Amsterdam, 29 maart 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de goedgekeurde jaarrekening en het bestuursverslag van 2021 van
Stichting Likeminds aan.

Met vriendelijke groet,

Jarrod Francisco
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1. BESTUURSVERSLAG 2021
1.1 TERUGBLIK
Likeminds is een grootstedelijke ontwikkelplek voor meerstemmige theatermakers uit verschillende disciplines, en artistieke
diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Wat de makers en hun voorstellingen gemeen hebben is hun eigenzinnigheid, en dat
hun werk wordt gekenmerkt door fluïditeit, diversiteit, activistisme, rafelranden en kwetsbaarheid.
Likeminds is sinds januari 2021 onderdeel van de landelijke en de Amsterdamse BIS. Dat betekent dat we onze makers
langere trajecten kunnen bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Makers die de fluïditeit van de stad weerspiegelen.
Makers die een zeker activisme aan de dag leggen, die vragen stellen bij onze politieke en maatschappelijke werkelijkheid;
die nieuwe vormen onderzoeken om te communiceren over hun eigen positie in de maatschappij, over de grootstedelijke
samenleving. We bieden deze makers de ruimte en de begeleiden hun om tools te ontwikkelen en hen gefaseerd door te
laten groeien. Dit kan betekenen dat ze beginnen met het maken van een kleine voorstelling voor het vlakke vloer circuit
maar om eventueel door te groeien naar het maken van voorstellingen voor de grote zaal.
Belangrijk voor ons als ontwikkelplek was dat we in 2021 jaar ons eigen pand aan het gedempt Hamerkanaal met een zaal en
verschillende studio’s hebben kunnen betrekken zodat dat we de makers nog beter kunnen faciliteren door hen repetitie en
een speelplek te bieden, maar zodat ze ook elkaar kunnen ontmoeten en publiek kunnen bouwen.
Kortom we hadden in 2021 alle mogelijkheden en nieuwe kansen voor onze makers, als we niet zoals de rest van de wereld
waren geplaagd door de Coronacrisis, waardoor voorstellingen niet of veel minder konden spelen. We hebben zoveel
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mogelijk geprobeerd om desondanks perspectief te bieden aan (aanstormende) theatermakers die door deze crisis anders
uit het zicht leken te raken, of makers waarvan we vonden dat ze een volgende stap moesten maken in hun ontwikkeling.
Soms betekende het dat ze de ruimte kregen om te experimenteren zonder dat daar een speelverplichting aan vast zat. Zo
hebben we dit jaar in Likeminds’ Studio net afgestudeerde theatermakers of autodidacten twee weken studioruimte gegeven
en een klein bedrag waarmee ze een plan of een idee konden uitwerken en daarna presenteerden aan het artistieke team
van Likeminds. Een aantal van deze makers heeft daarna de mogelijkheid gekregen (of krijgt die nog) om hun plan uit te
werken tot een volwaardige voorstelling. Het bleek een verademing voor deze makers om iets zonder druk te kunnen
creëren.
Ondanks de crisis hadden we naast de 10 makers en de Factory (ons opleidingstraject) een behoorlijk aantal premiėres,
waarvan een deel nog weinig heeft kunnen spelen. Activistische, zeer persoonlijke, bevlogen voorstellingen die vaak de
vinger op de pijnlijke politiek maatschappelijke plek leggen; voorstellingen waarin makers de kwetsbaarheid laten zien van
leven in een samenleving die uitsluit, die geen gelijke kansen biedt. Zoals muzikant Willem de Bruin die eindelijk zijn Spuug
van God (de voorstelling was in 2020 vanwege Corona als onderzoek begonnen) kon maken over wat het betekent om als
gekleurde jongen op te groeien in een oer-hollands polderdorp. Van de voorstelling op Oerol zijn twee videoversies gemaakt
(een bij zonsopgang en een bij zonsondergang) die op het moment van spelen werden gestreamd. Op het Zeeland
Nazomerfestival kon Spuug van God voor een klein live publiek spelen. To be of nooit geweest van Jose Montoya, een
voorstelling over hoe te leven als je als adoptiekind niet weet wie je ouders zijn, speelde een hele maand als lunch in theater
Bellevue. Speciaal voor KetiKoti in theater Bellevue maakte Amro Kasr de voorstelling Roland Hayes; van slavenzoon naar
opera-legende, over de eerste zwarte operazanger, de voorstelling speelde later in de zomer ook op festival Boulevard.
Er werd daarnaast veel onderzoek gepleegd, naar nieuwe vormen, naar communiceren in tijden van lockdown, naar het
vormgeven van een non-binaire wereld, naar het laten samensmelten van verschillende media.
Met Nineties productions coproduceerden we het Nineties Lab waarin 9 theatermakers alle mogelijkheden voor online
theater konden onderzoeken en uitproberen.
We stonden met verschillende experimentele voorstellingen op Over het IJ festival: Didi Kreike dompelde zich met de
performatieve installatie a queer Obj., onder in de wereld van het digitale lichaam en diens oneindige mogelijkheden en
versies. Kreike won met deze voorstelling de Joop Mulder Plak. Autodidact Steff Geelen deed een jaar lang onderzoek naar
nieuwe vormen, naar de behoefte te ontsnappen aan de binaire blik, met Mannish (over de Male Gaze) speelde hen op het
Fringe Festival, de container-installatie Ring Ding Ding; een ode aan het leven van voorwerpen was te zien op Over Het IJ
Festival. Voor datzelfde festival maakte Joeri Heegstra Power, een voorstelling over de klimaatcrisis met de 18-jarige Inez
Nuyten.
Giovanni Brand ging net voor de laatste lockdown nog in première met een voorstelling over zijn Roma roots, zigeunerkind
met traan.
Op de valreep maakten 5 makers 4 korte voorstellingen voor ons jaarlijks festival Likeminds Bedankt. Performances over de
wereld van de voodoo, fake jobs, afasie en een moeder in de gevangenis. Helaas viel de presentatie binnen de lockdown
zodat die alleen intern te zien was, maar in april 2022 zullen deze korte, grappige, ontwapenende, verrassende,
baanbrekende voorstellingen voor publiek spelen.
Het was een ingewikkeld jaar waarin we zeker niet stil hebben gezeten, waarin we de situatie vaak ten positieve hebben
gekeerd en we steeds weer hebben geprobeerd om perspectief te bieden, om de ontwikkeling van onze makers zo veel en zo
vaak mogelijk te stimuleren, om alle ruimte te scheppen voor nieuwe vormen en verhalen die nu verteld moeten worden.

1.2 REALISATIE
Begroot aantal speelbeurten:
Gespeelde speelbeurten:
Geannuleerde speelbeurten:

130
153
34

Begroot aantal bezoekers:
Werkelijke bezoekers:

