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INLEIDING

sinds 1 januari 2017 ontvangt stichting third space structurele subsidie van het amsterdams Fonds 
voor de kunst en het Fonds podiumkunsten voor het maken en produceren van bijzonder, eigenzinnig 
en uitdagend werk. 

in het vorige jaarverslag werden een paar belangrijke in 2020 te verwachten ontwikkelingen genoemd: 
de focus op het verder verbreden van het speelveld van Building Conversation richting bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid; het herijken van de organisatiestructuur; de uitvoering van het stadstraject in 
amsterdam nieuw-West en Zuidoost; uitvoeringen van Dying Together/Earth op terschelling, in am-
sterdam en op andere plekken.

het jaar begon fantastisch, met een residency van negen dagen bij de academie voor Bouwkunst in am-
sterdam. de gesprekken over alle lopende projecten waren in volle gang en toen werd het maart 2020…

We weten allemaal welke enorme invloed Covid-19 op onze wereld en onze sector heeft gehad. tijdens 
de eerste schok, waarin we stilvielen en er een soort vacuüm ontstond waarin niemand wist wat deze 
nieuwe ontwikkelingen zouden gaan betekenen, besloten wij als team dicht bij elkaar te blijven om ge-
zamenlijk te onderzoeken wat nodig en dienend kon zijn in de snel veranderende realiteit. er ontstond 
een onlineprogramma, getiteld Where Should We Begin, waarin mensen met elkaar in gesprek konden 
gaan om te reflecteren op de huidige situatie. vanuit die gesprekken ontstonden nieuwe ideeën hoe 
we vanuit Building Conversation konden omgaan met de nieuwe werkelijkheid. 

als 2020 ons iets heeft laten zien, is het wel dat het werk van Building Conversation een essentiële 
behoefte raakt in onze wereld en maatschappij. het sterkt ons in de overtuiging dat ons dialogical art 
werk urgent en actueel is en een nog stevigere plek in de kunsten verdient. daar zullen wij ons in de 
komende jaren hard voor blijven maken.

in dit verslag vertellen we welke wegen we in dit bizarre jaar hebben bewandeld en hoe het komt dat 
wij, ondanks Covid-19, toch terugkijken op een succesvol en betekenisvol jaar.

hanna lára pálsdóttir
voorzitter stichting third space
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1. ALGEmENE INfORmATIE

stichting third space staat voor de derde ruimte1 waarin alternatieve scenario’s voor de werkelijkheid 
mogelijk worden. het is de ruimte waarin alles samenkomt. een ruimte die uitersten samenbrengt, 
zonder het verschil op te heffen. in het werk van stichting third space staat het creëren van de derde 
ruimte, die ontmoetingsruimte voor uitersten, centraal. 

1.1 missie en visie 
het is onze missie om mensen te activeren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te 
treden. We dagen mensen uit de reflectie op en vormgeving van de manier waarop we met elkaar spre-
ken zelf in handen te nemen. strevend naar een bewuste deelname aan het gesprek in een dynamische 
sociale structuur met oog voor alle levende wezens met wie we samenleven. de meest waardevolle 
ruimten binnen de kunsten zijn niet de schouwburg of het museum maar het atelier, de repetitieruim-
te, het schetsboek. het is ons doel om deze oefenruimte aan te bieden aan het publiek.

de ruimte van de kunst is een oefenruimte voor het leven. hier, los van de dagdagelijkse realiteit, kun-
nen we reflecteren, her-denken en her-vormen in een vrije, experimentele ruimte. in onze visie is het 
oefenen, repeteren en schetsen niet een voorbereidend neveneffect van kunst, het is de essentie van 
wat kunst is en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst als oefenruimte en brengen haar als zodanig 
terug in de wereld. een oefenruimte, niet alleen voor professionele kunstenaars, maar juist en vooral 
voor eenieder die de behoefte voelt zichzelf en de structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien.

1.2 Kernactiviteiten 
de doelstelling van stichting third space wordt gerealiseerd door het creëren van performances en 
andere projecten binnen de kaders van de kunst. 

1.3 Juridische structuur 
stichting third space is de formele structuur waarbinnen de organisatie Building Conversation werkt. 
stichting third space hanteert het bestuursmodel, waarbij de dagelijkse uitvoering van de taken 
gedelegeerd is naar een directie. deze bestond tot 15 april 2020 uit artistiek leider lotte van den Berg 
en leider directeur anne douqué en vanaf 15 april 2020 uit lotte van den Berg en nieuw zakelijk leider 
esther eij. het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bij elkaar en werkt volgens de aanbevelingen 
van de Cultural governance Code. het bestuur bestond in 2020 uit: 

•	voorzitter: Hanna Lára Pálsdóttir – programmaleider  nederland van morgen, ministerie van 
BZk. tevens lid bestuurskring Bodymind opleidingen 
•	penningmeester: Maarten Lammers – sectormanager ontwikkeling openbare Bibliotheek 

amsterdam Centrum. tevens bestuursvoorzitter van de tekstsmederij.
•	algemeen bestuurslid: Ellen Walraven – artistiek leider van Writers unlimited en het 

Winternachtenfestival den haag. toegetreden per 7 april 2020. ook bestuurslid van praemium 
erasmianum (de erasmusprijs)
•	er is een vacature voor de functie van secretaris.

Christine de Baan – artistiek directeur van st. roam, freelance curator en strategisch adviseur, heeft 
in januari 2020 afscheid genomen als algemeen bestuurslid.

1 Third Space is een concept dat werd ontwikkeld door de Amerikaanse geograaf en urbanist Edward Soja.
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1.4 Interne organisatiestructuur 
het kernteam van Building Conversation bestond in 2020 uit:
 
•	Peter Aers – lid artistiek kernteam & ontwikkeling nieuw werk en uitvoering
•	Lotte van den Berg - lid artistieke kern & ontwikkeling nieuw werk en uitvoering
•	Daan ‘t Sas – lid artistiek kernteam & ontwikkeling nieuw werk en uitvoering
•	Anne Douqué - zakelijk leider tot 15 april 2020
•	Esther Eij - zakelijk leider vanaf 15 april 2020
•	Danielle Hielckert - communicatie
•	Klaartje Wouters – communicatie
•	Yola Parie - productieleider 
•	Saar van Blaaderen - projectleider Building Conversation – Amsterdam in gesprek
•	Jakob Proyer - productieleider Dying Together en Rizoom 
•	Yoka van Zuylen - productieleider Washing Hands, Amsterdam in gesprek en scholentraject 

de samenstelling van de teams per project staan in hoofdstuk 3. 

© Laura Mentink
Getekende reflectie op Digital Silence, Oerol 2020
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1.5 Toelichting op de Cultural Governance Code 

Zoals sinds 2019 verplicht, behandelen we hieronder de acht principes van de governance Code Cul-
tuur in het jaarverslag:

1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/
of te bewaren.

•	Third	Space/Building	Conversation	is	een	platform	voor	dialogical	art,	dat	zich	toelegt	op	de	ontmoeting	tus-
sen	kunst,	gesprek	en	samenleving.	Hierin	is	de	intrinsieke	urgentie	om	artistieke	waarde	overdraagbaar	en	
ervaarbaar	te	maken	volledig	verweven.
•	We	streven	ernaar	onze	organisatie	en	ons	bestuur	een	afspiegeling	van	de	samenleving	te	laten	zijn,	in	al	
haar	vormen.	Organisatie	en	bestuur	worden	samengesteld	op	aanvullende	kwaliteiten	op	het	gebied	van	
expertise,	(werk-	en	levens)ervaring,	achtergrond,	leeftijd,	geslacht	en	vakgebied.	
•	We	werken	in	een	open	cultuur,	waarin	beleid	met	een	grote	groep	dagelijks	betrokkenen	wordt	gedeeld	en	
(mede)	bepaald.	Daarmee	zijn	we	transparant	naar	onze	medewerkers,	stakeholders	en	ons	publiek.
•	Externe	financiering	van	publieke	en	private	partijen	wordt	gezocht	en	aangegaan	op	basis	van	gelijkwaar-
digheid	en	inhoudelijke	doelen.	Daarbij	staan	de	artistieke	vrijheid	en	ontwikkeling	altijd	centraal.	Over	ex-
ploitatieoverschotten	wordt	transparant	gecommuniceerd,	waarbij	het	uitgangspunt	is	dat	die	terugvloeien	
naar	de	organisatie.	

2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas 
toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

•	Third	Space	sluit	zich	bij	de	principes	van	de	Governance	Code	Cultuur	aan	en	geeft	daar	vorm	aan	binnen	het	
bestuursverslag	en	de	jaarrekening.	Deze	stukken	staan	op	de	website	en	zijn	altijd	in	te	zien	door	derden.	

3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, 
vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegen-
strijdige belangen.

•	Bestuur	en	organisatie	zijn	alert	op	belangenverstrengeling	en	ongewenste	belangenverstrengeling	of	de	
schijn	daarvan.	Bij	twijfel	of	vragen	hierover	wordt	advies	ingewonnen	van	derden.
•	Functies	en	nevenfuncties	van	bestuur	en	medewerkers	worden	in	kaart	gebracht	en	toegelicht	in	het	be-
stuursverslag.
•	Bij	de	mogelijke	schijn	van	belangenverstrengeling	wordt	gedocumenteerd	hoe	hiermee	wordt	omgegaan	
en	deze	afwegingen	worden	gedeeld	in	het	jaarverslag.

4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

•	Er	is	een	directiestatuut	waarin	de	formele	taken	en	verantwoordelijkheden	zijn	vastgelegd.	Volgend	jaar	
stellen	we	een	nieuw	statuut	op	waarin	de	artistiek-zakelijke	kern	en	de	rol	van	het	bestuur	verder	worden	
uitgewerkt	en	vastgesteld.

5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de 
organisatie.



7/59BeStuurSverSlag 2020 - Stichting third Space

•	De	stichting	hanteert	het	bestuursmodel,	waarbij	de	dagelijkse	uitvoering	van	de	taken	gedelegeerd	zijn	naar	
de	zakelijke	en	artistieke	leiding.	De	artistiek-zakelijke	kern	en	het	bestuur	bespreken	geregeld	de	organisatie	
en	activiteiten	van	de	stichting,	waarbij	het	bestuur	vanuit	zijn	eindverantwoordelijkheid	controleert	en	advi-
seert	waar	nodig	en	de	strategie	en	uitvoering	hoofdzakelijk	bij	de	artistiek-zakelijke	kern	liggen.

6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

•	Third	Space	onderschrijft	de	Fair	Practice	Code	en	de	Code	Culturele	Diversiteit	(zie	1.6).	De	stappen	die	
hierin	worden	genomen,	zijn	onderdeel	van	het	bestuursverslag.	
•	Elke	bestuursvergadering	wordt	een	analyse	gemaakt	van	de	ontwikkeling	van	de	organisatie.	Deze	wordt	
opgenomen	in	het	bestuursverslag.

7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onaf-
hankelijke wijze uit. 
•	Dit	principe	is	niet	van	toepassing	verklaard	in	het	bestuursmodel.	De	aanbevelingen	worden	echter	wel	zo-
veel	mogelijk	toegepast	binnen	de	proporties	van	de	organisatie.	Het	bestuur	toetst	of	de	artistiek-zakelijke	
kern	een	zorgvuldige	en	evenwichtige	afweging	heeft	gemaakt	van	de	artistieke	en	zakelijke	belangen	van	
de	organisatie	en	de	belangen	van	de	interne	en	externe	belanghebbenden.

8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit 
en onafhankelijkheid.

•	Het	bestuur	bestond	in	2020	uit	drie	leden,	het	streven	is	in	2021	naar	vijf	leden	te	groeien.	De	procedure	
voor	een	vierde	bestuurslid	is	op	dit	moment	gaande.
•	Er	zijn	heldere	profielschetsen	voor	elke	vacature,	die	de	basis	zijn	voor	de	werving	van	nieuwe	bestuursle-
den.	De	werving	wordt	deels	uitgevoerd	door	een	gespecialiseerd	bureau	(Binoq	Atana)	en	deels	door	een	
open-sollicitatieprocedure.
•	De	leden	van	het	bestuur	ontvangen	geen	vacatiegelden,	wel	wordt	een	onkostenvergoeding	geboden	waar	
kosten	zijn	gemaakt	in	de	uitvoering	van	taken	voor	de	organisatie.

1.5.1 De wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast  
de stichting neemt de aanbevelingen van de governance Code Cultuur serieus en implementeert de 
regels die passen bij de werking van de organisatie. 

de samenstelling van het bestuur is gericht op de monitoring van een gezond financieel en organisa-
torisch beleid in relatie tot het (inter)nationale kunstenveld, de stad amsterdam, de wens om ook in 
andere sectoren actief te zijn en daarmee te groeien in het cultureel ondernemerschap. Ze zijn gekozen 
vanwege hun expertise, netwerk en betrokkenheid bij de missie en visie van stichting third space. 

1.5.2 De wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met interne en externe belanghebbenden 
Building Conversation wordt gedragen door een klein team van toegewijde en bevlogen mensen. dit 
team bestaat uit de artistieke kern, de zakelijk leider, drie productieleiders en een communicatiemede-
werker. daaromheen cirkelt een grote groep regelmatig terugkerende betrokken freelance werknemers. 

de verschillende projecten die we doen, worden onderverdeeld in werkgroepen. Binnen de werkgroe-
pen hanteren we een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Werkgroepen werken 
zelfstandig, maar komen geregeld bij elkaar om de lange lijnen van de organisatie te bespreken en ta-
ken, projecten en verantwoordelijkheden te verdelen. in verband met corona is dit aangevuld met een 
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wekelijks online overleg tussen de werkgroepen en het kernteam, zodat de zelfstandig ondernemers 
waarmee we samenwerken betrokken blijven bij de organisatie en ontwikkelingen.

de artistieke en zakelijke kern houden sturing op de inhoudelijke en organisatorische beleidslijnen 
en financiële strategie. de besluiten die hieruit volgen, worden voorgelegd aan het bestuur tijdens de 
bestuursvergaderingen. de artistieke kern (daan ’t sas, lotte van den Berg en peter aers) zijn alle drie 
in wisselende formatie, aanwezig bij de bestuursvergaderingen, naast zakelijk leider esther eij. 

de juridische constructie tussen bestuur en organisatie zou in 2020 verder worden uitgewerkt. door 
Covid-19 en de lobby rond de budgetten van aFk en Fpk voor de zogeheten ‘B-lijst’ bij het toekennen 
van de structurele subsidies 2021-2024, heeft dat langer geduurd dan gepland. met de komst van een 
nieuw bestuurslid (zie 1.5.3) met expertise op het gebied van bestuursrecht en organisatievorming, 
pakken we dit onderwerp in 2021 weer op. op dit moment blijft de huidige verantwoordelijkheid van 
directie en bestuur gehandhaafd zoals beschreven in het statuut.

de organisatie krijgt veel aanvragen van organisaties en partners in binnen- en buitenland, uit diverse 
sectoren. aan deze samenwerkingen wordt veel aandacht besteed, omdat ze de basis kunnen worden 
van nieuwe projecten en uitvoeringen. daardoor zijn er meerdere langdurige en warme relaties met 
partners in binnen- en buitenland ontstaan. met deze partners konden we in coronatijd goed overleg-
gen op welke manier uitvoeringen konden doorgaan. Waar dat niet kon, is gekeken hoe de kosten van 
annuleringen, waar mogelijk, gezamenlijk gedragen konden worden.

