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INLEIDING

Sinds 1 januari 2017 ontvangt Stichting Third Space structurele subsidie van het Fonds Podium kunsten 
voor het maken en produceren van bijzonder, eigenzinnig en innovatief werk op het grensvlak van 
kunst, gesprek en samenleving.

De coronacrisis, die in 2020 begon en ook in 2021 voortduurde, heeft, zoals we allemaal weten, een 
grote impact gehad op de manier waarop we de afgelopen jaren met elkaar omgingen. Stichting Third 
Space heeft met Building Conversation succesvol kunnen inspelen op deze veeleisende en uitdagende 
tijd. Zowel met het repertoire als met het nieuwe in 2021 ontwikkelde werk hebben we ondanks de 
voortdurend veranderende maatregelen en beperkingen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
intieme en inspirerende uitvoeringen en ontmoetingen. 

Het is met trots dat we u het jaarverslag van 2021 presenteren. Hierin beschrijven we uitvoerig welke 
uitvoeringen en momenten van contact we ondanks én dankzij de omstandigheden hebben kunnen 
waarmaken. We geven in het bijzonder aandacht aan de contexten waarin en de partners waarmee we 
hebben samengewerkt, zoals een groep dakloze jongeren in Den Haag, maar ook ecologische activis-
ten en nieuwe Nederlanders in Noordoost-Groningen. Daarnaast beschrijven we ook de weerslag die 
de pandemie heeft gehad op de organisatie en de samenstelling van het artistieke team. We delen met 
u onze successen en zorgen. 

Steeds opnieuw ontroert het ons om te zien en te ervaren wat er mogelijk is wanneer je aandacht be-
steedt aan elkaar en met zorg ontmoetingen vormgeeft. Het blijft ongelooflijk dit binnen de kaders van 
de kunsten mogelijk te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Hanna Lára Pálsdóttir
Voorzitter Stichting Third Space
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Stichting Third Space staat voor de derde ruimte 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.

Stichting Third Space is de juridische entiteit waarbinnen het artistieke werk Building Conversation 
mogelijk wordt gemaakt. We richten ons op de ontwikkeling en uitvoering van Dialogical Art. Binnen de 
Dialogical Artbeweging, die in de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als kunstwerk opgevoerd. 
In het licht van deze politiek geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building Conversation performan-
ces die zijn geïnspireerd op bestaande gesprekspraktijken van over de hele wereld; van indigenous 
communities in Nieuw-Zeeland en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnetwerk van bomen. 
Building Conversation inspireert met haar werk een veelzijdig kunstklimaat en een levendige ge-
sprekscultuur, waarin het tegenstand verduurt, ruimte creëert voor verschil en nieuwe werkelijkheden 
schept. Een creatieve gesprekscultuur met aandacht voor de communicatie tussen mensen, dieren én 
planten. Inclusief, uitdagend en toekomstbestendig.

1.1 Missie, doel 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 hanteert het bestuursmodel, waarbij de dagelijkse uitvoering van de taken 
gedelegeerd is naar een directie. Deze bestond in 2021 uit artistiek directeur Lotte van den Berg en 
zakelijk directeur Esther Eij. Het bestuur komt ten minste vier maal per jaar bij elkaar en werkt volgens 
de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur. Het bestuur bestond in 2021 uit: 
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•	Voorzitter: Hanna Lára Pálsdóttir – Programmaleider bij het Ministerie van BZK. Tevens be-
stuurslid KNAG en lid RvT stichting Sense of Place.  
•	Penningmeester: Maarten Lammers – Sectormanager ontwikkeling Openbare Bibliotheek 

Amsterdam. Tevens bestuursvoorzitter van de Tekstsmederij.
•	Algemeen bestuurslid: Elif Söylemez – Toegetreden per 01-05-2021– Innovatiemanager 

bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tevens bestuurslid Poetry International en lid 
adviescommissie AFK.
•	Algemeen bestuurslid: Ellen Walraven – Directeur Writers Unlimited / Winternachten 

internationaal literatuurfestival Den Haag. Ook bestuurslid van Praemium Erasmianum (De 
Erasmusprijs).

1.4 Interne organisatiestructuur 
Het kernteam van Building Conversation bestond in 2021 uit:
 

DIRECTIE
•	Esther Eij – Zakelijk directeur
•	Lotte van den Berg – Artistiek directeur

ARTISTIEKE LEIDING 
•	Peter Aers – ontwikkeling nieuw werk en uitvoering
•	Lotte van den Berg – ontwikkeling nieuw werk en uitvoering 
•	Daan ’t Sas – ontwikkeling nieuw werk en uitvoering

COMMUNICATIE
•	Danielle Hielckert – communicatie 
•	Klaartje Wouters – communicatiestrategie tot 1 juni 2021

PRODUCTIE
•	Yola Parie – productieleider algemeen tot december 2021
•	Famke Dhont – productieleider algemeen vanaf december 2021
•	Jakob Proyer – productieleider op projectbasis
•	Yoka van Zuylen – productieleider op projectbasis

De samenstelling van de teams is in hoofdstuk 2 per project beschreven.

1.5 Toelichting op de Cultural Governance Code 

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. In ons jaarverslag 2020 hebben wij een gedetail-
leerde toelichting per principe geschreven. Die is te vinden op onze website. In deze paragraaf be-
schrijven wij de ontwikkelingen die zich in 2021 op het gebied van de Governance Code Cultuur hebben 
voorgedaan.

In de statuten en het directiereglement worden de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsver-
deling tussen bestuur en artistieke en zakelijke leiding beschreven. De samenstelling van het bestuur 
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is gericht op de monitoring van een gezond financieel en organisatorisch beleid in relatie tot het (inter)
nationale kunstenveld en de wens om ook in andere sectoren actief te zijn en zo te groeien in het cul-
tureel ondernemerschap. De bestuursleden zijn gekozen vanwege hun expertise, netwerk en betrok-
kenheid bij de missie en visie van Stichting Third Space. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. 

