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1. Inleiding  
We kijken terug op 2019 als een bewogen jaar voor Stichting KunstenDialoog. Het 
jaar begon sterk met het programma Dance Stories in het Amsterdams Theaterhuis 
en vanaf februari elke maand een Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam. Aan het 
eind van het jaar was het Turks - Arabisch - Hebreeuws koor te horen. In het voorjaar 
organiseerden we twee mooie bijeenkomsten: films met een nagesprek. Verder 
werkten we aan plannen voor 2020 en daarna: met als doel om met meer dans, 
meer muziek en meer verbinding het publiek te bereiken. 

  
2. Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam  
In 2019 stond in navolging van eerdere edities in 2016-18 een vol programma klaar 
voor de Culturele Zondag in de Hallen Amsterdam. Elke tweede zondag van de 
maand (m.u.v. januari en augustus). Het zijn gratis toegankelijke middagen rond 
diverse thema’s, waar elke bezoeker die De Hallen binnenwandelt in aanraking komt 
met verschillende kwalitatief hoogstaande kunstvormen. Als toeschouwer, maar ook 
als deelnemer aan workshops of proeflessen. 

Op het podium vertoonden zowel amateur- als professionele gezelschappen hun 
kunsten – van de Jonge Strijkers en Blazers tot de tapdansers van Tappin’ it 
Collective – en presenteerden in De Hallen Amsterdam wat zij hebben gemaakt of 
waar zij mee bezig zijn. Elke Culturele Zondag is een combinatie van verschillende 
programmaonderdelen. Er zijn optredens op het podium in de Passage en soms op 
de trap of het balkon, workshops of proeflessen en een markt. De primaire locatie is 
de Passage van de Hallen Amsterdam. Aanvullende ruimtes voor workshops of zijn 
galerie Beeldend Gesproken en de Belcampo Loft. Kleine optredens vinden plaats in 
de intieme Kleine Passage. 

De Culturele Zondag heeft verschillende doelen voor publiek en performers. We 
laten toevallige voorbijgangers in aanraking komen met iets dat ze nog niet kennen, 

Culturele Zondag: Flamenco, zondag 10 november 2019.  
Kinderen dansen onder leiding van Pastora Flamenco.



amateurs een podium bieden, professionals een podium bieden voor een divers 
publiek (dat hen nog niet kent) en winkeliers en organisaties (voornamelijk uit 
stadsdeel West) een nieuwe, inspirerende plek bieden om hun producten aan de 
man te brengen. Daarnaast draagt het evenement bij aan de levendigheid in De 
Hallen Amsterdam. 

Over het algemeen worden de Culturele Zondagen goed bezocht, de een trekt nog 
meer bezoekers dan de ander, maar gemiddeld zo’n 2200 mensen. In totaal deden 
ca. 300 mensen deden mee aan een van de workshops. 

Toekomst 
Hoewel de Culturele zondagen ook in 2019 een afwisselend publiek bereikten met 
kwalitatieve programma’s, hebben we ervoor gekozen om in 2020 minder middagen 
te organiseren: van tien naar zes. Door het maken van deze keuze ontstaat de 
ruimte om te kiezen voor de thema’s en partners die het beste werken en gaat de 
werkdruk van een maandelijks terugkerend evenement omlaag. Hierdoor kunnen we 
de kwaliteit van de programma’s beter waarborgen.  

Dit project werd ondersteund door stichting TROM, Gemeente Amsterdam Stadsdeel 
West en Stadsherstel. 

2.1 Programmering 
De programmering is altijd een mix van amateurs en professionals en alles 
daartussenin en bestaat uit optredens, proeflessen en workshops. 

Zondag 10 februari – Marokkaanse Muziek 
Feestelijke opening van het Culturele Zondag seizoen door stadsdeelvoorzitter 
Fenna Ulichki. Met optredens van o.a. Samira’s Blues, muzikanten uit het 
Amsterdams Andalusisch Orkest, Marmoucha presents Magreb Jazz en het 
kinderprogramma De Magie van Marokko van De Liedjestovenaar. 

