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Bestuursverslag 2017 
 
Inleiding 
Na een jaar waarin de toekomst van AYA onzeker was en wij 80% van ons subsidiebudget dreigden te 
verliezen, kwam eind 2017 het verlossende woord van de politiek. De nieuwe minister van OCW, Ingrid 
van Engelshoven, stelde extra budget beschikbaar voor cultuur o.a. om de zogenaamde b-categorie 
(positief beoordeeld maar geen budget) te redden. Daarmee kan AYA zich verheugen om het beleidsplan 
2017-2020 volledig uit te voeren met voorstellingen die duizenden jongeren raken. Met 164 
kwaliteitsvoorstellingen, 61 escaperoomervaringen, 112 workshops en ruim 17.000 bereikte jongeren uit 
alle lagen van de bevolking sluiten wij met een positief gevoel een enerverend en productief jaar af. 
 
2017 is ook het jaar dat we samenwerkten met DOX uit Utrecht (Guerrilla) en met Arch8, het gezelschap 
van Erik Kaiel (Vlieger zonder koord aanvang repetities en Uitmarkt). Het is het jaar waarin artistiek leider 
Wies Bloemen innovatieve producties opzette: in Verboden Liefde kreeg ons jonge publiek de kans zelf 
een voorstelling te maken geïnspireerd op Sluier en Lust for life is ontwikkeld met tien vrouwen in de 
leeftijd dat levenservaring een lust is en inzicht onontkoombaar. Nieuwe maker Charlie Duran 
ontwikkelde een totaal nieuw concept. Met Laboratory of men bracht hij de podiumkunstvorm dans in 
relatie met een hedendaagse populaire vrijetijdsbesteding onder jongvolwassenen: de escaperoom.  

In ons beleidsplan schreven wij dat we leven in een samenleving waar een vrijblijvende mening niet meer 
kan. We moeten stelling nemen en de theaters openbreken, toegankelijk maken en een zo breed 
mogelijk publiek bereiken. Het theater is een van de weinige plaatsen waar rituelen plaatsvinden en 
fascinaties worden opgeroepen, waar mensen elkaar ontmoeten en gezamenlijk een waardevolle 
beleving aangaan. Het danstheater dat AYA maakt, nodigt het publiek uit naar zichzelf en de wereld te 
kijken en daarop kritisch te reflecteren. Deze impact is en blijft ons uitganspunt, we maken dans met een 
relevante inhoud. 

 
Activiteiten 2017, Sluier reprise 
Sluier (12+) is een voorstelling die laat zien dat “twee culturen goed samen gaan”. Zij draagt bij aan het 
maatschappelijke debat over moslims, dat niet “iedere moslim achter moord en terreur 
staat”. Dansmagazine: “Met humor én respect weet Danstheater AYA een heftig en actueel onderwerp 
toegankelijk te maken”. Steeds meer jongeren met een moslim achtergrond bevolken de scholen. Vaak 
worstelen ze met twee culturele achtergronden en omstandigheden. Om ze het gevoel te geven bij deze 
samenleving te horen, is besloten Sluier door te spelen. De voorstelling laat naast tegenstellingen ook 
mooie, grappige en positieve ervaringen zien zodat deze jongeren zich kunnen herkennen. De verboden 
liefde tussen een moslima en een westerse jongen versterkt dit. Op de climax van de voorstelling waarin 
het conflict tussen de moslim vader en de westerse jongen wordt opgelost via dans, krijgt het einde 
opeens een open vraagstelling. Het publiek kan zelf bepalen hoe het verhaal afloopt. Er worden 
meerdere opties aangeboden, van verbanning tot acceptatie. Het moge duidelijk zijn dat de volledige 
acceptatie het populairst was. Samen met het lesmateriaal en de workshops draagt Sluier bij aan het 
versterken van de dialoog tussen de culturen. Twee bijzondere ervaringen waren de voorstellingen in 
Landes Bühne Nord Wilhelmshaven en de Meervaart. In Wilhelmshaven zat een groep vrouwen, Syrische 
vluchtelingen, vóór in de zaal. De voorstelling was heftig voor ze en in het nagesprek met alleen de 
vrouwelijke danseressen bleek dat ze enorm geëmotioneerd waren en verrast dat AYA zo raak hun 
situatie neerzette, verscheurd als zij zijn tussen hun leven in Syrië, de noodgedwongen vlucht uit het 
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moederland en hun bestaan in Duitsland. In de Meervaart speelden we voor Marokkaanse moeders. Zij 
waren verrukt door de herkenbare en mooie scènes. Het nagesprek was geanimeerd. De impact van de 
voorstelling verbreedde zich naar vrouwen die vaak in eenzelfde situatie verkeren als hun kinderen. In 
alle zalen waar we speelden zat een divers publiek, met de interactie tussen podium en zaal stimuleerden 
wij de dialoog en begrip tussen al die mensen. Sluier heeft 32 keer gespeeld voor 5.069 bezoekers. 
 