Oud-bestuursleden kunnen de leden van de stichting indien nodig van specialistisch advies voorzien. 
Als blijkt dat het werk een aanzienlijk aantal uren in beslag zal nemen, wordt hierover een financiële 
afspraak gemaakt of er wordt een doorverwijzing gegeven naar een specialist op een specifiek gebied.

•	Er zijn in 2021 vijf bestuursvergaderingen  geweest waarin de ontwikkeling van de organisatie 
en de financiële actualiteit zijn besproken. Het bestuur toetst tijdens de bestuursvergaderin-
gen of de directie een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke 
en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belangheb-
benden.
•	We streven ernaar onze organisatie en ons bestuur een afspiegeling van de samenleving te laten 

zijn, in al haar vormen. Daarvoor zoeken we contact met een diversiteit van makers en medewer-
kers. Organisatie en bestuur worden voor wat betreft hun aanvullende kwaliteiten samengesteld 
op expertise, werk- en levenservaring, achtergrond, leeftijd, geslacht en vakgebied.  
•	Externe financiering van publieke en private partijen wordt gezocht en aangegaan op basis van 

gelijkwaardigheid en inhoudelijke doelen. Daarbij staan de artistieke vrijheid en ontwikkeling 
altijd centraal. Over exploitatieoverschotten wordt transparant gecommuniceerd, waarbij het 
uitgangspunt is dat die terugvloeien naar het eigen vermogen van de organisatie. 
•	Bestuur en organisatie zijn alert op belangenverstrengeling en ongewenste belangenverstren-

geling 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 bestuursverslag. Bij de mogelijke schijn van belangenverstrengeling wordt gedocumen-
teerd hoe hiermee wordt omgegaan en deze afwegingen worden gedeeld in het jaarverslag.
•	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.
•	Third Space onderschrijft de Fair Practice Code (zie 1.7) en de Code Culturele Diversiteit (zie 

1.6). De stappen die hierin worden genomen, zijn onderdeel van het bestuursverslag. 

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 artistiek directeur, de zakelijk directeur, de artistieke kern, drie productieleiders en 
een communicatiemedewerker. Daar omheen cirkelt een grote groep regelmatig terugkerende betrok-
ken freelance werknemers. 

We werken in een open cultuur, waarin het beleid met een grote groep dagelijks betrokkenen wordt ge-
deeld en (mede) bepaald. De verschillende projecten die we doen, worden onderverdeeld in werkgroe-
pen. Binnen de werkgroepen 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 taken, projecten en verantwoordelijkheden te verdelen. Tijdens het wekelijks werk-
overleg tussen de werkgroepen en het kernteam worden artistieke keuzes en de consequenties daarvan 
besproken, zodat de freelance medewerkers waarmee we samenwerken betrokken blijven bij de organi-
satie en ontwikkelingen.

De directie houdt in nauw contact met de artistieke leiding sturing op de inhoudelijke en organisatori-
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sche beleidslijnen en financiële strategie. De besluiten die hieruit volgen, worden door de directie voor-
gelegd aan het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. Waar wenselijk nemen leden van de artistieke 
kern (Daan ’t Sas en Peter Aers) deel aan de bestuursvergaderingen. 

Third Space geeft inzicht in haar beleid en activiteiten in het bestuursverslag en de jaarrekening. Deze 
stukken staan op de website en zijn altijd in te zien door derden. Daarmee zijn we transparant naar onze 
medewerkers, stakeholders en ons publiek.

De organisatie krijgt veel aanvragen van organisaties en partners in binnen- en buitenland, uit diverse 
sectoren. Aan deze samenwerkingen is altijd veel aandacht besteed, omdat ze de basis kunnen worden 
van nieuwe projecten en uitvoeringen. Zo zijn er meerdere langdurige en warme relaties met partners in 
binnen- en buitenland ontstaan. Met deze partners hebben we in coronatijd goed kunnen overleggen op 
welke manier uitvoeringen konden doorgaan. Waar dat niet kon, is gekeken hoe de kosten van annule-
ringen, waar mogelijk, gezamenlijk gedragen konden worden.

1.5.3 Doelstellingen en de belangrijkste ontwikkelingen in 2021
Op 1 mei 2021 is Elif Söylemez toegetreden tot het bestuur. Met haar juridische achtergrond en ervaring 
bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst is zij een zeer waardevolle toevoeging. Bij toetreding was zij 
lid van de bezwaarcommissie van het AFK. Voorafgaand aan haar toetreding is binnen het bestuur en 
met diverse externe partijen, waaronder het AFK, besproken of er sprake kon zijn van mogelijke be-
langenverstrengeling, mocht Third Space een aanvraag overwegen bij het AFK. Zowel het AFK als de 
externe partijen concludeerden dat dit niet het geval was.

Een belangrijke doelstelling voor 2021 was het vinden van een juridische vorm waarin de directie kon 
worden verbreed naar een viermanschap inclusief Daan ’t Sas en Peter Aers. Toen in het najaar van 
2021 duidelijk werd dat dit transitieproces stagneerde, heeft het bestuur besloten om een coachraject 
aan te vragen met een externe organisatieadviseur. Dit traject is gevolgd door de directie, de artistieke 
kern en twee bestuursleden. Na het adviestraject is geconcludeerd dat het verbreden van de directie 
niet leidde tot de gewenste collectieve manier van werken en is besloten het huidige directiemodel, 
zoals beschreven in de statuten, voorlopig te handhaven en in 2022 de zoektocht en transitie naar een 
andere governance structuur voort te zetten. Meer hierover in hoofdstuk 3.1.1.

Het bestuur bestond vanaf 1 mei 2021 uit vier leden. Voor 2021 was de doelstelling om een vijfde be-
stuurslid te werven. Vanwege de hierboven genoemde organisatieontwikkeling is de zoektocht naar 
een vijfde bestuurslid even gepauzeerd.