20.000
5449

Van de geplande 187 speelbeurten zijn er 34 geannuleerd en 153 alsnog gerealiseerd. Er werden zeven nieuwe producties
gemaakt waarvan er twee online speelden. Een tournee werd helemaal omgeboekt naar najaar 2022 ism
productie/boekingskantoor Alles voor de Kunsten. In totaal was Likeminds in 2021 betrokken bij 14 producties.
Helaas ging Likeminds Bedankt niet door, dit is verplaatst naar april 2022.
Door Covid-19 waren er geen internationale prestaties.
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1.3 PARTNERS & STAKEHOLDERS
Likeminds werkt met meerstemmige theatermakers en dit maakt samenwerking met diverse partners een evident onderdeel
van onze artistieke praktijk. We zijn een belangrijke speler in het Amsterdamse veld en zijn stevig verankerd in de stad
Amsterdam. We hebben langlopende coalities met Bellevue in Amsterdam. Hier gaan verschillende producties in première
en organiseren we bijzondere events zoals KetiKoti . Daarnaast bespeelden we in 2021 in Amsterdam het Bijlmerpark
Theater, Podium Mozaiek en de Meervaart, Fringe Festival en Over’t IJ Festival.
Maar ook landelijk zijn we normaal gesproken zichtbaar in diverse theaters zoals het Nationale Theater, Schouwburg
Rotterdam en Theater Walhalla, De Lieve Vrouw, Theater Kikker. En we hadden in 2021 samenwerking met Oerol, Boulevard
Festival en Zeeland Nazomer Festival. Zo is het werk van verschillende makers op verschillende plekken in het land te zien.
TG Ilay en Zuidelijk toneel waren coproducenten van de voorstelling Salomonsoordeel.
Likeminds zit samen met Meervaart en Theater Bellevue in de 3 package deal coalitie autodidact. De 3package deal is een
initiatief van Amsterdam Fonds voor de Kunst en Bureau Broedplaats waarbij een kunstenaar een jaar ‘salaris’ en huisvesting
krijgt om zo zijn/haar/hen artistieke praktijk verder te ontwikkelen. In 2021 was Stef Geelen de maker die door de coalitie
autodidact is voorgedragen.
Performance Technology Lab (PTL) is in 2018 samen met Feikes’ Huis en BEAM Systems opgezet. Sinds 2021 zijn ook ICK
Amsterdam, over het IJ Festival, Dans Brabant, de Toneelmakerij en Cinedans betrokken. Het is een proeftuin voor makers
die twee vragen stellen: welke techniek heb ik nodig om mijn verhaal te vertellen en welk verhaal vertelt de techniek? In
2021 zijn er twee labs geweest. PTL #8 vond plaats van 7 tm 11 september 2021, PTL#9 vond plaats van 22 tm 27 november.

produceren/maken

presenteren

financieren

• makers
• coproducenten
(theaters/festivals/gezelschappen)
• kunstinstellingen
• opleidingen/studenten

• theaters nl/int --> publiek
• festival nl/int --> publiek
• impresariaat
• internationaal netwerk
• de buurt
• collega instellingen
• kunstinstellingen

• OC&W
• Gemeente Amsterdam
• Private Fondsen
• Sponsors
• publiek
• Coproducenten

De stakeholders van Stichting Likeminds zijn in bovenstaande categorieën te verdelen. Een nieuwe groep in de komende
jaren zijn de buurtbewoners en instellingen in Amsterdam Noord.
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1.4 PRESTATIES
In 2021 stond er een tournees gepland langs kleine zalen en festivals.
In onderstaand overzicht zijn zowel de verwachte, als geannuleerde als gerealiseerde prestaties meegenomen.
SPREIDING NEDERLAND 2021
REGIO
GEANNULEERD
Noord
16
Oost
1
Midden
2
West
1
Zuid
2
Amsterdam
4
Rotterdam
3
Den Haag
1
Utrecht stad
1
Buitenland
4
Online
0
Totaal

33

GEREALISEERD
7
7
1
0
47
59
3
0
14
0
8

TOTAAL
17
8
3
1
49
63
6
1
15
4
8

153

187

BEZOEKERS
42
103
31
0
2088
1815
133
0
654
0
583
5449

1.5 POSITIONERING & COMMUNICATIE
Likeminds is een ontwikkelinstelling die jonge makers de ruimte biedt om hun eigen signatuur te ontwikkelen: we bieden
jong talent een platform om zich te ontwikkelen tot professioneel theatermaker en we produceren professionele
voorstellingen met urgente onderwerpen en een grote mate van publieke relevantie.
Al onze makers en producties zijn verschillend en dat willen we ook laten zien, toch zoeken we binnen alle uitingen ook naar
samenhang.
Zodoende zijn we in gesprek gegaan met ontwerpbureau Machine om een nieuwe huisstijl te ontwikkelen en leggen we dus
het ‘merk’ Likeminds opnieuw onder de loep. Dit doen we ook omdat we naast onze makers ook ons nieuwe podium
zichtbaar willen maken. De huisstijl zal in 2022 worden gelanceerd.
Daarnaast hebben sinds het begin van dit kunstenplan ruimte gecreëerd om al onze makers los van hun producties uit te
lichten met foto’s en video’s van Milan van Dril met een online campagne genaamd ‘ de makers van 2021’.
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Door jonge, experimentele makers binnen een festival te bundelen (Likeminds Bedankt), spreken we een jong en
nieuwsgierig publiek aan. Door voorstellingen te spelen op verschillende grote festivals (Oerol, Boulevard, Zeeland
Nazomerfestival) bereiken we een nieuw publiek dat niet persé in de theaterzaal te vinden is.
We hebben dit jaar gewerkt met Willem de Bruin die bezoekers trekt die uit een ander circuit dan het theatercircuit komen
en een grote diversiteit vertegenwoordigen. Het idee achter deze voorstelling is om de muziekwereld en de theaterwereld te
verbinden en daardoor een interessante( ?) voorstelling te creëren maar ook een nieuwe publieksgroep aan te spreken., dat
is in het geval van Willem de Bruin een grote groep is. Als we niet door Corona waren geplaagd zou voor de voorstelling van
Willem een bus met influencers naar Oerol zijn vertrokken die met hun posts en stories een zeer grote groep zouden
aanspreken met potentiele interesse in theater. Daarmee zou niet alleen publiciteit gemaakt worden voor de voorstelling
maar ook voor Likeminds als huis.
De marketing en publiciteit van Likeminds volgt twee lijnen. Wij voeren een old school marketingbeleid, met inmiddels
klassieke acties: het verspreiden van flyers en affiches op relevante plaatsen, het exploiteren van een website en het inzetten
van sociale media. Steeds meer maken we daarbij gebruik van het netwerk van onze makers waarbij sommigen op de digitale
media een zeer groot netwerk hebben (Dilan Yurdakul en Willem de Bruin hebben bijvoorbeeld allebei een grote schare
volgers) Afhankelijk van de voorstelling wordt hier een beeldlijn, campagne of strategie voor bedacht . Afhankelijk van de
mate van exposure wordt ook de grootte en intensiviteit bepaald, zo wordt soms de hele stad vol gehangen met posters en
een andere keer worden posters en flyers heel gericht verspreid. Elke keer wordt samen met de maker en partners gekeken
wat het beste werkt.

1.6 RAAD VAN TOEZICHT & DIRECTIE
Stichting Likeminds hanteert het zogeheten Raad van Toezicht (RvT) model en hanteert bij haar functioneren de Code
Cultural Governance
De RvT bestond in 2021 uit Pierre Ballings ( voorzitter), Diane Zuidema ( penningmeester) en Hans de Wolf. Om de RvT te
kunnen uitbreiden in menskracht en kennis werd in het voorjaar van 2021 een vacature uitgezet voor nieuwe leden van de
RvT. Er vond een wervingstraject plaats en vanaf het najaar 2021 traden Lucien Kembel, Jennifer Muntslag en Wouter van
Couwelaar toe tot de RvT. Hans de Wolf na afscheid. Daarmee bestaat de RvT eind 2021 uit 5 leden met een breed scala aan
expertise en kennis.
De RvT is zich bewust van de eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er is
een heldere scheiding tussen RvT en directie vastgelegd in een directie regelement en een document Administratieve
Organisatie. Met de directeur houdt de RvT jaarlijks een functioneringsgesprek. Per jaar komt de RvT minimaal vier keer
bijeen met de directie. In deze bijeenkomsten monitort de RvT de beleidsplannen. Daarnaast controleert de RvT de
jaarbegroting, het jaarverslag en de jaarrekening waarna deze worden vastgesteld door de directeur-bestuurder.
SAMENSTELLING RvT PER 31 DEC 2021:
NAAM
Pierre Ballings
Dianne Zuidema
Wouter van Couwelaar
Lucien Kembel
Jennifer Muntslag

