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Stichting Urban Resort creëert ruimte voor de vernieu-
wers in de stad. Wij zijn een professionele Not-for-Profit 
speler in Amsterdam voor de realisatie en exploitatie 
van betaalbare woon- en werkruimtes (broedplaatsen) 
voor de Amsterdamse kunstenaars en andere creatieve 
beroepsbeoefenaars.

Gedurende het jaar heeft Urban Resort drie nieuwe 
broedplaatsen opgestart met een gezamenlijke opper-
vlakte van 1.767 m2: STUART, REMISE en KOCH. Inmiddels 
hebben in totaal 47 nieuwe huurders zich in de ruim-
ten gevestigd. Het bestuur is er tevreden over, dat het 
ondanks de overspannen vastgoedmarkt gelukt is om 
deze drie nieuwe broedplaatsen aan Amsterdam toe te 
voegen. 

Maar deze uitbreiding is in onze ogen een druppel op de 
gloeiende plaat. De druk op de woon- en werkruimte in 
Amsterdam is nog nooit zo groot geweest. Zowel de lage 
inkomensgroepen als (startende) autonome kunstenaars 
komen steeds moeilijker in aanmerking voor een plek in 
de stad. De broedplaatsen die nu worden neergezet, vind 
je bijna uitsluitend in de transformatiegebieden voor een 

korte periode. Na deze transformatie verdwijnen die uit 
beeld. Dat is jammer.

Een gebundelde inspanning vanuit creatieve milieus in 
samenwerking met de Gemeente Amsterdam, woning-
bouwcorporaties en particuliere vastgoedbedrijven is 
essentieel om het schreeuwende tekort aan woon-en 
werkruimte voor de vernieuwers in te lopen. 

We hebben dan ook als Urban Resort een missie. We wil-
len een alliantie smeden voor een grootschalige uitbrei-
ding van de (nieuwbouw-)broedplaatsen in Amsterdam. 
Een uitbreiding die zoveel mogelijk ten gunste komt van de 
nieuwe generatie kunstenaars en creatieven in de stad, 
zonder verdringing van de huidige generatie huurders. 
Nieuwe broedplaatsen die zich kenmerken door een open 
en toegankelijk karakter en een divers gebruik, met ruimte 
voor talentontwikkeling, experiment, programmering en 
grote mate van eigen beheer door gebruikers. 

Duco Stadig - Voorzitter van het bestuur
Hans Balhuizen - Benningmeester
Zafer Yurdakul - Directeur

1. VOORWOORD

�VlugtRoute Broedplaats de Vlugt © Gino Kleisen Photography

Een gebundelde inspanning vanuit creatieve 
milieus in samenwerking met de Gemeente 
Amsterdam, woningbouwcorporaties en 
particuliere vastgoedbedrijven is essentieel 
om het schreeuwende tekort aan woon-en 
werkruimte voor de vernieuwers in te lopen.
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Urban Resort is een stichting die draait om het mogelijk 
maken van kunst en de creatieve industrie in Amsterdam. 
Het doel van Stichting Urban Resort Amsterdam in het 
algemeen is het versterken, bevorderen en verdiepen van 
het culturele klimaat in Amsterdam. 

Een bloeiend cultureel leven is een verrijking voor de stad. 
Maar de ruimte voor creatieven komt steeds meer onder 
druk te staan. Urban Resort komt op voor het voortbe-
staan van betaalbare werk- en woonplekken en realiseert 
zoveel mogelijk vierkante meters voor kunst en makers in 
de stad. En door in gesprek te gaan met gemeente en de 
vastgoedsector doen we alles om dit onderwerp op de 
kaart te zetten.

Urban Resort fungeert als de verbindende schakel tussen 
ruimte en makers, tussen beleid en uitvoering en tussen 
kantoorgebouw en kunstenaar. 

De kernactiviteiten van Urban Resort zijn: 

• Betaalbare huisvesting voor kunstenaars en creatie-
ven in de stad

• Coaching van broedplaatsen

• Programmering en publieksbereik

Dat doen we door te faciliteren en te programmeren. 
We faciliteren in de vorm van het ontwikkelen, verhuren 
en beheren van betaalbare werkruimten (‘broedplaatsen’) 
aan geselecteerde makers. 
We zorgen ook voor een productieve sfeer in onze pan-
den, door het coachen van broedplaatsontwikkelaars en 
het creëren van onderlinge verbinding. 
En in de broedplaatsen dragen we bij aan de realisatie 
van een creatieve programmering. 

2. KERNACTIVITEITEN VAN URBAN RESORT                                                                                          

�Intrek huurders Broedplaats Stuart december 2018 © Renata Chede Photography

Een bloeiend cultureel leven is een verrijking 
voor de stad.
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Amsterdam wordt drukker en groter. Ruimte is schaars. 
De prijzen van vastgoed rijzen de pan uit en elke vrije 
vierkante meter wordt opgeëist. Het grote risico van de 
huidige hoogconjunctuur in het vastgoed, is dat minder-
draagkrachtigen buiten het net vissen. De stad wordt 
onbetaalbaar. Omdat kunst en cultuur van onschatbare 
waarde zijn voor het grootstedelijk leefklimaat, is het van 
groot belang dat er partijen zijn die minder kapitaalkrach-
tige creatieven meenemen in deze stroom. 

Stichting Urban Resort ontwikkelt en beheert broed-
plaatsen voor kunstenaars, ambachtslieden, zzp’ers en 
starters. We bieden plekken om te werken en vrijuit te 
experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk 
vlak. Een plek waar de huur laag is en de betrokkenheid 
hoog. Waar reusachtige installaties en miniatuurtheater 
ontstaan. Waar ruimte is om een festival te organiseren, 
spontaan de buren op de koffie te vragen, maar waar ook 

de rust is voor geconcentreerd monnikenwerk. En waar 
Amsterdammers samenleven met Nieuwe Amsterdam-
mers. Samen houden we op die manier de stad toeganke-
lijk en divers.

Van grotere instellingen zoals De Appel en Zina Platform, 
tot net afgestudeerden: voor allerlei soorten makers, 
kunstenaars en culturele organisaties proberen we een 
passende werkruimte te realiseren. En waar het kan ook 
woon- werkruimte. Want bij veel makers is werken en 
leven intens met elkaar verbonden. 

Urban Resort ziet gebouwen als instrument om bij te 
dragen aan een bloeiend cultureel landschap. En door 
het faciliteren, beheren, inrichten en programmeren van 
culturele ruimte in de stad, draagt Urban Resort daaraan 
bij.

3. BETAALBARE HUISVESTING VOOR 
KUNSTENAARS EN CREATIEVEN IN DE STAD                                    
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Broedplaatsen Amsterdam 2019

0–25 ruimtes
250–1800 m2
 

Andere broedplaatsen
 

Urban Resort
broedplaatsen
 

1 ACTA  65 ruimtes |  7500 m²   2 Costa Rica  6 |  280 m²   3 De Heining  36 |  1800 m²   4 De Vlugt  30 |  3000 m²   5 Fort Knox  9 | 410 m²   6 HW10  24 |  1500 m²   7 Koch  24 |  480 m²
8 Lely  77 | 5030 m²   9 Lizzy  11 | 438 m²   10 Remise  4 | 380 m²   11 Rietwijker  12 | 840 m²   12 Stuart  19 |  660 m²   13 SUP  86 |  4100 m²   14 Tugela 85  xx |  820 m²    15 VKG  76 |  3520 m²   
16 Westerdok  15 |  1800 m²    17  Wijk 7  16 |  1450 m²
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25–50 ruimtes
3000–5000 m2
 

50–100 ruimtes
3500–8500 m2
 

100–250 ruimtes
8500–16000 m2
 

Verwachte ontwikkeling van broedplaatsen in Amsterdam

1 Acta 65 | 6043 m²  | 2 Costa Rica 6 | 286 m²  | 3 De Heining 36 | 1800 m²  | 4 De Vlugt 30 | 3000 m² | 5 Fort Knox 9 | 517 m² | 6 HW10 25 | 1516 m² | 7 Koch 24 
| 600 m² | 8 Lely 77 | 7256 m² | 9 Lizzy 11 | 439 m² | 10 Remise 4 | 374 m² | 11 Rietwijker 12 | 1055 m² | 12 Stuart 19 | 793 m² | 13 SUP 81 | 3371 m² | 14 Tugela 85 | 
682 m² | 15 VKG 76 | 3167 m²  | 16 Westerdok 17 | 1613 m² | 17 Wijk 7 1 | 1384 m²
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In 2018 had Urban Resort 24 procent (33.900m2) van de 
totale Broedplaats-m2 binnen het Broedplaatsenbeleid 
van de Gemeente Amsterdam in haar beheer.

De broedplaatsen in Amsterdam zijn meestal tijdelijk, met 
een loopduur van drie tot vijf jaar. Bij ongewijzigd beleid 
is de verwachting dat in de periode 2019-2022 vijftien 
broedplaatsen in de stad verdwijnen. De beschikbare 
ruimte voor makers krimpt dan van 143.000 naar 109.000 
vierkante meter.

Risico’s en kansen

Binnen de hierboven geschetste contouren opereerde de 
stichting in 2018. In het komende jaar zal de situatie heel 
anders zijn. Dat brengt een aantal beperkingen met zich 
mee, maar ook een aantal nieuwe mogelijkheden. Voor 
wat betreft beide aspecten stippen we de belangrijkste 
punten aan.

• Risico’s:
- De gemeente is minder bereid maatschappelijk vast-
goed ter beschikking te stellen voor broedplaatsen. Er zijn 
andere beleidsdoelen met meer prioriteit.

- Woningbouwcorporaties en ontwikkelaars bieden 
steeds minder vastgoed aan tegen redelijke huurprijzen 
voor sociale, maatschappelijke of artistieke initiatieven.

- Een aantal panden van Urban Resort hebben huurcon-
tracten die per jaar opzegbaar zijn (HW10 en FORT KNOX).

- Bij de VLUGT, WIJK 7 en LELY lopen de huurcontracten 
binnen 1,5 jaar af en het is nog onbekend of voor deze 
panden verlenging georganiseerd kan worden.

- Bij een aantal andere panden lopen de contracten af 
vanaf 2021, zie daarvoor het overzicht kerncijfers.

- Toenemende concurrentie door flex-verhuurders die 
geen zelfstandige werkruimte maar ad-hoc werkplek 
verhuren  

• Kansen:
- Door de hoge huurprijzen nemen ontwikkelaars vaker min-
der aanvangsrendement bij de start van een nieuw project.

- De panden die een duurzaamheidsinvestering nodig 
hebben en die ongewild zijn bij ontwikkelaars, kunnen ter 
beschikking komen voor broedplaatsen.

- Er is een start gemaakt met uitschrijven van tenders 
waarbij in toekomstige Amsterdamse nieuwbouw broed-
plaatsen opgenomen worden.

- Beleidsmatig is er meer nadrukkelijk te komen liggen op 
de woonfunctie koppelen aan de broedplaatsfunctie.

- In de ontwikkelingstaak meer prioriteit leggen op het 
verwerven van panden in samenwerking met partners of fi-
nanciers met betrekking tot de lange termijn doelstellingen.