Voor 2022 is de belangrijkste doelstelling om de transitie naar een collectieve vorm van organisatie 
helder uit te werken, waarin rollen en functies van bestuur en directie helder zijn geformuleerd.

1.5.4 De toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle
Voor de boekhouding werkt de stichting samen met boekhouder Manja Hoedeman en voor de accoun-
tantscontroles en jaarrekening met accountantsbureau Kamphuis en Berghuizen. Binnen de organisa-
tie bewaakt de zakelijk directeur de algehele begroting en worden kwartaalcijfers gedeeld en bespro-
ken met het bestuur. 

De zakelijk directeur maakt, in samenwerking met de voor het project verantwoordelijke productie-
leider, de projectbegroting op, waarna de productieleider de budgetbewaking overneemt. Tijdens de 
voortgang van het project is er geregeld overleg met de zakelijk directeur. Dit is een prettige manier 
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van werken, waarbij de productieleider zelfstandig kan werken na het in eerste instantie samen met de 
zakelijk directeur bepalen van de kaders en het vervolgens gekregen vertrouwen. De financiële afron-
ding van begrotingen wordt gedaan door de zakelijk directeur in samenwerking met de boekhouder. 

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 2021 niets bijzonders 
voorgedaan.
Er wordt gewerkt met het volgende aftreedschema:

Functie    d.d. aantreden verlenging  d.d. aftreden
Voorzitter H.L. Palsdottir  01-12-2018     01-12-2022
Penningmeester M. Lammers  28-10-2014  28-10-2018   28-10-2022
Algemeen lid E. Walraven  21-01-2020     21-01-2024
Algemeen lidE. Söylemez  01-05-2021     01-05-2025 

1.6 Code Culturele Diversiteit
In de missie en visie van onze organisatie geven we aan dat het onze doelstelling is om mensen te ac-
tiveren de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tegemoet te treden, strevend naar een bewuste 
deelname aan het gesprek, in een dynamische en dus diverse sociale structuur. Inclusie is een inhe-
rent onderdeel van onze kunstpraktijk en daarmee van onze visie, waarin we benoemen dat het kunste-
naarschap van iedereen is en we ons werk openstellen voor deelname door mensen uit alle lagen van 
de bevolking, met verschillende culturele achtergronden, leeftijden en interesses. Het serieus nemen 
van de diversiteit binnen onze organisatie en ons publiek is een constant punt van aandacht en een van 
de belangrijkste drijfveren achter het plan voor Building Conversation 2021-2024.

We vinden het belangrijk om ons te verhouden tot diversiteit en inclusie in de breedste zin van het 
woord en kijken daarbij naast een verscheidenheid in culturele achtergrond ook naar een diversiteit op 
het gebied van gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en sociaal-economische 
achtergrond.

1.6.1 Belangrijkste doelstellingen en ontwikkelingen
Building Conversation richt zich juist op de kunst als oefenruimte voor iedereen. Precies daarom vin-
den we het extra belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan de organisatie en uitvoering van onze 
performatieve gesprekken voor meer diverse en inclusief samengestelde groepen over onderwerpen 
die uitdagend, soms pijnlijk en bovenal inspirerend zijn voor onze gezamenlijke ontwikkeling als su-
perdiverse en pluriforme samenleving. In 2020 zijn we begonnen met een introspectief traject naar 
de bronnen en bronvermeldingen van ons werk. Daaruit is een herziening van introducties van perfor-
mances voortgekomen. Het gesprek hierover is in 2021 gecontinueerd. Tijdens de overdrachtstrajec-
ten met nieuwe gespreksbegeleiders worden onze teksten, taal en aannames alsmede blinde vlekken 
continu besproken en waar nodig aangepast. 

In 2021 hebben we ons expliciet ingezet voor het diversifiëren van de groep artistieke medewerkers, 
partners en deelnemers. De focus lag op het uitbreiden van de groep gespreksbegeleiders met wie 
we ons werk ontwikkelen en uitvoeren. Daartoe hebben we mensen expliciet uitgenodigd om zich te 
verdiepen in ons werk en te onderzoeken of er een match is met hun eigen professionele praktijk. Zo 
is onze werkrelatie met spoken word artiest Jörgen Gario en theatermaker Satchit Puranik geïnten-
siveerd. Ook is schrijver Basak Layic betrokken bij een residentie in Duitsland en werd choreografe 
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Flavia Pinheiro onderdeel van het artistieke team van RIZOOM. Tijdens het uitbreiden en verbreden 
van onze samenwerkingspartners en deelnemers is meerdere keren gebleken dat het belangrijk is de 
gespreksperformances uit te voeren met een bicultureel team, opdat de diverse deelnemers zich ook 
binnen onze organisatie gerepresenteerd voelen. Het doel is om de inclusieve samenleving ook in het 
uitvoerend team terug te laten komen. 

Het was het plan in 2021 een Artistiek Raad te installeren die gevraagd en ongevraagd advies en feed-
back zou geven op ons werk. Door corona en de ontwikkelingen op organisatorisch gebied is dat nog 
niet geformaliseerd. Voor 2022 is de doelstelling de Artistieke Raad alsnog vorm te geven.

De transitie die de organisatie op dit moment, in 2022, doormaakt, zien we als een kans om meer men-
sen met een bi-culturele achtergrond te verwelkomen in de artistieke kern van de organisatie. We rea-
liseren ons dat inclusiviteit niet enkel over culturele achtergrond gaat. De verbreding van de culturele 
achtergrond van ons artistieke team heeft de afgelopen jaren de meeste focus gekregen omdat we het 
essentieel vonden herkenbaar te zijn voor ons publiek in alle sectoren waar we werken. We zullen ons 
de komende jaren ook richten op het verbreden van de diversiteit binnen de organisatie op het gebied 
van leeftijd, gender, achtergrond en opleidingsniveau.  