FUNCTIE
voorzitter
penningmeester
lid
lid
lid

Pierre Ballings, voorzitter
Directeur Gate advies
Voorzitter RvT Artez
Voorzitter RvT Sonic Acts
Voorzitter RvT ESNS
Voorzitter bestuur Cinedans
Voorzitter bestuur Moai Social Design, project UP
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AANGETREDEN
19/03/2015
19/03/2015
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021

TOT UITERLIJK
19-03- 2023
19-03 2023
01-10-2029
01-10-2029
01-10-2029

Voorzitter bestuur Kinetisch Noord
Vice voorzitter bestuur SJL (John Leerdam)
Lid bestuur Toneelmakerij
Dianne Zuidema, penningmeester
Directeur/programmeur Schouwburg Amstelveen
Lid commissie Kunst & Cultuur Fonds 21
Lid Nederlandse toneeljury
Lid Jury Musical Awards
Lid RvT Stichting StrandLab
Lid bestuur Stichting World Window
Lid bestuur Stichting Volle Grond
Lid bestuur Stichting Terschinsky
Lucien Kembel, bestuurslid
Directeur theaters Diligentia&PePijn
Lid Raad van Toezicht Nederlands Filmfestival
Penningmeester Stichting 10Children
Penningmeester Stichting Het Vrije Westen
Penningmeester Stichting Anouk vandijk d.c.
Wouter van Couwelaar, bestuurslid
Filmmaker
Jennifer Muntslag, bestuurslid
Kunstenaar
Matchmaker cultuur FPK, VSB en Fonds Cultuurparticiatie

De directeur bestuurder van Stichting Likeminds is Jarrod Francisco. Zijn bezoldiging lag in 2021 onder de WNTnorm.
Zijn nevenfuncties waren voorzitter bestuur Markttheater, secretaris bestuur Summer Dance Forever en lid Raad van
Toezicht Artez. Daarnaast heeft Likeminds een zakelijk leider ( Sanne Boersma) en een artistiek leider ( Liet Lenshoek) die
samen met de directeur de leiding van de organisatie hebben.

1.7 ORGANISATIE & PARTNERS
Personeel
Stichting Likeminds werkt met een klein kernteam en bestond eind 2021 uit 7 medewerkers met een dienstverband (5,3 fte)
Partners
Stichting Likeminds werkt vanaf seizoen ’21-22 samen met Theaterzaken Via Rudolphi als vaste partner voor acquisitie en
verkoop in Nederland.
Gebouw
Likeminds zat tot zomer 2021 met haar kantoor op de De Wittenstraat. In de zomer van 2021 verhuisde het hele team naar
het Gedempt Hamerkanaal 203. In dit gebouw heeft Likeminds beschikking tot een theaterzaal, studio’s en kantoorruimte.
Cinedans en Tent zijn huurders van kantoorruimte van het pand en het team Sexyland zal ook haar intrek nemen. Het
kantoor en de studio in Amsterdam West worden ook nog aangehouden en gebruikt door verschillende Likeminds makers.
Stichting Likeminds hanteert een Administratieve Organisatie waarin gedetailleerd de verantwoordelijkheden van RvT, de
directie en de medewerkers zijn vastgesteld. In dit document staan de interne controles beschreven voor de geldstromen.
Jaarlijks wordt een begroting vastgesteld in het laatste kwartaal van het komende boekjaar. De jaarrekening wordt in de
maand maart vastgesteld, door de accountant gecontroleerd en ter bespreking, beoordeling en ter goedkeuring voorgelegd
aan de RvT. Ieder kwartaal geeft de zakelijke leider tussentijds inzicht in de financiële stand van zaken.
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Code diversiteit & Inclusie
De diversiteit van de samenleving wordt zowel weerspiegeld in het personeelsbestand als in de makersgroep. Makers vanuit
een LHBTQ+ en een bi-culturele achtergrond krijgen bij Likeminds de ruimte om hun stem te ontwikkelen, om een vorm te
creëren voor hun eigen verhaal. We scheppen ruimte voor een grote diversiteit van verhalen en vormen.
Zakelijk leider Sanne Boersma is sinds 2 jaar betrokken bij een opleidingstraject voor jonge zakelijk leiders met een biculturele achtergrond. Dit is een samenwerking tussen Zina/Female Economy, WAT WE DOEN, Schweigman&, Rudolphi
producties, Nicole Beutler Projects en George&Eran Producties. Likeminds heeft zich in 2021 aangesloten.
Binnen dit netwerk worden kennis en informatie uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Zo leren we van elkaar en versterken
we samen de sector.
Fair Practice Code
Stichting Likeminds volgt de Fair Practice Code en hanteert de Cao Toneel en Dans en daarmee neemt de organisatie als
werkgever haar verantwoordelijkheid voor personeel, voor mensen die op freelancebasis opdrachten vervullen en voor
stagiaires en vrijwilligers. Voor wat betreft de medewerkers die op freelancebasis werken - meestal mensen die meewerken
aan producties - volstaat het aanhouden van de cao in het bepalen van het dagtarief vaak niet. De afgelopen jaren is er veelal
een opslag van 50% toegepast, deze is nu ook vastgelegd in de CAO Toneel en Dans.
Er is jaarlijks budget voor bijscholing van zowel medewerkers als directie op het gebied van bijv. coaching, marketing,
intervisie.

1.8 TOELICHTING JAARREKENING 2021
In de in 2020 oorspronkelijke ingediende begroting voor 2021 waren de totale baten geraamd op € 1.459.501. Daarvan
waren de eigen inkomsten € 264.100, de subsidie OCW 739.176 en de subsidie Gemeente Amsterdam € 432.225.
In het resultaat 31 december 2021 bedragen de totale baten € 1.438.698. Daarvan zijn de eigen inkomsten € 134.906, de
subsidie OCW is € 754.436 en de subsidie Gemeente Amsterdam is € 432.225 .
Stichting Likeminds ontving in 2021 € 37.800 aan Covid-steun van OCW. Dit bedrag is volledig besteed aan het compenseren
van medewerkers (zzp’ers) en leveranciers van geannuleerde voorstelling, het steunen van makers en performers ( zie
Likeminds Studio en Likeminds Bedankt) en de online versie van Spuug van God.
Daarnaast is TVL aangevraagd, Stichting Likeminds heeft een bedrag van € 38.996 ontvangen. Dit bedrag was nodig voor het
dekken van huurlasten en opvangen van tegenvallende verhuurinkomsten door COVID.
In 2021 werd € 23.000 van Van Leeuwenstijn Stichting ontvangen voor talentontwikkeling en werd € 40.335 van FPK Nieuwe
Maker subsidie besteed aan een nieuwe productie van Dilan Yurdakul ( première voorjaar 2022).
Hieronder volgt een toelichting op de staat van baten en lasten en de balans, de financiële positie van de instelling en de
analyse ten opzichte van de begroting.
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Realisatie
2021

