuw
contact gezocht met NOVEL (Creative Consultancy) voor de

We hebben in 2018 een goed resultaat geboekt doordat het

campagne begeleiding. Na een eerste gesprek bleek NOVEL

aantal bezoekers en de zaalbezetting omhoog zijn gegaan. Ook

overgenomen te worden door Millennial Agency Kult & Ace.

lezingen, voor – en nagesprekken werden door steeds meer

Dit resulteerde in een andere samenwerking. Het ICKFEST

mensen bijgewoond. Daarnaast is wederom een groot aantal

werd door ICK zelf begeleid en voor de magazine launch werd

kinderen en jongeren bereikt met educatieve activiteiten.

samengewerkt met Kult & Ace vanwege de jongere doelgroep.
De samenwerking viel tegen, met name door het commerciële

2018 begon met de première van ZIEL | ROUH in samenwerking

karakter van Kult & Ace en gebrek aan kennis van de culturele

met het Amsterdams Andalusisch Orkest op 9 en 10 februari.

sector. Hun achterban (millennials) kwam matig opdagen en

De try-out en de première trokken meer dan 1000 bezoekers

zorgde niet voor publiek dat geïnteresseerd is in ICK en dans.

naar de Meervaart. In totaal waren er 11 voorstellingen van ICK

In nauwe samenwerking met de community manager werd

in het huistheater met een totaal aantal bezoekers van 3187.

de launch toch goed onder de aandacht gebracht bij zowel

Dit is een stijging van 2,3% ten opzichte van 2017. In totaal trok

het dansveld als de buurt (Nieuw-West). Met het lanceren

ICK 12.348 bezoekers naar voorstellingen in Nederland, dit is

van dit unieke magazine werd veel content gecreëerd dat het
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complete seizoen bruikbaar was voor zowel theaters, partners,

in 2019/2020 voortgezet worden om het publiek nog beter te

de buurt als onszelf. Alle facetten van ICK kwamen aan bod:

leren kennen. Om meer uit ons huidige onderzoek te halen

lokale samenwerkingen met bewoners, educatieprojecten,

wordt gekeken naar samenwerkingen met De Meervaart en

talentontwikkeling, interviews met choreografen, fotoreportage

andere instellingen om de krachten te bundelen en een slag

van de dansers en een city guide van Amsterdam Nieuw-

te slaan in publieksonderzoek.

West. Het magazine werd verspreid op relevante plekken
in Nieuw- West, de stad Amsterdam en door heel Nederland
in de steden waar ICK te zien was. Hierdoor werd het ICK

PUBLIEKSONDERZOEK

magazine ingezet als een nuttig pr- middel voor het vergroten

In 2018 is publieksonderzoek gedaan door middel van scheurkaar-

van naamsbekendheid en was het tegelijk een inhoudelijk

ten met 4-8 vragen aan publiek. Deze manier is wat arbeidsin-

middel met impact waarmee bezoekers, die veelal in eerste

tensiever, maar levert meer resultaten op dan een enquête per

instantie hun lokale theaters hebben bezocht, na het zien
van de voorstelling middels het magazine een intiemer beeld
hebben gekregen van de breedte en activiteiten die ICK biedt.
Om ook de jongere doelgroep te bereiken en de veelzijdigheid
van het thema Body in Revolt te benadrukken heeft danser
Arad Inbar een event geïnitieerd. In samenwerking met curator

e-mail. Zowel bij de première en de tournee van ZIEL | ROUH als
bij de première van NEXT en het ICKFEST werden scheurkaarten
uitgedeeld. Daarnaast is er direct contact met een medewerker
van ICK om te reageren op de reacties van het publiek.
ZIEL | ROUH kreeg veel positieve en enthousiaste reacties. Door het
publieksonderzoek kregen we duidelijk in beeld dat de samenstelling van publiek gelijkwaardig is. Enerzijds publiek door het
Amsterdams Andalusisch Orkest anderzijds danspubliek door ICK.

Bogomir Doringer, Amsterdam Dance Event en Mediamatic werd

Dit bevestigt het bereik van nieuw publiek en kan soms ook zorgen

het thema Body in Revolt in relatie tot de clubscene, door middel

dat bijvoorbeeld muziek wel in de smaak valt en dans wat minder.

van talks, films, performances en dans getoond. Het evenement
was uitverkocht en zorgde voor een (online) hype die met name

“Verrassend en verbluffend mooi!”

een enorme stijging in volgers op social media opleverde. Het

“Schitterende dansers, prachtige muziek, fenomenale

succes van dit event kwam met name door het organische karakter en de noodzaak die op dat moment speelde. Voor 2019/2020
zijn gesprekken gaande om een vervolg te organiseren.
De samenwerkingen vormen een heldere strategie om meer
naamsbekendheid en publiek te genereren. Zo komt publiek
bijvoorbeeld samen tijdens New Adventures van Dansmakers,
waar ICK jonge makers ondersteund, en tijdens de open
classes in onze eigen studio (nieuw-West). Deze strategie zal

zangeres!”
“De muziek is mooi, de dans sprak me niet zo aan”
“Had langer, veel langer mogen duren! Hallucinerend,
betoverend!”

Tijdens het ICKFEST is ook publieksonderzoek gedaan na afloop
van de verschillende voorstellingen. In dit geval werd wederom
de scheurkaart gebruikt, wat soms voor verwarring zorgde met
het grote aanbod. Toch geeft het een inzicht in de reacties op de
verschillende voorstellingen en de sfeer van het festival. We zien
hierdoor een duidelijke stijging van nieuwsbrief aanmeldingen.
De kritische reacties worden meegenomen om het ICKFEST
te verbeteren. Zo kunnen we rekening houden met ambiance,
planning maar ook zeker de programmering.

“Jammer van de matige bezoekersaantallen zondagmiddag
16:00 uur.”

En de positieve reacties laten zien dat een meerdaags festival de
moeite waard is!