In onze subsidieaanvraag staat beschreven dat we onze diverse publieksgroepen meer met elkaar in 
contact willen brengen via ontmoetingen. In een jaar van lockdowns was dat ingewikkeld, maar geluk-
kig niet onmogelijk. Enkele van de projecten die zich specifiek richten op het versterken en verbreden 
van diversiteit en inclusie benoemen we hieronder kort. Ze worden verderop in dit verslag uitvoeriger 
beschreven.

•	Het Stadstraject Amsterdam in gesprek blijkt een belangrijke stap in het verbreden en toe-
gankelijk maken van ons werk voor verschillende en divers samengestelde publieksgroepen. 
Wegens het wegvallen van subsidie vanuit de gemeente Amsterdam hebben we enkele van de 
door ons voorgenomen projecten gericht op community en laagdrempeligheid niet kunnen 
uitvoeren, waaronder de gesprekkenreeks in en rond de Oude Kerk in Amsterdam. Wel hebben 
we samen met TAAK twee bijzondere projecten kunnen vormgeven rond volwaardige participa-
tie; met jongeren in Amsterdam-Zuidoost en rond dakloosheid onder jongeren in Den Haag. In 
beide trajecten organiseerden we gesprekken met divers samengestelde groepen jongeren én 
professionals, met als doel het gevoel van gedeeld eigenaarschap te vergroten en het vormge-
vend vermogen te versterken. 
•	In 2021 zijn we in samenwerking met Theater Rotterdam begonnen met de ontwikkeling van 

Beeldspraak, een nieuw werk specifiek gemaakt voor middelbare scholen, dat reageert op de 
onthoofding van de Franse docent Paty. Beeldspraak is onderdeel van de reeks Constructing 
a Collective Gaze, waarin onderzocht wordt hoe we samen verschillend kijken naar dezelfde 
beelden. 
•	Samen met een divers samengestelde werkgroep van trainers, kunstenaars en activisten 

waren we nauw betrokken bij de vormgeving van een programma rond inclusie bij de Gemeente 
Amsterdam. Helaas is de ontwikkeling en uitvoering van dit traject meerdere keren door corona 
onderbroken en uiteindelijk wegens omstandigheden binnen de gemeente niet gecontinueerd. 
Wel heeft het ons veel nieuwe contacten opgeleverd, alsmede inspiratie in het bespreekbaar en 
ervaarbaar maken van de asymmetrie die er is in de manier waarop mensen wel of niet geïnclu-
deerd worden binnen organisaties, processen en de samenleving.
•	Vanaf 2020 is er een groeiende vraag vanuit het kunstvakonderwijs om samen met docenten 

en studenten gesprekken te voeren rond uitdagende thema’s als seksisme, racisme en machts-
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verhoudingen. Deze vraag is in 2021 bestendigd en toegenomen, resulterend in verschillende 
uitvoeringen, voornamelijk binnen het hbo. We constateren dat docenten niet goed weten hoe 
om te gaan met de emancipatoire bewegingen en behoeften onder studenten, daarom overwe-
gen we om in 2022 gesprekken en workshops speciaal voor docenten te organiseren. 
 

1.7 Fair Practice Code
Voormalig bestuurslid Anne Breure stond aan de wieg van het ontwerp van de Fair Practice Code. Hier-
onder beschrijven we kort hoe we ons als organisatie verhouden tot de verschillende kernwaarden:

Solidariteit
Het ontstaan van de Fair Practice Code is een heel belangrijke stap geweest in het beter valideren van 
het belang van de culturele sector voor de samenleving. Gezien de aard van ons werk, waarin we vanuit 
een hoogwaardige maar toegankelijke artistieke beleving het publiek engageren voor maatschappe-
lijke vraagstukken, is het evident dat ook wij aan dit bewustwordingsproces willen blijven bijdragen. 
Omdat dit niet alleen onszelf aangaat, zijn we lid van het NAPK en informeren we ons ook daarbuiten 
over wat er speelt. We zien erop toe dat niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook binnen ons 
netwerk de richtlijnen van de CAO Toneel en Dans worden nageleefd en er geen beroep wordt gedaan 
op onbetaald werk. 

In de afgelopen twee jaar was solidariteit met onze medewerkers, partners en publiek het allerbe-
langrijkst. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat we al het werk dat wegviel hebben doorbetaald, van 
freelance medewerkers die eenmalig voor ons werkten tot regelmatig terugkerende partners met wie 
we een langdurige relatie onderhouden.

Ook zijn we het gesprek aangegaan met al onze partners over de manier waarop we gezamenlijk zorg 
konden dragen voor alle betrokken medewerkers bij onze projecten. We gingen consequent het ge-
sprek aan over de gevolgen van door corona gerelateerde annuleringen. Daarnaast hebben we in onze 
samenwerkingscontracten opgenomen dat er door beide partijen transparant wordt gecommuniceerd 
over de vergoedingen voor medewerkers. Op deze manier willen we het gesprek over redelijke en rea-
listische tarieven gaande houden.

Duurzame relaties
We onderhouden duurzame relaties met medewerkers en merken dat het bieden van inhoudelijk in-
teressant, creatief en vernieuwend werk met zicht op persoonlijke ontwikkeling hierin onmisbaar is. 
Veel van de mensen die voor Building Conversation werken, doen dit omdat ze het directe contact met 
het deelnemende publiek inspirerend en leerrijk vinden, zowel voor hun persoonlijke als professionele 
ontwikkeling.

Hoewel de vaste kern van Building Conversation relatief klein is, is persoonlijke en professionele ont-
wikkeling heel goed mogelijk. We betrekken makers bij het ontwerp van projecten en nodigen hen uit 
mee te denken over nieuw werk in onze communitybijeenkomsten. Helaas konden die tijdens corona te 
weinig plaatsvinden. 

Wel hebben we tijdens de lockdowns regelmatig online meetings georganiseerd, in de vorm van inter-
visie waarbij we iedereen die bij ons betrokken is de gelegenheid boden om te reflecteren op de situ-
atie waarin we zaten. En om te horen welke wensen er leefden bij onze community.
Bij Building Conversation werken veel mensen als zzp’er. Hoewel we medewerkers vragen of ze in 
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dienst willen treden, willen de meeste van hen hun vrijheid behouden en werken ze vaak ook voor an-
dere opdrachtgevers. Dit gegeven blijft onze aandacht vragen voor de toekomst, omdat ons streven is 
een solide basis voor de lange termijn te creëren.