1.5.3 Het functioneren van het bestuur en de wijze waarop is omgegaan met dilemma’s en situaties 
van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang 
er is in het najaar van 2020 een matchingsopdracht uitgegaan naar atana voor een nieuwe bestuurs-
kandidaat met een juridische achtergrond. tijdens het schrijven van dit bestuursverslag is de proce-
dure in de afrondende fase.

in 2020 hebben hebben we samengewerkt met de oBa Zuidoost. Bestuurslid maarten lammers 
(sector manager ontwikkeling bij de centrale vestiging van de oBa) is niet betrokken geweest bij deze 
samenwerking. de beide vestigingen voeren een gescheiden programma. ons contact met oBa Zuid-
oost liep via de partnerorganisaties waarmee we hebben gewerkt in het stadsdeel.

1.5.4 De toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle 
Wat betreft de boekhouding werkt de stichting samen met boekhouder manja hoedeman en voor de 
accountantscontroles en jaarrekening met accountantsbureau kamphuis en Berghuizen. Binnen de or-
ganisatie bewaakt de zakelijk leider de overall begroting en worden kwartaalcijfers gedeeld en bespro-
ken met het bestuur. 

projectbegrotingen worden gemaakt door de zakelijk leider in samenwerking met de voor het project 
verantwoordelijke productieleider. de projectbegroting valt daarna onder de verantwoordelijkheid 
van de productieleider. in de voortgang is er geregeld overleg met de zakelijk leider. dit is een prettige 
manier van werken, waarbij de productieleider zelfstandig kan werken na het in eerste instantie samen 
met de zakelijk leider bepalen van de kaders en het gekregen vertrouwen. 
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1.5.5 Het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van bestuurders 
de bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. voorts heeft zich in dit verband in 2020 niets bijzonders 
voorgedaan. 

1.6 Code Culturele Diversiteit
in ons werk heeft inclusiviteit altijd een belangrijke rol gespeeld. Building Conversation richt zich juist 
op de kunst als oefenruimte voor iedereen. het stadstraject amsterdam in gesprek was een belang-
rijke stap in het verbreden en toegankelijk maken van ons werk voor een groter aantal verschillende 
publieksgroepen. daar willen we mee doorgaan. Zo zijn we samenwerkingen aangegaan met diverse 
organisaties in Zuidoost.

in 2020 kreeg de Black lives matter beweging een belangrijke stem in de samenleving, waardoor gere-
lateerde onderwerpen onderdeel werden van veel gesprekken die we hebben uitgevoerd het afgelopen 
jaar. met maatschappelijke en publieke organisaties, zoals de politie rotterdam en de gemeente am-
sterdam, hebben we gesprekken georganiseerd rondom etnisch profileren en inclusiviteit. Zelf hebben 
we het gesprek over white privilege op de agenda gezet in onze eigen programmering. Bij het kask in 
België hebben een gesprek over racisme en seksisme begeleid. daarmee is inhoudelijk veel aandacht 
gegeven aan vragen rond identiteit, etniciteit en inclusiviteit.

Binnen onze eigen organisatie hebben we deze gesprekken ook gevoerd onder de noemer introspectie. 
in deze gesprekken onderzoeken we vanuit welke aannames we ons eigen werk en onze eigen organi-
satie bekijken en hoe we hierin meer ruimte kunnen geven aan het verhaal van anderen. We zijn ons-
zelf gaan bevragen met betrekking tot eigenaarschap van onze gespreksvormen en de manier waarop 
we ruimte bieden aan verhalen. dit heeft geleid tot een publicatie op de website door obiozo ukpabi. 
daarnaast kijken we bewuster dan ooit naar de keuzes die we maken op het gebied van medewerkers 
en kunstenaars waarmee we samenwerken.

© Laura Mentink
Getekende reflectie op To Care as Caress, Festival Boulevard 2020
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2.	Belangrijkste	elementen	van	

HET GEVOERDE BELEID 

2.1 Algemeen
het jaar 2020 kondigde zich aan als een prachtig vol jaar. We zouden beginnen met het stadstraject 
Amsterdam in gesprek in twee stadsdelen en een grote productie van Dying Together en Het Vlak uit-
voeren op het oerolfestival. We zouden op de Buitenplaats in ter apel gaan werken met groepen men-
sen. We zouden naar het buitenland reizen om ons werk te tonen en over te dragen, ons bereik en onze 
impact te vergroten door daar teams op te zetten die ons werk voortzetten in verschillende talen.

door Covid-19 viel dit allemaal in duigen. performances werden geannuleerd, geplande werktrajecten 
en reizen afgelast. het stadstraject Amsterdam in gesprek kon niet doorgaan zoals gepland. 

door het wegvallen van al die plannen zijn we opnieuw gaan denken, spreken, voelen, twijfelen en 
experimenteren. langzaam kwamen we weer op gang met een nieuw idee over wat ons te doen stond. 
er ontstond een totaal nieuw programma: Where Should We Begin. een serie digitale gespreksvormen, 
die we ontwikkelden en zelf programmeerden. later kwamen daar ook nieuwe fysieke vormen bij, zoals 
Washing Hands, To Care as Caress en een aangepaste versie van Dying Together: Dying Together/Futu-
res. Zo vonden we een weg om te reflecteren en te reageren op dat wat er met ons allemaal gebeurde: 
met onze organisatie, met onze community van kunstenaars en medewerkers, met ons publiek in bin-
nen- en buitenland.

Where Should We Begin heeft als programma veel succes gehad. uit de reflecties van deelnemers 
bleek dat onze online-gespreksperformances totaal onvergelijkbaar zijn met elke andere online- 
dialoog. deelnemers voelden zich dicht bij elkaar en eindelijk weer eens op hun creativiteit aange-
sproken. Bij de fysieke performance Washing Hands bleek de ervaring van bewust fysiek contact met 
een ander, dit gebeurde door het wassen van elkaars handen, de deelnemers diep te raken. de perfor-
mance To Care as Caress heeft ons beeld over zorgdragen en zorg ontvangen in een tijd waarin zorg 
voor elkaar centraal staat, verhelderd en soms veranderd.

enkele reacties van de mensen aan wie we onze werkwijze overdroegen in amsterdam:

Ik heb de samenwerking (en de voorbereiding ernaartoe) als zeer positief ervaren. Voor mij was het 
werk van Building Conversation nieuw. Deze gespreksvormen heb ik persoonlijk ook als zeer waarde-
vol ervaren. Ik heb mogen observeren dat de reflectie op eigen denken en ideeën zowel persoonlijk 
als in groepsverband een meerwaarde is in het voeren van het gesprek over maatschappelijk rel-
evante thema’s. Die constante uitwisseling is niet alleen zeer verhelderend maar leidt ook tot herpo-
sitionering van eerder ingenomen standpunten.  – Jules, imagine iC

Wat zie je ... voel je ... en hoe je dan ziet hoeveel overeenkomsten we hebben. – asha

Elk voorwerp dwingt je tot nadenken, tot fantaseren. Het ene minder dan het andere. Het gaat erom 
associaties te maken en die associaties middels woorden kenbaar te maken. – Franklin
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in totaal hebben we in 2020, digitaal en fysiek, 260 uitvoeringen gerealiseerd. daarnaast zijn er meer-
dere workshops, lezingen en introducties gegeven. We hebben werk uitgevoerd op het imaginaire 
eiland (de aangepaste onlineversie van het oerolfestival) en tijdens Festival Boulevard. Zelfs binnen 
een aantal maatschappelijke en culturele organisaties en instellingen hebben we ons werk toch kun-
nen tonen en konden we onze connectie met het onderwijs dit jaar versterken. 

daarnaast was 2020 een belangrijk jaar voor de verdere ontwikkeling van Building Conversation als merk 
en organisatie. en voor onze financiële basis, met de aanvragen voor de subsidieperiode 2021-2024.

2.1.1 Building Conversation - Amsterdam in gesprek 
Covid-19 heeft een groot effect gehad op het stadstraject Amsterdam in gesprek. 

in 2020 wilden we het werk uit 2019 voortzetten met stadstrajecten in amsterdam-Zuidoost en nieuw-
West. de voorbereidingen met partners in Zuidoost en nieuw-West waren in volle gang. het team van 
gespreksbegeleiders dat mee zou werken bestond uit drie mensen. Zij waren in 2019 aangetrokken en 
ingewerkt, en maakten de groep performers inclusiever en diverser. 

de volgende twee punten stonden centraal in de uitvoering en organisatie in 2020:
•	intensivering van samenwerking met lokale partners
•	aanpassen van ons programma aan de wensen en vragen van partners

toen we tijdens de eerste lockdown merkten dat de partners in stadsdeel nieuw-West door Covid-19 
geen capaciteit en aandacht hadden om met ons verder te werken, vestigden we al onze aandacht op 
de plannen met partners in Zuidoost. We kozen ervoor om ons te concentreren op de samenwerking 
met vier betrokken en uitdagende partners die we ontmoetten tijdens de voorbereidingen in Zuidoost. 
daarmee kozen we er ook voor om de samenstelling van het programma van gespreksactiviteiten te 
richten naar de wensen en vragen van deze partners.  

het uitgangspunt om met grote groepen mensen op straat in gesprek te gaan, bleek onmogelijk en dat 
is het hele jaar niet veranderd. interactie in de publieke ruimte en ook de overdracht naar jonge men-
sen uit de stad kon niet gerealiseerd worden, onder andere door steeds wisselende werk- en school-
roosters van de partnerkant. We moesten daarom in het voorjaar van 2020 besluiten om de overdracht 
aan jonge mensen uit de betreffende stadsdelen, die in 2019 nog zo succesvol was verlopen, in 2020 
niet te herhalen. 

in navolging van de twee uitgangspunten voor 2020 zijn we ons in 2020 bewust meer dienend gaan op-
stellen ten opzichte van de partners in de wijken. dat heeft ervoor gezorgd dat we nog dieper konden 
doordringen in de haarvaten van de plek en had als tweede positieve gevolg dat het programma van ge-
spreksactiviteiten volledig afgestemd kon worden op de partnerprogrammering, vragen en het publiek. 

in de voorbereiding waren we in gesprek met oBa, imagine iC, CBk, venzo, lolaBae, Bijlmerparkthea-
ter en taak. na de eerste lockdown bleven er drie partners over waarmee we concreet twee program-
ma’s hebben uitgevoerd in september. dit waren: 
•	CBk Zuidoost
•	oBa Zuidoost
•	imagine iC



12/59BeStuurSverSlag 2020 - Stichting third Space

met deze organisaties hebben we, aanvullend op hun eigen programmering en met publieksgroepen uit hun 
eigen netwerk, gesprekken uitgevoerd waaronder het vlak, gesprek via beeld en het gesprek voor twee. 

•	Bij het CBk Zuidoost waren we onderdeel van een randprogramma rond de tentoonstelling          
A Fair Share of Utopia.
•	Bij imagine iC waren we een aantal dagen te gast en voerden met publieksgroepen uit hun 

eigen netwerk diverse gespreksperformances rond de tentoonstelling thuis in religie i.s.m. de 
oBa en het tropenmuseum.

ook zijn er twee langere reeksen i.s.m. taak, de kaZerne en lola Bae opgezet die (wederom vanwege 
corona) zijn doorgeschoven naar voorjaar 2021.

in januari en februari 2021 organiseren we een reeks gesprekken met de Future tellers, een groep 
jonge mensen uit Zuidoost. samen met de kaZerne en taak voeren we gesprekken met deze groep, 
waaronder het Onmogelijke gesprek over eigenaarschap, over de manier waarop jongeren nu en in de 
toekomst willen en kunnen bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Wat zijn hun wensen zodat er in hun 
buurt meer mogelijk wordt op het gebied van zelfontwikkeling? en hoe kunnen ze hier zelf mede vorm 
aan geven? (https://buildingconversation.nl/project/futuretellers)

met lola Bae zetten we een serie gesprekken op met projectontwikkelaars die gaan bouwen in Zuid-
oost, vaak zonder zich rekenschap te geven van de culturen en informele structuren die in dit stads-
deel al zo lang bestaan. hoe kunnen deze, voornamelijk ‘witte’ gebiedsontwikkelaars de bewoners van 
Zuidoost leren kennen en erkennen zodat ze met elkaar kunnen nadenken en spreken over de toekomst 
van het stadsdeel? de uitvoering van dit traject moet nog plaatsvinden. 