“Het was super goed, op naar meer de komende dagen.“

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

27

ONTWIKKELINGEN
Impact analyse

iedereen dezelfde skills, en door niet op de pasjes maar op het
plezier van de communicatie met het lichaam in te zetten, vallen
onderlinge verschillen weg. Methodes zijn gericht op persoonlijke

IMPACT IN AMSTERDAM
In het tweede jaar van het kunstenplan zagen we een
duidelijke toename van activiteiten in Amsterdam. Bijna de
helft van de speelbeurten werd in Amsterdam gegenereerd, en
vrijwel alle educatieve activiteiten. ICK Amsterdam moest zich
in 2017 nog aanpassen aan een nieuwe buurt, een gekrompen
personeelsbestand en een afgenomen subsidievolume waar
het talentontwikkeling betrof. In 2018 konden we studio de
Vlugt fulltime aan jong talent ter beschikking stellen, maakten
we een magazine waarin Nieuw-West en diens bewoners
een belangrijke rol speelden, nam de hoeveelheid educatieve
activiteiten toe en nam ook het publiek toe.
We werkten samen met instellingen, organisaties en individuen
in de buurt en de stad, van de Appel tot stichting Helden tot
de organisaties binnen het Talentenhuis, van Dansmakers
tot het Nationale Ballet. We zetten maandelijks de deuren
van de studio open voor gratis DS/DM lessen, die bezocht
worden door een bont gezelschap van mensen uit centrum en
buurt, van twintigers tot gepensioneerden. We speelden in de
Meervaart, ITA, Frascati, Bijlmer Parktheater, Dansmakers, Over
het IJ Festival en CC Amstel.
De samenwerking binnen het stadsdeel kreeg nationale en
internationale allure door de voorstelling met het Amsterdams
Andalusisch Orkest, die overal inzetbaar lijkt en steeds in een
andere context weer ander publiek aanspreekt.

groei en niet op onderlinge vergelijking. Onze methode kan
gebruikt worden door jong en oud, door valide en mindervalide
mensen.
Door deze aanpak in te zetten in Nieuw-West kunnen we iets
betekenen voor kinderen die niet vanzelfsprekend met kunst
in aanraking komen. We doen dat met scholen, met 4WEST, en
met de Weekend Academie, beiden net als wij gevestigd in het
Talentenhuis.
Stichting Nieuwe Helden herkende in onze benadering een
waardevolle toevoeging aan de curricula voor jongeren, en
samen ontwerpen we nu een jaartraject voor jongeren in
Zuidoost, West en Oost, waarbij we volgens het principe teach
the teachers de hiphopdocenten nieuwe handvaten geven
om met hen te werken. Choreograaf en docent Jesus de Vega
begeleidt de docenten van nieuwe Helden en doet de eindregie
van de voorstelling die in juni op verschillende plekken in
Amsterdam speelt. Het blijkt een vruchtbare samenwerking
waar ook in andere gezelschappen belangstelling voor is.
Op de eigen sector hebben we onder andere impact door
onze academie. We zijn leidend in het discours over notatie
van hedendaagse dans, en manieren van overdracht. Dat
wordt herkend, wat zich uit in uitnodigingen voor conferenties,
vragen om mee te denken, en een finaleplaats in de Digital
Preservation Award, waar wij op uitnodiging van DEN een
voorstel voor deden. Zie ook het hoofdstuk Research.
We hebben een eigen methode, DS/DM, die niet alleen in

EDUCATIEPROJECTEN

Amsterdam bij de opleidingen gebruikt wordt, maar ook in de
projecten met scholen, ouderen, jongeren. Er is een teacher
training opgezet om docenten te kunnen certificeren. Daarnaast

ICK Amsterdam is actief in alle fasen van talentontwikkeling. Van

besteden we veel aandacht aan archivering, vindbaarheid en

kennismaken tot excelleren, we zoeken altijd naar manieren

duiding. Door middel van publicaties en samenwerkingspro-

om waarde toe te voegen, om aan te sluiten bij de doelgroepen

jecten verspreiden we onze kennis. Het ontbreekt ons op dit

waar het om gaat, en om samen te werken met partners die

moment echter aan de mankracht en andere middelen om de

hen weten te bereiken. Zo is kennismaken en ontwikkelen niet

archivering op het gewenste niveau te brengen.

alleen aan kinderen voorbehouden: met Dance Connects zijn
we op zoek naar de beste manier om ouderen met plezier hun
lichaam te laten gebruiken als instrument om zich uit te drukken,

TALENTONTWIKKELING

net als bij kinderen en jongeren. Door regelmatig de deuren open
te zetten van de studio voor DS/DM lessen bereiken we een

Op het gebied van talentontwikkeling kunnen we in een

gevarieerd publiek, in leeftijd, achtergrond en fysieke mogelijk-

ontoereikend landschap het verschil maken voor steeds

heden. Dat wordt gewaardeerd, en een van de vaste deelnemers

meer makers. we hebben onze studio de Vlugt volledig ter

heeft dan ook een vijfjarige donatie gedaan voor ons programma.

beschikking gesteld voor residenties, in samenwerking met
Dansmakers, maar ook alleen, en voor makers die tijd nodig

We zien dans voor niet-professionals als de artistieke vertaling

hebben om bewegingsonderzoek te doen. Vaak helpen we

van de uit de eigen beleving voortgekomen beweging. We sturen

met het schrijven van aanvragen, bieden lessen aan, komen

daarom niet op resultaat maar op proces. Tenslotte heeft niet

we kijken en voeren gesprekken over de ontwikkeling van wat
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er gemaakt wordt. Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor

Door projecten als Jonge ZIELEN, School of Moon en Gulliver

daaruit voortvloeiende (kleine) producties. Makers worden niet

bereiken we behalve de kinderen ook de ouders en broers

geselecteerd op basis van een bepaalde stijl. Van urban tot per-

en zussen van de deelnemers. Veel van hen zijn nooit in het

formance, het zijn makers die elk op hun manier het lichaam (in

theater geweest en hebben een positieve eerste ervaring.

opstand) centraal stellen, zoeken naar een eigen bewegingstaal
en ieder op hun unieke manier culturele definities rondom het

Een nieuw publieksplatform waarmee contact is voor het aanko-

lichaam met scherpte en intensiteit ontleden.

mende ICKFEST is Meetup, waarin de snel groeiende aantallen
Expats in Amsterdam samen afspreken, worden uitgenodigd om

Hoe fijn het ook is dat we hier duidelijk waarde kunnen toevoe-

onze Language no problem voorstellingen te bezoeken.

gen, genoeg om Amsterdam weer een plek als belangrijkste
dans stad te geven is het niet. De doorstroommogelijkheden

Het magazine dat we maakten heeft niet zozeer direct invloed op

zijn te beperkt, de middelen te gering, en de afwijzing van de

de bezoekcijfers, maar wel impact op de binding van bezoekers

aanvraag voor het gezamenlijke initiatief van het veld voor

met ICK. Doordat we bewoners betrekken heeft ook een bredere

Danswerf laat een kans lopen om in ieder geval een deel

kring rondom hen kennis genomen van ons werk. Niet iedereen

van dat probleem op te lossen. Het proces rond Danswerf

die het blad leest, of een open studio bezoekt of een stuk ziet in

heeft wel waardevolle relaties opgeleverd, waardoor de lijnen

een niet-theatrale setting zal een voorstelling bezoeken. Maar

kort zijn. We zijn dan ook in verschillende samenstellingen in

als we bereiken dat men weet wie we zijn, en er iets van de

gesprek over samenwerkingsprojecten in de toekomst. Het is

geheimzinnigheid rond hedendaagse dans wordt weggenomen,

daarvoor wel belangrijk dat erkend wordt dat Amsterdam, door

is dat winst. Ook bezoekers van ADE zullen niet allemaal een

de gecumuleerde bezuinigingen bij verschillende instellingen

dansvoorstelling bezoeken. Een jong, queer, maatschappelijk

waaronder ICK een probleem heeft met betrekking tot de

betrokken publiek heeft door dit event een verrijkende ervaring

talentontwikkeling van makers.

gehad. en deelde dat vervolgens op social media.