Op basis van de cao is een duidelijk tarievenbeleid geformuleerd. We houden daarbij rekening met de 
duur van de opdracht, leeftijd, ervaring en expertise. In 2021 waren de ZZP-tarieven geïndexeerd naar 
de lopende cao. We zullen deze indexeringen jaarlijks blijven volgen.

De cao geeft helderheid en gedegen richtlijnen. We merken ook dat er in de markt, zeker waar het 
bepaalde functies aangaat, vaak hogere tarieven gelden dan in de cao. We zien het als een belangrijk 
aandachtspunt voor de podiumkunstensector om ervoor te zorgen dat de kloof tussen wat er in de cao 
aangegeven wordt en wat er in de markt gangbaar is, kleiner wordt. 

Diversiteit
Het vergroten van de diversiteit onder medewerkers, partners en deelnemend publiek heeft onze 
voortdurende aandacht. Het onvoldoende gehoor geven aan het belang hiervan zou een risico vormen 
voor de legitimiteit van de organisatie in de huidige superdiverse samenleving. Meer hierover is be-
schreven in paragraaf 1.6.

Vertrouwen
Als organisatie hebben we vertrouwen in de waarde en impact van ons werk. We kunnen terugvallen op 
onze ‘proof of value’. Dit is een krachtige uitgangssituatie, die zorgt voor rust, overtuiging en doorzet-
tingsvermogen. We hebben specifiek opgebouwde kennis en ervaring in huis, die inmiddels in binnen- 
en buitenland gewaardeerd wordt en die we graag delen en overdragen. Wat we maken is kwalitatief 
hoogstaand. Ons vertrouwen vertaalt zich ook naar alle medewerkers en makers waarmee we werken. 
Er is een groot vertrouwen in de kennis en kunde van alle betrokkenen. Dat uit zich in een hoge mate 
van zelfstandigheid en autonomie binnen het werk. 

De verschillende projecten die we doen worden onderverdeeld in werkgroepen. Binnen de werkgroe-
pen hanteren we een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Een constant betrokken 
artistieke kern maakt het mogelijk de constante artistieke lijn aandacht te geven en de artistieke kwa-
liteit van het werk te borgen binnen verschillende contexten. 

We creëren bewust zoveel mogelijk contactmomenten, de afgelopen twee jaar noodgedwongen veel 
online, maar waar mogelijk op kantoor. In elk werkoverleg streven we ernaar een werkomgeving te 
creëren waarin mensen zich veilig voelen om te zeggen wat ze vinden en waar ze zich gewaardeerd en 
serieus genomen voelen. We laten ons binnen de organisatie inspireren door verschillende modellen 
om tot besluitvorming te komen, zoals sociocratie en Deep Democracy, om ervoor te zorgen dat ieders 
stem gehoord wordt. Geen van deze modellen volgen we volledig; we gebruiken wat ons past en inspi-
reert. Afspraken worden helder en transparant gecommuniceerd via korte verslagen.

Transparantie
Een voorwaarde voor vertrouwen en inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden is een zekere mate 
van openheid in beleid en bedrijfsvoering. In de praktijk betekent dat voor ons dat we binnen de organi-
satie transparantie nastreven met betrekking tot de verdeling van functies en verantwoordelijkheden 
en de manier waarop tarieven tot stand komen. Daarnaast leven we de Governance Code Cultuur na, 
het jaarverslag is in te zien op onze website en we maken heldere afspraken met coproducenten en 
partners, waarbij we elkaar over en weer inzicht geven in hoe we zaken bekostigen. 
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2. ACTIVITEITENVERSLAG:  
BELANGRIJKSTE	ELEMENTEN	VAN	HET	GEVOERDE	BELEID	

Het jaar 2021 stond voor ons in het teken van het ontwikkelen en uitvoeren van werk waarin zowel 
sociale als ecologische principes in samenspraak met het deelnemende publiek werden onderzocht. 
Nieuw werk concentreerde zich hoofdzakelijk rond ecologische thema’s, met in het bijzonder aandacht 
voor de verwevenheid van klimaatverandering met sociale onrechtvaardigheid. Bestaand werk werd 
uitgevoerd rond sociaal-politiek uitdagende thema’s met extra oog voor de menselijke en meer-dan-
menselijke relaties waarin we ons bevinden. Met ons werk werpen we een sociaal-ecologische blik op 
de interacties die we aangaan. Zoekend naar manieren om de enorme complexiteit van relaties waarin 
we ons bevinden niet te versimpelen, maar wél ervaarbaar en deelbaar te maken. 

In totaal hebben we in 2021, digitaal en fysiek, 154 uitvoeringen gerealiseerd. Daarnaast zijn er meer-
dere residenties, workshops, lezingen en introducties gegeven. We hebben werk uitgevoerd op inspi-
rerende festivals als BASE in Milaan en het Singapore International Festival of Arts. We werkten op 
uitdagende plekken in Nederland, zoals op een verlaten fabrieksterrein in Ter Apel, op het stationsplein 
in Nijmegen en in Kazerne Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost. We ontmoetten een veelzijdig en meer-
stemmig publiek dat de tijd nam en zich committeerde aan ons werk. Het is met trots dat we de vele 
verschillende projecten die we het afgelopen jaar konden vormgeven en realiseren hier met u delen.

2.1 Nieuw werk: op zoek naar een belichaamde ervaring van complexe relaties

•	A CURSE POEM
At the center of the world there is a fiction, a story as a hole to let the future in.