Begroting
2021

verschil in
percentage

Publieksinkomsten

61.008

138.600

Overige inkomsten

50.898

78.000

Totaal directe opbrengsten

111.906

231.600

Bijdragen fondsenwerving

23.000

32.500

-30%

Subsidie OCW

754.436

739.176

+3%

overige publ. middelen

117.131

24.000

+80%

-

-53%
-35%
-

-52%

Subsidie Gemeente A’dam

432.225

432.225

0%

Totaal publieke middelen

1.303.792

1.195.401

+8%

Totaal inkomsten

1.438.698

1.459.501

-1%

Beheerlasten

101.600

124.600

-18%

Activiteitenlasten

825.532

1.279.126

-36%

Totale lasten

927.132

1.403.726

-34%

Resultaat

€ 511.567

ALGEMEEN
De totale lasten zij lager dan aanvankelijk begroot. Dit komt deels doordat verschillende activiteiten vanwege COVID-19 geen
doorgang hebben gevonden. Door COVID-19 ging ook de uitbreiding van het vaste team langzamer dan gepland.
Het pand in Amsterdam Noord werd pas in de zomer betrokken door Likeminds en kon een gedeelte van het najaar niet open
dus ook daardoor waren de lasten lager.
VERSCHILLEN GROTER DAN 10%
Totaal directe opbrengsten/eigen inkomsten - 52%
De publieksinkomsten waren in 2021 lager dan voorzien omdat door COVID-19 speelbeurten geen of aangepast doorgang
vonden. Ook waren er geen publieksinkomsten uit het buitenland.
De verhuur inkomsten waren lager omdat een gedeelte van het jaar het gebouw niet open kon voor publiek.
Bijdrage fondsenwerving - 30%
Een geplande subsidie aanvraag is niet gedaan, deze is doorgeschoven naar 2022.
Overige publieke middelen +80%
Er is € 76.796 aan COVID-19 steun ontvangen die niet begroot was.
Beheerslasten - 18%
Diverse kleine organisatie kosten zijn door COVID-19 niet of later uitgegeven.
Activiteitenlasten -36%
Door het niet of in aangepaste vorm spelen van verschillende producties zijn verschillende uitvoeringskosten niet uitgegeven.
Een aantal projecten (Likeminds Bedankt, tournee Door de Schaduw Heen) zijn opgeschoven naar 2022 en die kosten zullen
alsnog gemaakt worden. Daarnaast zijn verschillende personeelslasten in voorbereiding en uitvoering lager uitgevallen,
onder meer door de COVID-19 maatregelen.
VERMOGENSONTWIKKELING
Op 1 januari 2021 had Stichting Likeminds een positief eigen vermogen van €288.043 (€ 104.854 algemene reserve, €
179.130 bestemmingsreserve, bestemmingsfonds AFK € 4060). Het financiële resultaat van 2021 bedraagt € 511.567. Van dit
resultaat wordt € €150.000 toegevoegd aan de algemene reserve en € 365.627 wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve. Hiermee is de vermogenspositie van de stichting op 31 december 2021 € 799.611: € 254.854
algemene reserve en €544.757 bestemmingsreserve. 50% van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het mogelijk
maken van doorgeschoven projecten, extra talentontwikkeling , eventueel opnieuw tegenvallende publieksinkomsten en
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compensatie van zzp’ers door COVID in 2022. De andere helft is gereserveerd als personeelsvoorziening, ongeveer 20% van
de gemiddelde begrote jaaromzet . De algemene reserve is met 18% van de gemiddelde jaaromzet op een gezond niveau.
LIQUIDITEIT EN SOLVABILITEIT
De liquiditeit (current ratio 7,9 ) en solvabiliteit (88%) van de stichting waren in 2021 in orde, Stichting Likeminds kon haar
financiële verplichtingen op de korte termijn voldoen. De Covid-19 crisis heeft weliswaar impact op de activiteiten van de
stichting maar vooralsnog niet op de financiële situatie en continuïteit van de stichting.
RISICOBEHEERSING
Likeminds maakt een financiële en organisatorische groei door. Dit geeft ons de mogelijkheid meer makers te ondersteunen
met een steviger team. Maar door het soms prille werk is er het risico dat publieksinkomsten tegen vallen. Aan de
inkomstenkant is dus niet altijd zeker dat kosten gedekt worden. De structurele subsidie van OCW /Gemeente Amsterdam
zorgt voor zekerheid op dit vlak.
We hebben altijd te maken met een artistiek risico aangezien we met verschillende makers werken in verschillende stadia
van hun ontwikkeling. We proberen makers zo veel mogelijk ruimte te geven zich te ontwikkelen en omarmen dit risico dan
ook.
Doordat er ook meer middelen zijn voor menskracht kunnen we ook zorgen voor een gezonde werkdruk en dus weinig uitval
van personeel. Wel merken we dat sommige functies overvraagd worden (productie/techniek) omdat veel mensen door de
Corona crisis het theaterveld hebben verlaten. We willen dit opvangen door in de komende jaren technici en
productieleiders voor langere tijd of meerdere projecten aan ons te binden.
Likeminds heeft sinds 2021 een eigen gebouw en heeft dus hogere vaste maandlasten. Deze lasten worden deels gedekt
door verhuur inkomsten, geschat op minimaal € 70.000 per jaar. Voorganger Dansmakers had al een vaste groep afnemers
van de zaal voor montage, repetities en voorstellingen en deze weten de weg naar Likeminds ook te vinden. De zaal heeft
een technische upgrade gekregen en is daardoor nog aantrekkelijker geworden voor verhuur. Door Covid-19 is in 2021 het
gewenste verhuur bedrag niet gehaald. De vooruitzichten voor 2022 zien er goed uit, bij het schrijven van dit rapport is het
gewenste verhuur bedrag al gedeeltelijk behaald.
De studio ruimtes in het pand worden veelal gebruikt door Likeminds makers. Buiten dat wij de makers dus optimaal kunnen
ondersteunen dekken we hiermee ook kosten die wij anders kwijt waren geweest aan huur van repetitieruimtes extern.
De algemene reserve en de gezonde financiële situatie van de Stichting is voldoende om eventuele tegenvallende inkomsten
op te vangen zonder dat dit de ontwikkel-functie van de stichting in gevaar brengt. Daarnaast ondersteunt de Gemeente
Amsterdam financieel vanaf 2022 met een extra subsidie voor onderhoud van het gebouw.
Naast een directeur is er sinds 2021 ook een zakelijk leider die van alle zakelijke en inhoudelijke processen op de hoogte is.
Dit betekent dat bij eventuele uitval van de directeur de belangrijke taken kunnen worden opgevangen en continuïteit kan
worden gewaarborgd.
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2. PRODUCTIES, PROJECTEN & TALENTONTWIKKELING
Jose Montoya
To be of nooit geweest
De zoektocht van een ontheemde man die zijn leven moet bouwen op anekdotes van anderen
De adoptie van kinderen uit het buitenland werd in 2021 door minister Dekker stopgezet naar aanleiding van een rapport van
de commissie Joustra over internationale adoptie. Jose Montoya werd in de jaren ’80 geadopteerd door Nederlandse ouders
uit Colombia. Montoya maakte een indringende voorstelling waarin duidelijk wordt wat het echt betekent om niet te weten
wanneer je geboren bent, niet te weten waar je vandaan komt, niet te weten wat je naam is, niet te weten wie je biologische
ouders zijn. Tijdens zijn zoektocht ontdekt hij bovendien dat wat hij denkt te weten gebaseerd is op leugens. Hij springt in de
voorstelling van verhaal naar verhaal op zoek naar de rechtvaardiging van zijn bestaan. Want als niemand het kan bevestigen,
hoe weet je dan dat je er bent?
De voorstelling had niet alleen grote impact op het theaterpubliek, maar vooral ook op een groep geadopteerde mannen en
vrouwen die in To Be of Nooit Geweest hun existentiële crisis verbeeld zagen.
Montaya speelde de voorstelling een maand lang in theater Bellevue voor ‘een anderhalve meter’ zaal. In januari/februari
2023 reist de voorstelling door het land, waar we ook adoptiegroepen en de politiek zullen betrekken.
Tekst, decor, spel José Montoya
Eindregie Bram Jansen
Muziek Stijn Hoes
Lichtontwerp Julia Clarke
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Nineties Lab
Samen met een aantal partners, Likeminds als actieve deelgenoot, creëerde Nineties productions in maart/april 2021 een
laboratorium waarin online theater werd onderzocht. Uit een groot aantal Aanmeldingen werden 9 makers geselecteerd die
een week lang met technische en inhoudelijke begeleiding een theatraal virtuele
voorstelling/clubavond/performance/optreden konden onderzoeken en maken. Iedere zaterdagavond werd dit onderzoek
rechtstreeks met een digitaal publiek gedeeld. Het was op alle fronten voor de geselecteerde makers een verrijking van hun
medium. Steeds meer theatermakers hebben de behoefte (ook gestuurd door de omstandigheden) om niet alleen met een
live publiek maar ook met een digitaal publiek te communiceren.
Geselecteerde kunstenaars: Hotel Modern, Ariah Lester, Collectief Babylon, Dinsdag.org (Jeff Aendenboom and Bas
Vanderschoot), Thais Di Marco, SILVERBONES, Lucinda Wessels, Tom-Oliver Jacobson & Jo Kroese and Didi Kreike.