PUBLIEK

We proberen ook de impact van de voorstellingen te verhogen
door gratis voor- en nagesprekken aan te bieden aan theaters.
Waar dat aanbod wordt aangenomen leidt dat tot bezoekers

Door de samenwerking met het Amsterdams Andalusisch

die aangeven het heel plezierig te vinden met achtergrond-

Orkest hebben we wederzijds een nieuw publiek kunnen be-

informatie de voorstelling in te gaan, dan wel met vragen bij

reiken. Het succes van de voorstelling ZIEL | ROUH is aanleiding

de makers terecht te kunnen na afloop. Het bereik met deze

om de komende jaren eerst nog een reeks schoolvoorstellin-

context programmering is met 43% gestegen ten opzichte van

gen te maken, maar ook om een nieuw samenwerkingsproject

vorig jaar. Ook de gewoonte om altijd een merchandise tafel

te starten in een nieuw kunstenplan. We hebben de impact

te hebben waar vragen kunnen worden gesteld leidt tot goede

van de voorstelling kunnen vergroten doordat deze op zoveel

reacties; het is wat laagdrempeliger dan een nagesprek en er

verschillende plekken heeft gestaan. We zijn daarheen gegaan

wordt vaak gebruik van gemaakt. De CD met de muziek uit de

waar publiek was; een werf in Noord, een tuin in Leiden, een

voorstelling loopt overigens goed, ook dat is een manier om de

zaaltje in Nieuw West, de voorstelling past zich steeds aan. En

ervaring te doen beklijven.

overal laten mensen zich raken.
Meer in het algemeen geldt dat strategische samenwerkingen,

NETWERK- EN STAKEHOLDERANALYSE

naast een relevante nieuwe inhoud, ook nieuw publiek
opleveren voor beide partijen. We gaan dan ook deze trend

ICK Amsterdam heeft een groot netwerk, gevoed door alle

voortzetten. Niet alleen met AAO zijn concrete gesprekken over

onderdelen van onze werking. Zo zijn we via de agendacom-

verdere samenwerking, de samenwerking met Kris Verdonck

missie van de Tafel van Talentontwikkeling verbonden met

gebruiken we om een beeldende kunstpubliek te bereiken; die

vrijwel elke organisatie in Amsterdam die zich bezighoudt

met Oostpool om een breder theaterpubliek te interesseren.

met talentontwikkeling in de podiumkunsten, via het netwerk

Op lokaal niveau werken we met organisaties als de Appel en

Theater Educatie Amsterdam met podia en gezelschappen op

Zina. In 2020 maken we een voorstelling met alle huisgezel-

het terrein van educatie, en hebben we via NAPK contact met

schappen van de Meervaart. Hoe ik Talent voor het Leven kreeg

alle collega-instellingen landelijk.

wordt geregisseerd door Floris Verkerk, George en Eran spelen,
het AAO maakt de muziek, en ICK werkt aan de choreografie

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 2017 in de komende

en het lesgeven aan de statushouders die in de voorstelling

jaren zal het wegvallen van BNM als partner zijn. In de loop

over het langzame leven in een AZC een rol spelen. Publiek

van 2018 werd bekend dat het mandaat van Greco en Scholten

van de toekomst begint in het klaslokaal. Onze inspanningen

niet verlengd zou worden. De geplande coproducties in 2019

voor educatie zijn dan ook behalve een investering in de

vinden doorgang, weliswaar met zeer beperkte middelen

competenties van de kinderen, ook een investering in publiek.

vanuit Marseille.
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De innovatieve en spraakmakende hechte samenwerking

Ook op lokaal niveau is het aantal samenwerkingen

tussen twee top dansgezelschappen heeft prachtige copro-

toegenomen, mede dankzij de inspanningen van onze nieuwe

ducties opgeleverd, en er hebben interessante uitwisselingen

community manager. Zo hebben we met de verschillende

plaatsgevonden tussen Amsterdam en Marseille. Wegens

broedplaatsen en organisaties die daarin gevestigd zijn contact

economische omstandigheden van de Franse kant en andere

gehad via Urban Resort, waaruit een samenwerking plaats zal

prioriteiten zal BNM in een kleiner format en gericht op urban

vinden met Zina Platform. Met het van Eesteren paviljoen en

en jeugd doorgaan met een andere choreograaf.

De Appel is er gesproken over een mogelijke samenwerking

Het rijke repertoire dat Greco en Scholten in Marseille ontwik-

om samen op te trekken tijdens de museumnacht, iets waar

kelden komt beschikbaar voor ICK. Dat is een enorme kans,

in 2018 een begin mee is gemaakt. Er is vanuit ICK de intentie

omdat het repertoire betreft voor een groot en divers publiek

deze samenwerkingen nog verder uit te breiden door met

zeker ook door de combinatie van ballet en hedendaagse dans.

buurtinstellingen als The Beach samen te werken, maar ook

De relaties met andere internationale partners krijgen hierdoor

met talenten van Young Amsterdam.

wel meer ruimte. Zo wordt er voor 2020 een productie
voorbereid met Balletto di Roma. Een nieuw Europees project
is SLATE. Black. Arts. World., dat we samen met de Meervaart,

