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1. Inleiding 
 
Nadat 2020 normaal begon, nam het jaar al snel een onverwachte wending, waarvan de invloed tot op de 
dag van vandaag voelbaar is. De COVID-19-pandemie heeft alle sectoren hard getroffen, en ook op 
Stichting KunstenDialoog heeft het een enorme impact gehad. Nadat Nederland halverwege maart de 
eerste ingrijpende maatregelen nam, heeft Stichting KunstenDialoog een groot aantal van haar 
voorstellingen moeten annuleren.  
 
Op 12 maart werden evenementen met meer dan honderd personen afgelast en in de volgende maanden 
werden deze aantallen nog meer naar beneden bijgesteld. Als gevolg hiervan hebben wij alle Culturele 
Zondagen in de Hallen in 2020 moeten annuleren. De combinatie van voorstellingen, workshops en een 
markt zou te veel publiek aantrekken en een gevaar voor de gezondheid vormen. 
 
Ondanks de moeilijke omstandigheden en met een bescheiden totaalbudget van rond de 28.000 euro, 
heeft Stichting KunstenDialoog doorgang kunnen geven aan een groot aantal voorstellingen en 
activiteiten. Hierdoor is een verrassend groot publiek bereikt. Dit hebben we gedaan door snel op de 
situatie in te spelen en een samenwerking aan te gaan met Hallo Buren en 50|50 Podium, waardoor de 
mogelijkheid ontstond om voorstellingen via livestream aan een online publiek te tonen. Onze goede 
samenwerking met OBA De Hallen is ook verder uitgebreid. 
 
Dit verslag is anders opgebouwd dan u gewend bent. Zo hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de 
voorstellingen die wel doorgang hebben kunnen vinden en de voorstellingen die gepland waren, maar 
vanwege corona geannuleerd moesten worden. De opgevoerde voorstellingen zijn op hun beurt 
onderverdeeld in live en online optredens. 
 
De huidige situatie is er een van onzekerheid. Desondanks zijn wij gemotiveerd om in 2021 nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen, die zijn gericht op dans, muziek, spoken word en verbinding, waar het publiek 
na deze crisis meer dan ooit behoefte aan zal hebben. 
 
 

2. Projecten 
 

Culturele Zondagen 
 
De Culturele Zondagen met de volgende thema’s waren gepland voor 2020: 

• 15 maart:  Dans  

• 19 april:  Arabische muziek en dans  

• 17 mei:  Opera  

• 21 juni:  Cultuur voor kinderen (eventueel in combinatie met Kids Goodie Market)  

• 19 juli:  Summer Art 

• 18 oktober:  Black Achievement Month 
 
Vanwege corona hebben helaas geen Culturele Zondagen plaatsgevonden. Na goedkeuring van onze 
contactpersoon in Stadsdeel West, Sylvia van Bremen, mocht Stichting KunstenDialoog het toegezegde 
geld voor de Culturele Zondagen gebruiken voor andere, voornamelijk online evenementen. Een klein 
deel van het bedrag ging naar Intimate Portraits. 

 
--- 
 
 
 



Intimate Portraits 
 
Inleiding 
Amsterdam is een stad met een gevarieerd scala aan inwoners van maar liefst 180 nationaliteiten: jong. 
oud, ziek gezond, doorsnee, kantoorlui, excentrieke paradijsvogels, ras-Amsterdammers, expats, yuppen 
en studenten. Deze mengelmoes aan inwoners vormde het uitgangspunt voor het dansprogramma 
Intimate Portraits.  
 
