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Voorwoord

Dit is het eerste Jaarverslag van Stichting Stadstoneel die is opgericht 
in december 2012 en dit eerste jaar actief heeft gewerkt aan samen-
werking van creatieve professionals en amateurs ten bate van de 
cohesie in de wijk. Stichting Stadstoneel werkt in Amsterdam Zuid 
met als centraal startpunt de buurt De Pijp.
Schrijnende sociale versnippering en stille eenzaamheid zijn onder-
werpen waaraan zij via theatrale community projecten aandacht wil 
besteden. Het streven van de stichting is zowel via theatrale projec-
ten en voorbereidingen op voorstellingen, amateurs en professionals 
samen te laten werken met het doel mensen samen te brengen, on-
geacht hun leeftijd, origine of financiële situatie. Dit gebeurd tijdens 
het creatieve proces van gezamenlijk maken en beleven van kunst en 
theater in het bijzonder. Zodoende wil zij naast, de actieve en crea-
tieve amateur theaterspelers die zich onder de naam ‘t Maaiveld ont-
plooien, ook een breder publiek bereiken.
In 't Maaiveld richt zij zich op bewustwording en ontwikkeling van 
theatrale kwaliteiten bij buurtbewoners en het maken en uitvoeren 
van maatschappelijk relevante producties in eventuele samenwerking 
met andere professionele kunstenaars en theatermakers. 
Daarnaast wil de stichting samenwerking tussen diverse buurtbewo-
ners, artiesten en organisaties in de wijk stimuleren en hen een podi-
um bieden door het produceren van een buurtfestival; het 'BioBeton* 
Festival' geheten. De eerste BioBeton* editie is met veel plezier en 
inzet geproduceerd in 2013.

Stichting Stadstoneel wil in 2014 aandacht besteden aan de ontwikke-
ling van een theaterproject in het kader van ouder worden en vereen-
zaming. Voorts wil zij investeren in verdere samenwerking met diver-
se buurtorganisaties om de basis te verbreden voor het in 2015 weer 
te organiseren twee jaarlijkse BioBeton* buurtfestival. 
Op deze wijze beoogt Stichting Stadstoneel kunst sterker in de 
samenleving te integreren en de toevoegende waarde van creativiteit 
meer voel- en zichtbaar te maken.

Joanne Swaan artistiek leider Stichting Stadstoneel.



Inleiding

Stichting Stadstoneel heeft tot doel het bevorderen en herstellen van 
sociale verbindingen en contacten tussen mensen in met name 
Amsterdam Zuid d.m.v. het maken en beleven van kunst in al zijn ver-
schijningsvormen met een accent op het creatieve proces van theater 
maken. Zij wil kunst inzetten om maatschappelijk relevante onderwer-
pen op de kaart te zetten en uit te diepen. Zij wil daarbij professionele 
theatermakers en artiesten samen laten werken met geïnteresseerde, 
geïnspireerde en gemotiveerde amateurs uit de wijk. Deze samenwer-
king moet leiden tot de uitvoering van theaterproducties die aan een 
groter publiek kunnen worden getoond om zodoende maatschappe-
lijke thema's onder de aandacht te brengen.
Op deze wijze beoogt Stichting Stadstoneel kunst sterker in de sa-
menleving te integreren en de toevoegende waarde van creativiteit 
meer voelbaar te maken.

Stadstoneel is een initiatief van acteur en regisseur Joanne Swaan. Zij 
heeft de theaterwerkplaats 't Maaiveld en het samenwerkingsproject 
het BioBeton* Festival ondergebracht in een stichting.
Stichting Stadstoneel is een Goed Doel stichting en is statutair geves-
tigd te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het genereren 
van giften, donaties, fondsen en subsidies alsmede het werven van 
sponsors teneinde de initiatieven en ideeën van de stichting mogelijk 
te maken. Zij is statutair voor onbepaalde tijd  en wordt bestuurd door 
:

Voorzitter – Antien Aletrino
Secretaris – Jacobien Elffers
Penningmeester – Wim Visser

De stichting heeft nog geen vaste werklocatie en maakt voor haar 
activiteiten gebruik van buurthuizen, ontmoetingscentra en andere 
lokaliteiten die in de wijk toegankelijk zijn. Zij werkt op projectbasis 
aan trainingen en/of producties in de wijk. 