Activiteiten 2017, AYA op de huid reprise 
AYA op de huid (12+) speelde ook in 2017 het hele jaar door. Het zijn solovoorstellingen in de klas met 
aansluitend een workshop. De voorstelling wordt gedanst door een pool van vier dansers. Het sluit aan 
op de vraag uit het onderwijs voor kwaliteitsaanbod in de klas en voor veel scholen is het een 
kennismaking met AYA. Op verzoek van Stadsschouwburg Amsterdam ontwikkelden we een speciale 
versie onder de naam Close Up AYA bestemd voor klassen uit het Amsterdamse voortgezet onderwijs om 
kennis te maken met de schouwburg en AYA. In de foyer en gangen vertelt danseres Kathrin 
Gramelsberger over de geheimen van de schouwburg en legt ze een relatie met haar persoonlijk verhaal 
dat ze al dansend vertelt. AYA op de huid en Close Up AYA is 65 keer gespeeld voor 1.683 leerlingen. 
 
Activiteiten 2017, Guerrilla nieuwe coproductie met DOX 
Een rollercoaster van prikkelende dans, theatrale scènes en uitdagende teksten op zoek naar de huidige 
waarde van protest, verzet en opstand. De première was 3 maart 2017 in De Krakeling Amsterdam. 
 
Een samenwerking tussen DOX en AYA was eigenlijk een logische stap. Beide gezelschappen maken al 
jaren dynamische voorstellingen voor een jong publiek, laten zich leiden door de leefwereld van jongeren 
en vinden de persoonlijkheid van de uitvoerenden belangrijk omdat zij staan voor de onderwerpen die 
gedanst en gespeeld worden. Bovendien vinden beide gezelschappen educatie en participatie een 
onlosmakelijk onderdeel om de beleving van voorstellingen te optimaliseren. De meerwaarde is de 
wisselwerking tussen talentontwikkeling en professionele ervaring, de uitwisseling tussen artistieke 
ideeën, de verruiming van financiële middelen om met veel dansers uit te pakken en de voorstelling zo 
nog aantrekkelijker te maken en de toegang tot elkaars netwerken.  
DOX bracht Victor Mentink in als regisseur naast Wies Bloemen. De twee voelden elkaar feilloos aan. Hun 
inzichten verrijkten de voorstelling en waren van waarde voor de artistieke ontwikkeling van beide 
gezelschappen. Anne Suurendonk verzorgde de groepschoreografiën. Zij is een van de jonge talenten die 
AYA volgt en coacht, waarbij Anne steeds meer werk van Wies aanvult. Eerder maakte Anne Hart in 2011 
bij AYA, samen met Lucien Denny. Daarnaast is zij docent dans op Codarts en AHK/Urban Contemporary.  
De jonge energie van de dansers van AYA en de talenten en spelers van DOX spatte van het podium. Met 
elf spelers kon de interactie tussen publiek en podium goed uitgewerkt worden. Voor en tijdens de 
voorstelling begaven de spelers zich in het publiek en vroegen naar meningen en ervaringen over protest, 
opstand en bevlogenheid. Dit versterkte de impact van de voorstelling: bewustwording bij jongeren dat 
hun ideeën, meningen en engagement er toe doen. Guerrilla   is 49 keer gespeeld voor 6.954 bezoekers. 
K1 Cultmedia maakte van de voorstelling een 360˚ opname die in juni met een VR-bril gezien kon worden 
op het landelijke festival Karavaan in Alkmaar. 
 