We kunnen zeggen dat in de afgelopen jaren het doel van het stadstraject om ons publiek en ons 
inhoudelijke team van medewerkers inclusiever te maken, grotendeels bereikt is. We zijn veel nieuwe 
relaties aangegaan waarvan we hopen en verwachten dat die in de toekomst een grote rol zullen blijven 
spelen in ons werk. de komende jaren willen we deze nieuwe netwerken en collega’s actief blijven be-
trekken in ons werk.

team
Conceptontwikkeling en uitvoering o.a. peter aers, Jörgen gario, lotte van den Berg, daan ’t sas, 
elias simonse, obiozo ukpabi; Fana richters (airich) en Cheyenne herdigein (kazerne); 
Productieleiding Yoka van Zuylen, Jakob proyer; Coördinatie Stadstraject Amsterdam saar van 
Blaaderen 

proJectonderSteuning
We ontvingen extra projectondersteuning voor de stadstrajecten in amsterdam van het Bankgiro 
loterij Fonds. 

https://buildingconversation.nl/project/futuretellers
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2.1.2. Where Should We Begin
tijdens de eerste lockdown schreef de artistieke kern het volgende: 

Niemand weet hoe dit moet. Alles is nu repetitie. Het leven één grote improvisatie. Met Building 
Conversation vieren we het experiment en omarmen we de oefening. We nodigen je uit om mee te 
doen. Laten we ons onderdompelen in het ongewisse, het nog niet bekende. Een collectieve vrije val, 
de toekomst in. 

in de online-omgeving die in 2020 het ‘nieuwe normaal’ werd, besloten we een serie nieuwe werken te 
maken en uit te voeren. performances in tijden van corona, oftewel: Where Should We Begin. 
dit programma begon als een experiment in de onlinewereld, waarin we onderzochten hoe gezamenlijk 
om te gaan met de onzekerheid die door Covid-19 ontstond, wereldwijd. onder invloed van de corona-
pandemie en in samenwerking met veel verschillende partners, heeft dit werk zich het afgelopen jaar 
ontwikkeld tot een belangrijk programma met diverse werken, digitale en fysieke, die reflecteren op 
gezamenlijkheid en isolatie. 

partners waarmee we Where Should We Begin hebben uitgevoerd zijn o.a.: springfestival, theaterda-
gen, kaap, kaBk, kask, matchbox, damu praag, oerolfestival, Festival Boulevard, metropolis kopen-
hagen, theater rotterdam, Buda en de gemeente almere.

een kleine samenvatting van de verschillende werken die zijn gemaakt:

gespreksperformances op afstand, online en via de telefoon:

Impossible Conversation (on the Future)
tijdens Impossible Conversation ga je met elkaar in gesprek vanuit persoonlijke ervaringen met be-
trekking tot een uitdagend onderwerp. de verschillende perspectieven in de groep worden tijdens 
het gesprek tot een inspirerend en veelzijdig geheel gevlochten. het gesprek is door ons ontwikkeld 
als Impossible Conversation on the Future, maar kreeg later op aanvraag van vele partners ook andere 
onderwerpen, zoals Wit privilege, Contact, geld en sexisme). 

Distant Thoughts
deze performance nodigt je uit om contact aan te gaan met mensen die je nog niet kent en dat onder 
de loep te nemen. het is een gesprek voor twee mensen die elkaar leren kennen via de telefoon.

Watching Pixels
op het oplichtende scherm van onze telefoons en computers komt een veelheid aan beelden bij ons 
binnen en worden we zelf tot beeld voor de ander. hoe verhouden we ons tot deze beelden en hoe ver-
houden we ons tot elkaar? tijdens Watching pixels gaan we met elkaar in gesprek via beelden die we 
online bekijken.

Digital Silence
in Digital Silence spelen de deelnemers met hun eigen aan- en afwezigheid, in hun kamers en op inter-
net. Ze gaan op zoek naar een derde ruimte, een hybride ruimte, die zowel fysiek als virtueel is. ‘Waar 
ben ik als ik zowel in mijn kamer als op het scherm ben? en waar ben jij?’ een digitaal gesprek zonder 
woorden.
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gespreksperformances op locatie, fysiek en analoog:

Washing hands
een ritueel, ontworpen om fysiek contact terug te brengen in de publieke ruimte. een eenvoudig vorm-
gegeven installatie, waar twee mensen elkaars handen kunnen wassen en dit fysieke contact opnieuw 
bewust kunnen beleven.
Washing Hands heeft drie weken op Festival Boulevard in den Bosch gestaan en twee weken in Fras-
cati in amsterdam. 

To Care as Caress
tijdens deze gespreksperformance exploreren we wat zorg is en kan zijn. met medewerkers uit de zorg, 
mantelzorgers en iedereen die zich aangesproken voelt, reflecteren we op de huidige tijd. een tijd 
waarin het verlenen van zorg, mentaal en fysiek, opnieuw betekenis krijgt.
To Care as Caress is uitgevoerd tijdens Festival Boulevard en in de vooruit in kortrijk.

Dying Together/Futures
een kleine, intieme versie van het grote tweeluik dat de jaren hiervoor heeft gespeeld (zie 2.2). 
Dying Together/Futures is uitgevoerd in Frascati in amsterdam. de voorstellingen in rotterdam, Brus-
sel en utrecht zijn vanwege Covid-19 geannuleerd.

© Laura Mentink
Getekende reflectie op Distant Thoughts, Oerol 2020

team
Where Should We Begin is door een groot team van medewerkers ontwikkeld en uitgevoerd: 
Concept ontwikkeling en uitvoering daan ’t sas, lotte van den Berg, peter aers; productie Yola parie, 
Yoka van Zuylen, Jakob proyer, Famke d’hondt, hein-Jan van der veen; gespreksbegeleiders mara 
van nes, dennis molendijk, tomas leijen, satchit puranik, leon Weller, salome mooij, Jorgen gario, 
obiozo ukpabi, elias simonse, katja dreyer, marija sujica, erika sprey, laura mentink, peter aers, 
lotte van den Berg, daan ’t sas, Fiona hallinan
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2.2 Het drieluik Dying Together 
in Dying Together ontrafelen de performers samen met het publiek situaties van gezamenlijk sterven. 
de rampen die behandeld worden, kennen we als media-evenementen waarin sommige doden betreurd 
en anderen vergeten worden en vooral de schuldvraag aandacht krijgt. Dying Together werpt een ander 
licht op deze gebeurtenissen en laat zien dat deze momenten van collectieve dood ons iets kunnen 
vertellen over de manier waarop we ons tot elkaar verhouden.

in 2020 zou het tweede deel: Dying Together/Earth meerdere keren worden uitgevoerd. de gesprek-
ken hierover waren in volle gang toen in maart de eerste lockdown begon en alles werd opgeschort. 
met oerolfestival zochten we locaties voor Dying Together/Earth en Het Vlak. We wilden een locatie die 
groot genoeg was om de Dying Together Xl-versie uit te voeren, waarbij we een groot aantal deelne-
mers konden ontvangen terwijl tegelijkertijd de intimiteit van de voorstelling werd bewaard. dit was 
ooit het beginidee voor de voorstelling, maar bleek in de praktijk moeilijk in de uitwerking met pro-
grammeurs. We zagen in deze locatievoorstelling de kans om dit originele uitgangspunt, en participa-
tief werk voor vierhonderd mensen, daadwerkelijk toe te passen. 

ook zou Dying Together op het Warming up festival staan en waren we in gesprek met Julidans en festi-
val Cph stage Copenhagen.

2.2.1 Dying Together/Futures
toen duidelijk werd dat Dying Together/Earth niet gespeeld zou worden op het oerolfestival, is lotte 
van den Berg op zoek gegaan naar een manier om juist in deze tijd, waarin onze toekomstbeelden in 
rap tempo worden afgebroken, samen te reflecteren. in Dying Together/Futures zag zij de structuur en 
mogelijkheid om dit ook in coronatijd te doen.

© Bart Grietens

Sinds corona leven we meer op afstand en zouden we ons fysieke leven bijna vergeten. Washing 
hands laat je weer herinneren hoe aanrakingen zijn. Elke aanraking is een ontmoeting, een gesprek – 
of het begin ervan.  – daan ’t sas
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Dying Together/Futures is ontworpen als een kleine versie van Dying Together, aangepast aan de fy-
sieke eisen die de nieuwe situatie aan de theaters stelden, en aangepast aan de nieuwe werkelijkheid 
waarin we ons bevonden. dit derde deel kreeg veel aandacht en werd door meerdere theaters aange-
vraagd, ondanks de lastige eisen rond de publiekscapaciteit. 

Frascati amsterdam, theater rotterdam i.s.m. het Warming up festival, het kaaitheater in Brussel 
en stadsschouwburg utrecht wilden Dying Together/Futures programmeren in het najaar van 2020. in 
Frascati hebben we uiteindelijk vijf voorstellingen kunnen spelen voordat de podia weer op slot gingen.

op dit moment is er nog steeds interesse voor de coronaproof versie van Dying Together/Futures in 
mannheim, milaan, Brussel, utrecht en rotterdam. Wij gaan er daarom vanuit dat we deze bijzondere 
performance in 2021 nog meerdere malen zullen spelen en dat hij nog een aantal jaar op het repertoire 
blijft staan.

2.3 Building Conversation

2.3.1 Radicale participatie - maatschappelijke ontwikkelingen
in 2019 hadden we al aangegeven dat Building Conversation zich meer wil oriënteren op verschillende sec-
toren naast de culturele. ook in ons ondernemersplan 2021-2024 neemt deze wens een belangrijke rol in.

aan het begin van het jaar werd dit concreter door de samenwerking met esther eij, die al langer werk-
zaam is op het snijvlak van kunst en maatschappij. Zij werd aangetrokken om de samenwerking met 
overheden te ontwerpen en een vooronderzoek te doen naar de mogelijkheid om trajecten in publieke 
organisaties uit te zetten.

de combinatie van Covid-19, ons digitale aanbod en onze eigen initiatieven op dit gebied heeft geleid 
tot meerdere langdurige samenwerkingen binnen publieke organisaties. daarmee hebben we in 2020, 
onder weliswaar lastige omstandigheden, al een soort pilot kunnen uitvoeren rond die samenwerkingen.

team
Concept ontwikkeling en uitvoering lotte van den Berg in samenwerking met Floor van leeuwen 
(performer), gerindo kamid kartadinata (performer), matteo Bifulco (performer), nahuel Cano 
(performer), salomé mooij (performer), Jakob proyer (productieleider), dries van himpe (techniek), 
Julien mchardy (research)

coproducenten
theater rotterdam (nl), schauspielhaus Bochum (de), theaterfestival Boulevard (nl), vooruit 
(Be), soap (nl), C-takt. Buda (Be), Bit teatergarasjen (no), and nanterre-amandiers (Fr) in de 
context van apap - performing europe 2020, ondersteund door het Creative europe programme 
van de europese unie

proJectonderSteuning
Fonds podiumkunsten, amsterdams Fonds voor de kunst, vsBfonds, ammodo, Fonds21
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er zijn trajecten in gang gezet met de nationale politie in rotterdam, de gemeente amsterdam, taak 
en de gemeente den haag, en smartcities in het kader van een onderzoek vanuit de universiteit 
utrecht naar de rol van agonisme in gebiedsontwikkeling. samen met al deze partners is intensief 
ontworpen en we hebben voor elke organisatie op maat gemaakte performanceseries uitgewerkt en 
(deels) uitgevoerd.

uit de verschillende experimenten die we het afgelopen jaar met maatschappelijke partners zijn aan-
gegaan, kunnen we concluderen dat we zeker willen blijven investeren in het maatschappelijke veld. 
onze gespreksperformances zijn bouwwerken waarbinnen een vrije ruimte ontstaat die iedere be-
trokkene de gelegenheid biedt tot ‘radicale participatie’. in elk gesprek onderzoeken we opnieuw wat 
deelnemen en meedoen precies betekent. 

tegelijkertijd hebben we een helderder beeld gekregen van de grenzen waarbinnen wij kunnen en wil-
len aanpassen, en waar de artistieke en dramaturgische kaders te veel worden verbogen om nog recht 
te kunnen doen aan de werking van de gespreksperformances. tijdens sommige experimenten werd 
de onzichtbare, maar scherp merkbare grens tussen ons artistieke werk en de doelgerichte leertra-
jecten binnen organisaties duidelijk voelbaar. soms gingen de uitwisselingen soepel en konden we op 
die manier andere kwaliteiten leveren. maar we hebben ook afscheid genomen van een aantal partners, 
daar waar we merkten dat we te veel in het trainings- en cursussenaanbod raakten. 

nu we deze ervaringen rijker zijn, zien we voor de ontwikkeling in het maatschappelijke veld veel moge-
lijkheden in een driehoeksrelatie tussen een maatschappelijke organisatie, een culturele organisatie 
en Building Conversation. in de relatie met culturele organisaties kunnen we de artistieke voorwaar-
den van ons werk beter bewaren. door bijvoorbeeld deelnemers te kunnen ontvangen in een theater 
of museum, heeft de ruimte al een andere werking. deze driehoekssamenwerkingen willen we verder 
uitwerken in de komende jaren.

2.3.2 Internationaal
doordat reizen in het voorjaar en vanaf het najaar vrijwel onmogelijk was, hebben we diverse uitvoerin-
gen in het buitenland moeten annuleren. dit bracht ons ertoe om ook internationaal veel op afstand te 
werken, met gespreksperformances zoals beschreven onder 2.1.2.

de enige trajecten die fysiek wel mogelijk bleken in het buitenland, waren de samenwerking met 
matchbox in neustadt en met metropolis in kopenhagen. in september en oktober zijn twee teams naar 
deze steden gereisd om daar een week lang onze gespreksperformances over te dragen aan een groep 
jonge mensen. na de initiële overdrachtsdagen is er een programma van twee dagen uitgevoerd met 
meerdere gespreksperformances met publiek.

team
Concept ontwikkeling en uitvoering daan ’t sas, peter aers, lotte van den Berg; productie Yola parie, 
Yoka van Zuylen, Jakob proyer, amber Bongaerts, Famke d’hondt; gespreksbegeleiders obiozo 
ukpabi, lotte van den Berg, daan ’t sas, peter aers, katja dreyer, mara van nes, salomé mooij, krista 
peters, tomas leijen, sodja lotker, tjallien van der molen, satchit puranik
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2.4 Nieuwe Ontwikkelingen 

2.4.1 Onderwijs
een andere belangrijke ontwikkeling van het afgelopen jaar is de samenwerking met onderwijs, zowel 
middelbaar als wetenschappelijk.

het oorspronkelijke plan was om een grootschalig langdurig traject voor het onderwijs te ontwikkelen. 
door Covid-19 waren de scholen in het voorjaar niet in staat hier met ons verder over na te denken. 
maar er bleek wel ruimte en gelegenheid om kortere uitvoeringen in het onderwijs te ontwikkelen. de 
belangrijkste projecten binnen scholen in 2020 waren:

Welkom in het Parlement van de Dingen 
een samenwerking tussen de stichting internationale spinozaprijs, de ambassade van de noordzee 
en Building Conversation. een unieke werkvorm rondom het gedachtengoed van Bruno latour voor de 
vereniging Filosofiedocenten in het voortgezet onderwijs (vFvo). Centraal stond daarin zijn pleidooi 
voor politieke representatie van niet-mensen. in dit programma wordt er gefocust op alle bewoners 
van de noordzee. het programma werd uitgevoerd met leerlingen van 4 havo en 5 vwo op zeventien 
scholen in heel nederland. een aantal uitvoeringen is geannuleerd vanwege corona.

het project was een groot succes en de vFvo wil graag met ons in gesprek over voortzetting in het 
komende schooljaar.