De artistieke leiding ligt in handen van Joanne Swaan die na een 
carrière in het reguliere theater en jaren ervaring als acteur en regis-
seur nu haar ideaal vorm wil geven; creatieve energie en theatererva-
ring inzetten voor een betere sociale samenhang tussen mensen in 
buurten en wijken. 



't Maaiveld

In ’t Maaiveld wordt gebouwd aan voorstellingen.

Iedereen uit Amsterdam Zuid is welkom om onder professionele bege-
leiding en in samenwerking met professionele theatermakers voor-
stellingen te creëren die zowel voor uitvoerenden als het publiek van 
toevoegende waarde zijn.

Tijdens het maak en repetitieproces word er gewerkt aan het verbre-
den en verdiepen van individuele expressie en ontstaat zo een groter 
bewustzijn over wie men is. Dit gaat zowel over muzikaal, tekstueel 
als fysieke expressie en bewustzijn. Mensen worden uitgedaagd 
schijnbare hindernissen te transformeren tot een nieuw vruchtbaar 
beginpunt.

Voorstellingen die bij ’t Maaiveld ontstaan zullen naast andere produc-
ties uit Amsterdam Zuid, in het BioBeton* Festival te zien zijn.



BioBeton* Festival

BioBeton* Festival is een tweejaarlijks evenement dat plaats vindt in 
De Pijp. Tijdens dit festival krijgen diverse creatieve groepen de gele-
genheid op locatie theater, muziek, beeldende kunst, dans, vertel-
kunst of andere artistieke uitingen bij het publiek, de wijkbewoners, 
en bezoekers/deelnemers onder de aandacht te brengen. Dit ge-
schiedt in de vorm van een ontdekkingstocht van kleine groepjes 
mensen, onder leiding van een gids, langs diverse locaties op straten 
en pleinen of binnen bij gebouwen in de wijk.
Het is een samenwerkingsproject waarmee de kruisbestuiving van de 
diverse artistieke projecten en individuele personen wordt gestimu-
leerd. Op deze wijze wil zij de integratie en fascinatie voor kunst, cul-
tuur en samen’leven’ activeren en aandacht vragen voor de creativi-
teit in de wijk. Er is bewust gekozen om een deel van het festival 
buiten te houden en het geheel gratis toegankelijk te maken om zo de 
drempel voor publiek zo laag mogelijk te laten zijn.



Activiteiten 2013

't Maaiveld

In de zomermaanden van juni tot september heeft een groep van 10 
tot 12 amateurs zich ingezet om onder leiding van Joanne Swaan een 
verwonderende straattheateract zonder tekst uit te werken en op te 
voeren. Er werd gebruik gemaakt van een bouwlocatie die mogelijk-
heden gaf om diverse activiteiten te ontplooien en een geluidsband 
om zo op straat verwarring en verwondering op te roepen met mini-
male middelen. Tijdens de act werd de verbindende kracht van kunst, 
waar ieder zijn eigen vorm aan kan bijdragen, voor het publiek visueel 
gemaakt.

Voor deze act werden rekwisieten gebruikt en diverse decoratieve    
accenten uitgewerkt door een decorontwerpster. De promotie voor dit 
project werd integraal meegenomen in de publiciteit voor het BioBe-
ton* Festival. 

Tijdens het BioBeton* Festival is 12 maal dit straattheater project 
'De Toneel-dwarsstraat' op locatie in de Toldwarsstraat uitgevoerd.

Trajectoverzicht:

Periode:  1 juni/ 8 september 2013
Activiteiten 

fase 1 opzet:  juni-augustus
Doel:  kennismaken en deelnemen
Concrete actie:  12 workshops van 2,5 uur,

fase 2 uitvoering:  september

Doel :   repetities en uitvoering, door herhaling leren 
 verbeteren

Concrete actie:  3 workshops van 2 uur op locatie en 
 12 presentaties



BioBeton* Festival 2013

In het weekend van 7 en 8 september 2013 waren op acht verschil-
lende locaties in de Pijp voorstellingen, concerten en exposities te   
beleven voor bezoekers van het BioBeton* Festival. Ieder uur startte 
er een kunstzinnige ontdekkingstocht bij  Kok op Stelten op de Van 
Woustraat 175, tussen 12.00 en 17.00 uur.