 
“Voor Guerrilla hebben Aya en Dox de handen ineengeslagen en dat pakt goed uit. Beide dansinitiatieven 
schurken dicht tegen de taal van de jongeren aan.”  
“Uit alles blijkt dat deze jonge mannen en vrouwen het in elk geval zat zijn om niks te doen en hun mond 
te houden.”  14 maart 2017 Mirjam van der Linden, De Volkskrant **** 
“Guerrilla maakt de jonge toeschouwers ervan bewust dat ze zelf een keuze hebben.” 3 maart 2017 
Theaterkrant*** 

 
Activiteiten 2017, Verboden liefde en Lust for life 
Onder de naam AYA young performers gaat AYA elk seizoen met een groep jongeren een voorstelling 
maken, geïnspireerd op een voorstelling van AYA. Verboden liefde is de eerste in deze reeks, gemaakt 
met jongeren in de leeftijd van 10 tot 21 jaar onder regie van Wies Bloemen en Victor Mentink. 
Inspiratiebron was Sluier. Daarnaast gaan de young performers naar AYA repetities en voorstellingen, 
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maken vlogs en blogs en geven hun kijk op het werk van AYA die we publiceren op website en sociale 
media. Zij fungeren als een jongerenklankbord en worden onze ambassadeurs. Met deze activiteiten 
houden wij binding met de doelgroep en volgen wij trends. Verboden liefde speelde drie keer in 
Dansmakers aan het IJ en de Krakeling voor 260 bezoekers. 
 
“Ik ben choreograaf, ik ben maker en ik ben een danser. Ook ben ik een ouder wordende vrouw, met een 
lichaam dat steeds minder doet wat ik wil, omgeven door andere ouder wordende vrouwen, in een 
maatschappij die slecht raad weet met onze aanwezigheid.  
Twee jaar geleden stond ik op het punt gedwongen te moeten stoppen met het maken van 
voorstellingen zoals ik dat jaren voor Aya heb gedaan. Aya dreigde 80% van haar budget te verliezen. Op 
de valreep bleek er toch nog geld te zijn voor een jaar. Ik heb er vervolgens voor gekozen twee 
onderzoeken te doen met spelers en dansers waar ik nog graag mee wilde gaan werken. De voorstelling 
Verboden Liefde die ik heb gemaakt met pubers vormde het ene onderzoek, Lust for life het andere. 
Met de voorstelling Lust for life heb ik in een collectief van gelijkgestemden gezocht naar de vormkracht 
van het ouder wordende danslichaam. Ik heb niet gestreefd naar de virtuositeit en kracht die zo eigen is 
aan het getrainde jonge lichaam. Het ging mij om de kracht van het collectief, om het gevoel van samen 
zijn, om de individualiteit en de eigenheid van elke betrokkene in dat collectief, vormgegeven middels het 
ambacht van de beweging, dans, tekst en zang. Ik wilde werken vanuit het vakmanschap van vrouwen die 
een leven lang op het toneel hebben gestaan en die, nu ze ouder worden, veel minder werk hebben en 
zoveel minder zichtbaar zijn op het podium.” Aldus Wies Bloemen in een open brief aan Fransien van der 
Putt in reactie op haar recensie in de Theaterkrant. 
Lust for life is ook een innovatieproject waarbij AYA onderzoek doet naar een nieuw publiek en een 
nieuwe markt. De aanvraag die AYA deed bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) binnen de 
innovatie regeling is gehonoreerd met € 37.500. Omdat de voorstelling in 2018 doorspeelt en in dat jaar 
de meeste activiteiten zijn, zal het voorschot in 2018 worden gevraagd. 
Lust for life ging op 22 december 2017 in première in Dansmakers aan het IJ en speelde drie keer voor 
402 bezoekers. 
 