�

3. BETAALBARE HUISVESTING VOOR 
KUNSTENAARS EN CREATIEVEN IN DE STAD                                    

Broedplaats Remise, Amsterdam Centrum  
© Renata Chede Photography

Urban Resort fungeert als de verbindende 
schakel tussen ruimte en makers, tussen 
beleid en uitvoering en tussen kantoorgebouw 
en kunstenaar.
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3. BETAALBARE HUISVESTING VOOR 
KUNSTENAARS EN CREATIEVEN IN DE STAD                                    

Pand Looptijd VVO Huurders Mede huurders Tarief m2 jaar Maximale Omzet

1    HW10 31/12/2019 1.516 25 36 46 70.200
2    Lely 31/12/2019 7.256 77 96 51 370.000
3    De Vlugt 01/04/2020 3.000 30 68 36 108.250
9    Fort Knox 01/10/2020 517 9 4 81 41.800
4    Wijk 71 31/12/2020 1.384 1 18 nvt nvt
8    Volkskrant2 01/06/2021 3.167 76 80 nvt nvt
5    Lizzy 30/04/2022 439 11 8 95 41.800
6    Surinameplein 07/09/2022 3.371 81 58 117 394.000
7    Remise3 15/04/2023 374 4 6 0 0

10    Koch3 01/10/2023 600 24 10 0 0

11    Acta 30/09/2024 6.043 65 130 55 334.900
12    Westerdok 31/10/2024 1.613 17 50 98 157.900
13    Stuart3 09/01/2028 793 19 8 0 0
14    Rietwijker 30/06/2028 1.055 12 16 33 35.000
15    Costa Rica 31/08/2036 286 6 6 80 23.100
16    Tugelaweg 85 eigendom 682 1 24 44 29.900
17    De Heining eigendom 1.800 36 48 52 94.000
18    Projecten A'dam1 nvt nvt nvt nvt nvt 67.500

Totaal 33.896 494 666 1.768.350

KERNCIJFERS 2018

Toelichting bij de tabel
1. Wijk 7 is een project binnen de stichting Urban Resort 
Amsterdam
2. Voor het Volkskrantgebouw is een managementover-
eenkomst voor het beheer en de verhuur met stichting 
Broedplaats Volkskrantgebouw.
3. Broedplaatsen De Remise, Koch en Stuart zijn in 2018 
in beheer genomen, de exploitatie startte per 01-01-2019
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Wanneer er een nieuw pand onder het beheer van Urban 
Resort komt, wordt er in eerst instantie een uitgebreide 
scan gedaan van het gebouw, de buurt en de wijk. Urban 
Resort onderzoekt welke toegevoegde waarde kunst en 
cultuur kan bieden op die specifieke locatie. Op basis 
daarvan wordt een visie samengesteld op het gebouw, 
met daarin beoogde doelstellingen en kernactiviteiten. De 
visie dicteert de ideale invulling van het gebouw. Vanuit 
deze visie worden huurders geworven en geselecteerd. 

Al onze panden krijgen zo een geheel eigen sfeer, kernac-
tiviteit, signatuur en functie in de buurt. Per pand bouwen 
we aan unieke communities, die de start vormen voor een 
creatieve kruisbestuiving tussen de huurders onderling 
en in relatie tot de buurt. Zo bieden we de kunstenaars 
een platform om zelf een eigen programmering neer te 
zetten. En waar nodig draagt ook Urban Resort bij aan 
een inhoudelijke programmering. 

Broedplaatscoördinatoren

Elk gebouw heeft vanuit Urban Resort een zogenaamde 
broedplaatscoördinator. Deze coördinatoren zorgen voor 
het dagelijks beheer van de gebouwen mutatiebeheer, 
administratiebeheer en het facilitaire werk. Ze zijn ook de 
verbindende factor en het aanspreekpunt op elke locatie. 
Ze beheren bijvoorbeeld de succesvolle facebookgroe-
pen, waarin huurders met elkaar in contact komen, sturen 
nieuwsbrieven rond over wat er gebeurt binnen de broed-
plaats, organiseren ontmoetingen tussen de huurders, 
bijvoorbeeld in de vorm van borrels. En waar mogelijk 
faciliteert de broedplaatscoördinator uitwisselingen met 
de wijk en buurt.

4. COACHING VAN BROEDPLAATSEN                                                                                                             

�VlugtRoute Broedplaats de Vlugt © Gino Kleisen Photography

Per pand bouwen we aan unieke 
communities, die de start vormen voor een 
creatieve kruisbestuiving tussen de huurders 
onderling en in relatie tot de buurt.
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Plaatsen waar kunst gemaakt wordt, zijn lang niet altijd 
ook plaatsen waar kunst te zien is. Een beeldend kunste-
naar maakt in een atelier, maar exposeert in een galerie. 
Een theatergezelschap repeteert in een studio, maar 
treedt op in theaters. Deze kant van de kunsten blijft voor 
het publiek vaak onzichtbaar.

Urban Resort wil steeds meer toewerken naar een situ-
atie, waarin ook in de ‘kraamkamer van de kunsten’; de 
broedplaats en het atelier, interactie plaats kan vinden 
met een publiek. Dat doen we onder meer door in onze 
broedplaatsen geschikte plekken te realiseren waar inter-
actie plaats kan vinden en evenementen te ondersteunen. 

Programmering in de broedplaatsen vindt plaats in 
allerlei soorten en maten. Dit omdat elke broedplaatslo-
catie anders is op het gebied van het soort gebruiker, de 

5. PROGRAMMERING EN PUBLIEKSBEREIK                                                                                           

�

functie in de wijk en de buurt. Sommige broedplaatsen 
hebben een levendige, en sterk naar buiten gerichte 
community, andere hebben intern prachtige ruimtes 
waar van alles gebeurt op cultureel gebied. Weer 
andere openen af en toe hun werkruimte voor de buurt 
en geïnteresseerden. 

Omdat de ruimte voor broedplaatsen onder druk staat, 
is het belangrijk dat Amsterdam zich bewust is én 
blijft van het belang van deze culturele kraamkamers. 
Vandaar dat Urban Resort zich de laatste jaren steeds 
meer inzet op programmering. 
Urban Resort faciliteert ondersteunt al deze program-
mering soms in productie, altijd in promotie: we nemen 
de activiteiten in alle broedplaatsen mee in onze 
nieuwsbrieven en op onze website.

De Collectieve Reis door Broedplaats ACTA, Nieuw Nest #6 © Gino Kleisen Photography

Omdat de ruimte voor broedplaatsen onder 
druk staat, is het belangrijk dat Amsterdam 
zich bewust is én blijft van het belang van 
deze culturele kraamkamers. Vandaar dat 
Urban Resort zich de laatste jaren steeds 
meer inzet op programmering.
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ATELIER WESTERDOK
Ateliers Westerdok is een

De stichting Urban Resort heeft in 2018 de volgende acti- 
viteiten uitgevoerd:

•  Het in beheer hebben van 17 panden verspreid over 
Amsterdam

Aanvankelijk zag het er in 2018 slecht uit voor Urban Re-
sort: een aantal locaties leken op korte termijn te moeten 
sluiten. Zo zouden veel kunstenaars in één klap hun wer- 
kruimte verliezen, zonder uitzicht op nieuwe plekken op 
korte termijn. Gelukkig zijn de contracten van een paar 
panden verleng en is dat probleem voor de komende an-
derhalf jaar opgelost. Toch blijft de tijdelijke basis waarop 
Urban Resort broedplaatsruimte mag beheren een risico- 
factor.

Ondanks deze bedreigingen was er in 2018 ook een hoop 
goed nieuws.
Op donderdag 8 maart opende broedplaats LIZZY in de 
Pijp feestelijk haar deuren. En in 2018 heeft Urban Resort 
drie nieuwe gebouwen verworven en gereed gemaakt 
voor gebruik: Broedplaats REMISE in de Czaar Peterbuurt, 
Broedplaats STUART, Urban Resorts eerste broedplaats 
net buiten de stad in Diemen en Broedplaats KOCH in 
Watergraafsmeer. Hiervoor heeft Urban Resort in 2018 
met succes actief en gericht huurders geworven. Deze 
worden in 2019 officieel geopend.

•  Het uitvoeren van de beheer/managementcontract met 
SBC en SBV

Via een overeenkomst met Stichting Buurtcentra Amster- 
dam (SBC), voor het beheren en onderhouden van de 13 
panden die SBC in eigendom heeft, is er inmiddels voor 
de meeste een meerjaren onderhoudsplan en - begroting 
opgesteld.

Op basis van een managementovereenkomst met The 
Magnificent 8 BV en Stichting Broedplaats VKG (Volks- 
krantgebouw, SBV) is de coördinatie van de verhuur van 
de 75 ateliers in de achterzijde van het Volkshotel uitge- 
voerd.

6. ACTIVITEITEN URBAN RESORT IN 2018                                                                                           
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•  Programmering Urban Resort in 2018
Naast de zakelijke activiteiten, organiseerde Urban Resort 
zelf programmeringsactiviteiten en droeg bij aan het 
maatschappelijk debat rondom het broedplaatsbeleid.

VERKIEZINGSDEBAT – 7 MAART 2018 – 
PAKHUIS DE ZWIJGER
In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart 2018 organiseerde Urban Resort, samen met een 
reeks verwante organisaties, een broedplaatsen verkie- 
zingsdebat op woensdag 7 maart, in Pakhuis de Zwijger. 
Hier gingen toekomstige gemeenteraadsleden in discus- 
sie.

NIEUW NEST #6 – 18 MEI 2018 - RADION
Nieuw Nest is een ontdekkingstocht voor iedereen met 
interesse in kunst, cultuur en broedplaatsen in Nieuw- 
west. Nieuw Nest #6 is een initiatief van de CreAmClub en 
geprogrammeerd en georganiseerd door Stichting Urban 
Resort in samenwerking met RADION en de huurders van 
Broedplaats ACTA.

BEZOEK WETHOUDER MELIANI – 13 SEP- 
TEMBER 2018 – BROEDPLAATS DE VLUGT
Op donderdag 13 september bracht wethouder Meliani 
(o.a. cultuur en broedplaatsen) een kennismakingsbezoek 
aan broedplaats de VLUGT. Tijdens haar bezoek maakte 
zij kennis met de diversiteit van de VLUGT en ontmoette zij 
o.a. de mensen achter sociaal initiatief, Westside, nam ze 
een kijkje bij de training van danscollectief ICK en sprak 
ze onder het genot van thee en koekjes over thema's als 
collectiviteit en vrijheid met de dames van Zina Platform.

DE VLUGTROUTE - 6 OKT
Op 6 oktober 2018 gingen de deuren van Broedplaats DE
VLUGT open voor De Vlugtroute, een eenmalig minifesti-
val, georganiseerd door huurdres i.s.m. Urban resort,
met kunstroutes, communityworkshops, livemuziek, dj's,
eten, een goede borrel en interessante ontmoetingen. De
Vlugtroute was tegelijk een statement om de kracht van
de broedplaats te laten zien.

OPENING BROEDPLAATS LIZZY - 8 MAART
In maart 2018 werd Broedplaaats Lizzy feestelijk geopend
door toenmalig wethouder van cultuur Simone Kuken-
heim, met natuurlijk heel veel muziek optreden, workshops
en presentaties in de openstudio’s.
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• BROEDPLAATS ACTA
Het vroegere Academisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam, is sinds 2012 een creatieve broedplaats van 
Urban Resort. Broedplaats ACTA telt 64 hoofdhuurders en 
gemiddeld 190 mede-gebruikers. De huurders bestaan 
uit een diverse groep kunstenaars en andere creatieven 
uit verschillende kunstdisciplines en de creatieve sector. 
12 huurders hebben de mogelijkheid een woon-wer-
kruimte te huren. Daarnaast verbouwt de ACTA tuingroep 
groente en houdt ze bijen. Ook cultureel podium (inclusief 
24-uursclub), eetcafé en expozaal RADION is gehuis-
vest in deze broedplaats. ACTA heeft zich door de jaren 
ontpopt tot een plek waar mensen samenkomen om te 
creëren en te ontmoeten.  De OPEN ACTA is een initiatief 
van creatieve ondernemers uit de broedplaats, waarbij 
aansluiting wordt gezocht met de buurt.

NIEUW NEST #6: EEN COLLECTIEVE REIS 
DOOR BROEDPLAATS ACTA - 6 SEPTEMBER
Voor deze editie ontwikkelde Urban Resort, samen met 
broedplaats ACTAhuurders  een op maat gemaakte 
‘groepsreis’ waarin de veelzijdigheid en verbondenheid 
van onze broedplaats te zien was. Onder begeleiding van 
een inspirerende reisleider ontdekten de bezoekers in 
groepsverband verborgen locaties vol ongepolijste expe-
rimenten om te proeven, nieuwe samenwerkingen om te 
horen en recente ontwikkelingen om te zien. 
Werk van de onderstaande kunstenaars werd gepresen-
teerd:  

> Martin Sweers | Fotografie 
> Studio Teppo | Teppo Draw Along
> Ruben Pest | Audiovisuele verhalen
> José Montoya | Beeldende kunst en theater 
> JEDITAH & Yurki | Muziek 
> Anastasia Kostner | Dans en choreografie 
> Femke Melief Janssen | Beeldende kunst
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> Maarten van der Glas | Video en nieuwe media 
> Klaske Oenema | Analoge multimedia kunst
(+/- 150 bezoekers)

UNFRAMED POETRY & STORYTELLING : HI-
DDEN GEM - 20 DECEMBER
In de hal van ACTA is een intieme avond met poëzie en 
storytelling georganiseerd op 20 december 2018. Twee 
huurders uit de broedplaats nodigden schrijvers en voor-
dragers om hun werk te delen, en er was een open mic 
waar makers eigen werk konden delen.
(+/- 50 bezoekers)

MUZIEKLESSEN -  VAN DALEN EN HOGEN-
HUIS - DOORLOPEND
Drummer Bart-Jan Hogenhuis speelt in verschillende 
bands, waaronder zijn eigen Bart-Jan Hogenhuis Quartet 
en treedt daarmee op door het hele land. 
Studiogenoot Daniel van Dalen, is onder meer slagwerker 
bij ‘Fuse’ en de componist achter zijn eigen project Zosja. 