Artistic Directors: Anne Maike Mertens, Yannick Noomen
Artistic Advisers: Liet Lenshoek, Pol Eggermont & Simone Hogendijk
Digital Scenographer: Julian Maiwald
Video Editor: Karl Klomp
Video Adviser: Keez Duyves, Jason Malone
Graphic Design and Animation: Joost de Haas
Production: Merel Hobrink
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Willem de Bruin
Spuug van God

zonsondergang. Een maand later kon Willem eindelijk
voor een live publiek spelen op een weiland in het
Zeeuwse Kats in het kader het Zeeland Nazomerfestival.
Willem de Bruin pontificaal in het midden van een
landschap In een glazen sculptuur (ontwerp Theun
Mosk). In de spiegelende ruiten werden de omgeving en
het publiek weerspiegeld, tot langzaam de beeltenis van
de Bruin oplicht en de wanden van de sculptuur
uiteindelijk zelfs opendraaien. In deze betoverende
sculptuur loodst Willem ons binnen in een wereld waar
hij zich niet thuis voelt; noch in Nederland noch op
Curacao heeft hij het gevoel dat hij er bij mag horen.
De voorstelling speelde voor een bewogen publiek en zal
nog een veel groter publiek bereiken als Spuug van God
vanaf zomer 2022 te zien zal zijn op pleinen, het strand of
het park van verschillende Nederlandse steden en
festivals.
Concept, tekst, spel: Willem de Bruin
Regie: Eva Line de Boer
Vormgeving: Theun Mosk (Ruimtetijd)
Muziek: Willem de Bruin, Morien van der Tang, Stephan
Boers, Jheynner Argote
Dramaturgie: Liet Lenshoek
Geluidsontwerp: Harpo ’t Hart
Bouw decor: Merijn Versnel
Technische productie: Robin Kiezebrink
Assistent vormgeving: Maarten van Burken

een voorstelling over identiteit, familie en anders zijn in
een oer-Hollands dorp
Willem is niet anders gewend dan zich aan te passen aan
de situatie.
Voor elk gezelschap filtert hij een stukje Willem weg of
voegt de juiste elementen toe.
Inmiddels is zijn persoonlijkheid net zo versplinterd als zijn
identiteit
Willem de Bruin is een muzikant met een verhaal. Hij was
jarenlang de helft van het duo de Opposites en maakte
een soloalbum over zijn depressie. Jarrod Francisco vroeg
hem naar aanleiding van dat laatste album een
voorstelling te maken bij Likeminds omdat de Bruin niet
alleen een muzikaal talent is, maar een allround
kunstenaar die een nieuw publiek in het theater zou
kunnen aanspreken. Parallel aan zijn nieuwe album
schreef Willem de teksten voor Spuug van God. Een
voorstelling over de vraag wat het betekent om als
gekleurde jongen op te groeien in een Hollands
polderdorp.
In 2020 kon de voorstelling niet gemaakt worden
vanwege Corona. De voorstelling werd gemaakt en afgeregisseerd voor Oerol 2021. Toen het festival op het
laatste moment werd afgezegd voor publiek hebben we
besloten twee professionele live streams te laten maken
die bezocht konden worden op het moment dat de
voorstelling speelde op Terschelling, bij zonsopgang en
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Ilay den Boer
Salomonsoordeel

7 maanden werkte Ilay den Boer bij de IND om de
asielprocedure te begrijpen en uit te voeren. echt te
weten en te voelen wat het is om te besluiten over
iemands leven; over de vraag of iemand mag blijven of
moet gaan
Een aantal jaar daarvoor wordt een goede vriend van Ilay,
Hassan, uitgewezen door de IND. Volkomen onterecht
volgens Ilay. Maar als hij eenmaal is opgeleid als hoor- en
beslismedewerker realiseert hij zich dat hij Hassan’s
asielrelaas ongeloofwaardig zou hebben verklaard en zou
hebben afgewezen.
Naast zijn opleiding bij de IND interviewde hij burgers,
uitgeprocedeerde asielzoekers, experts en polititci in hun
huiskamers om zijn verhaal te vertellen en hen uit te
nodigen om samen na te denken over hoe en of we het
systeem kunnen en moeten veranderen.
De laatste fase resulteerde in een voorstelling waarbij Ilay
op het toneel zit samen met zijn vriend Hassan en zijn
IND mentor Peter waarbij ze zich gezamenlijk afvragen
waar we de wijsheid vandaan moeten halen voor een
Salomonsoordeel.
Er zijn drie versies van de voorstelling: in de woonkamer,
op locatie en op Maat
Research, concept, regie en spel: Ilay den Boer
Creatief en uitvoerend producent en proces dramaturg:
Denise Harleman
Eindregie en muziek : Paul Koek
Dramaturgie : Maya Arad Yasur
Scenografie : Marloes van der Hoek en Wikke van
Houwelingen
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Amro Kasr
Roland Hayes: The Greatest Opera Singer Who Never Appeared in an Opera

“Hoe durft deze n**** onze concertzalen te besmeuren?”
“Waarom zingt hij niet gewoon jazz?”
(Krantenkoppen uit Duitsland, 1924)
Amro Kasr was afgelopen jaar een van de makers die in ons ‘studioproject’ twee weken lang kon werken aan vorm en inhoud
van het verhaal dat hij wilde vertellen. Kasr die naast schrijver en performer ook zingt, stortte zich op het verhaal van Roland
Hayes. Roland Hayes wordt in het begin van de vorige eeuw als kleinkind van tot slaaf gemaakten geboren in de VS. In de
jaren ’20 heeft Hayes de absolute drang op operaster te worden in wereld waarin het nog steeds verboden is om klassieke
muziek te onderwijzen aan zwarte mensen. Hij heeft talent, hij heeft alles in zich om een wereldster te worden, maar de
buitenwereld verguist hem. Hayes kondigt in 1924 aan naar Berlijn te reizen om Schubert en Mozart te zingen. Bij de eerste
klanken in de operazaal in Berlijn wordt er gejouwd en gescholden. Hayes heeft succes, maar de wereld om hem heen is en
blijft vijandig.
We hebben Kasr gevraagd om deze korte voorstelling uit te bouwen voor het Keti Koti festival in theater Bellevue, waar hij 3
keer speelde. Vervolgens speelde hij de Roland Hayes nog een aantal keer op theaterfestival Boulevard, zelfs als
openingsvoorstelling in een grote tent.
Tekst, spel: Amro Kasr
Regie: Samora Bergtop
Lichtontwerp: Erasmus Mackenna
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Didi Kreike
a queer Obj.,
Diedrik Kreike werd door Likeminds al in 2019 voorgedragen als deelnemer aan het (Oerol en Over het IJ) atelier, waarbij 4
makers in een periode van een jaar worden begeleid en gestimuleerd in het maken van theater op locatie. Vanwege Corona
kon er in 2020 niets aan een publiek worden getoond, waardoor de groep kon doorwerken tot de zomer van 2021. Kreike
heeft zich (samen met onder meer schrijver Edna Azulay) toegelegd op het onderzoeken van een digitale wereld. Dit
onderzoek kon hen zeer intensief doen door ook deel te nemen aan het performance technology lab en later ook aan het
nineties LAB. Op Over het IJ presenteerde Krieke in de garage van de Hema een grote theatrale/video installatie waarin hen
het fluïde lichaam onderzocht; een digtitaal lichaam als bevrijdende optie.
Kreike ontving de Joop mulder Plak voor dit werk. De jury wil het werk en de missie van Diederik Kreike stimuleren en ziet wat
die kan bereiken bij het krijgen van de ruimte om zelf zonder restricties te maken wat voor die belangrijk is.
Concept: Diederik Kreike
performance: Lodewijk van Dijk, Diederik Kreike, Anna de Maesschalck
machine learning expert: Casper Wortmann
muziek: Victor Metske (Metin Fennema), Anna de Maesschalck
tekst: Edna Azulay
dramaturgische begeleiding: Liet Lenshoek
fotografie: Sven Bijma
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Joeri Heegstra
POWER
een ontwapenende monoloog van een 18-jarig meisje over klimaatverandering, macht en de grenzen van hoop.