Zondag 10 maart – Dans 
Kijken naar en meedoen met uiteenlopende dansstijlen: o.a. ballet, tango, salsa, 
ballroom en Bollywood. Optredens door Bo!nk, Sahara Dance, TangoTalks, Motion 
Dance Studio, CHRONOS, Jort Faber en vele anderen. Een middag voor en door 
alle leeftijden met een optreden van 55+ dansgroep Grey Vibes als hoogtepunt. 

Zondag 14 april – Opera 
Na een succesvolle editie in 2018, in 2019 de tweede editie van de Culturele 
Zondag: Opera. I.s.m. De Nationale Opera. De middag werd geopend door het 
orkest van Haydn op Zondag. DNO organiseerde een workshop Zingen bij de Opera 
en een meezingsessie o.l.v. Maurits Draijer, de kinderworkshop ‘De jongen die te 
snel opgroeide’, afgesloten met een presentatie op het podium. Verder operamuziek 
door fluitisten en zangers, in combinatie met dans. Martin Mkhize, lid van de DNO 
Studio, sloot de dag af o.l.v. pianist Erik García. 

Zondag 12 mei – Musical en Muziektheater 
Met optredens van o.a. de kinderen van het Nationaal Jeugd Musical Theater,  
musical zangeressen Michelle van de Ven en Merit Veldhuizen, een voorproefje van 
Chicago door Amsterdam Musical, een kinderworkshop + presentatie en musical 
karaoke. 



Zondag 9 juni – Cultuur voor kinderen 
Deze dag staat volledig in het teken van cultuur voor kinderen, leren, kijken en 
presenteren. Met een speciaal kinderconcert van pianiste Anamaria Stamp, 
kinderdisco, muziek door ondermeer de Jonge Strijkers en studenten van de 
Sweelinck Academie, een presentatie van Circus Kristal, verschillende workshops 
(dans, theater, circus) en een informatiemarkt. 

Zondag 14 juli – Beeldende kunst 
SummerArt, georganiseerd i.s.m. Galerie Beeldend Gesproken en SeeYou@Art. In 
de Passage lieten zeventien kunstenaars hun werk zien, dat ook te koop was. Ook 
gingen de kunstenaars met het publiek in gesprek en werden verschillende 
workshops aangeboden: van mixed media tot selfies maken in een 3D box en 
smartphone fotografie. Ook kon het publiek een kijkje nemen bij het podium, waar 
een programma met dans, opera en klassieke muziek te zien was. 

Augustus – zomerstop 

Zondag 8 september – Syrische muziek & dans  
Deze middag stond in het teken van muziek en dans uit Syrië. In het publiek zaten 
veel mensen uit de regio en er werd spontaan meegezongen. Muziek was o.a. te 
horen van Nawras Al Taky & Modar Salama, het trio Shaza Hayek, Mhamad Alissa 
en Odai Alhayek. Danser Ahmad Joudeh, bekend door de documentaire Dance or 
Die, die in 2016 op uitnodiging van het HNB naar Amsterdam kwam danste in de 
Passage een solo. Dreaming of Syria hoste een Dabke workshop, waaraan 
enthousiast werd meegedaan. Restaurant Sham zorgde voor heerlijke hapjes. 

Zondag 14 oktober – Black Achievement Day 
KunstenDialoog nam ook het initiatief om een Culturele Zondag te organiseren in het 
kader van de Black Achievement Month. Deze culturele zondag werd meegenomen 
in de programmering van BAM. Op het podium zong het Wazzup Gospel Koor, liet 
operazanger Martin Mkhize zijn prachtige stem horen en werd gedanst door Bo!nk 
en Motion Dance Studio. Motha Eartha sloot de dag swingend af met haar band. Wel 
meteen een leerschool: deze muziek was eigenlijk te hard voor in de Passage. Op 
de markt stonden verschillende kraampjes: Bookish Plaza met boeken van 
Caribische auteurs, souvenirs uit Afrika, Mocca met cultureel diverse kinderboeken, 
Buurvrouwennetwerk Amsterdam Oost en Cult Life Com. 