Van Dalen en Hogenhuis geven wekelijkse drumlessen in 
de stijlen jazz, pop, fusion en rock maar ook techniekles, 
aan kinderen, toekomstige Conservatoriumstudenten en 
volwassenen in hun studioruimte in ACTA. 

BEELDHOUWLESSEN – BENN SCHROER - 
DOORLOPEND
Benn Schroer is beeldhouwer en schilder. Hij geeft weke-
lijkse beeldhouwlessen in zijn studioruimte in ACTA. 

NAAICURSUSSEN – SEWING CHICKIES - 
DOORLOPEND
Bij de ‘Sewing Chickies’ worden al vele jaren naaicursu-
sen gegeven van zeer verschillend pluimage: lingerie, 
traditionele Koreaanse kleding, Marokkaanse jurken, een 
complete opleiding van de Modevakschool en kindernaai-
lessen. Er komen veel bewoners (en hun kinderen) uit de 
buurt op de lessen af. 

YOGALESSEN – BOUKJE CNOSSEN & ANA-
STASIA KOSTNER - DOORLOPEND
ACTAhuurders Boukje Cnossen en Anastasia Kostner ver-
zorgen wekelijkse Yogalessen voor huurders en gebrui-
kers van broedplaats ACTA en buurtbewoners. De lessen 
worden al enkele jaren in een van de zalen van RADION 
gehouden.

SCHILDERWORKSHOPS - NADINE SPRONK 
- DOORLOPEND
Nadine Spronk is beeldend kunstenaar. Haar schilderijen 
zijn een expressieve explosie en omschrijft dit zelf als een 
‘Neon Romantische’ stijl. Daarnaast heeft ze een duur-
zaam kleding- en stoffenlabel: ‘De nieuwe couture’.
Naast haar werk als beeldend kunstenaar geeft Nadine 
Spronk intuïtieve schilder workshops in haar studio. 

Collectieve Reis door Broedplaats ACTA, Nieuw Nest # 6 
© Gino Kleisen Photography
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LEDEN WERKPLEK 7 BORREL - TECHNOLO-
GIA INCOGNITA – DOORLOPEND
Technologia Incognita is een hackers-space in Amster-
dam. Een van de grootste in het land. De organisatie be-
staat uit meer dan 150 leden. Zij kunnen dagelijks terecht 
in de grote ruimte om daar (gezamenlijk) te werken aan 
projecten, elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. 
Elke woensdag organiseert de groep een ledenborrel. 

• BROEDPLAATS COSTA RICA
Op de kruising van de Oostelijke Handelskade en de 
Piet Heinkade, grenzend aan het IJ, vind je Broedplaats 
Costa Rica. Een intieme broedplaats met zes ateliers, en 
elf hoofdhuurders. Dat klinkt kleinschalig, maar er is een 
hoop reuring. In het gebouw Costa Rica vind je ook een 
sociëteit en woningen voor oudere kunstenaars, in een 
bijzondere mix met startende en ervaren kunstenaars; het 
Ramses Shaffy Huis. Samen met de broedplaats vormt 
het een verrassende combinatie van jong en oud, wonen 
en werken en ontmoeten en exposeren.

NACHT WERK - 16 FEBRUARI
Nacht Werk; op deze open studioavond toonden kunste-
naars uit de broedplaats nieuw werk (ontwerpen, glas 
in lood, fotografie, schilderkunst, tekenkunst, installaties, 
videowerk) geïnspireerd door de nacht. Dit onder het genot 
van een hapje en een drankje met live muziek van RAMSES 
IMPRO/ in samenwerking met het Ramses Shaffy Huis.
(+/- 60 bezoekers)

UI-FEMISME - 30 NOVEMBER
Kunstenaars en ontwerpers maakten nieuw werk geïn-
spireerd op het gedicht ‘Een Ui” van de Poolse dichteres/
schrijfster Wislawa Szymborska en toonden dat onder het 
genot van een hapje en drankje. Een open studioavond en 
expositie met fotografie, design, illustratie, schilderwerk, 
beeldend, film, kostuum, poëzie.
(+/- 70 bezoekers)

WORKSHOPS ANALOGE FOTOGRAFIE - ATE-
LIER JUNN - DOORLOPEND
In samenwerking met ‘De Rooij Fotografie’ kunnen cursis-
ten workshops analoge fotografie volgen bij broedplaats-
huurder Matthijs Uivel. 

• BROEDPLAATS FORT KNOX
Fort Knox aan de Zuider IJdijk in Oost, is een klein terrein 
met zelfgebouwde ateliers op het Zeeburgereiland. In 
2012 kreeg Urban Resort de plek in beheer. Fort Knox telt 
7 hoofdhuurders. Oude en nieuwe huurders hebben sinds 
die tijd Fort Knox gemaakt tot wat het nu is: een klein, cre-
atief paradijsje met negen hardwerkende, gemotiveerde 
kunstenaars en andere creatievelingen. In 2018 organi-
seerden zij geen openbare activiteiten.
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• BROEDPLAATS HEINING
Een kunstenaarskolonie in het Westelijk Havengebied, 
grenzend aan natuurgebied Spaarnwoude. Rode garage-
loodsen met zonnepanelen op de daken. De Heining biedt 
plek aan ‘vuile handen kunstenaars’, theatermakers en 
ambachtslieden. 
Broedplaats de Heining telt 35 hoofdhuurders en ge-
middeld 8 medegebruikers. De huurders bestaan uit 
een diverse groep kunstenaars en andere creatieven uit 
verschillende kunstdisciplines en de creatieve sector.

Sinds mei 2010 is Urban Resort eigenaar van de Heining. 
Dit is de eerste broedplaats in eigen bezit van de stich-
ting. We zijn hiermee de eerste broedplaatsontwikkelaar 
die vastgoed verwerft. Daarmee stellen we 36 werkplek-
ken voor het ruwe werk in Amsterdam voor altijd veilig.

HEINING IN HET ZONNETJE – 14 APRIL
Op zaterdag 14 april 2018 organiseerde Urban Resort, 
samen met verschillende huurders van de Heining, een 
mini open dag met de naam Heining in het Zonnetje. Aanlei-
ding was het 10 jarig jubileum van huurder Super Hallo van 
huurders Selina Houwing en Martijn Jansen, die  ook deze 
open dag mede-ïnitieerden. 
Deelnemers waren onder andere: Marjolein Innemee, Mar-
cus Staller, Paula Vermeulen en Salomon Engelsman. Ateliers 
werden opengesteld en Salomon maakte zijn befaamde 
reusachtige pan Paella voor alle huurders van de broed-
plaats en hun gasten. Super Hallo bouwde speciaal hun ‘DJ 
Frietmachine’ op voor de gelegenheid en brouwden speciaal 
voor het 10 jarig bestaan een een Super Hallo biertje met 
eigen etiket.
(+/- 60 bezoekers) 

• BROEDPLAATS HW10
Broedplaats HW10 is gevestigd in een oude school in 
Slotervaart. HW10 huisvest 24 werkruimten. De broed-
plaats telt 24 hoofdhuurders en ongeveer 26 medegebrui-
kers. De broedplaats heeft een levendige community, een 
ontmoetingsruimte, veel publieksactiviteiten en vervult 
een belangrijke functie voor de buurt. Denk aan een open 
atelierroute, yoga, vechtsport en workshops voor en door 
bewoners uit Slotervaart. Maar ook: naschoolse activitei-
ten voor kinderen in samenwerking met stichting HW10. 
HW10 won in 2018 de Nieuw Wester Cultuurprijs. 

De entree van de broedplaats wordt enkele keren per 
jaar verhuurd aan buurtbijeenkomsten, vergaderingen 
of feestjes.  In 2018 hebben huurders van Broedplaats 
HW10 meerdere exposities, performances, workshops, 
evenementen of andere activiteiten georganiseerd .

Het aanbod van workshops en lessen voor de buurt is in 
HW10 groot. Op dagelijkse basis vinden er lessen en work-
shops plaats op het gebied van sport, dans, muziek, tekenen, 
schilderen, beeldhouwen, taal en meer. Elke woensdagoch-
tend is er thee, koffie en taart verkrijgbaar bij de Hofdames.  
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DOORLOPENDE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN 
EN LESSEN O.A.:
• Keramieklessen van Pablo Ponce
•  Schilderlessen kinderen & volwassenen van Natascha 

Frid
• Yoga & Kinderyoga door Alice Neuteboom
• Yoga door Sylvia Krenz
• Yoga door Mathide Bosker
•  Muzieklessen (Piano,  keyboard, cello en blokfluit) van 

Olga van Oeffelen
• Tantra  en danslessen Janine Vermeulen
• Meditatie door Natasia Gootjes
• Braziliaanse Jiu jitsu  door Marcos Flexa
• Wing Tsun Kung Fu door Ricardo Slotema
•  Workshops beeldende kunst kinderen van Bettina Weller

NIEUWJAARSFEEST – 18 JANUARI
Op 18 januari kwamen broedplaatshuurders, buurtbewo-
ners en collega’s bij elkaar om te proosten op het nieuwe 
jaar 2018. Huurders deden hun studiodeuren open voor 
de gelegenheid en er waren rondleidingen, een buurtbe-
woner verzorgde de muziek, de Hofdames de hapjes en 
drankjes. (+/- 40 bezoekers)

JUBILEUM TUINFEEST – 30 JUNI 
Ter ere van vijf jaar bestaan van de broedplaats, geor-
ganiseerd de broedplaats, in samenwerking met Urban 
Resort, een lustrumfeest om hun 5 jarig bestaan te vieren. 
De buurt werd opgeroepen om 5 buurtgenoten mee te 
nemen, en kennis te komen maken. Zij werden verwel-
komd met rondleidingen, workshops (o.a. taart maken, en 
schilderen) spelletjes, muziek, hapjes en drankjes. 
(+/- 60 bezoekers)

DE HOFDAMES, FILM & DINNER
– TERUGKEREND
Bij De Hofdames kan je elke woensdagochtend terecht 
voor koffie & taart. De ruimte is af te huren voor feesten 
en partijen. De Hofdames organiseren daarnaast een 
maandelijkse filmavond met diner voor huurders en de 
buurtgenoten. (+/- 20 bezoekers)

DE CULTURELE ZONDAGBORREL
- TERUGKEREND
De broedplaats organiseert een maandelijkse (netwerk)
borrel voor iedereen die werkt in Slotervaart, waarbij 
Stichting HW10 steeds een andere huurder presenteert. 
De Culturele borrel werd in 2018 gehouden op 15 februari, 
15 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 20 september, 14 
oktober, 18 november en 16 december. (+/- 40 bezoekers)

ATELIER TEKENKAMER – BETTINA WELLER
– DOORLOPEND
Atelier Tekenkamer ontwikkelt beeldende workshops en 
cursussen voor kinderen uit de buurt, in samenwerking 
met-, en gastlessen door kunstenaars uit HW10. 
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• BROEDPLAATS KOCH
Deze nieuwe broedplaats-met-buurtfunctie in Water-
graafsmeer opent halverwege 2019 de deuren. In 2018 
heeft Urban Resort hard gewerkt aan het bedrijfsklaar 
maken van het pand en het zoeken en benaderen van 
geschikte kandidaten om zo een nieuwe community te 
creëren. De broedplaats beschikt in 2019 over 17 wer-
kruimtes en 2 woon/werkruimtes. In 2019 zal ook de ge-
meenschappelijke ruimte ‘De Buurtkamer’ verder ontwik-
keld worden en invulling krijgen. 
 