Hoop: jongeren en klimaatverandering 
een samenwerking tussen de vu, Building Conversation en het stadCollege almere. 2019 was het jaar 
van het klimaatspijbelen. in 2020 werd het stil rond dit thema, met name door corona. maar zowel 
corona als klimaatverandering tonen de kwetsbaarheid en onzekerheid van onze toekomst. voor het 
eerst in generaties krijgen de jongeren van nu dikwijls te horen dat hun toekomst minder zal zijn dan 
die van hun ouders. maar waarom zou hun toekomst niet vol van belofte kunnen zijn? volwassenen kun-
nen de toekomst misschien niet zien zitten, maar jongeren hebben vaak nieuwe energie en originele 
zienswijzen. 

© Laura Mentink
Getekende reflectie op educatieproject Welkom in het Parlement van de Dingen
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voor dit traject hebben we Het Vlak vertaald naar de schaal van een speciaal ingerichte zeecontainer. 
een coronaproof inrichting, die beslotenheid biedt en zo een veilige omgeving is om heel persoonlijke 
gesprekken te voeren. in deze vormgegeven ruimte gingen jongeren ongeveer een kwartier een-op-
een in gesprek met een ervaren gespreksbegeleider van Building Conversation. met behulp van zo’n 
zestig objecten werden jongeren gestimuleerd om hun eigen geluid op het spoor te komen en te laten 
horen. 

We hebben ontdekt dat Building Conversation een belangrijke rol kan spelen binnen het onderwijs. ook 
hier kan de kunst een vrije ruimte, een oefenruimte, bieden, waarbinnen jonge mensen de gelegenheid 
krijgen hun eigen positie en plek in de wereld te onderzoeken en uit te spreken.

We willen de samenwerking met het onderwijs in de komende jaren blijven voortzetten, steeds in sa-
menwerking met een partner zoals de vu. in 2021 ontwikkelen we een aangepaste vorm van Watching 
Pixels voor middelbare scholieren en willen we Welkom in het Parlement van de Dingen verder uitvoeren 
in het onderwijs.

2.4.2 Platform Dialogical Art
Zoals we het afgelopen jaar hebben gemerkt dat onze performances en onze manier van werken in een 
grote behoefte voorziet, hebben we ook gemerkt dat de werking van dialogical art steeds meer aan-
dacht krijgt binnen het kunstenveld.

We kregen van verschillende (inter)nationale kunstvakopleidingen en kunstinstellingen de vraag om 
over ons werk te vertellen en met studenten te komen werken. 

We hebben gewerkt met o.a.:
•	Academie voor Bouwkunst/Winterschool: in een negen dagen durende residency voor 130 

masterstudenten werd de relatie tussen architectuur en dialoog onderzocht. een uitgebreid 
verslag met beeldmateriaal is hier te vinden: http://thearchitectureofconversation.nl
•	Das Lab: studenten van de master voor theater werkten een aantal dagen o.l.v. lotte van den 

Berg rond vormen van dialogical art
•	DAMU Praag (academie voor uitvoerende kunsten) nodigde ons uit om zeven weken met stu-

denten te werken aan distant dramaturgy and performances
•	LUCA School of Arts in gent
•	KASK Drama (onderdeel van kask, koninklijke academie voor schone kunsten in gent) 
•	Teaterhøgskolen i Oslo

op dit moment zijn we in gesprek met de master kunsteducatie in groningen, waar samen met de 
erasmus universiteit in rotterdam het europese project ‘pedagogy of imaginative dialogues’ wordt 
opgezet.

team
Concept ontwikkeling en uitvoering daan ’t sas, peter aers, lotte van den Berg; productie Yoka van 
Zuylen, Yola parie; gespreksbegeleiders laura mentink, Julia terveld, Juliane von Crailsheim, mara 
van nes

http://thearchitectureofconversation.nl
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daarnaast werken we voor theater na de dam met de makers van de jongerenprojecten en is er 
een impossible Conversation on art geweest met kunstprofessionals tijdens het theaterfestival. 

deze ontwikkelingen sterken ons in het voornemen om dialogical art verder te ontwikkelen en het dis-
cours over deze kunsttraditie te stimuleren.

2.4.3 Buitenplaats/Ter Apel
in het jaarverslag van 2019 hebben we verteld over het plan om op de locatie van de oude aardappel-
meelfabriek in ter apel een werk- en onderzoeksplek te creëren. Weg van de stadsdynamiek, op een 
plek waar cultuur en natuur een nieuw evenwicht met elkaar zijn aangegaan. in 2020 hebben wij een 
deel van het terrein kunnen huren. vanaf voorjaar 2020 zijn we daar gaan werken met groepen, om de 
plek te leren kennen, eventuele nieuwe gespreksvormen te ontwikkelen en inhoudelijk onderzoek te 
doen naar de relatie mens-natuur.

helaas hebben we er veel minder kunnen werken dan gepland. maar door het werk dat we er wel heb-
ben kunnen doen is een basis ontstaan voor een nieuw project waar we komende jaren aan zullen 
werken: RIZOOM.

RIZOOM is een performance voor mensen en meer-dan-mensen. op een overwoekerd voormalig indus-
trieterrein in oost-groningen en in andere post-kapitalistische ruïnes in europa gaan we een samen-
werking aan met mensen, dieren, dingen, planten en microben. in moderne stadscentra vervolgen 
we die samenwerking, naast de lidl en de action, samen met de mensen, dieren, dingen, planten en 
microben die daar leven. de plek en het land volgend worden onzichtbare en ondenkbare verbindingen 
tussen de verschillende spelers blootgelegd en ontrafeld.

in 2021 wordt het project uitgewerkt en in de jaren daarna zal het gaan reizen.

team
Concept ontwikkeling en uitvoering daan ’t sas, peter aers, lotte van den Berg, esther eij; 
productie Yola parie, Yoka van Zuylen, Jakob proyer, amber Bongaerts; gespreksbegeleiders obiozo 
ukpabi, lotte van den Berg, daan ’t sas, peter aers, katja dreyer, mara van nes, salomé mooij, krista 
peters, tomas leijen, sodja lotker, tjallien van der molen, satchit puranik

team
Concept ontwikkeling en uitvoering daan ’t sas, lotte van den Berg ; productie Jakob proyer; 
gespreksbegeleiders daan ’t sas, lotte van den Berg
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3. DE ORGANISATIE

3.1 Strategische ontwikkelingen 
in het kunstenplan voor de periode 2017-2020 werd Building Conversation omschreven als het project 
dat de hartslag zou gaan vormen van de organisatie. dit project werd het symbool van onze missie en 
visie, waardoor is besloten Building Conversation tot nieuwe merknaam te ontwikkelen. in 2020 heb-
ben we de uitwerking van de merknaam Building Conversation ingevoerd. er is een nieuwe website 
gekomen en een nieuwe huisstijl. We merken dat de naam Building Conversation goed blijft hangen en 
positief wordt ontvangen. 
 
ook waren we scenario’s aan het ontwikkelen voor de benadering van andere domeinen naast de cultu-
rele sector. het was de bedoeling het businessmodel dat in 2019 was ontwikkeld, verder uit te werken 
met twee consultants uit het bedrijfsleven, om te onderzoeken op welke manier Building Conversation 
een plek zou kunnen innemen binnen het bedrijfsleven. 
 
door de uitbraak van Covid-19 hadden de twee consultants van impact matters geen tijd om dit met 
ons op te pakken. ook merkten we dat binnen het bedrijfsleven veel stilviel. medewerkers kwamen niet 
meer op kantoor en veel begeleiding, ontwikkeltrajecten en samenkomsten vielen weg. toch bleek dat 
ons werk binnen allerlei domeinen in een grote behoefte voorzag. de maatschappelijke en publieke or-
ganisaties vonden ons uit zichzelf al. ons werk bleek goed vertaalbaar naar kleine groepen en is flexi-
bel in uitvoering. Zo kon de uitbreiding van ons netwerk in het maatschappelijke domein wel doorgaan, 
en is succesvol gebleken. dit geeft genoeg basis om ons daar ook op te blijven richten.

er is dit jaar veel tijd en aandacht gegaan naar de gemeenschappelijke lobby binnen de podiumkun-
sten richting de politiek n.a.v. de subsidietoekenningen over de periode 2021-2024. het was een grote 
schok, dat we, ondanks positieve beoordelingen, bij zowel het Fpk als het aFk op de lijst van gezel-
schappen stonden die geen bijdrage meer zouden ontvangen. de discrepantie tussen die toekomst en 
de dagelijkse praktijk, waarin we elke dag aan het werk waren en van alle kanten uitgenodigd werden 
om samen te werken, was zo groot. vanuit onze artistieke kern is vervolgens hard gewerkt om vanuit 
een solidariteitsbeginsel een lobby op te zetten vanuit de hele podiumkunstensector met een gemeen-
schappelijk verhaal over de waarde van kunst, juist nu, en de gaten die in het huidige systeem zo pijnlijk 
zichtbaar zijn geworden. deze lobby is succesvol geweest in die zin dat er genoeg budget is gekomen 
om alle gezelschappen op de zogenaamde B-lijst van het Fpk alsnog te honoreren. helaas is dit op 
gemeentelijk niveau niet gelukt.

In januari 2021 is er een evaluatie van de lobby rond de subsidietoekenningen 2021-2024 verschenen in de Theater-
krant, https://www.theaterkrant.nl/dossiers/edities/2021-1/

3.1.1 Wijzigingen in de organisatie
in het voorjaar van 2020 is anne douqué gestopt als zakelijk leider. het ondernemersplan 2021-2024 
was geschreven en de aanvragen voor de komende subsidiabele periode ingediend. tijdens de zoek-
tocht naar een vervanger bleek esther eij beschikbaar en geschikt voor de functie. Zij heeft ervaring in 
de kunstensector als projectleider en coördinator bij diverse organisaties, haar laatste betrekking was 
bij broedplaats tugela85 in amsterdam-oost. daarnaast was zij werkzaam als coach binnen organisa-
ties en als gespreksleider op het snijvlak van kunst en maatschappij. in eerste instantie werd zij voor-
gedragen als interim, maar vanaf oktober 2020 is zij de nieuwe vaste zakelijk leider van third space/
Building Conversation.

https://www.theaterkrant.nl/dossiers/edities/2021-1/
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tot november 2020 was communicatiemedewerker danielle hielckert met zwangerschapsverlof en 
werd zij vervangen door klaartje Wouters. ter ondersteuning van klaartje in de drukke zomerperiode is 
er kort samengewerkt met soraya mooijweer, die we in samenspraak met atana hadden benaderd voor 
een tijdelijke opdracht. in november kwam danielle hielckert terug, nu in loondienst bij Building Con-
versation. klaartje Wouters blijft op projectbasis betrokken bij Building Conversation.

3.1.2 Artistieke kern 
het afgelopen jaar heeft de driekoppige artistieke kern intensief samengewerkt op inhoudelijk en 
beleidsmatig vlak. door de uitbreiding van de artistieke kern merken we dat we onze inhoudelijke 
ambities nog veel beter kunnen uitwerken. elk artistiek kernlid is betrokken bij een aantal projecten en 
samen met de zakelijk leider worden beleidsmatige en financiële lijnen uitgezet en besluiten genomen.

3.1.3 Stichting Third Space 
stichting third space is en blijft de juridische entiteit die de praktijk van Building Conversation draagt 
en mogelijk maakt. 

3.2 Corona en organisatie
Building Conversation bestaat uit een klein team in loondienst en een grote flexibele schil van mede-
werkers op zzp-basis. dit maakte dat de lockdown en maatregelen rond de uitbraak van de corona-
pandemie een heel groot deel van onze medewerkers meteen keihard raakte. al hun werk viel weg. Wij 
hebben daarop geanticipeerd door alle zzp-medewerkers in de maanden maart en april 2020 volledig 
volgens de pre-lockdown gemaakte afspraken door te betalen. dit was nog voordat duidelijk werd dat 
er financiële ondersteuning zou komen vanuit oCW.

met het geld van het eerste steunpakket van oCW hebben wij nieuw werk ontwikkeld, waardoor we 
direct ook veel van onze zzp-medewerkers konden blijven betrekken bij de pre-productie en uitvoerin-
gen. daarnaast hebben wij vanuit het steunpakket bij alle geannuleerde uitvoeringen na de beschikking 
in juni 2020 alle uitvoeringshonoraria van casts en crew volledig doorbetaald. dit willen wij in 2021 ook 
blijven doen.
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4. OmVANG EN SAmENSTELLING VAN HET PUBLIEK 

het afgelopen jaar is ons publiek verbreed en vergroot, door verschillende ontwikkelingen.

de performances op afstand hebben ons de kans gegeven letterlijk (online) bij mensen in huis te komen 
en in veel meer landen te werken dan hiervoor. in eerste instantie hebben we het publiek van de online-
gespreksperformances voornamelijk binnen ons eigen netwerk gezocht, maar door het succes van 
Where Should We Begin kwamen we op veel meer verschillende plekken:

•	het reguliere culturele en theaterpubliek bleven we, online en offline, ontmoeten via culturele 
podia en festivals en via onze eigen programmering. 
•	We hebben performances op afstand en op locatie uitgevoerd met studenten van kunstvakop-

leidingen, theatermakers en kunstprofessionals. 
•	door onze bredere maatschappelijke inzet hebben we gewerkt met zorginstellingen en hun zorgme-

dewerkers, met politieagenten, met ambtenaren en met bewoners van een psychiatrische opvang.
•	door de performances op afstand zijn we in meerdere verschillende landen geweest, van noor-

wegen tot india. 
•	in amsterdam-Zuidoost hebben we kennisgemaakt met diverse religieuze gemeenschappen 

via imagine iC en met een groep thuisloze jongeren en hun begeleiders. 
•	We hebben op scholen met middelbare scholieren gewerkt, van vmbo tot en met gymnasium.

uit deze opsomming wordt zichtbaar dat de publieksgroepen waarmee we hebben kunnen werken zeer 
divers is; in leeftijd (van scholieren tot ouderen), in werkachtergrond (van zorgmedewerker tot ambte-
naar en kunstprofessional) en in culturele afkomst (van duitsland tot suriname).