Fontys
DAS
Research

Map to
the Stars

(dans) scholen via
programmerende
theaters
AHK
Scholen PO

C.O.M.M.A.
Universiteit
Utrecht

Scholen VO

Theater
Educatie
Amsterdam
EUROPEES

NEDERLAND

Amsterdams
publiek

Scholen PO
Scholen VO

Lokale
talenten

Stadsdeel

Sponsoren

/
S

Commissie theater
en dans Raad voor
Cultuur

FIN
A
N
CI
E

R
D
ER

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

Ambassades

ACI

BAU

Amsterdams
Andalusisch
Orkest

IETM
leden
NAPK

FIBER Festival

Wat we
doen

SLATE

MTTS

Theater
Oostpool

Het Nationale Ballet
AHK

Korzo

ISH

A Two dogs
company

SHARP/Arno
Schuitemaker
Baletto
di Roma

Ballet National
de Marseille

C

Erasmus
Plus

Dansmakers
Theater
Educatie
Amsterdam

Veem House for
Performance
De
Appel

Het Ministerie
van OCW

Theater
Julidans

LE G
A
’S
/

ERS
S
S
I
SL
E
B

Amsterdamse
Kunstraad

Cadance

CO
L

Fonds
Podiumkunsten

Huisgezelschappen
Theater de
Meervaart

AFK

Theater
Frascati

Buitenlandse
theaters

Cinedans

Talentenhuis

AMMODO

Dutch
Culture

Lokaal
publiek

Theater de
Meervaart

AMSTERDAM

Gemeente
Amsterdam

Landelijk
publiek

Amsterdams
talent
Eigen
Raad van
medewerkers
toezicht

VSB
Creative
Europe

Nederlandse
Dansdagen

SSBA

Codarts
Scholen VO

Internationaal
publiek

Programmerende
Theaters

/

RS

MA
AT
SC

ID-Lab

Motionbank

PU
BL
I EK

Buitenlandse
festivals

N
NTE

K

ARIAS

E
UC
OD
PR
O

L IJ

E
ATI
C
DU
E
/

ME
NE
AF

HA
PP
E

Teatro Grotti en Eclipse Theatre doen.
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SWOT-ANALYSE
STERKTE

ZWAKTE

— Betrokken en professioneel team

— Eenzijdige en smalle financiële basis

— Hoogwaardig interdisciplinaire artistieke voorstellingen

— Eigen netwerk scholen kan beter

— Eigen ensemble

— Publieksbereik kan in het land beter

— Goed publieksbereik en hoge impact in Amsterdam

— Door wegvallen talentontwikkelingsbijdrage minder

— Technologische voorsprong
— Sterke financiële positie biedt mogelijkheden voor
investeringen in zwakke plekken

mogelijkheden talent te ondersteunen
— Kennis van publiek kan beter
— Imago hedendaagse dans is hoogdrempelig

— Sterke samenwerkingen, lokaal en internationaal

— Verkoop voorstellingen grote zalen kan beter

— Diversiteit gehele organisatie

— Door wegvallen BNM grotere investering noodzakelijk in

— Door inzet op stadsdeel en aannemen community

producties voor grote zaal.

manager goede worteling in Nieuw West
— Manier van werken volop gericht op synergie, impact en
duurzaamheid van voorstellingen, educatie, onderzoek,
talentontwikkeling

KANSEN

BEDREIGINGEN

— Nieuwbouw Meervaart en opkomst Nieuw-West

— Positie hedendaagse dans is in NL niet sterk

— Nieuwe belangstelling voor duurzame educatie en

— Budgetten podia staan onder druk

onderzoeksprojecten

— Uitstel verbouwing Meervaart betekent voorlopig
gebrekkige faciliteiten

— Terugkeer naar maatwerk in subsidiesystematiek
— Nadruk op belang voor directe omgeving in beleid

— Ruimte in de Meervaart voor montages staat onder druk
door hun succes

— Amsterdam kiest voor cultuur als kenmerkend element
— De tekorten in dans in Amsterdam worden gezien

— Door wegvallen BNM ook daar geen mogelijkheid groot
te repeteren en monteren

— Door proces van Danswerf zijn waardevolle relaties in het
veld ontstaan

— Coproducties kunnen leiden tot diffuus profiel

— Door beëindiging directie BNM is er volledige focus
op Amsterdam, en komt het rijke daar ontwikkelde
repertoire beschikbaar voor ICK
— Eigen inkomsten stijgen door wegvallen BNM
— De zaalbezetting stijgt en zal in 2019 nog verder
omhoog gaan
Conclusie
Een aantal zaken die in 2017 speelden zijn in 2018 succesvol aangepakt:
— Door versterking van de afdeling marketing met een community manager:
· Hebben we geïnvesteerd in de lokale en nationale marketing, en de verbinding met het stadsdeel
— Door het maken van een high end magazine met nadruk op Nieuw West:
· Hebben we de breedte van het profiel van ICK benadrukt in een diverse serie artikelen en interviews die ook los werden gebruikt op
social media en het webzine
· Hebben we onze verbinding met Nieuw-West ook visueel vorm kunnen geven
— Door het aannemen van een groot aantal mensen met een cultureel divers profiel:
· Hebben we nu in alle geledingen van de organisatie een goede representatie van onze stedelijke omgeving
— Door studio de Vlugt fulltime te gebruiken als faciliteit voor talentontwikkeling:
· Hebben we tijd en ruimte kunnen bieden aan jong talent dat zich met onderzoek van bewegingsvocabulaire bezig houdt.
— Door een intensieve samenwerking met Dansmakers:
· Hebben we dat jonge talent ook mogelijkheden kunnen bieden publiek te ontmoeten
— Door doorlopend publieksonderzoek bij de voorstellingen:
· Hebben we meer inzicht in ons publiek

JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM

31

Niet alles kan in een jaar opgelost worden. Een aantal punten blijven daarom staan, en door het wegvallen van BNM als partner zijn er
een aantal punten van aandacht bijgekomen. Voor 2019 ligt daarom, naast het voortzetten van de ingezette verbeterpunten, de nadruk
op de volgende acties

IDENTITEIT ICK EN PUBLIEKSWERVING
—S
 amenwerking binnen de sector om publiek beter in kaart te brengen maar vooral om best practices te verzamelen rond het
programmeren van dans.
· dit onderdeel kunnen we niet alleen oppakken. De gesprekken worden gevoerd, maar komen helaas nog niet tot actie.
— Herover de grote zaal.
· Door grote, aansprekende voorstellingen.
— Investeer in een eigen scholennetwerk.
· Door niet alleen inhoudelijk in educatie te investeren maar ook een eigen werver te contracteren. Dit is eind 2018 gebeurd maar
heeft pas in 2019 resultaat.
— Benadruk voor grote voorstellingen de verbinding met ballet en life muziek.

