
Jaaroverzicht 2017 - Stichting KunstenDialoog 

Stichting KunstenDialoog is opgericht in november 2016 en startte met activiteiten in 2017. 

Doelstelling stichting 
De statutaire doelstellingen van de stichting zijn als volgt: 
1. De stichting heeft ten doel: 

a. het stimuleren van kunst(vormen) als bindmiddel, een bijdrage leveren aan  de 
dialoog  tussen (bevolkings-)groepen, culturen, nationaliteiten en religies; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a. het organiseren, produceren, presenteren en faciliteren van voorstellingen, 

festivals, tentoonstellingen, debatten, evenementen en bijeenkomsten met een 
culturele, maatschappelijke en/of politieke inhoud. 
 

Bestuur 
Het bestuur is opgesteld met de governance code cultuur als leidraad. Het bestuur bestaat 
uit mannen en vrouwen met diverse culturele achtergronden. 

Directie 
Gary Feingold is directeur van de stichting. Feingold heeft een rijke achtergrond in zowel 
kunst en cultuur als culturele dialoogprojecten. 

Activiteiten in 2017 
In haar eerste jaar heeft de stichting de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
Culturele zondagen in De Hallen 
In de maanden februari t/m december vond in de Passage van De Hallen Amsterdam een 
Culturele Zondag plaats, telkens rond een ander thema. Deze middagen trekken duizenden 
bezoekers per keer en omvatten optredens, workshops en andere publieksparticipatie 
activiteiten. Daarnaast is er een markt waar organisaties verwant aan het thema zichzelf 
kunnen presenteren en/of hun producten verkopen. Deelname aan de activiteiten is gratis. 
 
 
Thema’s Culturele zondag 2017: 
 
Februari: Dansdag 
Maart: Kamermuziekdag 
Mei: Midden Oosterse muziekdag 
Juni: Cultuurmarkt voor kinderen 
Juli: SummerArt 
September: Urban Culture dag 
Oktober: Filmdag 
November: Festival Vocaal 
December: Flamencodag 
 



Vrijheidsmaaltijd 
In samenwerking met De Hallen Amsterdam en het Prins Claus Fonds heeft Stichting 
KunstenDialoog op Bevrijdingsdag, 5 mei 2017, een Vrijheidsmaaltijd georganiseerd voor 
150 personen. Bezoekers aten aan lange tafels een maaltijd bereid door o.a. chef-kok en 
voedselactivist Kamal Mouzawak. Muziek en dans werden verzorgd door 180 
Amsterdammers.  
 
Solos 6x6 
Tijdens deze reeks van zes avonden presenteerden per avond zes jonge dansers, 
choreografen en theatermakers een solo aan het publiek, op een podium van 6x6 m. In 
totaal lieten 36 jonge makers hun korte stukken zien op de Entresol van Café Belcampo. 
Oktober – december 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reis van Khadija 
In samenwerking met de Filmhallen en Salaam Shalom wordt op 17 december 2017 de film 
De Reis van Khadija vertoond, gevolgd door een nagesprek met de filmmaakster.  
 
Inkomsten en uitgaven  
De inkomsten van de stichting kwamen uit verschillende bronnen: 

• Stichting TROM (Stichting Tramremise Ontwikkelmaatschappij) 
• Amsterdam Fonds voor de Kunst 
• Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 
• Stadsherstel 
• Kaartverkoop 
• Sponsoring van Café Belcampo 

 
De begrote inkomsten en uitgaven in 2017 bedragen € 24000,- 
 
 