 
“Lef. Wies Bloemen laat het zien dat ze het heeft. In haar nieuwe voorstelling presenteert ze louter 
vrouwen van 55+. In de theaters, op televisie, bijna nergens zie je ze meer, valt haar op (…)” 
“Gerijpte lijven stijgen boven zichzelf uit in poëtische dans” 11 januari 2018 Jacq Algra, Parool 
 

 
Nieuwe Maker 
Charlie Duran is nieuwe maker bij AYA sinds de zomer van 2016. Na verkenningen in het repetitielokaal 
was Laboratory of men zijn eerste openbare voorstelling voor publiek. Charlie had de opslagruimte van 
AYA verbouwd tot een escaperoom. Boven was er een klein, benauwd hok en beneden een grote frisse 
ruimte. In het hok kreeg het publiek opdrachten die leidden tot dansscènes beneden, te volgen via een 
raam in het kleine hok. Hoe meer opdrachten werden opgelost, hoe meer scènes zij kregen te zien. De 
benauwdheid van het hok stimuleerde het ontsnappingsgevoel.  
 
De escaperoom is in een proefopstelling in april gaan draaien, is aan het Fringe Festival Amsterdam 
aangeboden en gelijk door dit festival voor experiment en nieuwe makers met open armen ontvangen. 
Laboratory of men speelde tot half september. Het heeft voor veel reuring gezorgd. Charlie wilde uit het 
keurslijf van een reguliere voorstelling breken en een eigen niche creëren. Hij combineerde dans met een 
hedendaagse populaire vrijetijdsbesteding onder jongvolwassenen zonder aan inhoud in te boeten. Het 
leidde tot positieve reacties van onder andere Toneelmakerij, Circus Treurdier, Clayde Menso, Chrisztina 
de Châtel, de Logiclocks crew, Henk Schoute, het Parool  en de Theaterkrant. Maar ook van locaties en 
festivals die volgend jaar zomer geïnteresseerd zijn in het afnemen van deze voorstelling, waaronder het 
Nazomerfestival Zeeland, Crea en de Tolhuistuin.  Laboratory of men speelde 61 keer voor 267 bezoekers. 
 
Naast dit speciale project heeft Charlie binnen het nieuwe makers traject, samen met Cinekid en 
Oneminute, video’s gemaakt met kinderen uit Amsterdam Zuidoost waarin ze vertellen over hun 

https://sanderjanssens.nl/2017/09/11/amsterdam-fringe-festival-jonge-makers-nemen-de-stad-over/
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/__trashed-2/
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achtergrond en hoe belangrijk dans voor ze is. Deze filmpjes zijn vertoond tijdens het Cinekid festival op 
21 oktober 2017 in bioscoop Het Ketelhuis te Amsterdam.  
De droom van Charlie is dat over een aantal jaren deze jongeren in zijn professionele producties mee 
spelen. Veel van de jongeren komen uit probleemwijken en hebben door een te laag schoolniveau niet de 
mogelijkheid om naar het hbo of mbo te gaan, maar hebben wel duidelijke talenten op het gebied van 
dans. Door met deze jongeren samen te blijven werken hoopt Charlie de jongeren toch een weg te geven 
naar het podium in de producties die hij zelf maakt.  
 
Bestuur, directie en cultural governance 
AYA is een middelgrote organisatie die conform de Governance Code Cultuur een bestuur-directie model 
kent. Het bestuur is eindverantwoordelijk en laat de uitvoerende taken over aan de directie. De 
bestuursleden worden aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteit binnen gewenste 
functiegebieden. Herman van Baar is voorzitter sinds februari 2013. Hij is artistiek leider van Tafel van Vijf 
muziektheater en vervult de functie van artistiek adviseur. Karin Geelink is secretaris sinds maart 2010. In 
het dagelijks leven is zij directeur van Plein C, expertisecentrum op het gebied van cultuur en onderwijs. 
Paul Sikkema vervult sinds mei 2013 de functie van advies op het gebied van jongerenmarketing. Hij is 
directeur-eigenaar van Qrius een marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in kinderen en jongeren. 
Bestuursleden worden aangesteld voor vier jaar en kunnen een tweede termijn besturen. Alle 
bestuursleden werken onbezoldigd voor AYA. In 2017 heeft Anne-Marie Kremer na acht jaar het bestuur 
verlaten. In oktober 2017 is Tanja Mlaker toegetreden. Zij is directeur van Cultuur Eindhoven die de 
cultuurtaak van deze gemeente grotendeels uitvoert. Daarvoor heeft zij verschillende leidinggevende en 
bestuurlijke functies vervult in de kunsten, o.a. bij Nationale Opera en Ballet.  
 