We werken vaak met kleinere groepen, maximaal twaalf personen, soms zelfs met twee personen, zo-
als in Distant Thoughts of Washing Hands. dit komt zowel door de aard van het werk, als door de coro-
nabeperking op groepsgrootte. maar door heel veel kleine performances uit te voeren, hebben we een 
publieksbereik gecreëerd van meer dan drieduizend mensen het afgelopen jaar.

We besteden veel tijd en aandacht aan de reflecties en ervaringen van het publiek. We hebben regel-
matig deelnemers benaderd na de performances met een reflectiemail. daar is veelvuldig en intensief 
op gereageerd, waardoor we steeds zicht blijven houden op hoe onze performances worden ontvan-
gen. ook vragen we reflecties van de organisatoren.

Reflecties op Washing Hands, Festival Boulevard 2020
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5. ImPACT VAN ORGANISATIE 

het blijft onze doelstelling om de oefenruimte van de kunst in te zetten voor ontmoetingen tussen 
mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. uit de aandacht voor communicatie en samenspraak met 
ons publiek blijkt dat we onze doelstelling om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, nog steeds 
serieus nemen en daar actief op sturen.

de impact van Building Conversation is alleen maar duidelijker geworden dit afgelopen jaar. de praktijk 
heeft laten zien dat ons werk de samenleving in al z’n diversiteit en gelaagdheid raakt. 

•	de vraag naar en aandacht voor onze manier van werken blijft toenemen, nu ook binnen kunst-
vakopleidingen. 
•	maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met democratiseringsprocessen, dialoog 

in de samenleving en inclusiviteit zochten ons dit jaar actief op en vroegen ons om een bijdrage 
te leveren aan hun interne gesprek.
•	aanvragen die aansloten op de ontwikkelingen rondom de Black lives matter beweging en 

#metoo hebben ervoor gezorgd dat onze gespreksperformances steeds directer aansluiting 
vinden op urgente maatschappelijke thema’s.

de grote onzekerheid die ontstond, het isolement van mensen, de zorg om ziekte, eenzaamheid en 
verlies van inkomsten en vrijheden, vroegen om reflectie en gezamenlijkheid. niemand wist hoe dit 
moest, maar Building Conversation heeft in de kunst ruimte kunnen bieden aan vragen, twijfels, plezier 
en experiment. 
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6. STAKEHOLDERS 

de bestaande partners in de culturele sector blijven belangrijk. ook dit jaar hebben we weer samen 
kunnen werken met bijvoorbeeld Festival Boulevard, SPRING festival, Oerol, Frascati, Theater Rotter-
dam en de Theaterdagen. deze partners blijven essentieel voor ons. Ze zijn bereid met ons het expe-
riment aan te gaan, nieuw werk te programmeren en ze bevestigen ons in ons werk. ons contact met 
het Grand Theatre in groningen is versterkt door de plannen in ter apel en we willen graag met elkaar 
verder werken.

dit netwerk is flink uitgebreid met nieuwe partners. 
in het onderwijs: Academie voor Bouwkunst, Universiteit Utrecht, VU, Stichting Spinozaprijs, DAS 
en de vele middelbare scholen en scholieren die bereid waren tijdens corona onze performances in de 
klas te helpen uitvoeren.

in het maatschappelijke veld zijn we nieuwe relaties aangegaan met o.a. de Nationale Politie, gemeen-
te Amsterdam, Imagine IC, Lola Bae Zuidoost en TAAK. de contacten met Artis en het Tropenmuseum 
blijven doorlopen en we zoeken in 2021 naar manieren om de samenwerking weer op te pakken.

internationaal waren we al actief aan het werk met Matchbox, Sanafest, Vooruit, het Kaaitheater en 
BUDA. daar zijn dit jaar bij gekomen: DAMU Praag, Teaterhøgskolen i Oslo en HAU Berlijn. 
lotte van den Berg is begonnen als focus-kunstenaar bij het europese APAP (advancing performing 
arts project), een netwerk waar Buda ook lid van is. in dat kader worden de aan dit netwerk verbon-
den partners gestimuleerd om werk van Building Conversation te programmeren en waar mogelijk te 
coproduceren. 

de aanvragen om ook in 2021 in noorwegen, duitsland, België en zelfs singapore te komen werken lig-
gen er al. of deze plannen werkelijkheid kunnen worden het komend jaar zal grotendeels afhangen van 
maatregelen rond Covid-19.

uiteraard zijn het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst belangrijke stake-
holders en hebben we daarnaast goede relaties met fondsen als het VSBfonds; Ammodo; Fonds21, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij. de relaties met deze fondsen worden belangrijker 
de komende jaren door het wegvallen van de financiële bijdrage van het aFk.

met deze partners werken we samen voor een langere termijn; de plannen voor 2021 en daarna zijn al 
in de maak. door de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie merken we wel een grote 
voorzichtigheid in het concreter en definitief maken van afspraken. er worden meerdere scenario’s 
uitgewerkt, online en fysiek, waar dat kan. de tijd zal leren wat daadwerkelijk tot bloei kan komen.

tot slot: het publiek is onze belangrijkste stakeholder; het is immers onze doelstelling om het werk dat ge-
maakt wordt in te zetten voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen (zie ook 4.).   
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7. REfLECTIE OP DE PRESTATIES 

7.1 Producties 
Zoals in 2.1.2 is aangeven zijn er in het voorjaar van 2020 meerdere nieuwe producties ontstaan. onder 
de noemer Where Should We Begin hebben we vier nieuwe digitale gespreksperformances gemaakt en 
drie nieuwe fysieke performances. voor het traject op middelbare scholen is de gespreksperformance 
Welkom in het Parlement van de Dingen ontwikkeld. daarnaast zijn er veel reprises geweest van ons 
bestaande repertoire aan gespreksperformances onder de noemer Building Conversation en van speci-
fieke vormen van Het Vlak, binnen het project Hoop, met de vu.

in totaal zijn er acht nieuwe producties gemaakt.

7.2 Prestaties
We konden digitaal en fysiek 196 performances uitvoeren, ondanks Covid-19. dat is een bijzonder 
resultaat.

64 performances zijn geannuleerd of eventueel verschoven naar een ander moment. hierover zijn op 
dit moment nog geen heldere afspraken gemaakt met de betreffende podia. iedereen is afwachtend, 
er wordt heel weinig vastgelegd. 

alle performances die we konden uitvoeren, vonden plaats in het kleine en middencircuit. We voldoen 
met deze aantallen boven verwachting aan de prestatienorm voor dit circuit en voor ons publieksbereik. 

Wat betreft het grotezalencircuit is de prestatie naar verwachting lager dan in 2017 aangegeven.

Zoals in de verantwoording de afgelopen jaren helder is beschreven, verliep de verkoop van Dying Toge-
ther in nederland in het grotezalencircuit helaas niet zoals we hadden verwacht en gehoopt, ondanks 
vele pogingen onzerzijds en ondanks de uitsluitend zeer positieve recensies die er verschenen in bin-
nen- en buitenlandse pers. 

Bij de ontwikkeling van het tweede deel van het tweeluik is toen gekozen om de flexibiliteit van de 
scenografie te vergroten en, afhankelijk van het aantal beschikbare vierkante meters, beschikbaar te 
houden voor de grote en kleine zaal. een Xl-versie voor vierhonderd bezoekers was op basis van die 
voorwaarden nog altijd mogelijk. 

in 2020 was het de bedoeling de Xl-versie van vierhonderd mensen uit te voeren in samenwerking met 
oerol. daarnaast zou het Het Vlak op verschillende locaties op het eiland geplaatst worden, met tien 
dagen lang doorlopend gesprekken. door de inzet van een groot team gespreksbegeleiders zouden we 
elk half uur gesprekken met groepen van twintig personen kunnen voeren. daaromheen zou een rand-
programma zijn met o.a. het gesprek voor twee. al met al was de intentie om met Het Vlak een capaci-
teit van zeshonderd personen per dag te bereiken. op het moment van de eerste lockdown waren we in 
overleg met oerol over de juiste locatie voor beide projecten.

opvallend is dat het aantal betalende bezoekers in 2020 een stuk lager is dan de jaren daarvoor. in 
2020 zijn veel performances gratis aangeboden aan het publiek. het digitale werk werd bijna altijd op 
basis van donaties aangeboden. in het begin liepen die donaties redelijk, maar naarmate het jaar vor-
derde, namen ze af. daarnaast hebben we veel op aanvraag van organisaties gewerkt die hun publiek 
niet lieten betalen voor deelname.
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8. fINANCIëLE INfORmATIE 

8.1 Algemeen
de basis van ons financiële beleid is erop gericht dat we het artistiek inhoudelijke werk kunnen waar-
borgen en dat de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang komt.

Building Conversation heeft een klein vast team en werkt met een grote schil van flexibele en project-
gerelateerde medewerkers. dit geeft ons een grote flexibiliteit in schaalbaarheid van projecten en 
uitvoeringen én innovatieve kracht, waardoor we ook in 2020 een stroom van eigen inkomsten hebben 
kunnen genereren. de continuïteit van de organisatie blijft gewaarborgd door de structurele subsidie. 
de projecten worden voor een belangrijk deel op basis van (kostendekkende) uitkoop uitgevoerd.

8.2 De ontwikkeling gedurende het boekjaar
de publieksinkomsten waren in 2020 lager dan begroot. dit kwam door de combinatie van annulerin-
gen en meerdere gratis uitvoeringen die in het voorjaar tijdens de eerste lockdown zijn gegeven.

Financieel gezien begon het jaar goed en volgens plan, maar in het tweede kwartaal viel alle omzet 
weg. door de ontwikkeling van nieuw werk en het werken buiten de culturele sector liepen de inkom-
sten in het derde en vierde kwartaal weer op. 

8.2.1 Corona en steunpakket
Zoals aangegeven in 3.2 hebben we vanaf de eerste lockdown zoveel mogelijk ons best gedaan om de 
schil van zzp-ers en flexibele medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. in maart en april 2020 
is iedereen doorbetaald zoals gepland stond. ook is in die periode veel nieuw werk gemaakt onder de 
titel Where should we begin.

vanaf juni, toen duidelijk werd dat het eerste coronasteunpakket voor de culturele sector er kwam, 
hebben wij alle geannuleerde uitvoeringen doorbetaald aan de performers en crew. de kosten hiervan 
bedroegen in totaal € 36.601. omdat wij nog redelijk veel wel hebben kunnen uitvoeren, was het omzet-
verlies uiteindelijk lager dan het bedrag van het steunpakket. 

het resterend bedrag uit het Covid-19 steunpakket zal middels een bestemmingsreserve alsnog in 
2021 worden besteed aan nieuw werk en de compensatie van inkomstenderving van zzp-ers waarmee 
we werken.

door Covid-19 hebben we een document opgesteld over de voorwaarden waarop we uitvoeringen in 
pre-productie kunnen nemen in deze onzekere tijden. in dit document geven we aan dat we vanuit een 
verantwoordelijkheid naar onze medewerkers willen handelen en vragen we onze partners hierin mee 
te gaan. het document beschrijft verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen door Covid-19 
maatregelen en welke consequenties dit heeft voor onze freelance medewerkers. Bij een aanvraag 
voor een performance gaan we op basis van dat document het gesprek aan over mogelijkheden rond 
compensatie van een deel van de kosten. Waar partners afgelopen jaar niet konden bijdragen, hebben 
wij de kosten op ons genomen. het geld kwam vanuit het steunpakket.

daarnaast hebben wij onze communicatiemedewerker in loondienst genomen vanaf het einde van haar 
zwangerschapsverlof.
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de materiële uitvoeringskosten zijn lager dan andere jaren en dan begroot. dit is een direct gevolg van 
het annuleren van veel uitvoeringen.

voor een toelichting op de gevolgen van Covid-19 die wij voorzien in het jaar 2021 verwijzen we naar 
paragraaf 8.6.

8.3 EIQ & Wet normering topinkomens
voor 2020 voorzagen we een eiQ van 30%. de eiQ van 2020 was 33%. dat is voor zo’n rampjaar een heel 
goed resultaat. het gemiddelde over vier jaar komt hiermee op 39% en is hoger dan verwacht.

de Wet normering topinkomens respecteren we volledig. We zijn het ermee eens dat wanneer een 
instelling voor een aanzienlijk deel van overheidswege wordt gefinancierd er redelijke grenzen aan de 
inkomenshoogte worden gesteld. Bij stichting third space komen we niet in de buurt van de topinko-
mens en hanteren we de richtlijnen voor salarissen en honoraria zoals die in de Cao toneel en dans zijn 
opgenomen. 

8.4 De behaalde omzet en resultaten
de omzet was € 600.936. het exploitatieresultaat uit de gewone bedrijfsvoering is € 75.104. 
dit relatief hoge resultaat komt voor een deel door het coronasteunpakket en deels door een meeval-
lende omzet. 

Zoals aangegeven in 8.2.1 zullen de in 2020 ontvangen gelden uit het Covid-19 steunpakket middels 
een bestemmingsreserve in 2021 besteed worden aan het ontwikkelen van nieuw werk en het betrek-
ken van zelfstandig ondernemers.

daarmee zijn voor 2021 drie bestemmingsreserves bepaald, te weten: 
 bestemmingsreserve -19      € 40.000 
 ontwikkeling riZoom      € 24.399
 ontwikkeling platform dialogical art    € 10.000

daarnaast nemen we een bestemmingsfonds Fpk op van   € 25.000 
op basis van een prestatieverschil in het grotezalencircuit. 

dit betekent dat de algemene reserve per 31 december 2020 uitkomt op € 87.026. Wij zijn blij met dit 
resultaat, omdat we hiermee eventuele risico’s in het komende jaar goed kunnen opvangen.  

8.5 De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)
de liquide middelen op de balansdatum beslaan € 196.951. de solvabiliteit is 80,18% en is daarmee 
gezond te noemen. de liquiditeit is 5,05.