Het feit dat Amsterdam op de (internationale) kaart staat als een stad met een rijke geschiedenis voor 
dans(ers), draagt bij aan het vestigingsklimaat. Er zijn dan ook veel (freelance)dansers in de stad te 
vinden, van wie een groot deel uit het buitenland afkomstig is. De huidige infrastructuur is voor dansers 
niet optimaal, zoals De Kunstraad ook schrijf in het advies ‘Zo mooi anders’, ter voorbereiding van het 
Kunstenplan 2017-2020. Het ontbreekt aan goede doorstroming en onafhankelijke dansers kennen 
weinig presentatiemogelijkheden. Het doel van deze intieme reeks met bijna maandelijks terugkerende 
voorstellingen was dan ook om meer mogelijkheden voor deze groep te scheppen. 
 
Intimate Portraits zou aanvankelijk plaatsvinden op de entresol in Café Belcampo, maar is vanwege 
corona verplaatst naar de ruimte van de OBA. Doordat de boekenkasten op wielen zijn gezet, was het 
mogelijk om een grote dansvloer te creëren, zodat de dansers ruimte hadden om te bewegen en het 
publiek (maximaal dertig personen) veilig op anderhalve meter van elkaar kon zitten. 
 

 
 
                       Intimate Portraits: Global Locals Russia in OBA De Hallen 
 

Programmering  
Voor 2020 stonden acht voorstellingen gepland. De volgorde hiervan is vanwege de terugkerende 
maatregelen een aantal keer aangepast. Slechts vier van de acht geplande edities voor 2020 hebben 
plaatsgevonden. De gepresenteerde stukken waren divers van aard, waarbij de cultuur en afkomst van 
de dansers duidelijk naar voren kwam. Na afloop van de voorstelling vond telkens een nagesprek met de 
dansers plaats, dat werd gemodereerd door Gary Feingold. 



Voor Intimate Portraits heeft KunstenDialoog financiële steun ontvangen van het Amsterdam Fonds voor 
de Kunst en de OBA. Tevens was er een bijdrage van Stadsdeel West. 
 
 
Speellijst  

Plaatsgevonden 
20-09-2020: Global Locals: Rusland 

Dansers: Anastasia Belyaeva, Rachele Chinellato, Masha Zhukova, Liza Zhukova  
 

04-10-2020: Ebony Solos (i.s.m. balck Achievement Month) 
Dansers: Henry O'Tawiah, Junadry Leocaria 
 

22-11-2020: Forever Young (dansers van gevorderde leeftijd - ook online) 
 Dansers: Patricia Bardi, Michael Vatcher, Liat Waysbort, Angela Linssen  
 
13-12-2020: Madness (tap - ook online) 
 Dansers: Tappin-it Collective: Doortje Peters, Robin Lie 
 

 

Gepland in 2021 
Global Locals: Mediterranean 
 Dansers: Klevis Elmazaj, Paola Ghidini, Ahmad Joudeh, Samantha van den Doel 
 
Global Locals: Israel  

Dansers: Tamir Eting, Robin Nimanong, Liel Fibak 
 

 Unlimited (dansers met een beperking) 
Dansers: Cardiac Output, Annemiek Mooij, Aymeric Oude, Misiconi Dance Company 
 

Layla Tov  
 Dansers: Laila el Bazi, Leila en Ishtar Bhaktali 

 

 
 
                                                                Nagesprek Intimate Portraits Black Achievement Day-editie 



---  
 
Jewish Jazz 

 
Inleiding 
Het verhaal van de evolutie van jazz. Het verhaal van mensen als George Gershwin, Irving Berlin, Benny 
Goodman, Artie Shaw, Sophie Tucker: wereldberoemde componisten, schrijvers en artiesten, die ooit als 
arme joodse vluchtelingen in New York aankwamen om daar een nieuw leven te beginnen. Het verhaal 
van hoe zij, in samenwerking met zwarte musici, jazzmuziek tot bloei brachten in een tijd dat dit niet 
vanzelfsprekend was. Hoe ze Broadway en Hollywood groot maakten en de Amerikaanse 
entertainmentbusiness op de kaart zetten. Jewish Jazz volgt het spoor van deze ontwikkelingen aan de 
hand van biografieën, anekdoten en uiteraard via fantastische muziek. Mirjam van Dam en band laten 
bekende en minder bekende jazzstandards horen en vertellen de verhalen over de invloed van Oost-
Europese klezmer, joodse religieuze muziek en de overlap met zwarte muziek. 
 