Vanuit de broedplaats zijn er kunstenaars die in deze 
ruimtes workshops, exposities en filmavonden gaan orga-
niseren. Dit wil Urban Resort combineren met activiteiten 
voor en door de buurt. Er wordt in 2019 gezocht naar 
creatieve en sociale initiatieven die op geregelde basis 
willen samen komen in de ruimte voor bijvoorbeeld buurt-
diners, lezingen, presentaties, vergaderingen etc. 

• BROEDPLAATS LELY
Broedplaats Lely vind je in het oude Calvijn College. Lely 
biedt 46 woon/werkruimtes voor CAWA-geregistreerde 
kunstenaars en vluchtelingen met een verblijfsstatus, en 
30 werkruimtes. 

Met onder meer grotere culturele instellingen als STEIM, 
Mixtree en de Appel. Een plek waar kunstenaars hun 
ideeën laten ontkiemen en waar culturele programma’s 
het licht zien. De  monumentale aula van het gebouw 
biedt ruimte voor lezingen, exposities, optredens en meer. 

Broedplaats Lely vormt een creatieve hub te midden 
van die bedrijvigheid en in dit tijdelijke moment tussen 
het oude en de nieuwe invulling van het gebied in. Voor 
de directe omgeving betekent de aanwezigheid van 
Broedplaats LELY meer levendigheid, cultureel aanbod 
en een aantrekkingskracht voor de gebiedsontwikkeling. 
Daarmee is Broedplaats LELY niet alleen relevant voor de 
doelgroep van vaste huurders, maar ook voor de rest van 
de omgeving.

Broedplaats Lely vormt met de grote internationale groep 
van bewoners en gebruikers en de grote hoeveelheid 
publieke programma’s anno 2018 een bruisende plek 
waar dagelijkse minstens 100 mensen in en uit gaan en 
op drukke dagen zo 600 of meer. 

In LELY vinden wekelijks publieksevenementen plaats 
georganiseerd door huurders en door de grotere cultu-
rele partijen die in het pand huizen.  Huurders als STEIM 
en De Appel verzorgen ieder een toonaangevend en 
kwalitatief zeer hoogstaand programma op het gebied 
van respectievelijk elektronisch-instrumentale muziek en 
hedendaagse kunst. Maar ook MixTree heeft zich ontpopt 
tot een culturele ontmoetingsplek binnen de broedplaats, 
met events als stand-up comedy, en diverse live-muziek
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avonden. Daarnaast organiseren verschillende huurders 
nog eigen events.
Maandelijks wordt de ‘Lely in Beweging nieuwsbrief’ 
uitgebracht met daarin de culturele agenda.

Hieronder een selectie van de activiteiten die plaats heb-
ben gevonden in de broedplaats in 2018. 

DOORLOPENDE WEKELIJKSE & MAANDE-
LIJKSE ACTIVITEITEN EN LESSEN O.A.:
•  MixTree Languages Exchange Meetup  - Wekelijkse 

taal-ontmoeting en uitwisseling.
•  Ongehoord Sessions - Een nacht voor experimentele 

muziek in het atelier van  huurder Jeroen Vermandere.
•  De Appel DNK Days  - Een concertserie bij De Appel 

waar het DNK Ensemble moderne muziek vertolkt.
•  STEIM Connector  - Maandelijkse avond georgani-

seerd door STEIM, waar experimentele elektronische 
muziek en geluidskunst(installaties) elkaar ontmoeten. 

•  De Appel educatie projecten - De Appel heeft verschil-
lende educatieprogramma’s ontwikkeld: Kunstklassen, 
Ensemble en Sound Gestures. Deze programma’s 
maken veelal gebruik van verschillende leeromgevin-
gen om nieuwe uitwisselingen te produceren, kritisch 
denken te stimuleren, en kennisproductie te bewerk-
stelligen via de hedendaagse kunst en cultuur. Samen 
met vier scholen in Amsterdam Nieuw-West ontwikkelt 
De Appel een educatie- en uitwisselingsprogramma 
dat in de komende jaren verder uiteengezet wordt.

THE TRAGEDY OF SLAUGHTERVAART - THE-
ATERGEZELSCHAP DOOD PAARD 
– NOVEMBER T/M 1 DECEMBER
In november 2018 ging het Amsterdamse Slotervaart-
ziekenhuis failliet. Precies op het moment dat toneelge-
zelschap Dood Paard op locatie in Broedplaats Lely in 
de buurt van het Slotervaartziekenhuis de voorstelling 
maakte The Tragedy of Slaughtervaart. Twee maanden 
lang verbleef het gezelschap in de Aula. 
De aula en vooral ook het uitzicht op de stedelijke trans-
formatie van het gebied vormde een belangrijk onderdeel 
van het stuk. Deze productie heeft wekenlang honderden 
bezoekers getrokken naar Broedplaats LELY; voor een 
deel theaterminnende doelgroep, maar ook een publiek 
uit Nieuw-West (o.a. (oud)medewerkers uit het Sloter-
vaartziekenhuis en anderen uit de zorg). 
(+/- 300 bezoekers)

MUSEUMNACHT 2018 – 3 OKTOBER
De Appel was host voor de Museumnacht 2018. Er vonden 
een aantal verschillende programma’s plaats op verschil-
lende plekken in het gebouw. 

Op uitnodiging van de Cypriotische kunstenaar Faysal 
Mroueh, woonachtig in het gebouw,  nam een groep 
jonge kunstenaars/performers binnen het programma 
Loops, verschillende ruimtes over op de begane grond en 
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de eerste verdieping. 
In de werkplaats van Steim programmeerde De Appel 
verder aan ICK Amsterdam gelieerde dansvoorstel-
ling The Three Graces van het jonge danscollectief 
Chronos. En tot slot was er Snackbar Live! Snackbar Live 
toverde Mixtree om tot de leukste snackbar van de stad. 
Samen met kunstenaars Anan Striker en Maarten Nico 
vulden ze een smakelijk avondprogramma met ba-
mischijfsjoelen, bitterballenbingo, een snack song sing-a-
long en meer. Daarnaast was de succesvolle solotentoon-
stelling van Ben Russell te bewonderen bij de Appel. . 

Verder waren er drie participatieve performances vanuit 
een aantal huurders van Broedplaats Lely: Servische-Ne-
derlandse kunstenares Tatjana Macic, nam deel aan 
het programma met haar performance: Thinking bodies: 
massage in exchange for a story. Rissische kunstenares 
Alina Ozerova nam bezoekers mee in Take me, bring 
me mee op reis door middel van een fysieke ervaring 
van geluid. Tot slot was er nog de Dop Shot Bar met Top-
pings en Stacking Performance:een samenwerking tussen 
Sjoukje Dijkstra, Malwina Kowalska en Miroslaw Zach. 
(+/- 150 bezoekers)

DE APPEL - DOORLOPEND
De Appel realiseert tentoonstellingen, performances, 
filmvertoningen, lezingen en bijeenkomsten waarin de 
grenzen tussen artistieke en discursieve disciplines wor-
den onderzocht. De instelling is de thuisbasis van een we-
reldvermaarde curatorenopleiding en heeft een bijzonder 
archief waarin de eigen geschiedenis gedocumenteerd is 
en een uitgebreide bibliotheek.

De Appel heeft in 2018 uiteenlopende programma’s 
ontwikkeld en gepresenteerd in Broedplaats LELY. In bij-
lagen: Programma agenda MIXTREE, STEIM & DE APPEL 
LELY 2018 is het totaaloverzicht te vinden 
Twee evenementen worden hieronder uitgelicht ter illus-
tratie:

VlugtRoute Vlugt's Broedplaats © Gino Kleisen Photography
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3 MOVEMENTS BEN RUSSELL, TERRE 
THAEMLITZ & EVAN IFEKOYA – OKTOBER 
T/M FEBRUARI 2019
In de herfst van 2018 ontwikkelde en presenteerde De 
Appel een evenementen- en expositie cyclus waar kunst 
en geluid elkaar troffen. Door het werk van Ben Russell, 
Terre Thaemlitz en Evan Ifekoya te laten zien tijdens 
verschillende evenementen, gekoppeld onder de naam 
‘3 Movements’, werd de sensatie, het informatieve en 
politieke aspect van geluid onderzocht en getoond. In het 
programma was ruimte voor solo-exposities, maar ook 
een DJ-set en geluidsinstallaties. De programmareeks 
werd mede mogelijk gemaakt door het AFK en het Mond-
riaan Fonds. 

BRACE FOR IMPACT – APRIL 2018
In de 10-maanden durende Curatoren opleiding van De 
Appel, worden studenten uitgedaagd door een serie van 
workshops, creatieve sessies, inhoudelijke meetings, stu-
dio bezoeken, en onderzoekstrips, om na te denken over 
de relatie tussen regionale en globale kunst. Studenten 
doen onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen, en 
brengen dit samen in een laatste eind project in tekst en 
presentatie. 

Brace for Impact was de gezamenlijke eind presentatie 
van het studie jaar 2017 - 2018 en belicht  en onderzoekt 
huidige technologische ontwikkelingen en hun effect op 
politiek en het allerdaagse leven. Presentaties werden 
i.s.m. STEIM gedaan. Werk werd o.a. ook getoond in het 
Stedelijk Museum, De School en Schiphol .

HOMETONE & CONNECTOR - STEIM – 
DOORLOPEND & TERUGKEREND
STEIM (the STudio for Electro-Instrumental Music) is een 
onafhankelijk elektronisch muziekcentrum sinds 1969, 
met een focus op het ontwikkelen van instrumenten voor 
experimentele elektronische muzikanten die live stage 
performance art uitvoeren.
De artistieke en technische afdelingen van STEIM onder-
steunen een internationale gemeenschap van artiesten, 
muzikanten en beeldend kunstenaars om unieke instru-
menten te ontwikkelen voor hun werk. Nieuwe creaties 
worden blootgesteld aan een klein nichepubliek tijdens 
de doorlopende expositie HomeTONE of tijdens een te-
rugkerende Connector concert/luisteravonden in de aula, 
voordat ze worden getoond voor een groter publiek.
Naast werkruimtes en muziekstudios heeft STEIM ook een 
gastenkamer in het gebouw, waar artiesten langere tijd 
kunnen verblijven tijdens hun residentie bij STEIM.

AT7 - DOORLOPEND
At 7 is een kunstenaars collectief met een eigen projects-
pace in Broedplaats Lely. Het bonte (gedeeltelijk-)Ijsland-
se cgezelschap van kunstenaars en muzikanten wonen 
en werken in de broedplaats. AT7 organiseert regelmatig 
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events, waarbij werk van de bewoners zelf wordt afgewis-
seld of gecombineerd met externe gastkunstenaars.

MIXTREE – DOORLOPEND
Stichting MixTree is in 2017 de huiskamer van Broed-
plaats Lely geworden. Niet alleen verzorgt MixTree de 
ondersteunende horeca voor de broedplaats en de 
evenementen in de Aula, tevens is het een taalschool 
waar Engelse les wordt gegeven.  Daarnaast organiseert 
MixTree kleinschalige en intieme concerten, altijd cultureel 
gethematiseerd, zoals een Griekse of een Turkse avond. 