KAPITALISEREN ACTIVITEITEN
— Help programmeurs met de vertaling van voorstelling naar publiek
· We doen dit door de inzet van de community manager, door het jaarlijks organiseren van een programmeursavond, die klein begon
maar meer mensen trekt. Winst is te behalen door meer in verschillende doelgroepen te denken en daar ook andere teksten voor te
maken.
— Investeer in verkoop met expertise en middelen.
· Internationale verkoop oppakken via ATER
· nationale verkoop evalueren

ORGANISATIE
— PLAN B om uitstel werkplek te ondervangen.
· nieuwbouw van de Meervaart, met de beloofde meters gaat nog wel even duren, al is er nu een kwartiermaker aangesteld om het
plan vlot te trekken.
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RESULTATEN
Financieel

Het werkkapitaal van ICK (vlottende activa minus vlottende
passiva) bedraagt ultimo 2017 € 517.055 (2017: 523.554) en is
daarmee robuust te noemen. De solvabiliteit van de stichting

EXPLOITATIERESULTAAT
EN FINANCIËLE RATIO’S

(de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het

De exploitatie over 2018 is afgesloten met een tekort van

BATEN FONDS PODIUMKUNSTEN

€ 8.515. In 2016 en 2017 zijn bestemmingsreserves aangemaakt
ten behoeve van platformvernieuwing, talentontwikkeling en
publieksontwikkeling. Ten laste van deze bestemmingsreserves
zijn respectievelijk de kosten voor het nieuwe ICK Magazine
inclusief de feestelijke lancering, een deel van de gemaakte
kosten voor talentontwikkeling en de kosten voor de nieuwe
community-manager gerekend. De bestemmingsreserve
platformvernieuwing is met € 25.000 afgenomen tot € 30.000.
De bestemmingsreserves talentontwikkeling (€ 10.000) en
publieksontwikkeling (€ 10.000) zijn daardoor teruggebracht
tot nul. Het daarna resterende exploitatiesaldo na resultaat
bestemming bedraagt € 36.485 positief en is toegevoegd
aan de algemene reserve. Deze bedraagt hierna per
31 december 2018 € 284.467.
De bestemmingsreserve FPK is in het huidige boekjaar niet
gemuteerd en bedraagt € 100.879. Deze reserve en het restant
van de overige bestemmingsreserves wordt, in afstemming met
FPK, naar verwachting aangesproken in de periode 2019-2020.
De stand van het totale eigen vermogen per 31 december
2018 is € 440.346.
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totale vermogen) is 51% (2017: 55%) en is hoog.

ICK heeft voor de periode 2017-2020 jaarlijks 48 grote zalen
toegekend gekregen, voor een bedrag van € 6.200 per speelbeurt, en 52 midden/kleine zalen, voor een bedrag van
€ 4.100 per speelbeurt. Ook in 2018 is het gehele door het FPK
toegekende subsidiebedrag, conform de richtlijnen, aan de
baten toegerekend.
In 2018 heeft ICK 96 speelbeurten gerealiseerd, waarvan 41 in
grote zalen en 55 in midden/kleine zalen. Conform de richtlijnen
van het FPK is in de jaarrekening 2018 de onder prestatie (ten
opzichte van het aantal toegekende zalen) zichtbaar gemaakt. In
2019 heeft ICK reeds rond de 50 grote zalen op het programma
staan. Over het gehele kunstenplan gerekend is de verwachting
daarom dat de aantallen gehaald worden.
Naar aanleiding van de onderprestatie in 2017 en 2018, en de
onmogelijkheid overprestatie in de kleine zaal toe te rekenen,
is besloten het fonds te vragen de ratio grote zaal/kleine zaal te
wijzigen van 48/52 naar 44/56. In 2019 heeft ICK reeds rond de 50
grote zalen op het programma staan. Over het gehele kunstenplan gerekend wordt het geen probleem deze aantallen te halen.
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Opgeteld bij de in 2017 gerealiseerde speelbeurten betekent

inkomsten van nieuwe creaties (2018: NEXT van Emanuel

de speellijst een onderprestatie in de grote zalen van € 99.200

Gat), terwijl ZIEL | ROUH zijn weg naar de theaters nog moest

(2 x 48-(39+41) x € 6.200). De mathematische overprestatie in

vinden en (3) ICK beperkt aan zelfstandige verkoop in het

de midden/kleine zalen van € 73.800 (2 x 52-(67+55) x € 4.100)

buitenland doet. De buitenlandse verkoop kwam tot en met

hoeft volgens de regels van het FPK niet zichtbaar te worden

2018 in belangrijke mate in samenwerking met BNM tot stand.

omdat deze in principe niet mag worden verrekend/gecompen-

Deze samenwerking zal worden beëindigd omdat onze directie

seerd met de onderprestatie in de grote zalen.De gecumuleer-

vanaf 1 januari 2019 niet ook directie is van BNM. ICK ontving

de onderprestatie heeft echter nog geen consequentie voor

tot en met 2018 een aandeel van de inkomsten, afhankelijk

de subsidiebaten dan wel de balanspositie. Ultimo 2020 wordt

van de inbreng. Hiertegenover staat dat ICK eenzelfde aandeel

bekeken of er over de gehele periode 2017-2020 per saldo een

bijdraagt in de variabele kosten. Per saldo resulteert dat

onderprestatie bestaat. Zo ja, dan dient de waarde hiervan

overigens in een gezonde exploitatie.

in een bestemmingsfonds Fonds Podiumkunsten te worden
opgenomen. Wij verwachten echter, gezien de prognose voor

Het aantal bezoekers dat in 2018 voorstellingen van ICK heeft

2019/2020, dat hiervan geen sprake zal zijn.

gezien is 13% groter dan 2017, met minder voorstellingen.
De bezettingsgraad is dus toegenomen. ICK weet nieuw

BATEN

publiek te bereiken op festivals of culturele manifestaties. De
organisatoren van dit soort evenementen zijn echter niet zo
kapitaalkrachtig of hebben hoge kosten, die zij dan verrekenen

De eigen inkomstenquote (EIQ 2018: 27%) ligt door lagere

met de artiest. Voorstellingen met veel impact doordat zij een

publieksinkomsten in 2018 boven het niveau van 2017 (24%). De

nieuw, minder kapitaalkrachtig publiek weten te bereiken,

norm van de Gemeente Amsterdam voor de EIQ is 25%; de EIQ

brengen meestal het minste op.

van ICK ligt daar dus boven.
De sponsoring en baten uit coproducties zijn in 2018 beïnvloed
Het FPK beoordeelt ICK in de periode 2017-2020 niet op

door het uitstel van DISAPPEARANCE, een voorstelling met

de EIQ, maar op de andere inkomstenquote (AIQ). Het FPK

hoge inkomsten qua sponsoring en coproductiebijdragen.

hanteert voor de hoogte van de AIQ een rekenregel waarin

In 2019 moet dat leiden tot baten, waarvoor de voorbereidende

de verhouding tussen de grote respectievelijk midden/kleine

werkzaamheden plaatsvonden in 2018 en/of nieuwe initiatie-

zalen in de toegekende subsidie bepalend is. De norm voor de

ven zullen worden genomen. De overige inkomsten liggen

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

in 2018 op het niveau van 2017.