Jewish Jazz heeft steun ontvangen van de de Ruigrok Stichting en de Stichting Bevordering van 
Volkskracht. 
 

                      Optreden Jewish Jazz in Theater Posa, Lelystad 

 
De band bestaat uit: 
Mirjam van Dam – tekst en zang 
Ed Boekee – piano 
Roberto Vittorio Haliffi – drums  
Lior Kuperberg – saxofoon  
Omer Govreen – contrabas 
 
 
 
 
 



Speellijst en bezoekers 

Plaatsgevonden 
13 september - Theater Proza Lelystad  
25 november 2020 – Belcampo, Amsterdam 
29 november 2020 – Liberaal Joodse Gemeente, Amsterdam  
 
Gepland in 2021 
Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam 
Verhalenhuis, Haarlem 
Jazz Sociëteit, Wassenaar 
Theater Walhalla, Rotterdam 
Café Mascini, Amsterdam 
 

 
--- 
 

Online voorstellingen i.s.m. Hallo Buren 
 
Inleiding 
Tijdens de coronaperiode heeft Stichting Kunstendialoog het initiatief genomen om online, in 
samenwerking met Hallo Buren, wekelijks ten minste drie optredens te geven. Op die manier konden 
mensen thuis blijven genieten van muziek en dans, en behielden de artiesten de mogelijkheid om op te 
treden. De weekindeling zag er als volgt uit: 
 
- Turkse muziek op dinsdag i.s.m. reART Collective 
Selim Dogru, artistiek leider van reART Collective, ontving elke dinsdag andere gasten, die ieder een 
andere kant van de Turkse cultuur lieten zien. Selim put uit Turkse muziek, zoals volksmuziek, klassieke 
muziek, filmmuziek, operette, musical, pop, Turkse Tango en jazz. Hij gaat van Ottomaanse muziek tot 
Turkse én Nederlandse pop van nu, combineert tijdloze liederen en instrumentale stukken met nieuw 
eigen werk.  
 
- Muziek op woensdag 
Bijna elke week tijdens de COVID-19-lockdown presenteerden Hallo Buren en Café Belcampo een 
muziekprogramma met artiesten die werken en/of wonen in West.  
 
- Dans op donderdag 
Hallo Buren en Café Belcampo organiseerden in samenwerking met de Henny Jurriëns Studio een 
dansprogramma met artiesten die werken en/of wonen in West. Jonge, opkomende dansers kregen de 
kans om, ondanks de lockdown, te blijven optreden. 
 
Speellijst en videos 
Alle optredens vonden online plaats en konden worden gestreamd, en zijn nog te zien via de 
Facebookpagina van Café Belcampo of de website van Hallo Buren, de Facebookpagina van reArt 
Collective of de website van 50|50 Podium. 
 
De online voorstelling heeft steun gekregen van Stadsdeel West en Alliantie Welzijn. 

30-04-2020: Dans op donderdag 
- Reina Trifunovic 
- Iris Mitreli-Masmanidi en Melina Chrisanthopoulou 

 

06-05-2020: Muziek op woensdag 
Programma: 
- Mirjam van Dam presenteert Jewish Jazz, een programma van Stichting Kunstendialoog, in een 
liveuitzending in samenwerking met Museo Ebraico, het joodse museum in Lecce 

https://www.facebook.com/cafebelcampo/videos/?ref=page_internal
https://www.hallo-buren.nl/herhalen-uit-de-buurt
https://www.facebook.com/reartcollective/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/reartcollective/videos/?ref=page_internal
https://www.50-50podium.com/


- Popartsong Collective presenteert een medley met Adanya Dunn (mezzosopraan) en Seán Morgan-
Rooney (piano)  
- Avishai Darah, de nieuwe artistieke leider van Marmoucha 