Het Wazzup Gospel koor trad op tijdens de Black Achievement Day op zondag 14 oktober 2019.



Zondag 10 november – Flamenco 
Deze is inmiddels een klassieker en nog steeds goed bezocht. Tijdens deze middag 
waren sprankelende optredens te zien van professionals (Pastora, o.l.v. Erminia 
Cordoba en El Armenio), duo Theresa y Timen combineert zang en gitaar, er werd 
gedanst door de kinderen van Kidsflamenco en jong talent Sebastiaan Hageman 
speelde fantastisch gitaar. 

Zondag 8 december – Festival Vocaal  
Programmering door VoxNL. Er traden verschillende koren en ensembles op in de 
Passage en Beeldend Gesproken. Optredens door Noisy Voices, het Amsterdamse 
Gouwe Ouwe Koor, Treble&Bass, Coro del Campo, Noot voor Noot, ons ‘eigen’ 
Turks-Arabisch-Hebreeuwse koor e.a. 

3 Dance Stories  
Amsterdam heeft een rijke geschiedenis als stad voor dans. Van het vermaarde 
klassieke gezelschap Het Nationale Ballet, tot eigenzinnige onafhankelijke makers 
en alles ertussenin. Elk jaar studeren tientallen dansers en choreografen af aan de 
diverse dansopleidingen in de stad. Toch is het voor onafhankelijke choreografen en 
dansers zeker in de neoklassieke/eigentijdse dans niet makkelijk om een plek op het 
podium te veroveren. Dance Stories wilde bijdragen aan een uitbreiding van de 
mogelijkheden voor jonge talentvolle choreografen en hen een plek in het theater 
bieden om hun werk te laten zien. Aan een breed publiek maar ook aan 
programmeurs van theaters en festivals, om zo de kansen voor een verdere 
ontwikkeling te bevorderen. 

3.1 Programmering 
Het aantal voorstellingen is gerealiseerd zoals voorgenomen, acht avonden met twee 
stukken per avond, elk programma was twee maal te zien. Er werden zeer diverse 
stukken gepresenteerd, veel choreografen maakten gebruik van props en/of 
projecties. Zo begon Strumbling folks bijvoorbeeld met een film, The sea is where 
you think it is gebruikte een water basin als decorstuk, in Finders Keepers stuiterde 
een grote bal rond en voor KIN zette Peter Leung twee muzikanten (een pianist en 
een violiste) prominent op het podium. Vijf van de opgevoerde stukken werd naar 
aanleiding van Dance Stories ontwikkelt en vier van de stukken werden eerder elders 
getoond. Elke avond werd afgesloten met een nagesprek onder leiding van Gary 
Feingold (en een keer door Pieter de Ruiter), waarbij ook gelegenheid was voor 
vragen uit het publiek. Het programma bestond uit de volgende voorstellingen: 

22 februari en 23 februari Strumbling folks - Emma Evelein (première) & NEN DET 
- Klevis Elmazaj (première) 

22 maart en 23 maart I am a poem, there is no way out - Lunatics and Poets & 
Bloom - Corneliu Ganea | extra: Grayscale - Justin de Jager en Anastasia Belyaeva 

19 april en 20 april Pursue - Jort Faber (première) & Finders Keepers - Laila el Bazi 
& Dionne Bakker (première) 

31 mei en 1 juni  
KIN - Peter Leung (première) & The sea is where you think it is - Chronos 



Alle voorstellingen vonden plaats in Het Amsterdams Theaterhuis, van 20.30 - 22.00. 
Het bezoekersaantal was in totaal 320 personen, gemiddeld 39 per voorstelling. Dit 
aantal is helaas minder dan verwacht, maar de andere doelstelling op het gebied van 
bereik is wel behaald: verschillende stukken werden later in het jaar geprogrammeerd op 
festival en in theaters (zie bijlage). 