Het FPK hanteert bovendien de regel dat, anders dan voor
Nederlandse coproducties, niet de volledige inkomsten van

De bijdragen uit private middelen ter waarde van € 55.000 zijn

coproducties met BNM mogen worden toegerekend. ICK heeft

door het VSBfonds en het BankGiro Loterij Fonds ter beschik-

dit in ogenschouw genomen in 2018 een AIQ behaald van 63%.

king gesteld voor de programmering rondom ZIEL | ROUH. Van

ICK heeft in 2018 een AIQ behaald van 62%. Dit is in lijn met

Stichting Ammodo is € 25.000 van de totale bijdrage aan ICK

de AIQ in voorgaande jaren: in de periode 2013-2016 was de

voor onze grote producties toegerekend aan de creatie van

gemiddelde AIQ 65%.

DISAPPEARANCE.

ZIEL | ROUH is in het theaterseizoen 2018-2019 goed verkocht.

Per saldo hebben al onze inspanningen in 2018 geresulteerd in

De verdeling over de beide boekjaren is echter scheef. In 2018

een bedrag aan eigen inkomsten van € 446.786 (begroot:

voerden wij deze nieuwe productie 3 keer op; in 2019 zal de

€ 664.361; 2017: € 409.333).

teller naar verwachting uitkomen op 14 voorstellingen. Tevens
moest de voor 2018 geplande première van DISAPPEARANCE

De structurele subsidie van het FPK ligt in 2018 (€ 609.232)

door omstandigheden worden uitgesteld. De première heeft

iets boven begroting (€ 585.800) dankzij indexatie van de

uiteindelijk op 15 februari 2019 in Luxemburg plaatsgevonden.

subsidie. De structurele subsidie Amsterdam (2018: € 675.068)

Beide gebeurtenissen trokken een behoorlijke wissel op de

is dankzij indexatie ten opzichte van 2017 licht toegenomen

publieksinkomsten 2018, maar zullen in 2019 dus zorgen voor een

(€ 665.742). Ten opzichte van begroot blijft deze achter doordat

sterke verbetering van deze inkomsten. Gerekend over de hele

de subsidie voor huisvesting (nog) niet is ontvangen. De overige

kunstenplanperiode verwachten we de eigen inkomstenquote te

subsidies uit publieke middelen betreffen de EU-subsidie voor

halen.

het educatieproject REFLEX (€ 18.252). Het totaal aan publieke
subsidies en bijdragen in 2018 ligt op niveau.

In 2017 is al geconstateerd dat de eigen inkomsten onder druk
staan en dat het lastig is de begrote bedragen te realiseren.
Dat is ook in 2018 het geval, zelfs nog in sterkere mate. Hiervoor
zijn toen een aantal oorzaken benoemd: (1) de algehele trend
in Nederland dat de uitkoopsommen die voor dansvoorstellingen worden betaald jaar op jaar verder dalen; (2) tegenvallende
JAARVERSLAG 2018 / ICK AMSTERDAM
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LASTEN

ICK danste in 2018 41 voorstellingen in de grote zalen en 55 in

Het totaal aan beheerlasten neemt af. De personeelsbegroting

en 52 in midden/kleine zalen. De overprestatie op de kleine zaal

was nog gebaseerd op een bezetting van een financieel manager
voor vijf dagen per week en een zakelijk intendant voor één dag
per week. In april 2017 is echter een adjunct directeur aangetrokken voor 4 dagen per week (1 januari 2018: 36 uur), die met
ingang van diezelfde datum voor 50% wordt toegerekend aan
de activiteitenlasten. De financieel manager werkt met ingang
van 1 april 2018 3 dagen per week. Daarnaast ging de begroting
van de materiële beheerlasten nog uit van huisvesting in het
centrum van Amsterdam, terwijl ICK eind 2016, vooruitlopend op
de huisvesting in Theater de Meervaart, naar het Talentenhuis in

midden/kleine zalen. Begroot zijn 48 voorstellingen in grote zalen
kan hiermee niet gedurende de looptijd van het kunstenplan
gecompenseerd worden. De onderprestatie in de grote zalen
kan wel over het geheel van de jaren 2019-2020 goedgemaakt
worden. Het FPK beoordeelt ICK namelijk op de totale prestaties
in de periode 2017-2020. Zo nodig wordt aan het FPK een
bijstelling van de subsidie gevraagd door het aantal grote zalen
naar beneden te laten bijstellen en het aantal midden/kleine
zalen naar boven. Het totaal aantal voorstellingen van 100 blijft
dan gehandhaafd, maar doordat voor een voorstelling in een
midden/kleine zaal minder subsidie wordt ontvangen, wordt het

Osdorp is verhuisd, alwaar een lagere huur wordt betaald.

totale subsidiebedrag van het FPK in dat geval lager.

De activiteitenlasten (personeel en materieel) in 2018 liggen net

De bezoekers waren als volgt verdeeld: 6.538 in Amsterdam

als vorig jaar 17-18% onder begroot. Deze lasten variëren deels
met de inkomsten; de oorzaak voor de lagere lasten is dan

(2017: 5.755), 5.810 in de rest van Nederland (2017: 4.424) en
11.234 in het buitenland (10.662). We zijn blij met de stijging

gelegen in de mindere publieksinkomsten.

van het aantal bezoekers op alle fronten, en gaan uit van een

Per saldo laat ICK in 2018 een exploitatie zien die sluit met

publieksontwikkeling in zijn algemeenheid en in de regio in het

een tekort van € 8.515.

Prestaties

verdere positieve ontwikkeling in de jaren 2019 en 2020. De
bijzonder zijn belangrijk aandachtspunten voor ICK.
Waar de prestaties op het gebied van publieksbereik met
reguliere voorstellingen achter blijft bij de verwachtingen (hoewel
de zaalbezetting is gestegen) bereikte ICK Amsterdam in 2018

ICK heeft in 2018 in totaal met 96 voorstellingen door het

wederom meer kinderen, jongeren en volwassenen met activitei-

binnen- en buitenland getoerd. Er vonden 37 voorstellingen

ten op het gebied van talentontwikkeling, educatie, en research.

in de standplaats Amsterdam (2017: 29) en 25 in de rest van

Allemaal activiteiten die niet meetellen in de prestaties voor het

Nederland plaats (2017: 43). De overige 34 voorstellingen,

fonds, maar voor Amsterdam des te belangrijker zijn. We zijn

evenveel als in 2017, werden gegeven in het buitenland.

actief in alle fasen van talentontwikkeling, en bereikten daarmee
4028 Mensen met 220 activiteiten, wederom een stijging.