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De directie doet verslag van het beleid, de activiteiten 
en financiën. Risicoanalyses worden opgesteld en besproken. De directie wordt gevormd door Wies 
Bloemen, artistiek leider, en Manuel Segond von Banchet, zakelijk leider. Wies is verantwoordelijk voor 
het artistiek beleid en programma, Manuel voor financiën, P&O en huisvesting. De bedrijfsvoering 
verloopt aan de hand van een beschrijving van de administratieve organisatie, personeelsproces en 
interne controle. De salarissen van de directie zitten onder de wettelijke norm topinkomens (WNT). 
Bloemen zat in 2017 in schaal X stap 12 voor 100% en Segond voor 80% in schaal X stap 9 van de cao 
toneel en dans. AYA is lid van de werkgeversorganisatie Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten 
(NAPK) en volgt de cao toneel en dans voor haar personeel. Ook bij zelfstandigen is de cao uitgangspunt. 
Het honorarium wordt bepaald in relatie tot het brutosalaris met een toeslag ter compensatie van sociale 
premies. Vanwege het noodzakelijke ontslag van twee medewerkers eind 2016 als gevolg van de 
dreigende bezuiniging heeft AYA in 2017 bijgedragen aan bij- en omscholing van deze medewerkers. De 
bestemmingsreserve van €5.600 is daartoe aangewend waarvan nog een klein bedrag resteert.  
 
Culturele diversiteit 
Sinds haar bestaan vindt AYA culturele diversiteit op het podium een voorwaarde. De Nederlandse 
samenleving bestaat uit mensen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden. Voor de beleving van 
onze voorstellingen is het belangrijk dat jongeren zich kunnen herkennen. Dit is niet altijd een makkelijk 
proces. Bij Sluier is er bijvoorbeeld veel moeite gedaan om een Arabische cast samen te stellen. Met een 
diverse cast vergroten we de impact van onze voorstellingen. 
 
Financiën, prestaties en risicoanalyses 
Het exploitatieresultaat van 2017 komt uit op een positief saldo van afgerond € 38.667. De coproductie 
Guerrilla heeft in grote mate bijgedragen aan dit positieve resultaat. Weliswaar werden de 
publieksinkomsten gedeeld, maar de productie met elf spelers kon voor de helft goedkoper worden 
geproduceerd. Bij zo’n groots opgezette productie zijn de kosten altijd hoger dan de publieksinkomsten. 
Beide producenten zaten 50/50 in de productie, maar in de jaarrekening zijn de volledige kosten van de 
productie geboekt. De coproductie bijdrage en kosten zijn een vertaling van deze constructie net zoals 
elke producent bij een coproductie alle voorstellingen mag meetellen. Per saldo blijft wel van kracht dat 
coproduceren voor beide coproducenten loont.  
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Er zijn meerdere redenen voor deze meevaller die beschreven worden in de jaarrekening bij de 
toelichting op de exploitatierekening. Opvallend is de meevaller van ruim € 17.000 op de materiële 
beheerslasten. Die heeft ook bijgedragen aan het positieve resultaat. 
 
In de jaarrekening zijn de jaar- en meerjarenbegroting gelijk en gebaseerd op de subsidies die zijn 
toegekend. Bij het Fonds Podiumkunsten (FPK) is het aangevraagde bedrag gehonoreerd. Voor het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is een herziene begroting en prestatieoverzicht ingediend omdat 
van de aangevraagde € 250.000 er € 161.392 is toegekend.  
 
De Eigen Inkomensquote (EIQ) bedraagt 34%. Dat is 3% lager dan de vereiste EIQ De Andere 
Inkomensquote bedraagt 57%. Dat is 2% hoger dan uitgerekend binnen de jaar- en meerjarenbegroting. 
AYA heeft op 28 februari 2018 gevraagd of er in 2017 verantwoord kan worden met de AIQ. Een 
antwoord is bij het opstellen van het bestuursverslag nog niet voor handen. Het coproduceren levert een 
belangrijke bijdrage aan de EIQ en AIQ. AYA zal ook in 2018 en 2019 coproducties aangaan. 
 