3.2 Publiekswaardering / waardering deelnemers 
Over het algemeen waren de reacties van de deelnemers zeer positief over het 
initiatief en zien ze het graag nog eens uitgevoerd worden – al dan niet met een 
groter budget per choreograaf en/of minder choreografen per reeks. Een uitspraak 
die allen doen is dat het in het huidige klimaat, zonder dansproductiehuis in 
Amsterdam, zeer moeilijk is om als beginnend talent 'in the picture' te komen en te 
beschikken over de ruimte, tijd en budget om te experimenteren met het ontwikkelen 
van nieuw werk. Ook (h)erkennen ze stuk voor stuk het belang van ervaring op het 
podium in een theater en zien het Amsterdams Theaterhuis als geschikte locatie. 
Hieronder een aantal reacties van de choreografen: 

 Emma Evelein: 'Ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid om nieuw werk te 
 creëren. Al is het met een beperkt budget, het is ook een zeldzame kans.' 

 Klevis Elmazaj: 'Dance Stories was een grote stap vooruit voor mij. Een  
 kans om een stuk van 30 minuten te ontwikkelen waarmee ik nu ook op   
 andere plekken kan optreden. Een initiatief als dit zou moeten bestaan als  
 continuerende organisatie.' 

CHRONOS - The Sea is Where You Think it is.



 Laila el Bazi: 'Artistiek voel ik me meer ontwikkeld omdat ik heel authentiek  
 mijn werk kon maken onafhankelijk van een specifieke gelegenheid,   
 werkgever of doelgroep.’ 

 Chronos: 'Het is lastig om binnen te komen in de theater scene in   
 Amsterdam, dus dit was een hele mooie kans voor ons.' 

Tijdens de nagesprekken die elke avond werden gehouden kregen de choreografen 
veel complimenten uit het publiek en spraken verschillende mensen hun waardering 
uit voor het initiatief.   

Dit project werd ondersteund door het Amsterdams Fonds Kunsten, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, particuliere giften en sponsorbijdragen voor studioruimte door 
LeineRoebana, de Belcampo Loft en Het Nationaal Ballet. 

4 From Cairo to the Cloud  
In 2019 vertoonden we in samenwerking met Menasseh ben Israel de documentaire 
From Cairo to the Cloud. Op zondag 26 mei 2019 zagen in een uitverkochte zaal in 
de Filmhallen 75 bezoekers deze bijzondere documentaire over de ‘Cairo Geniza’ en 
de verbluffend levendige samenleving die het openbaart. De ‘Cairo Geniza’ is een 
schat aan manuscripten die eeuwenlang verborgen is geweest in de geniza (de 
heilige opslagruimte) van een oude synagoge in Caïro. De collectie is groter, 
gevarieerder en misschien zelfs significanter dan de legendarische Dead Sea 
Scrolls. Niet alleen is het de grootste schat met joodse geschiedenis die ooit is 
gevonden, het geeft ook zicht op een verdwenen beschaving. Een half miljoen 
fragmenten van manuscripten belichten meer dan duizend jaar joods, christelijk en 
islamitisch leven in het hart van de islamitische wereld.  

Na afloop van de film werd een nagesprek gehouden in Café Belcampo met 
Abraham L. Udovitch, (Emeritus) Professor Near Eastern Studies aan Princeton 
University (VS) met 40 bezoekers. 
 