In de aanvraag 2017-2020 is aangegeven dat dit er in totaal
100 zouden zijn: 19 in de standplaats, 40 in de rest van

We bereikten leerlingen op met name PO met specifieke

Nederland en 41 in het buitenland. In 2018 hadden dus relatief

projecten, HBO met workshops en curriculum bijdragen op

veel speelbeurten in Amsterdam plaats, waarmee de trend is

opleidingen, en volwassenen, met inleidingen, nagesprekken

doorgezet, dat ICK, omdat zij huisgezelschap is van Theater de

met open classes. We begeleidden daarnaast veel meer

Meervaart, haar aanwezigheid in dat stadsdeel verder heeft

makers in hun ontwikkeling. We hadden in 2018 geen

geïntensiveerd. We hebben in Amsterdam bovendien op veel

projecten voor VMBO.

verschillende plekken gespeeld. Van Bijlmer Parktheater tot
Dansmakers en CC Amstel hebben we alle hoeken van de
stad gezien. De nadruk blijft op Nieuw-West.
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ORGANISATIE
Raad van Toezicht
Naam
Leo Smits

Diana van Everdingen

Sir Brian McMaster

Jan Docter

Gül Poslu

functie

rooster van aan- en aftreden

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 30-01-2012

voormalig directeur PBLQ, voormalig lid Raad van

herbenoeming: 30-01-2015

Bestuur Getronics en oud-directeur Berenschot

2e herbenoeming: 30-01-2018

voorzitter

aftreden 30-01-2021

diverse toezichthoudende en bestuursfuncties,

benoeming: 30-01-2012

voormalig advocaat en bestuurslid Stibbe Advocaten en

herbenoeming: 30-01-2015

Notarissen

2e herbenoeming: 30-01-2017

secretaris en vertrouwenspersoon

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

voormalig bestuurslid van Booking.com en Getronics

herbenoeming: 22-09-2018

algemeen lid

aftreden 22-9-2021

directeur institutionele klanten NN Investment Partners

benoeming: 1-12-2018

algemeen lid en lid auditcommissie

aftreden of herbenoeming: 1-12-2021

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 2018 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 Nationale Opera en Ballet Fonds
— 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
Gül Poslu	— Directeur institutionele klanten NN Investment Partners
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Bestuur/directie
Naam

functie

nevenfuncties in 2018

Emio Greco

artistiek en algemeen directeur/bestuurder

Algemeen directeur van Ballet National de Marseille

aangetreden als statutair bestuurder per 30
januari 2012
Pieter C. Scholten

artistiek en algemeen directeur/bestuurder

Algemeen directeur van Ballet National de Marseille

aangetreden als statutair bestuurder per 30
januari 2012
Maritska Witte

adjunct directeur

Bestuurslid Stichting de Tekstsmederij

aangetreden per 1 april 2017

Lid Raad van Toezicht basisschool Klein Amsterdam

De bezoldiging van directie/bestuur wordt bepaald door de Raad van Toezicht en voldoet aan de WNT-norm 2018.
Gedetailleerde gegevens over bruto salarissen, onkostenvergoedingen en pensioenpremies van de statutaire directie
zijn opgenomen in de jaarrekening 2018.

Medewerkers
FAIR PRACTICE
De bezoldiging van directie/bestuur wordt bepaald door de
ICK Amsterdam onderschrijft de waarden die worden uitgedra-

raad van toezicht en voldoet aan de WNT-norm 2018. De leden

gen in de Fair Practice code. Concreet vertaalt zich dit in het

van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. Gedetailleerde

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

gegevens over bruto salarissen, onkostenvergoedingen en

in raad en daad uitdragen van het solidariteitsbeginsel, door

pensioenpremies van de directieleden zijn opgenomen in de

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

jaarrekening 2018.

samenwerking met andere organisaties en talentontwikkeling.
Door in de hele keten steeds te kijken waar we waarde kunnen

Waar dat bijdraagt aan de persoonlijke en professionele

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

ontwikkeling van medewerkers en freelancers worden

reden aspirant lid geworden van de NAPK. Onze inzet voor

mogelijkheden geboden voor coaching, cursussen en andere

duurzaamheid vertaalt zich in het - vrij uniek in de sector -

vormen van ondersteuning. De post office management is

in dienst nemen van onze dansers. Hierdoor hebben we de

een werkervaringsplek, die in alle gevallen heeft geleid tot

mogelijkheid dansers continuïteit en zekerheid te bieden,

een baan in de sector. Momenteel wordt de post bezet door

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

Thembi Isaacs, die hiermee een re-integratietraject buiten

ontwikkeling van nieuw vormen. Ook kunnen we hierdoor

haar oorspronkelijke organisatie aan het afronden is. Stagiairs

ontwikkelde producties als repertoire benaderen en dus een

worden niet ingezet voor taken die bij een vaste functie horen,

langer leven geven dan bij het inzetten van freelancers.

met uitzondering van de dansers, waarvan een groot aantal
doorstroomt in het ensemble.

Sinds begin 2015 is de CAO Theater en Dans algemeen
verbindend verklaard voor de sector, met uitzondering van de

In het kader van een veilige werkomgeving is er een vertrou-

pensioenregeling. ICK volgde daarvoor in haar bezoldigingsbe-

wenspersoon aangesteld (Diana van Everdingen, lid RvT), en

leid reeds de CAO Dans richtlijnen, maar sinds 2015 past ICK

zijn we via NAPK aangesloten bij Mores.online.

de CAO in zijn geheel toe. Verder is ICK lid van het NAPK.
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ONTWIKKELINGEN IN HET
PERSONEELSBESTAND

CODE CULTURELE DIVERSITEIT
Het ICK dansers ensemble is altijd internationaal georiënteerd.

We hebben in 2018 van een aantal mensen afscheid moeten

Het lichaam in opstand kan nauwelijks verbeeld worden zonder

nemen. In het dansers ensemble hebben wat wisselingen

de veelvormigheid en veelkleurigheid van het lichaam te tonen.

plaatsgevonden. Sedrig Verwoert heeft gekozen voor zijn ont-

We spreken dan ook liever van inclusiviteit. In het ensemble is

wikkeling als choreograaf, maar blijft als freelancer verbonden

daarom altijd sprake van diversiteit. In 2018 werden vrijwel alle

voor de tournees van lopende voorstellingen. Kim Amankwaa

nieuwe functies, van kantoor tot marketing tot RvT, ingevuld

is ook teruggekomen als freelancer voor de voorstelling NEXT.

door medewerkers met een niet-westerse achtergrond.