In het voorjaar van 2021 richtte Peter Aers samen met kunstenaars Femke Gyselinck en Melissa Mabe-
soone collectief N.E.S.H.A.A. – Not Every Ship Has An Author – op. In hun eerste werk, A CURSE POEM, 
gemaakt in coproductie met Building Conversation, verweven ze hun artistieke praktijken en bevinden 
ze zich op de grens tussen performance, installatie en poëzie. A CURSE POEM is een immersieve instal-
latie waarin beweging, taal en landschap samenkomen. Het verhaal dat collectief N.E.S.H.A.A. vertelt, 
is een vloekgedicht. Het sijpelt door de scheuren van beton, trekt in de lagen van de aarde, mengt zich 
in het water en vult de lucht. Het vervloekt en roept je op rond te dwalen in het ontstane landschap en 
de woorden verder te laten resoneren. Het vraagt om te worden herhaald.

Uitgenodigd door de Vlaamse kunstencentra Vooruit en BUDA werd in lege fabriekshallen in Kortrijk en 
Gent de interactieve installatie opgebouwd. Hier werden bezoekers één voor één uitgenodigd om rond 
te waden in een moerasachtig landschap van modder, water en beeldschermen. Het vloekgedicht werd 
gedeeld in woorden, hedendaagse hiërogliefen en beweging. Bezoekers konden zelf beslissen of en 
hoe ze deelnamen aan het herhalen en ‘uitvoeren’ van het vloekgedicht, dat vanuit de toekomst richting 
onszelf gericht leek. In samenwerking met Vlaamse Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam wor-
den uitvoeringen in Nederland voorbereid. 

Bij het creatieproces van A CURSE POEM betrok het trio tal van onderzoekers, kunstenaars, dichters en 
verhalenvertellers, zowel uit het verleden als uit het heden. Een overzicht van artikelen en audiofrag-
menten gemaakt door en over hun inspiratiebronnen is te vinden op www.acurspoem.com. 

Concept en ontwikkeling Peter Aers, Femke Gyselinck, Melissa Mabesoone In samenwerking met Obiozo 
Ukpabi, Bart Capelle, 019, Lore Smolders, Anaïs Chabeur, Benjamin Dousselaere, Tim Depraetere, Famke 
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Dhont, Eimi Leggett en Laureline Pattyn In coproductie met Building Conversation Ondersteund door 
Kunstencentrum Vooruit, KAAP, BUDA, Workspacebrussels, het Østfold Internasjonale Teater & de 
Vlaamse Gemeenschap N.E.S.H.A.A. is dankbaar voor de input van Alexis Wright, Johanna Hedva, Kobe 
Matthys en iedereen die heeft bijgedragen aan de audioverhalen op acurspoem.com.

•	Dying Together/Futures
‘Kan kijken naar de manier waarop we samen sterven 
ons nieuw inzicht geven in de manier waarop we samen leven?’

Dying Together/Futures is het derde en laatste deel van het drieluik Dying Together; een artistieke 
praktijk waarin we ons als team verhouden tot het begrip ‘togetherness’ door samen met het publiek 
momenten van gezamenlijk sterven te onderzoeken. Het werk biedt performers en publiek een plek om 
fysiek na te denken; door hun lichamen in de ruimte te positioneren en te herpositioneren. 

In de eerste twee delen van het drieluik, Dying Together/Humans en Dying Together/Earth, hebben we 
aandacht besteed aan momenten van collectief sterven die in het verleden hebben plaatsgevonden. 
In het derde deel, Dying Together/Futures maken we samen met het publiek drie groepsconstellaties 
waarin we ons verhouden tot mogelijke momenten van collectief sterven in de toekomst. Dying Toge-
ther/Futures is ontwikkeld in verschillende fases tijdens en in reactie op de coronapandemie. In de 
eerste van de drie constellaties verhouden we ons door middel van onze eigen dood tot onze eigen toe-
komst. In de tweede constellatie onderzoeken we de toekomst van kleine en grote ecosystemen over 
de hele wereld die stervende zijn door de dreiging van de opwarming van de aarde. In de derde constel-
latie verhouden we ons tot de dood van ideeën; ideeën waarmee we werelden en toekomsten bouwen.
Dying Together/Futures is in 2020 ontwikkeld met de bedoeling dat jaar in première te gaan. Dat ging 
door corona niet door. Daarop besloten we meer tijd te nemen om de performance door te laten groei-
en en zou het in 2021 tijdens het Groningse theaterfestival Jonge Harten in première gaan. Opnieuw 
kon dit door corona niet doorgaan. 

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. Met kleinere groepen mensen van maximaal dertig personen, met voldoende 
ruimte om te vrij te bewegen, hoopten we Dying Together/Futures alsnog een podium te kunnen geven. 
De performance kreeg veel aandacht en werd door meerdere theaters aangevraagd, waaronder The-
ater Rotterdam, Kaaitheater Brussel, Schillertage Mannheim en BASE Milaan, ondanks de beperkte 
publiekscapaciteit. Helaas konden we uiteindelijk alleen in augustus 2021 in Stadsschouwburg Utrecht 
voor besloten groepen spelen, alle overige uitvoeringen werden wegens corona gecanceld. 

De uitvoeringen in Utrecht konden doorgaan omdat ze onderdeel waren van een evenement dat de 
schouwburg organiseerde in samenwerking met Phoenix Opleidingen te Utrecht. Tijdens deze inspi-
rerende try-outperiode hebben we eenentwintig keer kunnen spelen voor in totaal bijna zeshonderd 
mensen. Tijdens deze uitvoeringen is de definitieve versie van Dying Together/Futures ontstaan. 

Omdat door een nieuwe coronagolf in november 2021 de voorstelling niet in première kon gaan tijdens 
Jonge Harten in Groningen, is deze uitgesteld tot de volgend editie van het festival, in november 2022.