5 Anaaq 
Op zondag 31 maart 2019 presenteerden we in samenwerking met de OBA de 
documentaire Anâaq in de FilmHallen. Anâaq (migreren) is een documentaire over 
de Marokkaanse migranten die hun geluk eerst beproefden in het door Frankrijk 
bezette Algerije en zich daarna aan de overtocht naar Europa waagden. De verhalen 
van de migranten in deze documentaire zijn uiteenlopend en veelal zeer inspirerend. 
Van harde werkers tot aan gelukzoekers. De honger naar het gezwegen verleden 
van deze migranten is groot. Het is immers deze generatie die de toekomst van de 
jongere generatie Nederlandse Marokkanen alhier mogelijk heeft gemaakt. Na afloop 
van de film was er een nagesprek op de Entresol van Café Belcampo. Anâaq werd 
bezocht door 50 personen.  



6 Salaam, Shalom, Selam  
In 2019 brachten we een Arabisch – Turks – Hebreeuws koor bij elkaar, onder leiding 
van de dirigenten Noam Vazana en Selim Doğru. De leden waren afkomstig uit de 
koren die zij doorgaans dirigeren, resp. Hebrew Groove en ReART Collective. In een 
aantal repetities leerde het gelegenheidskoor zowel Hebreeuwse, Arabische als 
Turkse liederen. De groep werkte toe naar verschillende concerten in december 
2019 onder de titel Salaam, Shalom, Selam (Hallo in Arabisch, Hebreeuws en Turks).     
 
Met het project hoopten we dat er een uitwisseling van culturele bagage zou 
ontstaan door het samen instuderen van liederen uit verschillende culturele 
contexten. Het project beoogde in de eerste fase (repetities) verbinding tussen 
verschillende groepen te stimuleren, een proces dat zich verder zou ontwikkelen 
tijdens de tweede fase (concerten), wanneer de muziek als verbindende factor werd 
gedeeld met de concertbezoekers. 

Dit gebeurde ook zeker. Tijdens het repetitieproces was de groep eerste wat 
afwachtend naar elkaar toe maar al gauw herkenden de aanwezigen melodieën, 
muziek en ontstond er ruimte voor meer toenadering. Het samen zingen was een 
succes en dat was bij de optredens ook voelbaar in de zaal. 

6.1 Speellijst en bezoekers 

• 8 december 2019: preview bij Festival Vocaal in De Hallen Amsterdam (200) 
• 12 december 2019: concert bij Casa Sofia, Amsterdam (26) 
• 15 december 2019: concert bij Verhalenhuis Haarlem, Haarlem (53) 
• 21 december 2019: concert bij Café Belcampo, Amsterdam (38) 
 

Try out van Salaam, Shalom, Selam (Arabisch-Turks-Hebreeuws koor) onder leiding van Selim Dogru 
(rechts) tijdens de Culturele Zondag: Festival Vocaal, 8 december 2019.



Bijlage I - overzicht spin-off Dance Stories

Grayscale - Justin de Jager en Anastasia Belyaeva
Deelname Rotterdam International Duet Competition 2019 – winnaars Audience Award

Pursue - Jort Faber 
Optreden in Vondelpark Openluchttheater – Amsterdam

Optreden bij Dansen in het Park – Gent, België  
Deelname aan Netherlands Choreographic Competition  
Optreden bij 5Roefestival – Noordwijkerhout

Deelname AmsterDans Competition – 1st prize ‘Emerging Dance Groups’ 
Deelname AmsterDans Competition – Residency Delattre Dance Company 
Uitgenodigd als Artist in Residence door de Het Park - Schouwburg Hoorn 

Finders Keepers - Laila el Bazi & Dionne Bakker 
Optredens Fringe Festival Delft
Optreden Horizontoer, Waddeneilanden
Optreden De Hallen Culturele zondag
Schoolvoorstellingen en workshops voor Sint Janschool en Islamitische Basisschool 
(IBS) Al Maes (As Siddieq)

KIN - Peter Leung
Optreden in CCAmstel, Amsterdam