Helena Volkov gaat verder studeren. Voorjaar 2019 worden
audities gehouden voor een aantal nieuwe dansers. Er is in

Met ZIEL | ROUH, samen het Amsterdams Andalusisch Orkest

ieder geval een danser uit Marseille die graag deel wil uitmaken

gemaakt, hadden we in 2018 een productie in huis die heeft

van het ensemble van ICK.

geleid tot een groot en divers publiek. Het was een inspirerende
samenwerking waar we in het volgende kunstenplan graag een

Als community manager werd Sohrab Bayat aangenomen.

vervolg aan geven. De voorstelling wordt nog steeds gevraagd
en we zijn nu bezig een speciale schoolvoorstelling vorm te
geven.
Onder inclusiviteit valt ook de samenwerking met Dance
Connects, waar we in een langere lijn met elkaar werken aan
het toepassen van de DS/DM voor een oudere groep deelnemers van zestigers en zeventigers.
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
GOVERNANCE CODE CULTUUR
ICK past de Governance Code Cultuur toe en heeft gekozen voor het raad-van-toezicht model. In 2018 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). Per 1 december 2018 werd de Raad van Toezicht verrijkt met de komst van Gül Poslu. Zij is directeur institutionele klanten bij NN
Investment Partners. Met haar financiële en institutionele expertise is Poslu een waardevolle bijdrage aan de samenstelling van de Raad.
Jan Doctor werd in 2018 voor de laatste termijn herbenoemd. Hierbij is gelet op de profielschets van de Raad van Toezicht en op het
functioneren binnen de actuele omstandigheden. In 2019 wordt tevens gezocht naar een vervanger voor Brian Mc Master, die dat jaar
aftreedt.
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. Voor 2018 passen we reeds de Code 2019 toe, waarin de 8 codes worden
gevolgd via het principe pas toe en leg uit.
Op de website van ICK is, naast de voor de ANBI-status verplichte informatie, de voor de toepassing van de Code relevante informatie
weergegeven.
1.	
De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
· 	In het hoofdstuk over Impact hebben directie en medewerkers gereflecteerd op de toegevoegde waarde van ICK Amsterdam. De
Raad van Toezicht is er van overtuigd dat het gezelschap waarde weet te creëren door nieuwe creaties, overdracht via educatie
en talentontwikkeling en door middel van de unieke positie die het inneemt op het gebeid van onderzoek naar manieren om
repertoire ook voor de toekomst te behouden.
2.	
De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. De organisatie volgt de
aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.
· 	Bestuur, medewerkers en Raad van Toezicht zijn doordrongen van het belang van transparantie, fair practice, diversiteit en
handelen daarnaar. De positie van ICK Amsterdam als A-Bis gezelschap schept in dat opzicht verplichtingen, waar de organisatie
zich bewust van is. De governance van ICK is regelmatig onderwerp van bespreking tijdens vergaderingen van de Raad van
Toezicht van ICK.
3.	
Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
· 	Met name met betrekking tot de dubbelrol van de directeur/bestuurders als directie van Ballet National de Marseille is overleg
geweest. Voor ICK golden al specifieke regels met betrekking tot coproduceren en toerekenen van inkomsten uit coproducties.
Wijzigingen in nevenfuncties zijn onderdeel van de gesprekken.
4.	
Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden en handelen daarnaar.
· 	In de vergaderingen van de RvT is regelmatig de taakverdeling aan de orde geweest tussen Raad en bestuur.
5.	
Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
· 	De directeur/bestuurders van ICK Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de organisatie, en hebben een de algemene dagelijkse
leiding gedelegeerd aan de adjunct directeur. In gezamenlijk overleg wordt het functioneren van de organisatie besproken, en
uiteindelijk wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.
6.	
Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
· 	De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor het realiseren van een grote hoeveelheid activiteiten, ondanks beperkte
middelen, en gelijktijdig voldoen aan de regels van fair practice.
7.	
De Raad van Toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
· 	Leden van de Raad hebben in 2018 individuele en gezamenlijke gesprekken gevoerd met de leden van de directie waarin hun
functioneren aan de orde is geweest. Ook hebben zij onderling, in afwezigheid van bestuur of medewerkers hun eigen functioneren en dat van de organisatie besproken.
8.	
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
· 	De Raad van Toezicht is zorgvuldig in het zoeken naar nieuwe leden. Voor elke positie wordt een profiel opgesteld, en worden met
verschillende kandidaten gesprekken gehouden.
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VERGADERINGEN
De Raad van Toezicht kwam in 2018 4 keer plenair bijeen met de directie: op 5 januari, 11 juli, 9 september en 29 november. Van deze
vergaderingen is verslag gelegd.
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 financieel 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 2017 en de begroting voor 2018. Jaarlijks bespreekt een
afvaardiging van de Raad van Toezicht (auditcommissie) 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 2017. Tijdens de vergaderingen zijn
onder andere de strategische ontwikkelingen in 2017 tot 2020 besproken, de artistieke ontwikkelingen, de voortgang van de prestaties,
de marketing, de 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. Ook is de samenwerking met Ballet
National de Marseille diverse malen besproken, en in de tweede helft van het jaar de beëindiging daarvan. 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 PRESTATIES
De Raad van Toezicht constateert dat ICK in 2018 de begrote activiteiten ten aanzien van haar cultuurprestatie niet in alle opzichten
heeft gerealiseerd. Het aantal speelbeurten loopt licht achter op de prognose. Ondanks deze lichte daling zijn meer bezoekers bereikt.
De eigen inkomstenquote ligt met 27% onder de prognose maar boven de norm van de Gemeente Amsterdam. De andere inkomsten
quote, waar we door FPK op worden afgerekend, ligt met 63% meer net onder de norm. Met name op het gebied van educatie en
talentontwikkeling, heeft ICK haar verantwoordelijkheid als A-BIS gezelschap van de stad Amsterdam genomen. En de Raad is dan
ook verheugd dat jaar op jaar meer scholieren, studenten en bezoekers kennis maken met de rijke projecten van ICK. Het team heeft
daarnaast een groot aantal makers kunnen helpen hun ontwikkeling vorm te geven.
ICK Amsterdam heeft in 2018, net als in 2017, licht ondergepresteerd in de grote zaal, en overgepresteerd in de kleine. De reeds
geboekte speelbeurten voor de komende jaren sterken ons echter in het vertrouwen in een stijgende lijn, met in 2019 zeker 50 grote
zalen. Over het gehele kunstenplan gerekend gaan we er daarom van uit dat de prestatienormen gehaald worden. We zijn verheugd dat
er al dit jaar, ondanks de genoemde onderprestatie, een forse stijging van het aantal bezoekers te zien is.
De Raad bedankt directie en medewerkers voor de plezierige samenwerking en hun grote inzet en betrokkenheid. Daarnaast dankt de
Raad het Fonds Podiumkunsten, de gemeente Amsterdam, de particuliere fondsen VSB, Bankgiroloterij en Ammodo, en Creative Europe
voor hun bijdragen.
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 (lid auditcommissie)
Gül Poslu, Algemeen lid Raad van Toezicht (lid auditcommissie)
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