Na de feestelijk opening op zaterdag om 12 uur door Simone Kuken-
heim, wethouder kunst en cultuur van stadsdeel Amsterdam Zuid, 
verzamelden bezoekers zich, en vertrokken er groepen, elk onder    
leiding van een gids. De wandeling was geschikt voor iedereen, duur-
de ongeveer 2 uur en eindigde op het gezellige van der Helstplein 
waar mensen op een terrasje uit konden rusten terwijl ze genoten van 
straattheater of live muziek.

Op de verschillende locaties van het festival werd men getrakteerd op 
de meest verschillende vormen van kunst, cultuur en vermaak die 
door bewoners samen met professionele en amateur kunstenaars   
gemaakt en uitgevoerd werden. De korte onderdelen lopen uiteen van 
beeldende kunst tot dansvoorstelling van videofilm tot theatervoor-
stelling of concert. Alle mensen die op welke wijze dan ook een       
bijdrage leverden worden in het kader van het BioBeton* Festival,   
extremofielen* genoemd. Er was een klein Jazz optreden en een    
vertelsessie in een koffiehuis. In de pastorie van de Oranjekerk was  



een muziek- en kunstworkshop voor kinderen en in de Couscousclub, 
een restaurant, werd een pianorecital gegeven door een 84 jarige pia-
niste uit de wijk. ‘t Maaiveld gaf een theatervoorstelling van 10 minu-
ten in de Toldwarsstraat. De activiteiten vonden overal plaatst, zowel 
in straten en op pleinen als binnen in sociale- en openbare ruimtes; 
restaurant, koffiehuis, kerk e.d.

Aan het einde van de tocht was het goed toeven op de gezellige ter-
rassen van het van der Helstplein met af en toe een straatvoorstelling 
en rond borreltijd op zaterdag een Klezmerband. Op zondag rond 
18.00 uur vond hier ter afsluiting een spetterend concert plaats van 
het 60 man groot jongeren orkest; AYSO. Dit orkest is samengesteld 
uit leerlingen van verschillende muziekscholen. Iedereen was van  
harte uitgenodigd deel te nemen aan dit gratis festival in de Pijp!!!

• BioBeton is organisch beton dat scheuren zelf herstelt met be-
hulp van aan de specie toegevoegde levende organismen,     
extremofielen geheten. BioBeton staat model voor het hecht-
middel tussen de verschillende groepen en individuen in Am-
sterdam Zuid/De Pijp.



Lijst van activiteiten ter voorbereiding van festival:

Activiteit Aantal Aantal deelnemers Plaats

Workshop schrijven 1 40 kinderen Combiwel Smaragdplein

Workshop schrijven 1 12 verstand. be-
perkt (v.b.)

Kunstwerkplaats

Workshop Betonkunst 1 8 v.b. Kunstwerkplaats

Workshop Ceramiek 1 10 v.b. Kunstwerkplaats

Workshop graffity 1 12 jongeren Garage Combiwel

Workshop Acteren 12 12 buurtacteurs Huis van de Wijk De Pijp

Workshop Portrette-
ren

1 12 ABN-AMRO en 
v.b.

Kunstwerkplaats

TOTAAL 18 106 Wijk De Pijp

 

Lijst van het deelnemende artiesten:

Activiteit Aantal optredens Aantal 
deelnemers

Plaats

Theatrale DJ/animatie 10 uur (2 dagen) 2 Kok op Stelten

Danstheater 12 10 Kunstwerkplaats

Schilderen 12 5 Creade 
Toldwarsstraat

Straattheater 't Maai-
veld

12 9 Toldwarsstraat

Jazzoptreden 12 3 Koffiehuis Hafa

Vertelkunst 6 6 Koffiehuis Hafa



Beeldendekunst expo Open tijdens festival 20 Oranjekerk

Video en fotografie Open tijdens festival 2 Oranjekerk

Acapella zang 3 6 Oranjekerk

Musiceren 4 8 kinderen Oranjekerk

Musiceren 12 3 CousCousClub

Straattheater De Mo-
biele Eenheid

4 2 Van der Helstplein

Straattheater Marco 
Vermeer

4 2 Van der Helstplein

Klezmerband 2 8 Van der Helstplein

Concert AYSO 1 60 jongeren Van der Helstplein

TOTAAL 82 156 Wijk De Pijp

Aantal vrijwilligers en bezoekers;