Concept & ontwikkeling Lotte van den Berg (performer) In samenwerking met Floor van Leeuwen (per-
former), Matteo Bifulco (performer), Gerindo Kamid Kartadinata (performer), Nahuel Cano (performer), 



15/61BESTUURSVERSLAG 2021 - STICHTING THIRD SPACE

Doris Vervuurt (performer), Salomé Mooij (performer), Polly Lapkovskaya (compositie), Vinny Jones & 
Breg Horemans (licht & decor), Julien McHardy & Tobias Staab (dramaturgie), Jakob Proyer (productie 
en performer), Dries Himpe (hoofd techniek). geproduceerd door Stichting Third Space Dying Together/
Humans & Earth ontstonden in coproductie met Theater Rotterdam, Schauspielhaus Bochum, Theater-
festival Boulevard, Vooruit, SoAP, C-TAKT, BUDA, BIT Teatergarasjen, Nanterre-Amandiers in het kader 
van apap – Performing Europe 2020, een project ondersteund door het Creative Europe programme van 
de Europese Unie. Met steun van Fonds Podiumkunsten, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSBfonds, 
Ammodo en Fonds21.

•	RIZOOM
‘We doen vaak alsof mens en natuur volstrekt verschillende entiteiten zijn; 
twee verschillende werelden; de menselijke wereld en de natuurlijke wereld … 
Wij stellen dat er niet zoiets is als een ‘menselijke wereld’. 
Wij stellen dat er niet zoiets is als een ‘natuurlijke wereld’. 
Er is slechts één wereld. Een wereld waarin we samen groeien. 
Een wereld waarin mensen, dieren, planten, bomen en dingen verwant zijn, 
verstrengeld zijn, elkaar opeten, samen leven en samen sterven.’

De aarde is uitgeput. Wij, mensen, levend in het welvarende Westen, moeten onze manier van leven en 
handelen grondig herzien. Daarvoor is het belangrijk dat de denkbeelden en waardesystemen die aan 
dit handelen ten grondslag liggen worden bijgesteld. Hoe doen we dat? Hoe installeren we een ander, 
meer belichaamd denken over onszelf in de wereld? Met deze vraag zijn we aan het werk gegaan op een 
verlaten fabrieksterrein aan de rand van Ter Apel. Het terrein toont de sporen van voorbije tijden, maar 
ook het samengroeien van ‘natuur’ en ‘cultuur’, als flikkeringen van een mogelijke toekomst. Geïnspi-
reerd door de woekerende levenskracht die we aantroffen op deze door het kapitalisme gevormde plek 
hebben we een twee uur durend programma samengesteld voor kleine groepen deelnemend publiek, 
op zoek naar een nieuw en ander gesprek met de mensen en dingen om ons heen.

RIZOOM nodigt het deelnemende publiek uit voor een Dwaaltocht. Aan de hand van een simpele set 
uitgangspunten en een Interactieve installatie nemen we het publiek mee in een uitdagend fysiek 
gedachtenspel en verleiden we het tot andere manieren van zich verhouden en ervaren. Na de dwaling 
serveren we een rijkgevulde soep en sluiten we af met een Gesprek. 

‘We need to think, think, think’ stelt filosofe Rosi Braidotti in een van haar lezingen, als antwoord op 
de vraag waar we de theatrale ruimte anno nu voor moeten inzetten. RIZOOM doet precies dat: ruimte 
scheppen om te denken, te overdenken en terug te denken, maar wel en juist samen met planten, die-
ren, dingen, microben én ons eigen lichaam.

Divers samengestelde publieksgroepen
In samenwerking met Gea Smidt en Corry Diertens van de community organisatie Gronings Vuur heb-
ben we zeer divers samengestelde groepen ontvangen in Ter Apel; zowel tijdens de ontwikkeling van 
RIZOOM als tijdens de uiteindelijke uitvoeringen op het Jonge Harten Theater Festival. Met een bus 
kwamen mensen vanuit Groningen en andere delen van de provincie naar het voormalige fabriekster-
rein. Mensen die we ontvangen hebben zijn raadsleden, boeren, studenten, planologen, biologen en 
migranten uit diverse landen die nu in ter Apel, Emmen en omstreken wonen. Na de dwaaltocht was 
er uitgebreid tijd voor onderlinge uitwisseling en gesprek tijdens rijkgevulde soep. De patroondoor-
brekende ervaring van RIZOOM, waarin je uit je comfortzone wordt gehaald en anders gaat nadenken 
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over de manier waarop je je verhoudt tot alles om je heen, is een uitstekende manier gebleken om ook 
elkaar anders en opnieuw te zien en te voelen dat er ondanks grote verschillen vooral ook grote over-
eenkomsten zijn. 

Verdere ontwikkeling en tournee
Op het moment onderzoeken we hoe we RIZOOM zo kunnen doorontwikkelen dat het werk eenvoudig 
deelbaar wordt en ecologisch kan reizen door Nederland en Europa, opdat zoveel mogelijk mensen op 
zoveel mogelijk plekken de dwaaltocht kunnen organiseren en uitvoeren. 

‘Eerst lukte het mij niet’, zegt de een. ‘Ik bleef maar denken in mijn hoofd. Tot ik op en neer begon 
te springen, om contact met de bodem te krijgen. Toen raakte mijn hoofd eindelijk leeg. Ik kan daar 
geen spannende verhalen over vertellen, maar het voelde heel prettig.’ Ook de ander kreeg ineens dat 
contact. ‘En toen wilde ik dat jullie allemaal zouden verdwijnen, zodat ik het vast kon houden. Dat was 
wel een sensatie. (...) Eerst die ontreddering, en dan toch een beetje leren hoe het verder moet: dat is 
wat alle practices van Lotte van den Berg mij tot dusver hebben meegegeven.’