Met 152 gerealiseerde subsidiabele voorstellingen in de kleine en middenzalen heeft AYA ruim voldaan 
aan het aantal te spelen van 80. Het spelen in grote zalen (we hadden voorgenomen per jaar 20 
voorstellingen te spelen), is blijven steken op 12. Er is sprake van een onderprestatie met een negatieve 
waarde van € 28.000. AYA had eind 2016 geen bestemmingsfonds FPK. Hoewel er pas bij het afsluiten 
van de subsidieperiode op 31 december 2020 een bestemmingsfonds FPK moet worden gevormd bij een 
eventuele onderprestatie, is het bedrag van € 28.000 opgenomen in een risicoreserve onderprestatie. In 

de praktijk blijkt dat er weinig zalen met een capaciteit van 400+ zijn waar het werk van AYA voor de 
middenzaal tot zijn recht komt. In de loop van 2018 zullen de speellijsten bekeken worden op grote 
zalen. Mocht de onderprestatie een blijvend karakter hebben, dan overlegt AYA met het FPK om 
eventuele prestatieverschuivingen te bespreken. AYA benadrukt wel dat een risicoreserve onderprestatie 
een negatieve spiraal is omdat we liever dit geld investeren in een volgende productie.  
 
Het positieve resultaat van € 38.667 is toegevoegd aan het algemene reserve. De continuïteitsreserve dat 
eind 2016 was gevormd vanwege de onzekere toekomst van AYA, is opgeheven nu er beschikkingen zijn 
van het FPK en AFK voor meerjarige subsidies tot eind 2020. Daarvoor in de plaats is er een reserve voor 
producties gevormd ter hoogte van € 82.859 waar AYA over kan beschikken om artistieke ambities te 
verwezenlijken, te investeren in AYA young performers of tegenvallers bij het maken en spelen van 
producties op te vangen. 
 
In 2016 ontving AYA ook een tweejarige subsidie uit de Nieuwe Makers regeling voor de maker Charlie 
Duran. De tweejarige subsidie ter hoogte van € 99.500 is in een keer uitbetaald. Van deze subsidie is er 
nog € 41.647 tot juli 2018 te besteden. 
 
In de spreiding is het aantal voorstellingen in de regio’s midden, west en de standplaats Amsterdam 
veruit het hoogst. Hiermee sluit AYA aan bij de trend dat groepen steeds meer regio gebonden spelen. 
Programmeurs en ckv docenten zien AYA als een groep die grootstedelijke thema’s aankaart. Dat past in 
hun ogen bij de leefwereld van jongeren in het westen. In plaatsen als Drachten, Tiel en Den Bosch zijn 
programmeurs van mening dat de vorm waarop AYA bijvoorbeeld verzet en een dubbele culturele 
achtergrond op het podium zet, niet leeft bij hun eigen lokale jongeren. Als wij met de scholen spreken, 
zien we echter een ander beeld. In 2018 gaat AYA de contacten met de scholen in de regio’s noord, zuid 
en oost aanhalen waar wij in het verleden mee samenwerkten. Via de verslagen houden wij de 
programmeurs van de lokale theaters op de hoogte. Er is een lichte groei in Rotterdam en Utrecht. In 
Rotterdam is Zuidplein sinds jaar en dag een partner van AYA, daar is MaasPodium bijgekomen. In 
Utrecht heeft de samenwerking met DOX geresulteerd in extra voorstellingen. Utrecht is de standplaats 
van DOX. In de regio midden komt de groei op conto van AYA op de huid die 32 keer speelde op scholen 
in Almere. Het aantal bezoekers (15.163) is niet zo hoog als vorig jaar (25.236) omdat er in 2016 een 
grotzaalproductie is gespeeld die 9.459 bezoekers haalde. 
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Gedurende het jaar zijn we zorgvuldig omgegaan met ons eigen vermogen, zonder dat we activiteiten en 
artistieke ambities hebben laten liggen. De zorgvuldigheid was noodzakelijk omdat de continuïteit in 
gevaar was. Eigenlijk was het een onmogelijke opdracht een normale bedrijfsvoering in stand te houden, 
terwijl boven het hoofd hing dat 80% van het subsidiebudget verloren dreigde te gaan aan het einde van 
het jaar. Het is niet reëel een half miljoen op korte termijn elders te vergaren. We zijn brutaal geweest en 
hebben onze plannen doorgezet. We hebben fondsen geworven voor projecten en om de continuïteit te 
borgen, moest de verkoop voor volgende seizoenen doorgaan. Tegelijkertijd hebben we ons, samen met 
een kopgroep van b-categorie gezelschappen, intensief beziggehouden met de landelijke politieke lobby. 
Beide strijdbare beleidsvoornemens zorgden er voor dat we direct door konden stomen met onze 
activiteiten toen het positieve besluit vanuit de politiek kwam. 
 