 

07-05-2020: Dans op donderdag 
- Emma Bogerd 
- Juanita Koerts (Bloomleela Bollywood Dance) 
- Ahmad Joudeh 
- Roberta Riontino 
- Anastasia Kostner: 'Backwards' – met muziek en poëzie van Sander Koolwijk, Sabrina Fraternali en 
Paulina Sofie Kiss 

 

 
 
             Turkse muziekavond in Café Belcampo met reArt Collective 
 

12-05-2020: Turkse muziek op dinsdag  
Emma Breedveld en Selim Dogru 

 

13-05-2020: Muziek op woensdag 
- Café Wehmut i.s.m Muziekpakhui 
- Roberto Haliffi and friends - jazz 
- Jelma van Amersfoort 

 

14-05-2020: Dans op donderdag 
- Isabelle Nelson 
- Michael Jahoda en Camilla Bundel 
- Saskia de Vries 
- Tycho Hupperets (choreografie), AJ Negron, Mette van Dijk en Dick Huppes (dansers) 

 

20-05-2020: Muziek op woensdag 
- Mermaid Radio 
- Bart Nooij (muziek en tekst), Elske Rollema (zang) en Yarre Stooker (theremin) 
- Valeria Mignaco en Jelma van Amersfoort 

 

21-05-2020: Dans op donderdag 
- Doortje Peeters 
- Reina Trifunovic 
- Jort Faber en Rebecca Lillich 



 

27-05-2020: Muziek op woensdag 
- Sara Mazzarotto (viool), Laurens de Man (piano) 

 

28-05-2020: Dans op donderdag 
- Samantha van den Doel 
- Fabiana Carchesio 
- Jelisa van Schijndel en Judith van Vuuren 
- Laila Izabel 

 

 
           Dans op donderdag online optreden in Café Belcampo 
 

30-06-2020: Turkse muziek op dinsdag 
Nâzim Hikmet en Selim Dogru 

 

12-07-2020: Turkse muziek op dinsdag 
Selim Dogru en Dilara Gökhan Khalladi  

 

10-07-2020: The New Sound of Ahadaff (8 online) 
- Mohamed Ahadaff 

 

19-09-2020: Melodies D'Amour (1200 online, 31 live) 
- Natali Boghossian  
- Hans van Beelen 

 

08-10-2020: Debat Muziek & Religie (490 online) 
- Neil van der Linden  
- Hanna Rijken 
- Selim Dogru 
- Noam Vazana 
- Karima el Fillali 
- Gilad Nezer-Blackenburg 
- Mirjam van Dam 

 

01-11-2020: Climate Concert: Icarus in Flight 
- Beatrice Miniaci 
- Emil Peltola 

https://www.facebook.com/izabel.lilaa?__cft__%5B0%5D=AZXNJlClNn28CV4KPrvH4egJxaz0JTyJZQEC5TI8KII5VXtXHks3IOssiN9Pr-mueGohCXfiqgu7-K1BVKv7hoPZcLy5onPgn7Q1iqedu0a8d2lmTpcMBQ0bjX-f7KaArMs7nOUIWSDk6BHReGyw824YMUj973u8CrQVfllzIn9GNg&__tn__=q
https://www.facebook.com/izabel.lilaa?__cft__%5B0%5D=AZXNJlClNn28CV4KPrvH4egJxaz0JTyJZQEC5TI8KII5VXtXHks3IOssiN9Pr-mueGohCXfiqgu7-K1BVKv7hoPZcLy5onPgn7Q1iqedu0a8d2lmTpcMBQ0bjX-f7KaArMs7nOUIWSDk6BHReGyw824YMUj973u8CrQVfllzIn9GNg&__tn__=q
https://www.facebook.com/izabel.lilaa?__cft__%5B0%5D=AZXNJlClNn28CV4KPrvH4egJxaz0JTyJZQEC5TI8KII5VXtXHks3IOssiN9Pr-mueGohCXfiqgu7-K1BVKv7hoPZcLy5onPgn7Q1iqedu0a8d2lmTpcMBQ0bjX-f7KaArMs7nOUIWSDk6BHReGyw824YMUj973u8CrQVfllzIn9GNg&__tn__=q
https://www.facebook.com/izabel.lilaa?__cft__%5B0%5D=AZXNJlClNn28CV4KPrvH4egJxaz0JTyJZQEC5TI8KII5VXtXHks3IOssiN9Pr-mueGohCXfiqgu7-K1BVKv7hoPZcLy5onPgn7Q1iqedu0a8d2lmTpcMBQ0bjX-f7KaArMs7nOUIWSDk6BHReGyw824YMUj973u8CrQVfllzIn9GNg&__tn__=q