Taken Aantal Locatie

Gidsen 12 BioBeton traject 

Locatiemanagers 10 BioBeton locaties 

Koeriers 4 BioBeton traject

Overige vrijwilligers 20 Wijk De Pijp

Bezoekers 400 BioBeton traject

TOTAAL 446 Wijk De Pijp

Trajectoverzicht:

Periode: 1 februari/ 8 september 2013
Activiteiten 

fase 1 opzet: februari/april
Doel: netwerk opbouwen en financiële ruimte creëren
Concrete actie: projectsubsidies aanvragen, benaderen van partici-

perende bedrijven en organisaties

fase 2 voorber: mei/augustus

Doel :  motiveren van creatieve bijdragen uit de wijk, socia-
le verbindingen in de wijk verbeteren, materiaal 
voor promotie en festival creëren

Concrete actie: organiseren van workshops bij en met verschillende 
partners

fase 3 uitvoering: september
Doel: wijk verbinden en breed publiek bereiken
Concrete actie: coördineren van het BioBeton Traject, begeleiden en 

ondersteunen van vrijwilligers en deelnemers 

Totale bereik deelnemers, vrijwilligers en bezoekers; 708



Lijst van subsidiegevers en sponsoren zowel financieel als in 
natura en meewerkende professionals en organisaties:
       

– ABN-AMRO
– Albert Heijn van Woustraat
– Antien Aletrino
– AYSO
– Combiwel, Huis van de Wijk De Pijp
– Combiwel, Jongerenwerk
– Cordaan, De Kunstwerkplaats
– Cordaan, Theater Lebelle
– Cordaan, Winkel van de Buurt
– CousCousClub
– Stichting Creade
– Fleur Vos
– Heineken Experience
– Helene Swaan
– Jeroen Arends
– Koffiehuis Hafa
– Kok op Stelten 
– Leefbaarheidsbudget, Stadsdeel Zuid
– Lyk Burggraaff
– Menno Oostra
– Metje Blaak
– Oranjekerk
– Professor Russolo & His Noise Intoners
– Roman Ensemble
– Sabine Bezuijen& Judith Segers
– Studio Swaan
– Wijkcentrum Ceintuur



Organisatie

Stichting Stadstoneel is een projectgerichte organisatie die zich bezig 
houdt met community-art projecten die door een projectcoördinator 
en artistiek leider worden gedragen.  De participatie van diverse pro-
fessionals wordt incidenteel ingehuurd.
De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt bij 
het bestuur van Stichting Stadstoneel.
De administratie en ondersteunende activiteiten worden onder coördi-
natie van de zakelijk adviseur in overleg met de artistiek leider door 
vrijwilligers uitgevoerd.
Publiciteit en communicatie wordt per project opgezet en uitgevoerd 
door professionals en/of vrijwilligers in samenwerking met diverse 
partners.

De projectmatige ondersteunende taken worden door vrijwilligers uit-
gevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectcoördinator.

Tijdens de voorbereiding en projectactiviteiten wordt door vrijwilligers 
en de organisatoren gewerkt aan de opbouw van een vrienden en do-
nateurskring; het samenstellen van een mailinglijst van geïnteresseer-
den particulieren en een selectie en werving van leden voor het comi-
té van aanbeveling.

In 2014 wil Stadstoneel haar aandacht richten op verdere professiona-
lisering van de organisatie en zich verder inzetten voor activiteiten 
van 't Maaiveld. Het project 'Hangouderen' start in de 2e helft van 
2014 en zal haar uitvoering hebben begin 2015. Verder gaat de stich-
ting de samenwerking met andere creatieve organisaties intensiveren 
in het kader van het weer in 2015 te organiseren BioBeton* Festival.