“Misschien hadden we toen moeten doorpakken. Niet denken: we staan hier met heel veel mensen en heel veel borden
hartstikke mediageniek te wezen, dus dan volgt de verandering wel. Nee. Gewoon, iedereen die aanwezig is, moet van één
zo’n asociaal grote auto de banden laten leeglopen, moet één deur van een fast fashion keten dichtlijmen, moet één koelcel
van de AH-vleesafdeling onklaar maken. Stel je voor wat we dan hadden bereikt.”
Inez Nuyten is 18 en klimaatactivist. Joeri Heegstra schreef een tekst die licht gebaseerd is op haar gedachten- en leefwereld.
Ze is teleurgesteld in haar ouders, in de generaties voor haar, in haar leeftijdsgenoten, omdat die het instorten van de wereld
bijna als onvermijdelijk langs zich heen laten gaan. Deze klimaatactivist pikt dat niet langer en ze doet er alles aan om de
macht terug te pakken. Om de blinddoek van onze ogen te rukken. Nuyten stond midden in een grote hal van de NDSM werf,
alleen, pogend voor een laatste keer de wereld te bewegen. POWER was uitgenodigd om te spelen op het Jonge Harten
festival, maar dat werd vanwege Coronamaatregelen op het laatste moment gecanceld.
Concept, regie, tekst: Joeri Heegstra
Spel: Inez Nuijten
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Yousef Gnaoui
FRUIT
Presentatie onderzoekstraject
Loskomen van dichtgetimmerde definities is zowel in vorm als in inhoud hetgeen dat ik wil onderzoeken. Genre, identiteit,
afkomst, schoonheid, religie, vorm. Niet alles hoeft geaccepteerd te worden “omdat het nou eenmaal zo is”, ik geloof dat bijna
alles kneedbaar en rekbaar is en ik wil de ruimte opzoeken om daar vorm voor te ontwikkelen.

Yousef Gnaoui behoorde tot de eerste lichting Likeminders. Hoewel hij uiteindelijk koos voor de muziek en doorbrak als Sef,
bleef hij geïnteresseerd in theater en dan met name in het soort theater dat Likeminds mogelijk maakt: op zoek naar nieuwe
vormen, engagement en radicaliteit. Nu is hij, jaren ouder en vol ervaring, terug bij Likeminds. 17 Jaar na zijn eerste
voorstelling bij Likeminds wil Sef het theater omarmen in combinatie met video en muziek. Alle werelden die uitdrukking
kunnen geven aan hoe onze maatschappij er nu voorstaat wil hij laten samensmelten tot een genre-overstijgend medium.
Gnaui deed in juni vooronderzoek, met een eenmalige presentatie, van een voorstelling/performance/installatie die hij in
2023 groots gaat uitwerken. Fruit is een theatraal-muzikaal-beeldende installatie waarin Yousef Gnaui onze ideeën over
religie, over spiritualiteit, over geloven en leven uit elkaar laat vallen en in een nieuw perspectief laat samensmelten.
Steff Geelen
Autodidact Steff Geelen deed (in het kader van de 3-package deal) een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheid om ons
concept van de wereld, van dingen, van gender op te rekken. Met Mannish (over de Male Gaze) speelde hen op het Fringe
Festival, met Noortje Sanders maakte hen voor Over het IJ Festival de container-installatie Ring Ding Ding; een ode aan het
leven van voorwerpen.
Mannish
Voor het Fringe Festival ontwikkelede Steff Geelen Mannish, een tekst over de male gaze en de vraag wat als je lichaam zich
alle blikken zou herinneren? En: hoe ontsnap je aan je eigen ingebouwde gaze? Waar Geelen deze monoloog eerst zelf
speelde, heeft hen nu actrice Evalinde Lammers gevraagd om de tekst te vertolken en tekende Geelen onder begeleiding van
Eva Line de Boer voor de regie.
RING DING DING
Steff Geelen & Noortje Sanders
Er valt zoveel te zeggen over lepels. De lepel is als een voetzool die zich afwikkelt in mijn mond.
Alsof de lepel me terug likt wanneer ik de laatste hap van de soep neem. De lepel en mijn mond, ze passen gewoon goed
samen. Een vrouw vertelde me ooit dat ze haar dode vader die op vloer was geknoeid, terug in de urn lepelde en dat ze toen
dacht: nooit gedacht dat ik ooit mijn vader zou staan oplepelen.
In een container op het festival terrein van over het IJ konden twee bezoekers tegelijkertijd een ballet van de dingen en hun
geluiden ervaren. Geelen vertrok vanuit de vraag (mede voortkomend uit onze isolatie in Coronatijd): Waarom zien we onze
relatie tot voorwerpen vaak als minder waardevol dan de relatie die we tot mensen hebben en dieren? Hoe worden objecten
in niet-Westerse culturen beschouwd? Het resultaat was een filosofische, magisch-realistische bespiegeling op leven in de
stad, eenzaamheid, angst en de relatie met de dingen om ons heen.
Likeminds Bedankt
Voor Likeminds Bedankt (ons jaarlijkse festival waar je het allernieuwste werk ziet van de makers van vandaag én van
morgen) maakten 5 makers vier korte voorstellingen. Giovanni Brand en Erasmus Mackenna maakten rauw portret van een
zoon en een moeder in de gevangenis (1999 (talloze keren kwam ik thuis) , Princess Bangura ontwikkelde een performance
waarin ze de oorspronkelijke kracht van voodoo onderzocht (Mambo), Finn Borath presenteerde een installatie/voorstelling
waarin een man vast zit in steeds dezelfde zinloze werkhandelingen (On Hold) , Jantien Fick tenslotte onderzocht met
Iedere vijf minuten moest ik huilen omdat ik dacht dat ik een hond had vermoord wat hersenletsel betekent. Al deze makers
zullen in een vervolgtraject deze (of andere) voorstellingen verder ontwikkelen.

Likeminds Bedankt vindt voor publiek plaats in april 2022.
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Giovanni Brand
Zigeunerkind met Traan