- Seamus Hickey 
- Dominika Kaczmarczyk 

 

04-11-2020: Diano Ozon  
- Diana Ozon 

 

14-11-2020: Mermaid Radio 
- Raya Hadzhieva 
- Charllotte Karlsted 

 

21-11-2020: Lulu en Sanne Sanne  
- Lulu 
- Sanne Huijbregts 

 

27-11-2020: Duo Cerda Vocal  
- Irene Annink 
- Pit Hermans 

 

28-11-2020: The Broken Phone Project 
- Sara Europaeus en dansers 

 

16-12-2020: Woord & Klank 
- Gökhan Akzoy 
- Roberta Petzoldt 
- Pit Hermans 

 

19-12-2020: Winterconcert  
- Kadriye Caliskan Yuzeroglu 
- Lars Smeets 
- Mavi de Reede 
- Nihat Eksik 
- Ozlem Goenee 
- Sevim Erdogan 
- Tuna Kama 
- Umut Veysel Demirtas 
- Yasemin Ozalp 
- Yasemin Sahin 
- Selim Dogru 

 

20-11-2020: Immortal Blackbirds + HAN  
- Frederik Petzoldt 
- Maaike Reynaert 
- Han van 't Land 
- Milan Mes 
- HAN 

 



 
 
     Online muziekavond in Café Belcampo met de Immortal Blackbirds 

 
--- 
 

Week van de Verbinding (geannuleerd) 
 
Inleiding 
De Week van de Verbinding, die georganiseerd wordt door de gemeente Amsterdam en zou plaatsvinden 
tussen 1 en 8 oktober, is vanwege corona helaas geannuleerd. De gemeente stelde voor dit evenement 
een budget beschikbaar. Stichting Kunstendialoog vroeg voor de organisatie, optredens en techniek een 
bedrag van € 1200,- aan, dat werd toegekend. 
 
Stichting Kunstendialoog diende een project in met de naam 'Muziek+Dans Verbindt'. Het betrof een 
divers programma met muziek en dans, om te tonen hoe deze twee disciplines mensen, culturen en 
religies kunnen verbinden. Het Turks-Arabisch-Hebreeuws Koor zou liederen in drie talen zingen. 
Daarnaast was Andalusische muziek gepland, uit een tijd en plaats waar christenen, moslims en joden 
harmonieus met elkaar leefden. In de dansoptredens zouden verschillende leeftijden en culturen 
samenkomen. Middels een groepsoptreden van de geestige ‘Grey Vibes’-groep, gevolgd door een duet 
en daarna een workshop, was het doel om te laten zien dat dans voor en van iedereen is. Dit alles zou 
plaatsvinden op het Witte de Withplein in Amsterdam-West. 
 
Het doel van dit project was om de verschillende culturen, religies en leeftijden in stadsdeel West en 
omgeving te verbinden. In de ruime passage van De Hallen kan eenieder samenkomen om te luisteren 
naar muziek en te kijken naar dans, waarin diversiteit centraal staat. Na afloop van de optredens zouden 
workshops plaatsvinden, waardoor de toeschouwer ook zelf onderdeel van het geheel werd.  
 