8.6 De voornaamste risico’s en onzekerheden komende jaren: op artistiek, sociaal- maat-
schappelijk	en	financieel-economisch	vlak:	

8.6.1 Financieel 
Zoals eerder aangegeven is Building Conversation een flexibel op- en afschaalbare organisatie. We 
zijn sterk in het genereren van eigen inkomsten. door veel aandacht te besteden aan relatiebeheer en 
samenwerkingen, door transparant te zijn in die gesprekken en door ons actuele aanbod, lukt het ons 
samen te werken binnen allerlei sectoren, en ook met fondsen.
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het is duidelijk dat de balans tussen de financiële subsidie en deze eigen inkomsten in de komende 
jaren onder druk kan komen te staan. er is door Covid-19 meer onzekerheid over de financiële ontwik-
kelingen de komende jaren; welke economische realiteit zullen we aantreffen? op welke basis gaan 
we ons businessmodel uitwerken? ‘lange termijn’ is opeens een vreemd begrip waarop we niet te veel 
vooruit kunnen lopen. 

daarnaast is het een flinke klap dat we geen subsidie van het aFk meer zullen ontvangen. dit was 
een belangrijk onderdeel van ons ondernemersplan voor de periode 2021-2024. voor onze artistiek- 
inhoudelijke ontwikkeling hebben we financiële ruimte nodig die groter is dan we op basis van de Fpk-
bijdrage zullen ontvangen. daarom zijn we nu al in gesprek met meerdere fondsen. omdat we ook op 
europees niveau zullen gaan samenwerken met organisaties, voorzien we ook daar mogelijkheden tot 
fondsenwerving. extra fondsenwerving en het betrekken van nieuwe financiële partners bij ons werk 
wordt een belangrijke strategische ontwikkeling de komende jaren.

tegelijkertijd is het ons in 2020 gelukt om eigen inkomsten te genereren. dit komt mede doordat we 
niet alleen afhankelijk zijn van de culturele sector, die hard getroffen is door Covid-19. door deze risi-
cospreiding zien we mogelijkheden voor het komende jaar om een gezonde bedrijfsvoering te blijven 
voeren.

de liquiditeit is tot nu toe nooit in het geding geweest en er wordt bewust op aangestuurd dit zo te 
houden. de huidige algemene reserve biedt daarbij een veilige basis voor eventuele risico’s. 

projectbegrotingen worden met zorg en realiteitszin opgesteld. als we niet voldoende financiële mid-
delen weten te genereren, gaan we terug naar de tekentafel en kijken we of we met de middelen die we 
wel hebben een minimale versie van het beoogde project kunnen realiseren. 

8.6.2 Organisatie 
2020 was een jaar waarin onze flexibiliteit tot het uiterste is getest. de continue afwisseling van plan-
nen maken en plannen opgeven/aanpassen heeft ons allemaal vermoeid. We vangen dat op door goed 
contact te houden met al onze medewerkers. dat doen we o.a. door het houden van een wekelijks 
overleg met alle betrokkenen. 

door de groeiende artistieke kern is er ook een groeiend aantal projecten, en daarmee groeit ook het 
team op productioneel en administratief gebied. We hebben dit jaar veel aandacht besteed aan ver-
heldering van de werkprocessen, planning en capaciteitsbeheer. We leren steeds beter met elkaar te 
werken binnen de werkgroepen. verantwoordelijkheden worden helder verdeeld. 

de uitdaging blijft om goed contact met elkaar te houden: over de inhoudelijke lijn en over de inzet en 
planning van capaciteit, mensen en financiën. het gesprek over deze balans tussen de artistieke ambi-
ties, de verwachtingen en de financiële mogelijkheden wordt gezamenlijk gehouden en besproken. alle 
disciplines in de organisatie – artistiek, zakelijk, productie en communicatie – worden betrokken en 
meegenomen in de afwegingen.

door deze basis kunnen de projectgroepen goed zelfstandig werken binnen de uitvoeringen van pro-
jecten. er is een groot vertrouwen tussen alle leden van het team. hierdoor is er ruimte voor het waar-
maken van onze ambities.
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8.6.3 Artistiek 
artistieke ontwikkeling en vernieuwing blijft centraal staan in onze organisatie. de samenwerking in de 
artistieke kern is inspirerend op inhoudelijk en artistiek niveau en levert veel nieuw en divers werk op. 
dat de performances toch herkenbaar blijven als Building Conversation komt door de sterke artistieke 
en inhoudelijke visie. 
 
het is de afgelopen vier jaar duidelijk geworden dat de basis voor onze performances en de opzet 
van ons werk zich steeds meer richten op de niet-reguliere theaterplekken. en dat we performances 
maken die schaalbaar zijn, afhankelijk van de plek waar we zullen staan. We zijn dan ook blij met de 
veranderde regeling voor 2021-2024 van het Fpk, waarin de prestaties gerelateerd aan zaalcircuits is 
losgelaten en de impact van een organisatie een belangrijkere rol speelt. 

een belangrijk leerpunt in de samenwerking met partners buiten de culturele sector is dat wij vanuit 
onze eigen voorwaarden moeten kunnen blijven werken, om de artistieke ruimte te bewaren die nodig 
is voor ons werk. hiervoor willen we driehoeksrelaties aangaan met maatschappelijke en culturele 
organisaties en Building Conversation. as wij zelf de locaties in beheer kunnen houden waarop we 
deelnemers ontvangen, houden we die eigen voorwaarden beter en steviger in handen. We kunnen 
de architectuur van onze performances daarmee beter handhaven en het artistieke concept blijvend 
bewaken. door samen te werken met podia beschermen we de eigen artistieke ruimte. 

8.6.4 Publiek 
Zoals duidelijk werd onder 4. is ons publieksbereik verbreed en vergroot. dit komt met name door de 
vele aanvragen van organisaties voor hun eigen netwerk en groepen. 

We hebben gemerkt dat de onzekerheid over publieksdeelname groter was bij digitale performances. 
Zeker in het begin van het jaar werden veel online-evenementen gratis aangeboden. dat zorgde ervoor 
dat mensen makkelijk wegbleven. deze ‘no shows’ zijn we tegengegaan door een intensieve commu-
nicatie met deelnemers voorafgaand aan de performance en daarna. dit had duidelijk effect en in het 
najaar waren er een stuk minder lege stoelen.

de relatie met ons publiek via de netwerken van onze partnerorganisaties blijven we uitwerken. Buil-
ding Conversation wil zich overal blijven laten zien, we willen mensen blijven ontmoeten. doordat we dit 
op zoveel verschillende plekken doen, is het bijna onmogelijk om zelf met al die publieksgroepen een 
warme relatie te onderhouden voor en nadat we hebben opgetreden. de partnerorganisaties zijn steeds 
vaker onze intermediair in dat opzicht. We zijn in de voorbereiding met onze partners daarom steeds 
specifieker gaan formuleren waar performances, en de communicatie, aan moeten voldoen. hierin trek-
ken we samen op met de partners. dankzij onze inhoudelijke introducties en reflectiemails onderhou-
den we vervolgens contact met deelnemers en publiek en ontstaat er een vorm van feedback.



31/59BeStuurSverSlag 2020 - Stichting third Space

9. TOEKOmST

9.1 Verwachte gang van zaken komend jaar
2021 en de jaren daarna zijn onzekerder en verwarrender dan ooit. ten eerste doordat de Covid-19 
gevolgen ons nog veel langer in de greep houden dan we een paar maanden geleden dachten. ook nu, 
in maart 2021, is er nog geen zicht op versoepeling van maatregelen en verbetering van de pandemie. 
de culturele sector ligt plat, het is moeilijk te zeggen wanneer die weer zal opkrabbelen. en als dat 
gebeurt, wat betekent dat dan voor ons als producerend gezelschap?

ten tweede hebben we vanaf 2021 te maken met een nieuwe financiële situatie: ondanks een positieve 
beoordeling zullen wij geen bijdrage van het aFk ontvangen voor de komende periode.

tegelijkertijd hebben we meer ambities dan ooit; op artistiek, organisatorisch en financieel vlak. in 
2021 zal A Curse Poem in première gaan, een coproductie met peter aers. We zullen de ontwikkeling 
van het internationale project RIZOOM opstarten. We willen een begin maken met de opzet van een 
platform voor dialogical art, en we willen ons eigen verhaal steeds beter gaan vertellen.

•	er zijn plannen om met Europalia Trains and Tracks een groot cultureel programma te ontwer-
pen voor een rijdende trein door europa. 
•	We zijn in gesprek met BASE Milaan, het Schillerfestival Mannheim en het Phoenixinstituut 

voor uitvoeringen van Dying Together.
•	We zijn in de voorbereiding van RIZOOM, een driejarig internationaal project waarmee we door 

europa willen reizen.
•	We willen onze organisatie verder ontwikkelen. We gaan de formele structuur met de artistieke 

kern en het bestuur verder uitwerken. hiervoor zijn we op dit moment in gesprek met een nieuw 
bestuurslid dat via Atana is voorgedragen en waarvan we van harte hopen dat zij dit voorjaar zal 
toetreden.  
•	We ontwikkelen ons personeelsbeleid verder in lijn met de Fair Practice Code. We voelen ons 

verantwoordelijk voor de manier waarop we dienstverbanden aangaan en kunnen versterken. 
als de coronapandemie ons iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel hoe kwetsbaar de vele zzp-
ers in deze sector zijn. maar ook daar is de financiële basis een belangrijk kader bij. We volgen 
de ontwikkelingen in de sector hieromtrent op de voet.
•	We proberen het contact met Impact Matters weer aan te halen en de connectie met het be-

drijfsleven verder te ontwikkelen waar mogelijk. 
•	er lopen op dit moment gesprekken met het onderwijs en verschillende maatschappelijke orga-

nisaties, zoals de VU en Cordaan, over gezamenlijke programma’s.

al deze ambities vragen om een stevige organisatie en daar hoort een stevige financiële basis bij. door 
het wegvallen van de subsidie van het aFk en de coronapandemie zullen we ook de begroting van ons 
ondernemersplan 2021-2024 opnieuw onder de loep moeten nemen. We zullen voor de artistieke ont-
wikkeling van nieuw werk veel afhankelijker zijn van extra fondsenwerving dan in de periode hiervoor. 

of we die toekomst die wij voor ons zien ook gaan mogelijk kunnen maken, hangt voor een belangrijk 
deel af van de Covid-19 gevolgen, maatschappelijk, economisch en organisatorisch. 
dit vraagt van ons dat we het jaar stap voor stap uitwerken, regelmatig evalueren of we nog op de 
juiste weg zitten en onze plannen durven aanpassen waar nodig. We dromen groot, en we gaan op pad. 
elke stap is er een ... We vragen het Fpk hierin samen met ons op te trekken.
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9.2 De	wijze	waarop	bijzondere	gebeurtenissen	waarmee	in	de	jaarrekening	geen	rekening	
behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed. 
deze zijn er momenteel niet. 

© Laura Mentink
Getekende reflectie op Impossible Conversation on the Future, Oerol 2020



33/59BeStuurSverSlag 2020 - Stichting third Space

10. BEGROTING 2021 

BATEN Begroting 2021
 
1a. publieksinkomsten binnenland 29.456 
1b. publieksinkomsten buitenland 49.350

2 Sponsorinkomsten projecten 0

3 Overige Inkomsten (3.a + 3.b) 139.750
3a. Waarvan vergoedingen coproducent 7.500
3b. overige inkomsten  132.250

4 Subtotaal Directe Opbrengsten (1 t/m 3) 218.556

5 Overige bijdragen uit private middelen  60.375 
5a. vanuit private fondsen 52.875 
5b. vanuit goede doelenloterijen 7.500 

6 Subtotaal Eigen Inkomsten (4 + 5) 278.931 

7 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten  200.000

8 Structurele subsidie provincie  16.625

9 Structurele subsidie gemeente 95.000 

10 Structurele subsidie overig 0
 

11 Overige bijdragen uit publieke middelen 0 
 
12 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen (7 t/m 11) 311.625

13 Totale baten (6 + 12) 590.556 
  

 exploitatieresultaat 2.713-

Deze begroting 2021 bestaat uit de cijfers van de gemiddelde jaarbegro-
ting zoals opgegeven aan het Fonds Podiumkunsten in de aanvraag voor 
structurele subsidie in de periode 2021-2024
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LASTEN Begroting 2021

1 Beheerlasten personeel 93.590
2 Beheerlasten materieel 50.252

3 Totale beheerlasten (1+2) 143.842

4 activiteitenlasten personeel 339.098
5 activiteitenlasten materieel 110.329

6 Totale activiteitenlasten (4+5) 449.427

7 Totale Lasten (3+6) 593.269 

8 saldo uit gewone bedrijfsvoering 2.713-
9 exploitatieresultaat 2.713-

Deze begroting 2021 bestaat uit de cijfers van de gemiddelde jaarbegro-
ting zoals opgegeven aan het Fonds Podiumkunsten in de aanvraag voor 
structurele subsidie in de periode 2021-2024
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Bijlage	I	-	toelichting	op	de	speellijst	en	de	prestatieverantwoording	ten	behoeve	van	
fonds Podiumkunsten 

1. Producties
nieuwe producties: 7 + 1 nieuwe coproductie. dit zijn de nieuwe werken zoals beschreven bij 2.1. en 2.2.
reprises: 2. dit zijn werken die vallen onder Building Conversation en Dying Together/Earth
totaal aantal producties: 11

2. Regionale spreiding
het is moeilijk de regionale spreiding goed weer te geven, aangezien de locaties van digitale uitvoe-
ringen niet worden weergegeven in het overzicht. dat gezegd hebbende, is het positief dat we in alle 
regio’s hebben kunnen werken dit jaar.

de aanwezigheid in het buitenland blijft een stuk hoger dan begroot door de niet-aflatende vraag naar 
Building Conversation. in totaal hebben we ook in 2020 het begrote aantal voorstellingen ruim gehaald. 

3. Regionale spreiding bezoekers
de werkelijke cijfers zijn niet te vergelijken met de begrote aantallen, omdat deze destijds niet ingevuld zijn. 

4. Aanvullende gegevens bezoekers
het percentage niet-betalende bezoekers is hoger dan begroot. dit komt vooral door de vele gratis 
performances waaraan we hebben meegewerkt, zowel in de digitale omgeving als op niet-culturele 
uitvoeringsplekken.

5. Overige gegevens activiteiten
onder ‘overig’ staan het overdrachtstraject bij matchbox en openbare werk- en repetities met studen-
ten in ter apel en bij de academie voor Bouwkunst in amsterdam. 