EXTERNE PROGRAMMERING AULA  - EEN-
MALIG
De aula van Broedplaats LELY is in 2018 ook veelvuldig 
gebruikt voor producties van huurders en externe par-
tijen. Hieronder enkele voorbeelden van deze publieke 
programma’s in de Aula:
•  ‘Maak je Stad’ bijeenkomst - Pakhuis de Zwijger – 16 

maart 
•  ‘Trans and Noise’ – New Emergences - 19 februari 
•  Optreden – Kapok – 15 & 16 februari 
•  Concertreek – Kunstenaars collectief DNK – Februari 
•  Book fair – Unlock – 8 & 9 december 
•  The Pitfall and Potentialities of Gentrification Mini Sym-

posium – 21 juni 
•  Rietveld/We Make The City – 21 juni 

BESLOTEN PROGRAMMERING AULA  
- EENMALIG
De aula werd in 2018 ook voor besloten porgramma’s in 
gebruik genomen. Enkele voorbeelden hieronder zijn:
•  Studenten bijeenkomst - AMFI
•  Campagne Kick-Off – Partij voor de Dieren
•  Congres voor onderwijs- en culturele instellingen – 

Mocca
•  Bijeenkomst – Dutch Culture 

• BROEDPLAATS LIZZY
Broedplaats Lizzy is een broedplaats met 11 werkruimten. 
De broedplaats bevindt zich aan de Lizzy Ansinghstraat 
86, in staddeel de Pijp. LIZZY is een plek geworden waar 
zo’n 40 (jonge) creatieve muzikanten en andere (audiovi-
suele) kunstenaars, kunnen experimenten en ontwikkelen 
in de 8 eigen gebouwde geluidsstudio of de 3 kantoren/
werkplekken.  2018 stond voor de meeste huurders in 
het teken van het af bouwen aan hun studio’s. Er worden 
verschillende lessen aangeboden in de broedplaats, van 
zang- en accordeonlessen tot muziek productie. 

OPENING BROEDPLAATS LIZZY – 8 MAART 
In maart 2018 werd Broedplaaats Lizzy feestelijk geopend 
door toenmalig wethouder van cultuur Simone Kuken-
heim, met natuurlijk heel veel muziek optreden, workshops 
en presentaties in de openstudio’s.
(+/- 80 bezoekers) 
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DOORLOPENDE WEKELIJKSE LESSEN O.A.:
•  Gitaarlessen van Eva Aukes
•  Zanglessen & Stemcoaching door Fransesca Pichel
•  Mixen & Masteren door Zeger de Vos

• BROEDPLAATS REMISE
Deze nieuwe broedplaats in Centrum bij de Czaar 
Peterstraat is in 2018 door Urban Resort verworven en 
gebruiksklaar gemaakt. De opening staat gepland voor 
de lente van 2019. De eerste kunstenaars hebben inmid-
dels hun intrek genomen, waaronder Atelier Remise. Zij 
organiseren sinds eind 2018 een inloopatelier. Dagelijks 
tussen 11:00 en 17:00 kunnen bezoekers een ezel huren 
om zelf kunst te maken.

• BROEDPLAATS DE RIETWIJKER
In dit voormalige buurtcentrum in Noord komen buurt-
bewoners nog altijd samen. Broedplaats de Rietwijker 
verwelkomt kleine ondernemers en theater- en muziekge-
zelschappen. De broedplaats bestaat uit twee geluidsstu-
dio’s, een oefenruimte, een professionele keuken én een 
grote theaterzaal. Enkele ruimtes zijn te huur voor uitvoe-
ringen en repetities. In Broedplaats de Rietwijker vind je 
onder meer een strijkkwartet, een animator, een illus-
trator, een mobiele keuken, fotografen en een beeldend 
kunstenaar. Het vroegere buurttheater krijgt nieuw leven 
ingeblazen door het collectief de Theaterstraat.

In Broedplaats de Rietwijker worden in 2018 heel regel-
matig workshops, voorstellingen, concerten, theater-
projecten en meer georganiseerd door de huurders, de 
broedplaats, de Theaterstraat en andere partijen.

DOORLOPENDE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN O.A.:
•  Open Zondag - Knutselen, koken, kunst maken en nog 

veel meer: op zondagen gaan bij de Rietwijker de deu-
ren open voor kinderen.

•  Candlelight - Serie van jazz/jamsessies op de maan-
dagavonden.

DE VRIJE RUIMTE -  10 JUNI
Op 10 juni organiseerde huurder De Theaterstraat een 
feestelijke expositie van de voorlopige afsluiting van de 
zoektocht naar "Vrije Ruimte" in de Banne.
Met live performances, foto's, filmpjes, podcasts en een 
borrel werd er teruggeblikt op een reeks happenings die 
verspreid over anderhalve maand werden uitgevoerd in 
de openbare ruimte rondom de Rietwijker. 

THEATERVOORSTELLING SUPEROMA 9 AUG
De kindervoorstelling ‘Superoma’  kwam in de zomer van 
2018 één dag naar Amsterdam-Noord. De voorstelling 
werd speciaal gespeelt in de theaterzaal van de Rietwij-
ker voor kinderen uit het stadsdeel, hun ouders, opa’s en 
oma’s. 
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DE WERELD DRAAIT NOORD & DE NIEUWE 
BANNE – THEATERSTRAAT - TERUGKEREND
De Nieuwe Banne is een ontmoeting tussen bewoners en 
de gemeente, een educatief onderzoekstraject van lokale 
democratie, stedenbouw/architectuur, social design, wen-
sen en belangen. In drie delen werkt de Theaterstraat 
met De Nieuwe Banne aan een experiment in creatieve 
democratie. Ieder traject werd afgesloten met een spe-
ciale editie van de theatrale talkshow De Wereld Draait 
Noord. De Nieuwe Banne is een initiatief van broedplaats 
huurder regisseur/dramaturg Arthur Kneepkens van de 
Theaterstraat en mede-gebruiker beeldend kunstenaar/
programmamaker Merel Noorlander. 
De Nieuwe Banne 1 14 december 2017
De Nieuwe Banne 2 20 april 2018
De Nieuwe Banne 3 14 juli 2018

• BROEDPLAATS STUART
In een karakteristiek bedrijfsgebouw achter de Weesper-
trekvaart in Diemen, ontwikkelt Urban Resort in 2018 een 
nieuwe broedplaats. Het wordt een plek waar achter een 
laptop gewerkt kan worden maar de handen ook vies 
mogen worden in de grote loods. Deze unieke combinatie 
tussen een werkplaats en een kantooromgeving, biedt 
de kans op ontmoetingen en verbindingen die het eigen 
vakgebied overstijgen. STUART wordt in 2019 officieel 
geopend.

EGoleb Vlugt's Broedplaats © Gino Kleisen 
Photography
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• BROEDPLAATS SUP
Broedplaats SUP aan het Surinameplein in West opende 
begin 2015 haar deuren. Deze voormalige opvang voor 
verslaafden biedt nu een thuis aan allerlei creatieve star-
ters. Een mix van kunstenaars, creatieven en culturele en 
maatschappelijke initiatieven. Van dansers tot theaterma-
kers en van ontwerpers tot muzikanten: zeker 100 creatie-
ven vinden een betaalbare woon- en/of werkruimte aan 
het Surinameplein. De 62 creatieven in 7 woonwerkgroe-
pen maken broedplaats SUP tot een bijzonder pand, met 
veel programmering en onderlinge samenwerkingen.

DOORLOPENDE WEKELIJKSE ACTIVITEITEN O.A.:
•  Yoga – Er worden regelmatige yoga lessen gegeven in 

de gemeenschappelijke ruimte van de broedplaats.
•  Sup impro Nights - Improvisatiesessies met muziek en 

dans, in de gezamenlijke ruimte, twee edities in 2018

SURINAME SESSIES #19 – TERUGKEREND
Enkele keren per jaar organiseren huurders van de 
woongroep op de 4de verdieping van de broedplaats een 
terugkerende muziek avond. Huurders en gasten worden 
uitgenodigd om hun werk te laten horen, en samen te 
improviseren. 

• BROEDPLAATS TUGELA85
In de Transvaalbuurt, een van de meest diverse buur-
ten van Amsterdam, is er een plek zo divers als de buurt 
zelf. Tugela85 bestaat uit 15 kunstenaars en creatieve 
professionals. Samen beheren en ontwikkelen zij de 
broedplaats en de moestuin. Ook organiseren zij wekelijks 
verschillende activiteiten onder de naam LOKAAL85. T85 
heeft hiermee een relevante en bloeiende ontmoetings-
plek gecreëerd midden in de wijk. 

Vanuit Tugela85 worden veel voedsel- en plantengere-
lateerde activiteiten georganiseerd. Van kookworkshops 
(kaas maken, verse noodles maken) tot lessen in medici-
nale planten en zelf cosmetica maken. Er werden verder 
verschillende workshops Groene Daken, exposities en open 
dagen, georganiseerd. Ook deed T85 mee met 24H Oost.

Hieronder een overzicht van alle evenementen. Er worden 
enkele evenementen later in de tekst verder uitgelicht:

PROGRAMMERING  - EENMALIG
•  Boogie Woogie met "Sounds from the East" – 12 januari
•  Verkleedfeest- 9 februari
•  NL DOET in de MoTuin – 9 maart
•  Mijn kleine wereld – 9 maart
•  De Transvaal Buurtnomade – 13 april
•  Herdenking in de Transvaalbuurt (wandeling + herden-

king) – 3 mei
•  Expositie RITME in de Islamitische en Westerse kunst- 11 

mei
•  24H Oost – 12 mei
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•  MoTuin Workshop: Groendak aanleggen – 10 juni
•  Under the bridge - Uitwisseling met The Student Hotel 

– 15 juni
•  Veranderend samenwerken in de buurt – 21 juni
•  Workshop door Inga: Maak je eigen natuurlijke cosme-

tica – 1 juli
•  De ansichtenclub presenteert: Transvaal in kaart – 13 

juli
•  Burendag 2018 – 22 september
•  Film: Mijn geniale broer Harry – 12 oktober
•  Wilde Stadsoogst – 22 oktober
•  Workshop: A taste of the Work That Reconnects – 4 

november
•  Uit je bubbel geeft strubbel – 9 november
•  Workshop: Natuurlijke Muziek instrumenten maken – 18 

november
•  Workshop: Yoghurt en kaas maken met Mohammad – 

19 november
•  Workshop: Natuurportret – 25 november
•  Workshop: Yumi's handcut noodles – 26 november
•  Workshop: Make your own Natural Cosmetics – 2 

december
•  Workshop: "Geneeskrachtige Kruiden & Jouw Constitu-

tie"- 9 december
•  Workshop: Natuurlijke schuursponsjes & afwasmiddel 

maken – 16 december

BORD OP SCHOOT – TERUGKEREND
Een wekelijkse thema-avond met een maaltijd, werd in 
2018, 22 keer georganiseerd, met uiteenlopende thema’s: 
woorden, verhalen, films en muziek. 

LOKAAL TRANSVAAL – TERUGKEREND
Elke 2e vrijdagavond van de maand organiseert Tugela85 
een avondprogramma in de Blauwe Zaal. Iedere maand 
biedt een van de kunstenaars uit het gebouw een cultu-
rele avond aan in samenwerking met de buurt. In 2018 
waren dat bijvoorbeeld de voorstelling ‘Mijn Geniale Broer 
Haayr (oktober 2018) en ‘Uit je bubbel geeft strubbel 
(november 2018)’

MOTUIN – TERUGKEREND
MoTuin is de groene verbinder in de Transvaalbuurt. 
Enerzijds met activiteiten in en rond Tugela85 (tuinieren, 
klussen, koken, workshops groen en duurzaamheid) en 
anderzijds met activiteiten in de openbare ruimte van de 
Transvaalbuurt. Elke vrijdag zijn er in de Motuin tuin- en 
bouwactiviteiten en regelmatig workshops. O 12.30 uur is 
er een gezellige buurtlunch waar iedereen mag aanschui-
ven.

HET TRANSVAAL BACCHANAAL 
– TERUGKEREND
Een groots eetfestijn door ’t kleinkookbedrijf, vonden 
plaats in 2018. De twee edities waren uitverkocht.
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• BROEDPLAATS VKG (VOLKSKRANT-
GEBOUW)

Broedplaats VKG, achterin het Volkshotel aan de Wi-
bautstraat, draait op experiment en om creativiteit. Hier 
hebben in 77 studio’s maar liefst 288 makers hun werk-
plek. Een levendige mix van jonge gevestigde namen en 
starters. Van schrijvers, architecten, muzikanten, fotogra-
fen, kostuumontwerpers en kleine culturele bedrijven. 
Veel publieke activiteiten vinden plaats in het Volkshotel, 
met namen in de Werkplaats en in club Doka.