Prestaties gemeente Amsterdam 
Er zijn 51 reguliere voorstellingen voor 4.828 bezoekers gespeeld in Amsterdam en 61 in het kader van 
talentontwikkeling voor 237 bezoekers. Daarmee voldoet AYA in 2017 aan haar voornemen om 28 
voorstellingen te spelen voor 4.575 bezoekers in Amsterdam. Met de voorstellingen in Dansmakers (3x 
Verboden Liefde 260 bezoekers en 3x Lust for life 402 bezoekers) hebben we tevens voldaan aan drie 
buurtgerichte activiteiten voor 200 bezoekers. Qua digitale activiteiten plaatst AYA in aanloop naar de 
tournee, foto’s, video’s en tekstjes op Facebook en tijdens de tournee filmpjes op ons YouTube kanaal 
met interviews van bezoekers. In aanloop naar een tournee schieten de bezoeken omhoog. In februari 
waren er ruim 5.000 bezoekers op onze Facebookpagina. Qua vrijkaartenbeleid nodigt AYA 
(oud)medewerkers, (oud)bestuursleden, medewerkers van alle fondsen, pers en theaterprogrammeurs 
uit voor premières. Elke meespelende danser mag twee bekenden uitnodigen.  
 
Vooruitblik 2018 
AYA begint het jaar met de familievoorstelling Vlieger zonder koord (6+) van Erik Kaiel in coproductie met 
zijn stichting Arch8. De voorstelling toont de veerkracht van een kind dat zich spelenderwijs aanpast aan 
zijn nieuwe werkelijkheid. In maart gaat I call my brothers (13+) in première. Voor het eerst slaan 
Toneelmakerij en AYA de handen ineen. Regisseur Liesbeth Coltof en choreograaf Wies Bloemen tekenen 
samen voor een rauwe, zinderende voorstelling over angst, vooroordelen en terrorisme. Het is gebaseerd 
op het toneelstuk van de Zweeds-Tunesische schrijver Jonas Hassen Khemiri 
In juni speelt Lust for life op het landelijk festival Karavaan. In juli speelt AYA op de huid op festival Think 
Big! in München. In het najaar beleeft Blood Kiss zijn première in Bern en De Krakeling in Amsterdam. Een 
coproductie van AYA en het theatercollectief KNPV (Kopp, Nauer, Praxmarer, Vittinghoff) uit Zwitserland. 
Een bloedstollende, ontroerende en hilarische horrorvoorstelling met dans, zang, theater en manshoge 
poppen over de liefde tussen een jongen en een vampiermeisje en hoe zij vaste rolpatronen flink 
opschudden. In oktober is Sluier gevraagd voor een tournee door Indonesië. Kortom, we gaan vol energie 
door met de realisatie van onze ambities!   
 
Voor de kerncijfers 2018 gaan we uit van de meerjarige begroting.  
- publieksinkomsten  € 126.003 - beheerslasten personeel €   78.367 
- bijdrage coproducent  €   73.065 - beheerslasten materieel €   82.500 
- bijdragen private middelen €   50.000 - activiteitenlasten personeel  € 598.308 
- publieke subsidies en bijdragen € 728.475    (incl. coproductiekosten van € 195.000)   
      - activiteitenlasten materieel € 218.368 
         (incl. coproductiekosten van € 145.000) 
    ________     ________ 
 Totale baten  € 977.543  Totale lasten  € 977.543 
 
Amsterdam, 21 maart 2018 
Namens het bestuur van Danstheater AYA 
 
 
 
Paul Sikkema 