6. Toelichting op Model IV | Speellijst 20212
over de uitvoeringen is een en ander toegelicht in het bestuursverslag. 

7. Toelichting op Model V - Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties
uiteindelijk zouden we 43 van de 48 voorstellingen in de grote zaal hebben gerealiseerd in 2020, zon-
der de Covid-19 pandemie. het verschil van vijf voorstellingen komt door de ontwikkelingen rond Dying 
Together. dit is in de afgelopen jaarverslagen en onder 2.3 in dit verslag uitgebreid toegelicht.

in het kleine en middencircuit is er al meerdere jaren sprake van veel hogere prestaties dan oorspron-
kelijk begroot.
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Bijlage	II.	–	extra	toelichting	op	de	financiële	realisatie	ten	behoeve	van	het	amsterdams	
fonds voor de Kunst

voor een toelichting op de specifieke begrotingsverschillen ten aanzien van de aFk-aanvraag, zie de 
online ingevulde gegevens en opmerkingen.

de in de aanvraag destijds benoemde 26 buurtactiviteiten horen in werkelijkheid bij de reguliere activi-
teiten. het betreft hier het project Building Conversation – Amsterdam in gesprek. 

We zijn er trots op dat we samen hebben kunnen werken met organisaties in Zuidoost zoals imagine iC 
en taak en dat onze samenwerking met artis en het tropenmuseum doorgang hebben gevonden voor-
dat corona toesloeg. het is ons gelukt ons netwerk verder te verdiepen en zo een nog groter en breder 
publiek te bereiken. helaas heeft Amsterdam in gesprek in stadsdeel nieuw-West door Covid-19 niet 
kunnen plaatsvinden. Wel hebben we kunnen werken met scholen in amsterdam en opleidingen zoals 
de academie voor Bouwkunst. 
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ALGEMEEN

De stichting is opgericht op 10 november 2004 en stelt zich ten doel.
Het realiseren en produceren van culturele evenementen en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het realiseren van
theatervoorstellingen, film-, muziek-, en televisieproducties alsmede exposities.

Samenstelling bestuur
aanstelling aftreden

Voorzitter J.L. Pálsdóttir 8-1-2019 8-1-2023
Penningmeester M.A.J.M. Lammers 28-10-2014 28-10-2022
Algemeen lid E. Walraven 7-4-2020 7-4-2024

Goedkeuring jaarrekening 2020

De jaarrekening over het boekjaar 2020 is in de bestuursvergadering van 15 maart 2021
goedgekeurd door het bestuur.

Voorstel resultaat 2020

Het positieve resultaat ad € 75.104 komt ten gunste van de algemene en bestemmingsreserves.
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Stichting Third Space

BALANS PER 31 DECEMBER 2020        31 december 2020        31 december 2019
(na resultaatverdeling)

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting -                    -                    

-                    -                    
Vlottende activa

2 Vorderingen
Debiteuren 7.090            41.415          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 15.251          21.779          
Overige subsidieverstrekkers en bijdragen 8.950            37.500          
Overige vorderingen en overlopende activa 4.261            15.064          

35.552          115.758        

3 Liquide middelen 196.951        126.563        

232.503        242.321        

 4
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vervolg balans per 31 december 2020 (na resultaatverdeling)

       31 december 2020        31 december 2019

PASSIVA

4 Eigen vermogen

Algemene reserve 87.026          76.372          
Bestemmingsfonds FPK 25.000          -                    
Bestemmingsreserves 74.399          34.948          

186.425        111.320        

7 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 4.793            19.239          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.454            6.209            
Overige schulden en overlopende passiva 38.831          105.552        

46.078          131.001        

232.503        242.321        
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Stichting Third Space

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING over 2020

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2020 2020 2019

BATEN

1 Publieksinkomsten
Recette 522           -                -                
Partage 493           -                -                
Uitkoop 54.417      76.000      39.595      

1a Publieksinkomsten binnenland 55.432      76.000      39.595      
1b Publieksinkomsten buitenland 33.740      39.000      132.614    

Totaal publieksinkomsten 89.172      115.000    172.209    

2 Sponsorinkomsten -               -               -               

3 Overige inkomsten
Coproductiebaten 43.000      95.000      105.500    
Overige directe inkomsten 40.658      33.500      33.600      
Totaal directe inkomsten 83.658      128.500    139.100    

4 Totaal Directe Opbrengsten 172.830    243.500    311.309    

5 Indirecte Opbrengsten -               -               -               

6 Overige bijdrage uit private middelen
Bijdrage particulieren 584           -                261           
Bijdrage van private fondsen 26.896      26.250      25.000      
Totaal bijdrage uit private middelen 27.480      26.250      25.261      

7 Totaal eigen inkomsten 200.311    269.750    336.570    

Subisidies en bijdragen

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 315.751    222.500    237.520    

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam 84.874      100.000    84.117      

12 Overige bijdrage uit publieke middelen -                5.000        -                

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 400.625    327.500    321.637    

Totale baten 600.936    597.250    658.207    

Inkomstenquotes
Berekende Eigen Inkomensquote 33% 45% 51%
Berekende Andere Inkomensquote 63% 63% 66%
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vervolg functionele resultatenrekening over 2020

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2020 2020 2019

LASTEN

Beheerslasten
1 Personeel 83.930      93.775      75.639      
2 Materieel 44.222      43.000      44.314      
3 Totale beheerslasten 128.152    136.775    119.953    

Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding 193.185    123.483    219.477    
Uitvoering 143.734    182.622    143.545    

4 Totaal activiteitenlasten personeel 336.919    306.105    363.022    

Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding 20.401      73.163      48.437      
Uitvoering 30.603      55.207      76.568      
Marketing 9.756        26.000      15.280      

5 Totaal activiteitenlasten materieel 60.760      154.370    140.284    

6 Lasten Coproducties -               -               -               

7 Totale activiteitenlasten 397.679    460.475    503.306    

8 Totale lasten 525.831    597.250    623.259    

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 75.104      -               34.948      

10 Saldo rentebaten en -lasten -               -               -               
11 Saldo bijzondere baten/lasten -               -               -               

12 Exploitatieresultaat 75.104      -               34.948      

Bestemming explotatieresultaat
mutatie bestemmingsreserve Dying Together -34.948     -               34.948      
mutatie bestemmingsreserve COVID-19 40.000      -               -               
mutatie bestemmingsreserve Rizoom 24.399      -               -               
mutatie Ontwikkeling Platform Dialogical Art 10.000      -               -               
mutatie Bestemmingsfonds FPK 25.000      -               -               
mutatie Algemene reserve 10.653      -               -               

75.104      -               34.948      

Personele bezetting (beheer+activiteiten)
fte. Vast in dienst 0,8             
fte. Tijdelijke in dienst 0,1             
fte. Inhuur 4,4             

totaal personele bezetting 5,3             
Aantal vrijwilligers -                 
fte.vrijwilligers -                 
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Stichting Third Space

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De hier vermelde grondslagen voor waardering en van bepaling van het resultaat hebben 
betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn in overeenstemming met RJ 640
Alle in dit rapport vermelde bedragen luiden in euro's, tenzij anders vermeld.

Continuiteit
Het Fonds Podiumkunsten (hierna ‘FPK’) heeft de aanvraag voor meerjarige productiesubsidie 2021-2024
toegekend. De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Third Space zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat
het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische kosten onder aftrek van de
lineair berekende afschrijvingen volgens onderstaande percentages.

Inventaris en inrichting
* kantoorapparatuur 20% van de aanschaffingswaarde
* automatiseringsapparatuur en software  20% van de aanschaffingswaarde 

Debiteuren
De debiteuren zijn opgenomen voor hun nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige activa en passiva
Alle overige, niet eerder genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde opgenomen.
Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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Stichting Third Space

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1 Materiële vaste activa
Investeringen welke geheel zijn afgeschreven, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Afschrij- Boek-
Aanschaf- ving Afschrij- Totaal waarde

waarde t/m 2019 ving 2020 Afschrijving 31-12-2020

Automatiseringsapparatuur en software
- MacBook Pro 20-11-13 1.312                1.312             -                   1.312             -                     

1.312                1.312             -                   1.312             -                     

  31-12-2020   31-12-2019

2 Vorderingen

Debiteuren
Nominale vordering debiteuren 7.090              41.415            

7.090              41.415            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 15.251            21.779            

15.251            21.779            

Overige subsidieverstrekkers en bijdragen
Prins Bernhard Cultuurfonds -                     10.000            
Fonds 21 -                     24.000            
Ammodo 3.500              3.500              
BankGiro Loterij Fonds 5.450              -                     

8.950              37.500            

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde huur                      -                  534 
Nog te ontvangen bedragen               1.100               9.050 
Borg/waarborgsom 2.488              2.188              
Overige vorderingen 673                 3.292              

4.261              15.064            
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2020

  31-12-2020   31-12-2019

3 Liquide middelen

Kas 361                 361                 
Abnamro, rekening-courant 2.398              2.557              
Triodos Bank, rekening-courant 54.180            123.645          
Triodos Bank, spaarrekening 140.012          -                     

196.951          126.563          

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

4 Eigen vermogen

Het verloop van deze post gedurende het verslagjaar is als volgt:
Exploitatie-

31-12-2019 saldo 2020 31-12-2020

Algemene reserve 76.372         10.653           87.026           
Bestemmingsfonds FPK -                   25.000           25.000           
Bestemmingsreserve Dying Together 34.948         34.948-           -                     
Bestemmingsreserve COVID-19 -                   40.000           40.000           
Bestemmingsreserve Rizoom -                   24.399           24.399           
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Platform Dialogical Art -                   10.000           10.000           

111.320       75.104           186.425         

Algemene reserve
De algemene reserve betreft dat deel van het eigen vermogen waarover zonder belemmering kan 
worden beschikt voor het doel waarvoor de Stichting is opgericht.

6 Kortlopende schulden

Schulden op leveranciers
Crediteurensaldo 4.793              19.239            

4.793              19.239            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 1.958              3.945              
Nog te betalen pensioenpremie 496                 2.264              

2.454              6.209              

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering accountantskosten 5.300              3.500              
Reservering vakantiegeld 2.242              4.268              
Vooruitontvangen bedragen -                     35.000            
Voorschot FPK -                     55.625            
Nog te betalen bedragen 31.289            7.159              

38.831            105.552          
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2020

Niet in de balans opgenomen rechten

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan Stichting Third Space in het kader van de deelregeling meerjarige 
activiteitensubsidies 2021-2024 een meerjarige subsidie voor producerende instellingen toegekend.
De maximaal toegekende subsidie bedraagt € 803.120

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voor gedaan na balansdatum
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Stichting Third Space

TOELICHTING FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

De baten en lasten worden in aanmerking genomen in het jaar, waarop zij betrekking hebben.

Begroting FPK
2020 2020 2019

1a Publieksinkomsten binnenland
Recette Where Should we Begin 522                  -                       

522                   -                      -                       

1a Publieksinkomsten binnenland
Partage Where Should we Begin 493                  -                       

493                   -                      -                       

1a Publieksinkomsten binnenland
Uitkoop Building 27.390             35.076             
Uitkoop Dying Together -                       4.519               
Uitkoop Were Should we Begin 27.027             -                       

54.417              76.000            39.595              

1b Publieksinkomsten buitenland
Uitkoop Building 16.250             33.165             
Uitkoop Dying Together -                       94.029             
Uitkoop Were Should we Begin 17.490             -                       
Uitkoop Cinema -                       5.420               

33.740              39.000            132.614            

3 Coproductiebaten
Theater Rotterdam, Dying Together                        -               40.000 
Stichting SOAP, Dying Together                        -                 7.500 
Kunstencentrum BUDA, Dying Together               10.000               10.000 
Stiftelsen Bergen Teater, Dying Together                        -                 8.000 
Schauspelhaus Bochum, Dying Together                        -               40.000 
Academie voor Bouwkunst, Building               20.000                        - 
Theaterfestival Boulevard, Washing Hands               13.000                        - 

43.000              95.000            105.500            

4 Overige directe inkomsten
Overige directe inkomsten Building 40.600             2.862               
Overige directe inkomsten Dying Together 630-                  30.067             
Overige directe inkomsten Where Should we Begin 688                                         - 
Overige directe inkomsten Cinema -                       671                  

40.658              33.500            33.600              
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2020

Begroting FPK
2020 2020 2019

6 a Overige particuliere bijdragen
Bijdrage particulieren Building                      86                    261 
Bijdrage particulieren Where Should we Begin 498                  -                       

584                   -                      261                   

6 c Overige subsidies uit private middelen
Bank Giro Loterij, Building 25.000             25.000             
Fonds 21, Dying Together 3.554-               -                       
Bank Giro Loterij, Where Should we Begin 5.450               -                       

26.896              26.250            25.000              

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten             244.751 222.500                      237.520 
Fonds Podiumkunsten aanvullend COVID-19 71.000             -                       

315.751            222.500          237.520            

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam
Amsterdams Fonds voor de kunst 84.874             100.000          84.117             

84.874              100.000          84.117              

12 Overige subsidies uit publieke middelen -                       -                       

-                       5.000              -                       
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2020

Begroting FPK
2020 2020 2019

Beheerslasten

1 Personeelslasten
Artistieke leiding 12.519             13.708             
Zakelijke leiding 62.957             61.686             
Publiciteit 4.192               -                       
Overige honoraria 3.485               -                       
Overige personeels kosten 777                  245                  

83.930             93.775            75.639             

Totaal beheerslasten personeel 83.930             93.775            75.639             

2 Materiële lasten

Huisvestingskosten
Huur kantoor 6.404               5.429               
Opslag 15.224             16.660             
Inrichting en onderhoud 226                  1.385               

21.855             -                     23.475             

Kantoorkosten
Kantoormaterialen 26                    238                  
Telefoon -                       240                  
Verzekeringen 1.689               1.630               
Contributies/abonnementen 3.336               2.567               
Vergaderkosten /sejour 101                  1.671               
Representatie 1.203               -                       
Bestuurskosten 927                  412                  
Automatisering 652                  886                  
Reis- en verblijfskosten 2.106               3.451               
Accountants- en advieskosten 5.075               3.250               
Administratiekosten 6.111               4.738               
Overig kantoorkosten 961                  1.066               

22.186             -                     20.149             

Algemene publiciteitskosten
Tekst -                       98                    
Advertentie 182                  12                    
Website -                       580                  