DUS – TERUGKEREND
Op deze tweemaandelijkse avond staat één woord cen-
traal. DUS verbindt met 1 woord op 1 avond een diversiteit 
aan sprekers, makers en bezoekers. In 2018 draaide het 
om ‘De Druk’, ‘Het Gat’, ‘De Dip’ en ‘De Spin’. DUS wordt 
geïnitieerd vanuit Broedplaats VKG door huurder Brechtje 
Boeke i.s.m. collega broedplaatshuurder, en ondersteund 
door Stichting Urban Resort en Volkshotel.
(+/- 300 bezoekers)

VOLKSHOTEL DRAWING SESSIONS 
- TERUGKEREND
Elke week vinden er open, modelteken sessies plaats in 
het hotel, georganiseerd door broedplaatshuurder Moni-
ca Leigh Schwartz. 

VOLKSVERJAARDAG – TERUGKEREND
Jaarlijks wordt in juni de verjaardag van Broedplaats VKG 
en het Volkshotel gevierd. De broedplaats huist in het 
gebouw van het hotel, en er zijn veel samenwerkingen 
tussen het hotel en de broedplaats. DJ’s draaien in club 
Canvas, organiseren bijeenkomsten in de DOKA, verga-
deren in Werkplaats en exposeren in het hotel. 

• BROEDPLAATS DE VLUGT
Deze broedplaats huist aan de De Vlugtlaan in Sloter-
meer in Nieuw-West, en is sinds de opening het kloppend 
hart van de buurt. De klaslokalen van deze voormali-
ge huishoudschool doen dienst als atelier, kantoor en 
geluids-, film- of fotostudio.  De broedplaats bestaat uit 
40 ruimtes, waar zo’n 50 vaste creatieven gebruik van 
maken. Huurders en buurtbewoners treffen elkaar bij het 
coöperatief buurtcafé Westside of bij één van de vele 
andere initiatieven in de broedplaats. Dat zijn o.a. Dans-
gezelschap ICK, ZINA platform, Kunstcollectief Goleb en 
Public Cinema. In  Broedplaatsde Vlugt worden regelma-
tig publieksactiviteiten georganiseerd. 

WESTSIDE - DOORLOPEND
Westside Slotermeer in Broedplaats De Vlugt is een co-
operatieve vereniging waar buren en bewonersgroepen 
samenwerken om de boel draaiend te houden. Sommi-
gen beoefenen hier wekelijks hun hobby, zoals yoga of 
kleding maken. Anderen organiseren er evenementen van 
rommelmarkt tot veganistisch viergangendiner en disco. 

6. ACTIVITEITEN BROEDPLAATSEN 2018                                                                                           

�

De locatie is zeven dagen per week beschikbaar voor 
iedereen die er een openbaar toegankelijke activiteit wil 
organiseren. 

•  Nieuwjaarsborrel – 4 januari
•  Vegan breakfast- a cooking class – 14 januari
•  Maak jouw Plein! – 26 januari
•  Karaoke Night @Westside – 27 januari
•  Karaokewedstrijd – 1 februari
•  Mo Satch - Blues en New Orleans muziek – 9 februari
•  Plant Based Proteins- a cooking class – 11 februari
•  Valentine's Vegan Pop-up Dinner – 17 februari
•  Roze verkiezingsdebat – 8 maart
•  Geluksdisco – 9 maart
•  Spring cleansing and detox- cooking class – 11 maart
•  Bijeenkomst Toekomst Plein '40-'45 – 13 maart
•  Algemene Leden Vergadering – 28 maart
•  Koken met Abdel en Pepijn – 4 april
•  Kimchi and Fermentation- cooking class – 8 april
•  Vegan cakes and desserts for mother's day – 13 mei
•  Bario Latino at Westside – 26 mei
•  Protein Rich Dishes- a cooking class – 19 juni
•  Plein de Vlugt; Presentatie Voorontwerp – 20 juni
•  Vegan Summer Pop-up Dinner – 23 juni
•  Marokko @WK18 - HUP BROER HUP – 25 juni
•  Geluksdisco - best of 2013 -2018 – 29 juni
•  Kledingmarkt – 30 juni
•  Pink Keti Koti – 5 juli
•  Rommelmarkt bij Westside Slotermeer – 7 juli
•  Vegan Barbecue and Summer dishes- Cooking class- 8 juli
•  The Big Middle Eastern Table- Cooking Class – 26 

augustus
•  Voorbij de lesbische beddendood – 30 augustus
•  Duifies 020 Festival: Marie Merlot & Roos Oosterbroek 

– 8 september
•  Karaoke NIGHT – 21 september
•  Dierendagviering – 4 oktober
•  VLUGTroute – 6 okotber
•  Geluksdisco :-) – 19 okotber
•  Toekomst café Plein '40-'45 – 12 november
•  Kledingmarkt@Westside - 18 november
•  Rommelmarkt – 1 decmber
•  The Tag Conference 2018 – 6 december
•  Bijeenkomst toekomst/doorstart Pink Nieuw-West – 6 

december
•  Vegan for Friends- Cooking Class – 9 december

DE VLUGTROUTE – 6 OKTOBER
Op 6 oktober 2018 gingen de deuren van Broedplaats DE 
VLUGT open voor De Vlugtroute, een eenmalig minifes-
tival, georganiseerd door huurdres i.s.m. Urban resort, 
met kunstroutes, communityworkshops, livemuziek, dj's, 
eten, een goede borrel en interessante ontmoetingen. De 
Vlugtroute was tegelijk een statement om de kracht van 
de broedplaats te laten zien.
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Tijdens de kunstroutes werd het publiek meegenomen 
naar (geluids)ervaringen, video-art, installaties, beelden-
de kunst, een talkshow en meer van onder andere Josje 
Peters, Igor Sevcuk, Mirko Lazovic, Hee-Seung Choi, Neel-
tje ten Westenend, Stephan, Keppel, Patula Berm, Maia 
Sørensen, Artémise Ploegaerts, Louis Hothothot, Gésine 
Hackenber, Celestine Raven, Studio Amsterdam en Public 
Cinema. 

Dansplatform ICK toonde een fragment uit hun voor-
stelling ‘ZIEL/ROUH’en gaven een sneak preview van 
de aankomende voorstelling ‘60’ van Amos Ben-Tal. Ook 
de ZinaBios van Adelheid&Zina was aanwezig met hun 
nieuwste documentaire ‘Niet Meer Zonder Jou’, waarbij zij 
de bezoekers een bijzondere Zina ontvangst gaven.

De dag werd met afgesloten met zelfgemaakt eten door 
buurtbewoners zoals Turkse pizza’s, quiche en fantasti-
sche muziek in café Westside en maakte het evenement 
tot een geslaagde combinatie van een buurtfeest en een 
voorproefje op het aankomend kunstseizoen. 
(+/- 250 bezoekers)

GELUKSDISCO - TERUGKEREND
De Geluksdisco is voor iedereen die houdt van dansen en 
gezelligheid. Een DJ draait heerlijke liedjes, terwijl ieder-
een staat te swingen onder de glitterbol op de dansvloer. 
Tussendoor zijn er optredens van buurtmuzikanten en 
lokale talenten. 
Op de Geluksdisco danst iedereen zij aan zij. Leeftijd, 
afkomst, inkomen, opleiding en religie spelen geen rol. In 
2018 werd de Geluksdisco gehouden op 9 maart, 29 juni 
en 19 september. 

KUNSTENAARS COLLECTIEF GOLEB - 
DOORLOPEND
Kunstenaarscollectief Goleb huist sinds 2010 in broed-
plaats de Vlugt. Ze werken en creëren in totaal negen van 
de studio’s in de broedplaats. Een van de studio’s wordt 
gebruikt voor Artist in Residencies.  De andere ruimtes 
worden ook gebruikt als project spaces, waar regelmatig 
activiteiten, exposities en presentaties plaatsvinden. 

•  Dance film LAB no. 2 – 3 januari
•  Rebecca Stephany - Moving Image Club – 12 januari
•  Ethiopian dinner, same vibes, different location – 18 

februari
•  Edward Clydesdale Thomson - Moving Image Club – 

23 februari
•  Wildlife #1 – 2 maart
•  Timmy van Zoelen - Moving Image Cub – 9 maart
•  Wildlife #2 – 14 april
•  Who Wants to Meet a Real God Damn American? - 

Work in Progress – 25 april
•  Kristina Benjocki -Moving Image Club – 4 mei
•  Exhibition: w h a t . h o m e – 11 mei
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•  Wildlife #3 – 19 mei
•  Rosie Heinrich - Moving Image Club – 25 mei
•  Sharing Session with Mira Asriningtyas: 900mdpl – 8 

juni
•  Double bill: Unexpected Incidents & Nothing Matters 

When – 9 juni
•  Goleb Dance film LAB no. 3 – 12 juni
•  Wildlife #4 – 23 juni
•  Alan is present - by Caterina Pecchioli & Alan Samadi 

– 28 juni
•  Sunday film & talk: W. R. - Mysteries of Organism – 26 

augustus
•  Sunday film & talk: Early Works - Žilnik's 1968 – 23 

september
•  VLUGTroute – 6 oktober
•  Dance film LAB no. 4 – 30 okotber
•  Dia de los Muertos – 1 november
•  Revolution or Bust! - Amsterdam Public Premiere – 29 

november
•  Opening: Casting a Shadow Wherever We Stand – 8 

december
•  Dance film LAB no. 5 – 16 december

CASTING A SHADOW WHEREVER WE STAND 
– 9 DECEMBER T/M 6 JANUARI 19
In 2018 organiseerden verschillende kunstenaars uit 
de broedplaats een twee weekse expositie genaamd: 
Casting A Shadow Wherever We Stand. Een multimedia 
expositie in combinatie met een publiek programma wat 
nieuw werk presenteert van vijf kunstenaars uit Amster-
dam. Met een artistieke achtergrond in dans, video, schil-
deren, geluid en performance. De expositie werd onder 
andere gehouden in de Goleb Project Space, Westside 
en de fotostudio van Thomas Heere. In 2019 krijgt deze 
expositie een vervolg.

WILDLIFE - TERUGKEREND
In 2018 vond de eerste editie plaats van het terugkeren-
de kunstevenement Wildlife. Een onregelmatige serie 
happenings in Goleb Project Space in DE VLUGT. Wildlife 
is zowel een try-outpodium als ontmoetingsplek en café. 
Met internationaal theater/comedy en verhalen.

• BROEDPLAATS WESTERDOK
Station Westerdok is een unieke broedplaats, want waar 
onze broedplaatsen normaal in eerder gebruikte gebou-
wen terechtkomen, vind je hier 17 betaalbare nieuwbou-
wateliers. Ze zijn verdeeld over Westerdokseiland, ten 
westen van het Centraal Station en zijn gevuld met een 
mix van kunst in al zijn facetten en culturele dienstverle-
ning. Uiteenlopende huurders dus: van ruimtelijk ontwer-
pers tot beeldend kunstenaars, van bedrijfstheater tot 
vernieuwende collectieven. Het bereik is al even divers: 
van tekencursussen voor buurtkinderen tot de internatio-
nale creatieve scene.
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ATELIER WESTERDOK
Ateliers Westerdok is een culturele ontmoetingsplaats 
waar diverse creatieve activiteiten worden aangeboden 
onder leiding van hedendaagse kunstenaars. Elke dins-
dag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond worden 
er in het atelier modelteken sessies gehouden. In 2018 
organiseerden zij meerdere evenementen en activiteiten, 
zoals masterclasses, workshops, open ateliers en specia-
le lessen. 