Het is verschrikkelijk.
Dat bloed dat door ons stroomt.
En dat wilde ik haar niet zeggen omdat haar bloed al zo
snel kookte.
Ik snapte dat nooit.
Tot las ik over de geschiedenis.
Onze geschiedenis.
En mijn aderen.
Ze leken uit mijn lijf te kloppen.
Giovanni doorliep na de performanceopleiding in
Maastricht een langer traject bij Likeminds. Hij werd een
aantal maanden begeleid in een schrijftraject, maakte
een korte performance bij Likeminds Bedankt,
ontwikkelde zijn materiaal voor Zigeunerkind met Traan
over een langere periode. In deze voorstelling onderzoekt
hij zijn roots, en hoe die roots in de knoop komen met
zijn homoseksualiteit. Zijn oma groeide op op het
woonwagenkamp en sinds kort weet hij dat hij afstamt
van de Roma. Toen hij uit de kast kwam, voelde het alsof
dat deel van hem op het woonwagenkamp niet mocht
bestaan. In zijn zoektocht vraagt Giovanni Brand zich af:
als je afstamt van de Roma, mag je je dan ook Roma
voelen en noemen, ook al ben je al meer dan tien jaar
niet meer op het woonwagenkamp geweest? En klopt
het dat je niet welkom bent op dat woonwagenkamp als
je uit de kast bent gekomen? En worden Roma op hun
beurt door de hele wereld met de nek aangekeken?
Brand maakt zijn voorstellingen vanuit een
samensmelten van performatieve kunst en ‘volkstheater’.
Het resultaat is een nieuwe mix voor een groot gemengd
publiek.
Concept, tekst en spel: Giovanni Brand
Spel: Cheryl Moenen
Regi: Lynn Schutter
Kostuum: Nightmare disorder, e.a.
Bouw decor: Gino Post
Lichtontwerp: Bogi Bakker
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Likeminds Studio:
10 makers, 2 weken werken, 1 interne presentatie
10 makers/acteurs/regisseurs kregen dit jaar de ruimte
en twee weken de tijd om te experimenteren, om een
voorstelling of een idee van een voorstelling te maken,
om alle kanten op te vliegen en vervolgens na twee
weken de uitkomst van deze zoektocht intern te
presenteren. Een aantal van deze makers krijgt een
vervolgtraject aangeboden, een ander deel bouwt elders
verder aan hun experiment. Het was in deze
coronaperiode vaak de enige plek waar gemaakt en
gezocht kon worden, omdat er niet de druk was te
presenteren voor een publiek. Ook na Corona zullen we
doorgaan met Likeminds Studio omdat wij en de makers
hebben ervaren dat het veel oplevert om zonder enige
druk te kunnen uitproberen. Amro Kasr, Roland Hayes;
van slavenzoon naar opera-legende; Rochelle Deekman,
Alleen zijn is (niet) oke, een onderzoek naar eenzaamheid,
Erasmus Mackenna, JUNKY, ontwikkeling van tekst over
het leven van William Burroughs; Merel Severs, You
cannot see me from where I’m looking at myself,
onderzoekt blinde vlekken in ons narratief; Koen
Verheijden deed samen met actrice Sharlee Daantje
onderzoek naar transgenerationeel trauma, Susannah
Elmecky maakte een performance met als onderwerp:
wat als je je verwekker wilt ontlopen; Finn Borath
Nowhere Near to an End, een installatief onderzoek naar
het anders beleven van de werkelijkheid, Princess
Bangura, Mothership Junction, een onderzoek naar AfroFuturisme in het theater; Charles Pas, Victory Boogie
Woogie een fysiek onderzoek waarin een man probeert
te overleven in de jungle van de stad.
Likeminds Factory – het platform voor jongeren
In 2021 vervolgde Likeminds’ Factory haar ingezette
koers. De Factory bestond uit een basistraject van een
jaar, voor maximaal tien jongeren.
Factory bestaat in seizoen 20/21 uit de volgende
jongeren:
•
Doris Wennekers: heeft voor seizoen 21/22 de
3 Package deal gekregen
•
Laurens Zautsen
•
Kelly Wokke: heeft zelfstandig een solo
gemaakt en gespeeld in Mascini
•
Charlie Panneman: is voortijdig gestopt wegens
gezondheidsklachten en volgt nu de
acteursopleiding aan de HKU
•
Shan Flechsig: voortijdig gestopt
•
Alex Correia: voortijdig gestopt wegens
persoonlijke omstandigheden
Factory bestaat in seizoen 21/22 uit de volgende
jongeren:
•
Max Pickkers
•
Luna van Drunen
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•
•
•
•
•
•

Nanna Tijben: voortijdig gestopt wegens
gezondheidsredenen
Bridgette Bala: voortijdig gestopt wegens
gezondheidsredenen
Charlotte Velsen
Georgia Heinze
Maud van Boven
Doro Veen

Factory Producties
De oude lichting van Likeminds’ Factory (seizoen 20202021) heeft de volgende producties afgeleverd in 2021
Van huilen krijg je dorst: onder begeleiding van beeldend
theatermaker Judith Bruynzeels werkte Factory
10 repetities vanuit viewpoints: fysieke, intuïtieve
improvisaties.
Zij lieten zich hiervoor inspireren door het
werk van kunstenaar Teun Hocks. Het
universum van Teun Hocks is melancholisch,
surrealistisch, humoristisch en vervreemdend. De
makers haalden er zo hun eigen woorden uit; het willen
ontsnappen uit de trage alledaagsheid.
Ze hebben miniatuurtjes gemaakt en teksten geschreven,
en proberen deze twee te combineren in een
eigen gecreëerd universum buiten het theater
Bloemetjes en Cadeautjes: Jantien Koenders werkte met
Factory aan tekst en spel en maake de presentatie
Bloemetjes en Cadeautjes die intern werd gepresenteerd
Ghost – Eindvoorstelling- Regie en Concept Sarah
Ringoet.
Start
We manoeuvreren ons door de beweging
Onze hartslag duwt ons op de beat
Door de beat
Tot we zweven
We landen in onze innerlijke landschappen
We spreken
Dat ook
Over wat we willen
Over wat we terug willen
Over wat we niet meer willen
We zijn er
We zijn nu hier
Met jullie
Op deze beat
We zijn alweer weg
ghost
Een rauwe fysieke poëtische voorstelling op een beat.
Factory solo’s
Ter afsluiting van het eerste half jaar van het Factorytraject krijgen de jongeren opdracht om een solo te
maken. Begeleid door professionele theatermakers
(waaronder: Kirsten van Teijn, José Montoya, Lynn
Schutter, Carmen Lamptey, ) maken ze hun eigen werk en
in 2021 presenteerden ze deze in ons eigen theater in
Noord.

Credits fotografie:
Milan van Dril, Lisa Schamle, Jean van Lingen
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PRESTATIEOVERZICHT LIKEMINDS 2021

datum

titel

locatie

regio

14-jan.
15-feb.
21-feb.
2-mrt.
3-mrt.
11-mrt.
12-mrt.
13-mrt.
13-mrt.
20-mrt.
21-mrt.
22-mrt.
24-mrt.
25-mrt.
26-mrt.
27-mrt.
27-mrt.
29-mrt.
2-apr.
3-apr.
4-apr.
7-apr.

Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Door de schaduw heen
Factory - Judith Bruynzeels
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
NinetiesLab
NinetiesLab
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
NinetiesLab
Salomonsoordeel
Door de schaduw heen
NinetiesLab
Factory - Jantien Koenders
Door de schaduw heen
Salomonsoordeel

Zwolle ( Artez)
Likeminds Noord
Utrecht (Ubuntu)
Den Bosch (Klaas)
Theater Zuidplein, kleine zaal

Oost
Amsterdam
Utrecht
Zuid
Rotterdam
Amsterdam
België
België

8-apr.
9-apr.
10-apr.
14-apr.
15-apr.
16-apr.
17-apr.
17-apr.
20-apr.
21-apr.
24-apr.
24-apr.
1-mei
12-mei
21-mei
22-mei
26-mei
27-mei
1-jun.
2-jun.
5-jun.
9-jun.
10-jun.
11-jun.
11-jun.
12-jun.
12-jun.
12-jun.
12-jun.
13-jun.
13-jun.
14-jun.
14-jun.
15-jun.
15-jun.
15-jun.
15-jun.
16-jun.
16-jun.
16-jun.
16-jun.
17-jun.
17-jun.
18-jun.
18-jun.
18-jun.
18-jun.
19-jun.
19-jun.
19-jun.
19-jun.
20-jun.
22-jun.
23-jun.
24-jun.
25-jun.
26-jun.
29-jun.
29-jun.
30-jun.
30-jun.
30-jun.
1-jul.
2-jul.
3-jul.
4-jul.
7-jul.
8-jul.
9-jul.
9-jul.
9-jul.
10-jul.
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Door de schaduw heen
NinetiesLab
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Salomonsoordeel
Door de schaduw heen
NinetiesLab
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
NinetiesLab
NinetiesLab
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Door de schaduw heen
Salomonsoordeel
Fruit
Factory - Sarah Ringoet
To be of nooit geweest
To be of nooit geweest
Spuug van God
To be of nooit geweest
Spuug van God
Spuug van God
To be of nooit geweest
Salomonsoordeel
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
To be of nooit geweest
Untitled
Spuug van God
Spuug van God
To be of nooit geweest
Untitled
To be of nooit geweest
Untitled
Spuug van God
Spuug van God
To be of nooit geweest
Untitled
Spuug van God
Spuug van God
To be of nooit geweest
Untitled
Spuug van God
To be of nooit geweest
To be of nooit geweest
To be of nooit geweest
To be of nooit geweest
To be of nooit geweest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Queer OBJ
Untitled
Salomonsoordeel