 
Programma 
Het volgende programma was samengesteld om te presenteren op 8 oktober. 
 

12:00 Chassé Dance Studios en Balletschool de Toverfluit 
Een kleine impressie van het talent dat zij in huis hebben. 
 
13:00 Turks-Arabisch-Hebreeuws koor 
Onder leiding van Noam Vazana en Selim Dogru worden muzikale verbindingen gelegd tussen de 
Arabische, Turkse en Hebreeuwse cultuur.  
 
14:00 Optreden en workshop buikdans door Aisa Lafour 
Optreden en workshop van beroemde buikdanseres Aisa Lafour.  



 
15:00 Mirjam van Dam  
Zangeres Mirjam van Dam zingt een aantal jazzliedjes en zal dan een meezingsessie leiden. 
 
16:00 Grey Vibes 
Een bruisend optreden van  het promoteam van Grey Vibes: een dansgroep van dansers in de leeftijd 
van 55 tot 100+.  
 

 
--- 
 

Mercatorpleinoptredens 
 
Inleiding 
Op 25 juli verzorgde Stichting Kunst en Dialoog van 12:30u. tot 16:00u. een uiteenlopend programma met 
dans en muziek op het Mercatorplein. Er was muziek met het theatrale concert Jewish Jazz en daarnaast 
waren er optredens van zangeres Karima el Filali en dansgroep Grey Vibes. Het was een geslaagde 
middag met performers met diverse achtergronden en van verschillende nationaliteiten.  
 
Vanwege het slechte weer konden de optredens van MAN II CO en Alioune Diagne niet doorgaan op 25 
juli. Deze werden 16 augustus ingehaald op het Mercatorplein.  
 
De Mercatorpleinoptredens hebben steun gekregen van Stadsdeel West. 
 

 
 
Mercatorpleinoptreden 16 augustus 

Programmering 

25 juli 
- Shishani en Karima el Filali (muziek) 
- Jewish Jazz (een concert met een verhaal) 
- Grey Vibes (dans door 55+) 

 

16 augustus 
- MAN II CO – Extra live/life (bewegingstheater) 
- Alioune Diagne (dans) 

 
Zie video hier 
 
--- 
 

Turks-Arabisch-Hebreeuws koor 
 
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, 

https://youtu.be/Ps367AX1oYQ


respectievelijk 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 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 eerst 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. 
 
Een aantal concerten heeft plaatsgevonden in 2019, maar alle concerten die gepland waren voor 2020 
zijn afgelast. Wel heeft de slotconferentie Muziek & Religie plaatsgevonden. Moderator was Neil van der 
Linden, musicoloog en initiator van culturele uitwisseling met het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Gastsprekers waren: 
- Selim Doğru, componist, pianist, arrangeur 
- Noam Vazana ofwel Nani, zangeres en trombonist 
- Karima El Fillali, zangeres en theatermaker 
- Gilad Nezer-Blanckenburg, voorzanger bij de Liberaal Joodse Gemeente 
- Met een optreden door Mirjam van Dam, zangeres van Jewish Jazz 
 
Het Turks-Arabisch-Hebreeuws koor heeft steun ontvangen van Kerk en Wereld en Stadsdeel West. 
 

 
 
       Muziek en religie-conferentie in Café Belcampo 
 

Zie video hier 
 

--- 
 

Andere evenementen 
 
De volgende andere evenementen hebben ook plaatsgevonden in 2020. 

https://www.facebook.com/1463564857193761/videos/807059796762731


 

19 juli: Covidbloesem / Compassed Beliefs + Dance Jam (343 online, 27 live) 
- Anastasia Kostner, Sander Koolwijk  
- Laila el Bazi, Mark Wyman, Roberto Halifi 
 
13-december: Christmas Jazz in De Hallen Passage  
- Een kerstoptreden van zangeres Mirjam van Dam (Jewish Jazz) 
 