•  Open Dag Ateliers Westerdok – 14 januari
•  20-uurs marathon modeltekenen – 10 maart
•  Expositie in Dok-Het Herbarium-Marc Volger En Willem 

Moeselaar – 25 maart
•  Workshop Schilderen Met De Drukpers – 25 maart
•  Werkplaats model special: Mattheus Passion – 30 

maart
•  Leesfeest OBA Junior – 7 april
•  In Dok- expositie vrij tekenen en schilderen – 21 april
•  Workshop Schilderen met de drukpers – 13 mei
•  Opening expositie In Dok- werkplaats model – 1 juni
•  Opening expositie In Dok: Albert Sennef – 30 juni
•  Zomerworkshop Illustratie – 14 juli
•  Zomerworkshop Model – 14 juli
•  Werkplaats model dinsdagochtend – 17 juli
•  Zomerworkshop Aquarel – 18 juli
•  Werkplaats Model woensdagavond – 18 juli
•  Werkplaats Model woensdagavond – 18 juli
•  Werkplaat model donderdagavond – 19 juli
•  Werkplaats model vrijdagochtend – 20 juli
•  Zomerworkshop Buitentekenen en -schilderen op het 

Westerdok – 22 juli
•  Zomerworkshop Buitentekenen en -schilderen op het 

Westerdok – 29 juli
•  Zomerworkshop Buitentekenen en -schilderen op het 

Westerdok – 2 september
•  Werkplaats model- zomerprogramma – 15 september
•  Open Dagen Ateliers Westerdok – 16 september

• Broedplaats WIJK 7
In een voormalige school in Wijk7 in de Bijlmermeer is een 
bijzondere leefgemeenschap ontstaan. In dit gebouw, 
beheerd door Urban Resort, met moestuin en bijenkast 
wonen en werken sinds 2011 19 kunstenaars, docenten 
en tuiniers, met hun kinderen. De bewoners verbouwen 
biologische groenten, houden kippen, doen aan recycling, 
en composteren een groot deel van hun keukenafval. Met 
de weggeefwinkel en kledingruilmiddagen dragen ze bij 
aan een duurzame wereld waarin meer wordt hergebruikt 
en gedeeld. Het is een plek voor exposities, stadstui-
nieren, concerten, jamsessies, filmavonden, workshops, 
meditatie-avonden en feestjes. De bewoners betrekken 
de buurt bij hun activiteiten en organiseren activiteiten 
voor alle leeftijden. Zo ontwikkelen ze samen met de 
buurtbewoners een eigenwijkse visie op kunst, cultuur en 
duurzaamheid. 

6. ACTIVITEITEN BROEDPLAATSEN 2018                                                                                           

�

Volkshaus Life Drawing Sessions © Joao Da Costa 
Photography

WIJK 7 COLLECTIE  
- EENMALIG & TERUGKEREND
•  Sauna Sisters – 2 januari
•  Kerstvakantie Kids Workshops @Wijk7 – 3 januari
•  Zondagavond meditatie in Zuid Oost – 11 februari
•  Verbonden Ademen in de Ademcirkel – 23 juli
•  Mannencirkel Amsterdam – 14 september
•  Meditatie op Maandag – 17 september
•  Mindful Monday ♡ Herfst meditatie & community – 1 

okotber
•  Kind-Ouder Workshop /// Wijk7 – 4 november
•  Made in Zuidoost: De Veiling der Dingen – 10 novem-

ber
•  Ademwerk Amsterdam ✩ (Bijna) Midwinter editie – 6 

december
•  Magische Midwinter viering ♡ YULE 2018 – 21 decem-

ber
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Stichting Urban Resort is het overkoepelende orgaan 
achter verschillende broedplaatsen in de stad, die functi-
oneren als losse stichtingen:

• De stichting Urban Resort Amsterdam heeft twee 
panden in eigendom, zijnde 36 loodsen op industrie-
gebied de Heining in de Westhaven en een voormalig 
schoolgebouw op de Tugelaweg 85 in Oost. De stich-
ting heeft sinds 2016 het pand Wijk 7 aan de Daalwijk-
dreef in gebruik en voerde projecten uit. Daarnaast 
heeft de stichting een beheerovereenkomst voor de 14 
panden van SBC (Stichting Buurt Centra Amsterdam) 
en een managementovereenkomst met SBV (Stichting 
Broedplaats Volkskrantgebouw)

• De stichting Urban Resort Lely. De stichting heeft het 
voormalige Calvijn college (84 ruimtes en 2 gymza-
len) aan de Schipluidenlaan 10 en 12 voor drie jaar in 
beheer.

• De stichting Urban Resort Westerdok beheert 17 ate-
lierruimtes op het Westerdokseiland en heeft daartoe 
voor 9 ruimtes een huurovereenkomst met woning-
bouwvereniging Eigen Haard en voor 8 ruimtes met 
Woonstichting Ymere. 

• De stichting Urban Resort Network had in 2018 acht 
panden in beheer:

1.      Broedplaats de Vlugt op de Burgemeester de Vlugt-
laan 125 te Amsterdam. 

2.   Fort Knox op de Zuider IJdijk 44 te Amsterdam. 
3.     Broedplaats HW10 op de Hendrik van Wijnstraat 10 te 

Amsterdam. 
4.    De Rietwijker op de Parlevinker 9 te Amsterdam.
5.    Broedplaats Costa Rica aan de Piet Heinkade 233 in 

Amsterdam.
6.    (Audio)Broedplaats Lizzy, Lizzy Ansinghstraat 86 te 

Amsterdam.
7.     Broedplaats Stuart, Weesperstraat 106 te Diemen.
8.    Broedplaats de Remise, Tweede Leeghwaterstraat 5b 

te Amsterdam.
9.    Broedplaats Koch, Robert Kochplatsoen 19 te Amster-

dam.

• De stichting Urban Resort voormalig ACTAgebouw 
beheert 65 ruimtes in het voormalige ACTAgebouw 
aan de Louwesweg 1 te Amsterdam. 

• De stichting Urban Resort Surinameplein beheert een 
gebouw met 62 woon-werkruimtes en 20 kantoor/ate-
lierruimtes op het Surinameplein 33-35 te Amsterdam.

• De stichting Urban Resort Works voert alle werkzaam-
heden uit die nodig zijn om de panden in voornoemde 
stichtingen te beheren, te verhuren en/of te ontwikke-
len. 

7. ONZE BROEDPLAATSEN IN DE STAD                                                                                                             
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De stichting Urban Resort

De stichting is opgericht op 18-09-2008 en wordt ge-
dreven onder de handelsnaam Stichting Urban Resort 
Amsterdam.
Het vestigingsadres van de stichting is Louwesweg 1, 
1066 EA te Amsterdam. 
De onderneming is ingeschreven bij de kamer van koop-
handel te Amsterdam, onder nummer 34312884 als zijnde 
een stichting.

Samenstelling bestuur per 31-12-2018

• Duco Stadig – voorzitter
• Hans Balhuizen – penningmeester
• Johan Andrée - secretaris
• Hansje Kalt – bestuurder
• Boukje Cnossen – bestuurder
• Fred Martin – bestuurder 
• Macha Rousakov – bestuurder (vanaf 01-11-2018)

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2018:
• Eric Nagengast
• Ina Pronk
• Richard-Jan Roks
• Renee Hogendoorn

9. WERKORGANISATIE

�

(KvK 34248278)
(KvK 34312882)
(KvK 34383748)

(KvK 53987527)
(KvK 61114383)
(KvK 58026797)

De stichting Urban Resort Amsterdam heeft geen perso-
neel in loondienst.

De stichting Urban Resort Amsterdam is sinds 28-05-
2013 bestuurder van de volgende stichtingen:

Stichting Urban Resort voormalig 
Volkskrantgebouw / Lely *
Stichting Urban Resort Westerdok   
Stichting Urban Resort Network   
Stichting Urban Resort 
voormalig Actagebouw 
Stichting Urban Resort Surinameplein   
Stichting Urban Resort Works   

Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘de stich-
ting’ en ‘Urban Resort’ etc. wordt bedoeld de stichting 
Urban Resort Amsterdam.

Broedplaats Stuart, Diemen © Renata Chede Photography
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OPERATIONELE TEAMS
De drie uitvoerende teams van Urban Resort – te weten 
ontwikkeling en verhuur broedplaatsen, technisch beheer 
en financiën

Gedurende het jaar 2018 waren er 14 werknemers in 
dienst van stichting Urban Resort Works (2017: 11).

NIEUWE DIRECTEUR
In het voorjaar werd een sollicitatieprocedure opgestart 
voor een nieuwe directeur. Oud-directeur Jaap Draaisma 
werkte inmiddels meer dan elf jaar voor Urban Resort 
en wilde een nieuwe uitdaging aangaan. Na een lange 
procedure met twee rondes, maakte het bestuur begin 
november bekend dat Zafer Yurdakul tot nieuwe directeur 
is benoemd. Hij is op 1 januari 2019 aangetreden als 
directeur van Urban Resort.

Zafer Yurdakul is oprichter en directeur van Podium Moza-
iek; internationaal cultuurpodium en tevens broedplaats 
aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam West. Hij blijft 
ook directeur van Podium Mozaïek. Met deze duo-direc-
tiefunctie beogen de besturen van beide organisaties het 
huisvesten, ontwikkelen en presenteren van kunsten meer 
in elkaars verlengde te organiseren en daarmee elkaar te 
versterken.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Urban Resort onderschrijft de Code Culturele Diversiteit in 
haar taakuitoefening en past dit toe op de keuze van onze 
activiteiten, doelgroepen, personeel (inclusief de toezicht-
houders) en partners.

Onder externe deskundige begeleiding heeft Urban 
Resort in 2018 het volgend stappenplan opgesteld op 
het terrein van diversiteit en inclusiviteit (d&I) als volgt 
omschreven:

Stap 1:     In lijn met missie en doelstellingen Urban Resort 
formuleren van een aansprekende ‘why’ en visie 
op diversiteit & inclusie formuleren m.b.t. produc-
ten & diensten, huurders, personeel en partners. 

Stap 2:   Deze aansprekende visie concretiseren in strate-
gische beleidsprioriteiten, heldere kaders vast-
stellen m.b.t. personeel, programma, partners en 
publiek.

Stap 3:   Ontwikkeling van een gebalanceerde aanpak 
vanuit 3 perspectieven: achterstand, afstand, 
achterstelling (wat we kunnen we doen vanuit 
elk perspectief om divers te zijn en inclusief te 
doen?).

  Divers zijn. Werf exclusief op het realiseren van 
een mix van verschillen (m.b.t. personeel, huur-
ders en partners).

  Inclusief doen. Breng (samen met de doelgroep) 
uitsluitingsmechanismen in het systeem (w.o. 
selectieprocessen, community building) en in de 
organisatiecultuur in kaart en maak deze inclu-
sief.

Stap 4:   Leren, leren, leren. Geen blauwdruk maar ge-
woon doen. Ruimte voor experiment en leren; 
vallen en opstaan, ervaringen delen, doorzetten 
en -bouwen. Ontwikkelen via de principes van 
viral change. Budget reserveren voor ontwikke-
ling medewerkers.

Jaap Draaisma           Zafer Yurdakul

Urban Resort onderschrijft de Code Culturele 
Diversiteit in haar taakuitoefening en past 
dit toe op de keuze van onze activiteiten, 
doelgroepen, personeel (inclusief de 
toezichthouders) en partners.
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2018 2017
OPBRENGSTEN
Netto omzet 1.737.169 1.623.009
Overige bedrijfsopbrengsten 164.925 216.612
TOTAAL OPBRENGSTEN 1.902.094 1.839.621

KOSTEN

BEDRIJFSLASTEN

Kostprijs verhuur ruimtes 651.451 583.186
Lonen en salarissen 494.503 483.216
Overige personeelskosten 323.566 220.085
Autokosten 5.997 2.625
Algemene kosten 72.163 97.003
Voorzieningen 40.871 25.871
Kosten evenementen 35.444 79.314
Overige baten en lasten 46.563 58.477
Afschrijvingen 79.223 64.327
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 1.749.781 1.614.103

Bedrijfsresultaat 152.314 225.518

Financiële baten 575 5.252
Financiële lasten 38.726 16.588
Exploitatie (voor belasting) 114.162 214.182
Belasting (VPB) 0 0

Exploitatieresultaat 114.162 214.182
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Mixtree comedy night. Local legends and guests  
Languages Exchange Meetup at MixTree 
About 761 miles per hour II 
Forró-Samba-Choro with live music and DJ 
Concert 'Turkish Music essentials' in Amsterdam
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Santa Lucia - Arancine and Sicilian Cuisine 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Lely goes 80s - Dress up and come to dance!  
Trio Harmani - Greek Rebetiko night - with Souvlaki! 
Languages Exchange Meetup at MixTree  

MixTree (re)Visions: Melville - Le Samourai
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree re(Visions): Bruno Dumont - Hadewijch 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Spanish night with concert by Camaleón 
Trio Harmani - Greek Rebetiko night - with Souvlaki! 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
MixTree re(Visions) - Tinker Tailor Soldier Spy   
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Aperitivo siciliano & jazz live  
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
French apéro with Les Gadjos live + 90s French 
Hip Hop Dj set 