Monty Theater
Monty Theater
online
online
Amsterdam (Karin)
st Michelsgestel (Jan)
Amsterdam (Rikko)
Podium Mozaiek
Theater De Lieve Vrouw
SSB Utrecht, Blauwe Zaal
online
Rotterdam (Sukran)
CC Griffioen, Amstelveen
online
De Wittenplaats
De Meervaart, Blauwe zaal
Amsterdam (Lydia)

opera
opera
opera
opera

Het Postkantoor, Bovenkarspel
online
Nationale Theater, TAHS zaal 2
De Fransche School, Culemborg
Den Bosch (Daan)
Chassé Theater, MK2zaal Breda
online
NT Gent, Minnemeers
NT Gent, Minnemeers
Theater Walhalla, kantine
online
online
Theater De NWE Vorst, grote zaal
Theater Bellevue, grote zaal
Theater Bellevue, grote zaal
Stadstheater Arnhem, kleine zaal
Maas TD, blauwe zaal
Woubrugge (directie IND)
Likeminds Noord
De Wittenplaats
Theater Bellevue, Palonizaal
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Den Bosch (TadP)
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Oerol, Terschelling
Oerol, Terschelling
Theater Bellevue, Palonizaal
Theater Bellevue, Palonizaal
Theater Bellevue, Palonizaal
Theater Bellevue, Palonizaal
Theater Bellevue, Palonizaal
singer
Theater Bellevue, Palonizaal
singer
Theater Bellevue, Palonizaal
singer
Theater Bellevue, Palonizaal
singer
Theater Bellevue, Palonizaal
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek) – première
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)

Amsterdam
Zuid
Amsterdam
Amsterdam
Midden
Utrecht
Rotterdam
West
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Noord

totaal
waarva waarvan
bezo
n vrij betaald
ekers
14
7
7
2

7

0

12

0

4
4

18
18

30

30

0

22
30

3

19

22
22

3

19

22
50
22
28

2

20

2

20

22
146

2

20

26
50

2
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30
30
30
30
30
9
10
10
10
59
60
58
60
60
61
60
60
15
6
60

0
0
0
0
0
3
3
3
3

30
30
30
30
30
6
7
7
7

155
124
3
5
3

83
3
83
6
3
47

Den Haag
Midden
Zuid
Zuid

5
89

België
België
Rotterdam
242
62
Zuid
Amsterdam
Amsterdam
Oost
Rotterdam
Noord
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
online
Amsterdam
online
Noord
Amsterdam
Zuid
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Amsterdam
Noord
Noord
Noord
Amsterdam
Noord
Amsterdam
Noord
Noord
Noord
Amsterdam
Noord
Noord
Noord
Amsterdam
Noord
Noord
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht

4
12
15
22
22

10-jul.
11-jul.
11-jul.
11-jul.
13 julli
13-jul.
14-jul.
14-jul.
14-jul.
14-jul.
15-jul.
15-jul.
15-jul.
15-jul.
16-jul.
16-jul.
16-jul.
16-jul.
17-jul.
17-jul.
17-jul.
17-jul.
18-jul.
18-jul.
18 uli
4-aug.
5-aug.
5-aug.
5-aug.
6-aug.
6-aug.
6-aug.
7-aug.
7-aug.
7-aug.
8-aug.
8-aug.
8-aug.
26-aug.
27-aug.
28-aug.
28-aug.
31-aug.
31-aug.
1-sep.
1-sep.
1-sep.
2-sep.
2-sep.
3-sep.
3-sep.
3-sep.
4-sep.
5-sep.
8-sep.
9-sep.
10-sep.
11-sep.
12-sep.
15-sep.
16-sep.
17-sep.
18-sep.
21-sep.
22-sep.
23-sep.
24-sep.
30-sep.
6-okt.
7-okt.
11-okt.
12-okt.
13-okt.
14-okt.
19-okt.
25-okt.
26-okt.
28-okt.
29-okt.
31-okt.
2-nov.
3-nov.
4-nov.
5-nov.
6-nov.
18-nov.
20-nov.

7-dec.
12-dec.

17-dec.
18-dec.
19-dec.

Queer OBJ
Salomonsoordeel
Queer OBJ
Untitled
Queer OBJ
Untitled
Power
Power
Queer OBJ
Untitled
Power
Power
Queer OBJ
Untitled
Power
Power
Queer OBJ
Untitled
Power
Power
Queer OBJ
Untitled
Power
Power
Queer OBJ
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Roland Hayes: the greatest
Salomonsoordeel
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Spuug van God
Salomonsoordeel
Spuug van God
Salomonsoordeel
Spuug van God
Spuug van God
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Zigeunerkind met traan
Zigeunerkind met traan
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Factory Eva Line de Boer
Power
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel
Salomonsoordeel

Rotterdam (Rechtbank – bestuursrecht )
Breda (Mondiaal centrum)
Arnhem (vluchtelingenwerk)
Utrecht (LSO: gemeente / IND / DT&V)
Nijmegen (Mea)
Amsterdam (Vossius)
Oss (dorpshuis)
Amsterdam (Barleus)

Salomonsoordeel
Likeminds Bedankt

Nijmegen (Storytelling)

Amsterdam
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Utrecht
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Amsterdam
Amsterdam
Oost
Amsterdam
Oost
Midden
Noord
Noord
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Amsterdam
Noord
Rotterdam
Zuid
Oost
Utrecht
Oost
Amsterdam
Oost
Amsterdam
Oost

53
59
38
11
51
10
24
13
38
4
13
13
38
24
13
13
48
12
13
13
56
13
13
13
29
10
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
25
56
25
59
28
60
42
60
59
59
56
60
60
60
57
63
62
66
59
60
60
60
60
50
67
62
59
64
63
25
22
68
10
10
25
31
30
8
20
30
15
12

24
0

0
13

0
0

13
13

0
0

13
13

0
0

13
13

0
0

13
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27

56
3
18
6
9
8
4

0
25
41
22
51
34
56

4

55

13
4

47
56

11
32

11
36

100
100
6
10
30
25
4
33
20

Likeminds Bedankt
Likeminds Bedankt

187 voorstellingen
34 geannuleerd
153 gespeeld
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opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera
opera

Over het IJ Festival
Utrecht (SSBU en Bibliotheek)
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
Over het IJ Festival
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
singer
Theaterfestival Boulevard
Utrecht (directie belastingdienst en toeslagen)
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Den Bosch (TadP)
Zeeland Nazomer Festival
Den Bosch (TadP)
Zeeland Nazomer Festival
Zeeland Nazomer Festival
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Bosch (TadP en IND)
Den Haag (HNT)
Likeminds Noord
Likeminds Noord
Zwolle (Stichting voor elkaar)
Amsterdam (De regenboog)
Amersfoort (Takecarebnb)
Bussum (Majo)
Groningen (Hermine)
Nijeholtpade (bestuur zorg Friesland)
Amsterdam (Rechtbank – bestuursrecht)
Rotterdam (Pauluskerk / ROS)
Utrecht (IPW)
De Wittenplaats
Groningen (Hermine)

TOTAAL BEZOEKERS
TOTAAL BEZOEKERS VRIJ

5449
275