Het bestuur,
Amsterdam 2014 



Financiën

2013 is het eerste jaar van de Stichting Stadstoneel. Een jaar waarin 
de bezuinigingen op kunst en cultuur hun weerslag gaven. Een zwaar 
jaar om nieuwe activiteiten te ontplooien in het grensgebied van 
sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Daarbij zijn de 
gelden voor activiteiten van sociaal werk in combinatie met kunst, de 
community-art projecten, in dit jaar nog niet duidelijk en is die finan-
ciering veelal ondergebracht bij reeds gevestigde organisaties. De 
financiering van het BioBeton* Festival heeft veel voeten in de aarde 
gehad en is uitsluitend mogelijk geworden door de materiële onder-
steuning van commerciële bedrijven en buurtorganisaties. Wij kregen 
van winkeliers uit de buurt en Heineken Experience aanzienlijke 
ondersteuning in natura. De welzijnsorganisaties Combiwel en 
Cordaan hebben de huisvesting en coaching van diverse workshops 
voor hun rekening genomen. Ook hebben we vele vrijwillige bijdragen 
van professionele collega's gekregen die het belangrijk vonden dat 
het festival zou slagen. We werden genoodzaakt het festival in te 
korten en hebben tevens besloten, gezien de economische neergang, 
geen entreekosten meer te heffen. De kosten zijn uiteindelijk aange-
past aan de financiële ruimte die we kregen door een aanzienlijke 
donatie uit de particuliere sector en een kleine subsidie van de locale 
overheid uit de leefbaarheidspot. De inzet van vele vrijwilligers, de 
enthousiaste ondersteuning in natura van zowel sociaal maatschap-
pelijke buurtorganisaties als commerciële partijen en particuliere 
donateurs hebben de uitvoering van het BioBeton* Festival 2013 tot 
een succes gemaakt.

De inkomsten van de stichting zijn dit jaar beperkt tot een project-
subsidie van € 1.500,- en een particuliere donatie van € 5.000,- . Deze 
zijn voornamelijk gebruikt om het BioBeton* Festival uit te voeren en 
de activiteiten van 't Maaiveld te financieren. Tijdens het festival zijn 
geen toegangs/deelnemerskaarten verkocht en drank en consumpties 
voor zowel deelnemers, vrijwilligers als bezoekers zijn gedoneerd door 
diverse commerciële bedrijven uit de buurt.

De beperkte financiële ruimte heeft ons gedwongen het festivalpro-
ject veel kleiner op te zetten dan in eerste instantie was begroot. 
Onder andere is de coördinatie van het festival en de professionele 
begeleiding door de artistieke leider bijna geheel onbetaald geleverd. 
Voor de oprichting en ontwikkelingskosten van de stichting hebben wij 
dit jaar  € 650,- gebruikt. Voor de voortgang in 2014 hebben we 
€ 800,- gereserveerd. Dit zijn de minimale kosten die gebaseerd zijn 
op steun van vrijwilligers die de boekhouding en een groot deel van 
de administratie en de communicatie in natura leveren. In de begro-
ting zijn nog geen kosten voor kantoorhuur opgenomen omdat Studio 
Swaan die voorlopig om niet levert. Alle kosten van de stichting moe-
ten in de toekomst uit projectbaten worden gefinancierd. 



Financieel jaaroverzicht 2013

Balans

Activa 17-12-2012 31-12-2013 Passiva 17-12-2012 31-12-2013

Vaste activa Eigen vermo-
gen

Materiële 
vaste activa

0 Algemene re-
serve

0 € 850

Vlottende 
activa

Kortlopende 
schulden

Liquide mid-
delen

0 € 850 Crediteuren 

Overlopen-
de activa

0 0 Overlopende 
passiva

0 0

Totaal 0 € 850 0 € 850

Staat van baten en lasten

Inkomsten 2013 Dekkings-
plan

Resultaat Uitgaven 2013 Begroting Realisatie

Fondsen €35.650 €1.500 Kosten admini-
stratie &organisa-
tie 

€ 2.425  € 650

Eigen inkomsten+ 
donateurs

€10.875 €5.000 Productiekosten  
Maaiveld

€22.150  € 825

Productie kosten 
BioBeton

€17.750  € 3.900

Totaal dekkings-
plan

€46.525 Promotie & 
publiciteit

€ 4.200 € 275

Inkomsten totaal  € 6.500 €46.525 € 5.650

Uitgaven totaal – € 5.650

Resultaat  €   850