05 en 6 september: Amsterdam Fringe Festival: Bloody Mary door Pitjes United 
- Collectief Pitjes Unitedc 
 
12 en 13 september: Amsterdam Fringe Festival: Nagenieten 
- Janna Handgraaf 
- Annemiek van Westerloo 

 
--- 

 
3. Bezoekersaantallen 
 

Evenement datum bezoekers:    online live totaal 

Dans op Donderdag 30-apr 1800  1800 

Muziek op Woensdag     

Jewish Jazz Mirjam van Dam 6-mei 880  880 

Avishai Darash 6-mei 801  801 

Popartsong Collective 6-mei 520  520 

Dans op Donderdag 7-mei 2500  2500 

Muziek op Woensdag 13-mei 1069  1069 

Dans op Donderdag 14-mei 192  192 

Muziek op Woensdag 20-mei 893  893 

Dans op Donderdag 21-mei 900  900 

Muziek op Woensdag 27-mei 637  637 

Dans op Donderdag 28-mei 541  541 

The New Sound of Ahadaff 10-jul  8 8 

Covidbloesem 19-jul 344 27 371 

Melodies d'Amour 19-sep 1200 31 1231 

IP: Global Locals Russia 20-sep  41 41 

IP: Ebony Solos 4-okt  30 30 

Debat Muziek&Religie 8-okt 492 8 500 

Climate Concert: Icarus in Flight 1-nov 38  38 

Diana Ozon 4-nov 13 3 16 

Mermaid Radio 14-nov 23  23 

Lulu & Sanne Sanne 21-nov 18 10 28 

IP: Forever Young 22-nov 16 30 46 

Jewish Jazz 25-nov 8 25 33 

Duo Cerda Vocal 27-nov  13 13 



Jewish Jazz 29-nov  21 21 

Intimate Portrais: Madness 13-dec 17 32 49 

Woord&Klank 16-dec  30 16 

Winterconcert 19-dec 13  13 

Immortal Blackbirds + HAN 20-dec 20  20 

Totaal views  online live totaal 

  12935 309 13230 

 
 
4. Tot slot 
 
2020 was voor iedereen in de kunst- en cultuursector een moeilijke jaar. Stichting KunstenDialoog heeft, 
met haar ondernemende geest, in plaats van de geplande activiteiten nieuwe activiteiten verzonnen, 
waarmee het veel mensen (online en offline) heeft bereikt. De gelegenheid om toch te kunnen optreden 
heeft veel dansers en muzikanten geholpen om moed te houden. Het gaf hen een reden om te blijven 
repeteren en creëren. 
 
Ondanks het feit dat de oorspronkelijk programmering niet is doorgegaan, is aan de productie- en 
marketingkant veel werk gedaan. Een paar voorbeelden zijn de Culturele Zondag Dans, die gepland 
stond voor 15 maart, maar een week voor het evenement werd afgezegd. Alle programmering en PR-
werkzaamheden waren hiervoor al verricht. Hetzelfde geldt voor Global Locals Mediterranean.  
 
Doordat het overheidsbeleid met betrekking tot bijvoorbeeld de lockdowns en het toegestane aantal 
bezoekers gedurende het jaar steeds veranderde, moest evenementen bijgesteld, uitgesteld, verplaatst 
of afgezegd worden. Veel tijd werd besteed aan het contact met bezoekers over restitutie van het 
ticketgeld of verplaatsing van voorstellingen. Verder waren de inkomsten uit een aantal voorstellingen 
lager, wegens het feit dat het maximale aantal bezoekers slechts 30 was, terwijl de hoeveelheid 
organisatiewerk gelijk was. Het werk voor het team van Stichting KunstenDialoog daarom gelijk (alhoewel 
meer frustrerend) aan het werk in een ‘normaal’ jaar. 
 
KunstenDialoog is haar subsidiënten dankbaar voor hun begrip en flexibiliteit tijdens 2020. 