182                  -                     690                  

Totaal beheerslasten materieel 44.222             43.000            44.314             
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2020

Begroting FPK
2020 2020 2019

4 Personele lasten

Voorbereiding
Artistiek leider 67.588             27.417             
Artistiek team 165                  23.953             
Gespreksleiders 6.807               6.626               
Cast 2.553               24.244             
Uitvoerend personeel 425                  915                  
Projectleider /Productie 71.598             76.410             
Techniek 958                  10.679             
Publiciteit 37.958             34.039             
Overige honoraria 5.134               15.195             

193.185           123.483          219.477           

Uitvoering 
Artistiek leider 25.038             27.417             
Artistiek team 24.343             -                       
Gespreksleiders 36.178             32.153             
Cast 13.002             29.102             
Projectleider /Productie 39.504             31.671             
Techniek 2.590               22.078             
Overige honoraria 3.080               1.125               

143.734           182.622          143.545           

Totaal activiteitenlasten personeel 336.919           306.105          363.022           

5 Materiële lasten

Voorbereiding
Locatiekosten/ Huur ruimtes 1.834               9.709               
Materiaal ruimtes 12.452             21.203             
Techniek 21                    699                  
Scholing -                       1.200               
Reis, verblijf en transport 5.614               14.122             
Overig voorbereidingskosten 480                  1.503               

20.401             73.163            48.437             

Uitvoering
Materiaal ruimtes 1.099               3.035               
Locatiekosten/ Huur ruimtes 1.868               1.883               
Techniek 178                  1.910               
Vertalingen -                       2.354               
Reis- en verblijfkosten 11.152             37.711             
Transportkosten 6.082               23.599             
Catering publiek 7.850               5.620               
Auteursrechten 624                  -                       
Premiere kosten -                       -                       
Overig uitvoeringskosten 1.749               456                  

30.603             55.207            76.568             
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2020

Begroting FPK
2020 2020 2019

Specifieke publiciteit
Publiciteit producties/voorstellingen 9.756               26.000            15.280             

9.756               26.000            15.280             

Totaal activiteitenlasten materieel 60.760             154.370          140.284           
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Model III | Prestaties van producerende instellingen 2020

Producties 2020 Begroting FPK 2019

Nieuwe producties 7 1 1

Reprises Productie 2 2 1

Nieuwe Co-producties 1 3 2

Reprise Co-producties 1 0 1

Totaal aantal producties 11 6 5

Bezoekers per categorie 2020 Begroting FPK 2019

Nieuwe producties 1351 3133

Reprises Productie 1491 60

Nieuwe Co-producties 680 1616

Reprise Co-producties 0 10700

Totaal aantal bezoeken 3522 6500 15509

Regionale spreiding van voorstellingen/ concerten 2020 Begroting FPK 2019

Noord 24 3 3

Oost 3 10 1

Midden 9 5 0

West 2 2 8

Zuid 48 8 0

Amsterdam 66 13 52

Rotterdam 6 8 5

Den Haag 1 1 0

Utrecht 0 8 2

Buitenland 39 22 112

Uitvoeringen alleen online 62

Totaal aantal uitvoeringen 260 80 183

Waarvan in standplaats 66 26 52

Waarvan schoolvoorstellingen 28 0 0

Regionale spreiding van bezoekers 2020 Begroting FPK 2019

Noord 35 750

Oost 48 20

Midden 148 0

West 33 160

Zuid 601 0

Amsterdam 1523 2062

Rotterdam 24 338

Den Haag 0 0

Utrecht 0 31

Buitenland 192 1080 12148

Uitvoeringen alleen online 918

Totaal aantal bezoekers 3522 6500 15509

Waarvan in standplaats 1523 2062

Waarvan schoolvoorstellingen 349 0
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Aanvullende gegevens bezoekers 2020 Begroting FPK 2019

Reguliere voorstellingen 3176 6500 15509

Schoolvoorstellingen 349 0 0

Totaal 3525 6500 15509

Waarvan betalend (reguliere voorstellingen) 294 5980 12895

Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen) 2879 520 2614

Overige activiteiten 2020 Begroting FPK 2018

Educatieve activiteiten 2 0

Inleidingen 0 0

Anders/ overige (toe te lichten in verslag) 13 1

Totaal 15 1

Aantal voorstellingen over de twee circuits (kleine en grote zaal) 2020 Begroting FPK 2018

Grote zaal 20 12 9

Kleine zaal 178 35 174

Uitvoeringen alleen online 62

Totaal 260 47 183
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Model IV | Speellijst 2020

Productie Datum Plaats
Aantal 
Bezoekers

Aantal 
Speelbeurten

Building Conversation 10 tm 18 januari Academie voor Bouwkunst, Amsterdam 1080 9
Building Conversation 19 januari Festival De Grond Der Dingen, Belgie 7 1
Building Conversation 2 februari 2020 Festival De Grond Der Dingen, Belgie 8 1
Building Conversation 16 februari 2020 Festival De Grond Der Dingen, Belgie 10 1
Building Conversation 16 februari 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 15 1
Building Conversation 1 maart 2020 Festival De Grond Der Dingen, Belgie 12 1
Building Conversation 1 maart 2020 Artis, Amsterdam 15 1
Building Conversation 13 maart 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 15 maart 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 5 april 2020 Artis, Amsterdam 0 1
Building Conversation 10 april 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 17 april 2020 Academie voor Bouwkunst, Amsterdam 0 1
Building Conversation 19 april 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 1 mei 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 8 mei 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 15 mei 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 17 mei 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 18 mei 2020 Artis, Amsterdam 0 1
Building Conversation 23 mei 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 30 mei 2020 Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 31 mei Amsterdam Zuid-Oost 0 1
Building Conversation 12 juni 2020 Hembrug terrein, Amsterdam Zaanstad 12 1
Building Conversation 15 juni 2020 HAU, Duitsland 0 1
Building Conversation 16 tm 18 juni Sanafest festival, Noorwegen 0 3
Building Conversation 30 juni 2020 Artis, Amsterdam 10 1
Building Conversation 4 september 2020 ImagineIC, Amsterdam 20 2
Building Conversation 11 tm 13 sep 2020 Metropolis Kopenhagen, Denemarken 115 12
Building Conversation 18 september 2020 CBK, Amsterdam Zuidoost 24 2
Building Conversation 20 september 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 24 september 2020 Plantage Dokzaal, Amsterdam 12 1
Building Conversation 25 september 2020 Artis, Amsterdam 10 1
Building Conversation 2 oktober 2020 Artis, Amsterdam 10 1
Building Conversation 5 tm 9 oktober 2020 Stad College ism VU, Almere 96 5
Building Conversation 15 + 16 oktober 2020 Rotterdamse Schouwburg 24 2
Building Conversation 18 oktober 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 24 + 25 oktober 2020 Matchbox, Duitsland 0 2
Building Conversation 28 oktober 2020 Gymzaal, Amersfoort 0 1
Building Conversation 6 november 2020 de kazerne, Amsterdam Zuidoost 0 1
Building Conversation 7 + 8  november 2020 KAAItheater Brussel, Belgie 0 2
Building Conversation 7 november 2020 de kazerne, Amsterdam Zuidoost 11 1
Building Conversation 8 november 2020 de kazerne, Amsterdam Zuidoost 0 1
Building Conversation 15 november 2020 Tropenmuseum, Amsterdam 0 1
Building Conversation 24 + 25 november 2020 de kazerne, Amsterdam Zuidoost 0 2
Building Conversation 8 + 17 december 2020 Plantage Dokzaal, Amsterdam 0 2

1491 76

Digital Silence 24 april 2020 Via Zoom, eigen programma 19 1
Digital Silence 13 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 20 1
Digital Silence 23 mei 2020 SPRINGfestival 30 1
Digital Silence 28 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 10 1
Digital Silence 12 juni 2020 Via Zoom, eigen programma 6 1
Digital Silence 15 tm 19 juni 2020 Oerol, Het Imaginaire Eiland 47 5
Digital Silence 25 juni 2020 BUDA 6 1
Digital Silence 10 + 17 september 2020 Matchbox, Duitsland 13 2
Digital Silence 21 september 2020 Universiteit Utrecht 48 1

199 14
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vervolg speellijst 2020

Distant Thoughts 15 april 2020 Via Zoom, eigen programma 11 1
Distant Thoughts 22 april 2020 Via Zoom, eigen programma 4 1
Distant Thoughts 6 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 20 1
Distant Thoughts 22 mei 2020 KAAP 14 1
Distant Thoughts 5 juni 2020 Via Zoom, eigen programma 16 1
Distant Thoughts 15 tm 19  juni 2020 Oerol, Het Imaginaire Eiland 74 5
Distant Thoughts 13 september 2020 Matchbox, Duitsland 22 1

161 11

Dying Together / Earth 12 tm 21 juni 2020 Oerol festival 0 10
Dying Together/Futures 2 tm 5 september 2020 Frascati Theater, Amsterdam 98 5
Dying Together/Futures 18 + 19 september 2020 Kaaitheater Brussel, Belgie 0 3
Dying Together/Futures 15 + 16  oktober 2020 Rotterdamse Schouwburg 0 2

98 20

Impossible Conversation on 10 april 2020 Via Zoom, eigen programma 11 1
Impossible Conversation on 23 april 2020 Via Zoom, eigen programma 30 1
Impossible Conversation on 1 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 24 1
Impossible Conversation on 15 mei 2020 KAAP 17 1
Impossible Conversation on 21 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 30 1
Impossible Conversation on 29 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 18 1
Impossible Conversation on 4 juni 2020 KABK, Den Haag 7 1
Impossible Conversation on 11 juni 2020 Via Zoom, eigen programma 21 1
Impossible Conversation on 15 tm 19  juni 2020 Oerol, Het Imaginaire Eiland 32 5
Impossible Conversation on 24 juni 2020 Via Zoom, eigen programma 16 1
Impossible Conversation on 5 + 6 september 2020 Theaterdagen, Amsterdam 12 2
Impossible Conversation on 9 + 16 september 2020 Matchbox, Duitsland 20 2
Impossible Conversation on 18 september 2020 Kaaitheater Brussel, Belgie 14 1
Impossible Conversation on 27 oktober 2020 Politie Rotterdam 25 1
Impossible Conversation on 7 november 2020 Week v/d Dialoog 30 1
Impossible Conversation on 19 + 26 november 2020 Cultuurloket 7 3
Impossible Conversation on 27 november 2020 Academy of Theatre Oslo, Noorwegen 24 1
Impossible Conversation on 4 december 2020 KASK 16 1
Impossible Conversation on 8 december 2020 Gemeente Almere 12 1
Impossible Conversation on 16 december 2020 LUCA 95 1

461 28

Parlement van de Dingen op school 28 + 29 september 2020 Isaac Beeckman Academie, Kapelle 21 2
Parlement van de Dingen op school 1 oktober 2020 Pantarijn Scholengemeenschap, Wageningen 33 2
Parlement van de Dingen op school 2 oktober 2020 Carmelschool, Hengelo 15 1
Parlement van de Dingen op school 6 oktober 2020 Cornhert College, Gouda 21 1
Parlement van de Dingen op school 8 + 9 oktober 2020 Gerrit van der Veen College, Amsterdam 46 2
Parlement van de Dingen op school 12 oktober 2020 Gymnasium, Amersfoort 35 2
Parlement van de Dingen op school 13 oktober 2020 Cordius College, Amersfoort 17 1
Parlement van de Dingen op school 19 oktober 2020 Joke Smit Academie, Amsterdam 20 2
Parlement van de Dingen op school 20 oktober 2020 TKC, Frankrijk 35 2
Parlement van de Dingen op school 21 oktober 2020 Joke Smit Academie, Amsterdam 10 1
Parlement van de Dingen op school 22 oktober 2020 Gerrit van der Veen College, Amsterdam 0 1
Parlement van de Dingen op school 27 oktober 2020 Pleysier College Westerbeek, Den Haag 0 1
Parlement van de Dingen op school 28 oktober 2020 Cygnus Gymnasium, Amsterdam 0 1
Parlement van de Dingen op school 29 oktober 2020 CSG Comenius Marienburg, Leeuwarden 0 2
Parlement van de Dingen op school 30 oktober 2020 Wolfert Tweetalig, Rotterdam 0 2

253 23
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vervolg speellijst 2020

To care as caress 12 tm 16 augustus 2020 festival BLVRD, Den Bosch 42 5
To care as caress 18 tm 21 augustus 2020 Vooruit Kortrijk, Belgie 40 4

82 9

Washing Hands 10 juni 2020 GGZ, Amsterdam 24 1
Washing Hands 6 tm 30 augustus 2020 festival BLVRD, Den Bosch 588 45
Washing Hands 30 aug tm 5 sep 2020 Frascati Theater, Amsterdam 68 6
Washing Hands 3 tm 12 december 2020 Festival December Dance Brugge, Belgie 0 8

680 60

Watching Pixels 17 april 2020 Via Zoom, eigen programma 11 1
Watching Pixels 8 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 12 1
Watching Pixels 14 mei 2020 Via Zoom, eigen programma 12 1
Watching Pixels 4 juni 2020 Via Zoom, eigen programma 10 1
Watching Pixels 15 tm 19  juni 2020 Oerol, Het Imaginaire Eiland 52 5

97 9

Witte vlak 12 juni 2020 Oerolfestival 0 10
0 10

TOTAAL 3522 260

Overige
Building Conversation openbare repetities
Building Conversation 31 jan + 27 mrt 2020 Tolhuistuin 24 2
Building Conversation 8 tm 10 september 2020 Metropolis 36 3
Building Conversation 19 oktober 2020 Matchbox 0 5
Building Conversation 19 tm 23 oktober 2020 Zetmeelfabriek Ter Apel 18 3

78 13

Educatie
Building Conversation, workshop 27 +28 augustus 2020 Academie voor Bouwkunst, Amsterdam 0 2

0 2
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Model V | Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2019

Circuit Klein / Midden Groot Totaal
A Bedrag gemiddeld subsidie per prestatie € 2.500 € 5.000 nvt
B Aantal subsidiabel tot en met verslagjaar 140 48 188
C1 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar 629 43 672
C2 Aantal gerealiseerd tot en met verslagjaar (herverdeeld) 629 43 672

D Eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar 0 5 5
E Tegenwaarde eventuele onderprestatie € 0 € 25.000 € 25.000
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