DEC22
DEC17
DEC16
DEC15
DEC14
DEC13
DEC13
DEC10
DEC10
DEC8
DEC7
DEC3

DEC1
NOV26
NOV19
NOV12
NOV7
NOV5
NOV3
NOV2 
OKT30
OKT29
OKT27
OKT26

OKT23
OKT22
OKT16
OKT15
OKT13
OKT12
OKT11
OKT9
OKT8
OKT6
OKT6
OKT5

OKT2
OKT1
SEPT29
SEPT28
SEPT25
SEPT24
SEPT23
SEPT22

SEPT21
SEPT17
SEPT15
SEPT14

Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Aperitivo siciliano - Esposizione di Strofinacci di Ken Scott 
Languages Exchange Meetup at MixTree  
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Free English proficiency intake -MLOpenDay  
SOLD OUT - Fundraising Dinner to help refugees through winter 
MixTree re(Visions): The Marathon Family 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Stand-up Comedy Show! In English! 
Halloween Dance Party & Sicilian Aperitivo Buffet 

MixTree (re)Visions: Sokurov - Russian Ark 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Stand-up Comedy Show! In English! 
Brazilian Night with Music, Dance and Capoeira 
MixTree (re)Visions: Bogdanovich - The Last Picture Show 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Sicilian Sunday  
Magic mushroom day conscious celebration, cacao, 
dance, food 
Concert 'Turkish Music essentials' in Amsterdam 
Languages Exchange Meetup at MixTree   
Sicilian happy hour + teatro  
Greek Night with Concert by StarWound 

PROGRAMMA AGENDA | MIXTREE | 2018

Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Psychedelics, Ritualistic Suffering, and the Meaning of Life 
Sicilian happy hour + jazz trio concert 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Stand-up Comedy Show! In English! 
Stand-up Comedy Show! In English! 
Free English proficiency intake -MLOpenDay  
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Languages Exchange Meetup at MixTree 

SEPT12
SEPT10
SEPT8
SEPT5
AUG30
AUG16
AUG11
JUL28
JUL28
JUL18
JUL14
JUL12

JUL7
JUL6
JUL5
JUL3
JUN30
JUN29
JUN28
JUN21
JUN21
JUN19
JUN16
JUN15

Disco Risotto: Good food, Dancing and Live entertainment ! 
El Giraldillo by Elena Andujar & Spanish dinner 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Glengarry Glen Ross 
Stand-up Comedy Show! In English! 
NineSixty: live electronic set w/ Xnxl (modular set), One  
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
MixTree (re)Visions: The Long Goodbye by Robert Altman!  
Free English proficiency intake -MLOpenDay 
Trio Harmani - Greek Rebetiko night – with Greek food 

Languages Exchange Meetup at MixTree 
About 761 miles per hour  
Spanish night with Camaleón PART II 
Concert 'Ageless garden & Turkish Music essentials' 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Eyes Without A Face 
Zhana Ivanova: Rehearsal 1 
Country & Bluegrass in an old Amsterdam School 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: I Vitelloni by Fellini! 
Stand-up Comedy Show! In English!
Sicilian happy hour with "Guzanghida" 

JUN14
JUN12
JUN9
JUN8
JUN7
JUN5
JUN2
MEI31
MEI31
MEI29
MEI26
MEI25

MEI24
MEI23
MEI22
MEI20
MEI18
MEI17
MEI17
MEI14
MEI12
MEI11
MEI10
MEI8

Languages Exchange Meetup at MixTree 
Wrongonyou - Amsterdam - Mixtree 
MixTree (re)Visions: Bad Lieutenant - Port of Call New Orleans 
Country & Bluegrass in an old Amsterdam School 
Fundraising dinner for Lesbos Refugees 
MixTree Podium presents singer/songwriter HISKE. 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Caterina Palazzi Sudoku Killer: Asperger Tour 2018 
Samba K Gente - Brazilian night with Roda de Samba and food 
Polychromatika at MixTree 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: The Virgin Spring by Ingmar Bergman!



38

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2018 11. BIJLAGEN

�

Sicilian happy hour con Sebastiano Gentile e musica ribelle 
Trio Harmani - Greek Rebetiko night – with Greek food 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: The Cement Garden 
Stand-up Comedy Show! In English! 
Country & Bluegrass Night in an Old School 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
Nina Wijnmaalen - Video & Performance 
Diodato - Adesso Club Tour - Amsterdam 
Sicilian happy hour direttamente da Sanremo  
Brazilian Night - AfroJazz & Feijoada 
Live Electronics Concert: Video 

MEI5
MEI4
MEI3
MEI1
APR28
APR26
APR26
APR24
APR22
APR22
APR20
APR19

APR19
APR17
APR14
APR13
APR12
APR12
APR10
APR8
APR7
APR5
APR3
MRT31

Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Fat City 
Greek Rebetiko night – with Greek food 
Spanish Night with Camaleón 
MixTree Podium presents Blauwe Bes 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: The Wages of Fear  
West African Soundscapes 
Sicilian aperitivo with Etna Sun /:\ Southern Italian Power Folk 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Venus In Fur   
Stand-up Comedy Show! In English! 

Languages Exchange Meetup at MixTree 
Sicilian Happy hour,con Italian professionals netherlands.
MixTree (re)Visions: La Vie de Bohème 
Lely goes 80s - Dance Party at Broedplaats Lely!  
OFF STAGE #7 - A Night of Creative Acts  

Altered States of Consciousness Through Breathing! 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Under the Skin! 
Greek Rebetiko night – with Greek food - 3rd edition! 
MRT15 MixTree Podium present Sapphire Fever 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: The Thing! 

MRT29
MRT28
MRT27
MRT24
MRT23
– MAR24
MRT22
MRT22
MRT20
MRT16
MRT15
MRT15
MRT13

MRT11
MRT10
– 11MRT
MRT9 
MRT8
MRT8
MRT4

MRT1
FEB27
FEB24
FEB22
FEB20

Sunday MixJam with Happy hour! 
Sicilian happy dinner “celebrando le donne” 

MixTree A'dam/ Tablao Flamenco 
HALA live in MixTree 
Do 19:00 Languages Exchange Meetup at MixTree 
Zo 20:00 What Future for Amsterdam? 
- A debate about 21/03 local election 
Do 19:00 Languages Exchange Meetup at MixTree 
Di 20:30 MixTree (re)Visions: Victoria!  
Stand-up Comedy Show! In English! 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Bring Me the Head of Alfredo Garcia!

Sicilian happy Hour “Festival of the blossoming almond trees” 
Ongehoord Sessions W/ Project Nefast, Ondula & Fenna Fiction 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: In the Mood for Love 
Greek Rebetiko night – with Greek food - 2nd edition! 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Lolita! 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Miller's Crossing 
Serata siciliana con Davide di Rosolini e aperitivo 
Stand-up Comedy Show! In English! 
NineSixty: live electronic music w/ Gabriela Penn, 
Luvkontakt & Frablum

FEB18
FEB17
FEB15
FEB13
FEB9
FEB8
FEB6
FEB1
JAN30
JAN28
JAN27
JAN26

JAN25
JAN23
JAN20
JAN20
JAN19
JAN18
JAN16
JAN11
JAN9
JAN4

Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Essential Killing + The Piano Teacher 
OFF STAGE #6 - A Night of Creative Acts 
Kijk! veiligheid door de lens van kinderen uit Slotervaart 
First Greek Rebetiko night of 2018 – with Greek food!  
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Fellini + Bunuel! 
Languages Exchange Meetup at MixTree 
MixTree (re)Visions: Pasolini + Welcome to New York 
Free English proficiency intake -MLOpenDay 

PROGRAMMA AGENDA | STEIM | 2018

DOORLOPEND
DEC6
NOV1

OKT21
OKT4

SEPT6
JUL14

homeTONE 
Connector XVII Steim
Connector XVI: Mark IJzerman, Grafwerk, 
Hans van Koolwijk STEIM
STEIM & ADE: Analog Modular Synthesizers, concert 
Connector XV: Cindy Giron, Fani Konstantinidou 
& Vladimir Vlaev  Steim
Connector XIV: FELL & Björk Viggósdóttir  Steim
STEIM Summer Party: Andi Otto, Tapage, Ben Neill & Nic Collins 

JUL5
JUN7
MEI21
MEI3
APR5
MRT1

FEB1
JAN11

Connector XIII: Ted Moore, Martijn Comes & Yung-Tuan Ku 
Connector XII Steim
REAR EAR  Steim
Connector XI: Moving Furniture Records Steim
Connector X: Sonology STEIM
Connector IX: Yota Morimoto, Boy van Ooijen 
& Fedde ten Berge  STEIM
Connector VIII STEIM
Connector VII Steim
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Open Call for Curatorial Programme 2019/2020 Event                         
Transpositions  Amsterdam Art Weekend Event  
OA/AO (onder andere/among others) with Robin Waart

Robin Waart Dedication(s) Hallway Display Presentation    
Ensemble of Movement Education

Museumnacht 2018 Museumnacht
Kunstklassen Education

Józef Robakowski’s Gallery Alive, 1975 FOOTNOTES#3 
Screening
OA/AO (onder andere/among others) with Tony Cokes Event     
Archive on the Run: De Appel at De School 
presents TELEVISION Event
RADIO 2 UNLIMITED with Ja Ja Ja Nee Nee Nee, Willem 
de Ridder (Footnotes #5), and others Event
Arhgbrou 4.3 with Em’Kal Eyongakpa Event
OA/AO (onder andere/among others) with Katy Deepwell 
and Philipp Gufler Event
n.paradoxa international feminist art journal Exhibition

DEC4
NOV22
NOV13

Dedication(s)

NOV13
NOV13
– DEC20
NOV3
OKT31
– DEC21

JUL2
– JUL20
JUN22
– SEP30
JUN6
– JUN7
MEI30
– SEP8
MEI30
– OKT30
MEI23

Sound Gestures Education     

Public Art Amsterdam Pay Attention Please! Event    

Curatorial Meet-up Berlin: Dialogues on art, curating and 
politics Symposium 
2 Unlimited Exhibition 

Willem de Ridder, The Walk FOOTNOTES #5 Footnotes     

OA/AO (onder andere/among others) Herman Assel-
berghs Event     

PROGRAMMA AGENDA | DE APPEL | 2018

JAN31
– MRT31
JAN27
JAN27
– MA31
JAN27
– JUN2
JAN27
– MRT31
JAN27
– MRT31
DEC7
– JAN25

SCI FI SESSIONS #2 Event
OA/AO (onder andere/among others) Shuddhabrata 
Sengupta / Raqs Media Collective Screening   
De Appel Curatorial Programme: BRACE FOR IMPACT 
Exhibition  
SCI FI SESSIONS #1 Event     
Kunstschooldag 2018 Education 
DNK DAYS: Event #1 Event 
DNK Days 2018 Event      

Unfinished Systems of Non—Knowledge Part 2: On Wan-
dering Event         
Opening SCI FI AGIT PROP at Netwerk Aalst Event

OKT25

OKT11

OKT9

OKT4

OKT4
– FEB23
OKT4
– DEC15

OA/AO (onder andere/among others) with Ben Russell 
CONJURING Performance     
Terre Thaemlitz: CRYING IN THE CLUB: A NIGHT WITH 
DJ SPRINKLES Event 
Works and Words: Revisiting film and/as art from 1970s 
East Central Europe FOOTNOTES #3 Screening 
Ben Russel IT IS HERE/THIS WILL LAST FOREVER 
Exhibition        
3 MOVEMENTS Ben Russell, Terre Thaemlitz, Evan 
Ifekoya Exhibition     
Body- and movement workshop for groups Education     

OKT2
– NOV1
SEP10
SEP7
– SEP30
AUG18

JUL18
JUL10

JUL4
– SEP28

APR27
APR24

APR20 
– MEI20
MRT31
MRT22
FEB17
FEB17 –
 JUL21
FEB8
– FEB10
FEB3

Walkthroughs Education 

Opening SCI FI AGIT PROP at De Appel Event    
Tamás Kaszás - SCI FI AGIT PROP Exhibition 

24/7 Video Lounge Screening 

Ensemble of Skills Education 

School Workshop Tamás Kaszás Education 

Tamás Kaszás Workshop Event 
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