Theaterkrant, Dwalend op zoek naar nieuwe harmonie met moeder aarde – Joost Ramaer

‘Ik vergeet dit nooit meer.’ 
                      Dagblad van het Noorden, Hou je kop maar eens zeg ik tegen mezelf – Eric Nederkoorn 

Concept & Ontwikkeling Lotte van den Berg en Daan ’t Sas In samenwerking met Zephyr Brüggen, 
Sophie Valérie Janssen, Flavia Pinheiro en Jakob Proyer (productie) Community Corry Diertens, Mara 
van Nes, Gea Smidt Met steun van VSBfonds, Fonds 21 en Vrienden Loterij Fonds Met dank aan Ecodorp 
Noorderland Ter Apel

2.2 Nieuw werk: op zoek naar een gedeeld beeld van verschil 
Met als overkoepelende titel Constructing a Collective Gaze ontwikkelt Building Conversation (nieuw) 
werk. We onderzoeken manieren van samen-kijken en ondervinden hoe een gedeelde betekenis onze 
relatie met elkaar vormt en verandert. De werken zijn allemaal geïnspireerd op de methodiek van Visual 
Thinking Strategies, ontwikkeld door het MOMA in New York. Eerder ontwikkelden we geïnspireerd 
door deze methode een gespreksvorm voor op straat. In het afgelopen jaar werden binnen het theater 
en de middelbare-schoolklassen twee nieuwe werkvormen ontwikkeld.

•	Watched and Seen – in het theater
Tijdens Watched and Seen ontmoeten toeschouwers elkaar voor en na een voorstelling en delen ze de 
ervaring van het kijken. Voorafgaand aan de voorstelling worden de toeschouwers bewust gemaakt van 
de vele verschillende manieren waarop je naar een beeld kunt kijken; ze delen perspectieven en wak-
keren een nieuwsgierigheid aan naar wat er nog meer te zien valt als je anders kijkt. Duidelijk wordt dat 
er geen goede manier van kijken bestaat en de nadruk komt te liggen op de mozaïek van interpretaties 
en zienswijzen die leven binnen de groep. 

Na de voorstelling komt de groep weer samen, met de ogen gesloten kijken de toeschouwers terug, 
delen ze beelden en beantwoorden een aantal eenvoudige vragen die door de gespreksbegeleider 
gesteld worden. Voelbaar wordt dat je zienswijze sterk gekleurd wordt door jouw persoonlijke blik op 
het leven, je ervaringen en achtergrond. Via de voorstelling worden diverse manieren van kijken en zijn 
bespreekbaar. Samen vormen ze een pluriform en divers geheel.
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In 2020 lanceerden we een pilot van Watched and Seen met het Theaterfestival in Carré. In opdracht 
van Jeffrey Meulman en het Theaterfestival hebben we de vorm in 2021 verder ontwikkeld in samen-
werking met Jörgen Gario en uitgevoerd voor en na verschillende voorstellingen op Festival Boulevard 
en Noorderzon. In september 2021 gaven we een presentatie tijdens het professionals programma van 
het Theaterfestival in de Melkweg. 

Concept & ontwikkeling Daan ’t Sas In samenwerking met Jörgen Gario, Lotte van den Berg Productie 
Yola Parie In coproductie met Het Theaterfestival In samenwerking met Festival Boulevard en Noorder-
zon Groningen.

•	Beeldspraak – in de klas
Na de succesvolle reeks Parlement van de Dingen in de klas richt Daan ’t Sas zich op de ontwikkeling 
van nieuw werk speciaal voor middelbare scholieren. Tijdens Beeldspraak creëren ze met elkaar ruimte 
en mogelijkheid om anders te kijken. 

In 2020 werd in Frankrijk, na het klassikaal bespreken van een spotprent, docent Samuel Paty om het 
leven gebracht. Hierdoor voelden wij de noodzaak te onderzoeken hoe we met elkaar over afbeeldin-
gen kunnen spreken zonder te polariseren. Beeldspraak bestaat uit twee lessen en een gesprek onder 
begeleiding van Building Conversation en is ontwikkeld in samenwerking met educatiemedewerkers 
van Theater Rotterdam. Leerlingen en docenten gaan met elkaar in gesprek tijdens het bekijken van een 
drietal kunstwerken van Marlene Dumas. Door de gespreksvorm ontstaat een ruimte waarin verschil-
lende opvattingen, meningen en manieren van kijken naast elkaar kunnen staan en elkaar ontmoeten.

De eerste uitvoeringen van Beeldspraak vonden plaats in het najaar van 2021. In 2022 vindt Beeld-
spraak plaats in samenwerking met Mavo Centraal in Rotterdam. 

Concept & ontwikkeling Daan ’t Sas, Carlijn Haringsma en Yoka van Zuijlen In samenwerking met Jörgen 
Gario Productie Yoka van Zuijlen Ondersteund door Theater Rotterdam Met dank aan Mavo Centraal

2.3 Repertoire in uitdagende context
Onze performatieve gesprekken zijn bouwwerken waarbinnen een vrije ruimte ontstaat die iedere be-
trokkene de gelegenheid biedt tot ‘radicale participatie’. We zien de meerwaarde van ons werk binnen 
de maatschappelijke context, juist omdat het zo belangrijk is dat iedereen zich betrokken voelt bij en 
eigenaar voelt van de plek waar hij of zij leeft en werkt. In 2020 hebben we geconcludeerd dat we van-
uit Building Conversation het liefst een ‘driehoeksrelatie’ aangaan: met een culturele partner en een 
maatschappelijke partner. In relatie met culturele organisaties kunnen we de artistieke kwaliteit van 
ons werk goed bewaken. In relatie met een maatschappelijke partner ontstaat direct urgentie, nood-
zaak, context. Ook dit jaar heeft voor ons weer uitgewezen dat een samenwerking met zowel culturele 
als maatschappelijke partners voor alle betrokkenen en het deelnemende publiek uitdagend, bevredi-
gend en leerrijk is. 

In dit kader benoemen we de trajecten die we hebben voorbereid en uitgevoerd samen met TAAK, een 
organisatie die zich toelegt op de ontwikkeling van werk in het publieke domein. TAAK onderzoekt, 
ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van kunst in het publieke domein en alternatieve vormen van 
opdrachtgeverschap. Samen met deze organisatie realiseerden we twee bijzondere projecten. 
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•	De Future Tellers Zuidoost
In 2020 hebben we wegens corona veel van onze plannen voor Amsterdam in gesprek drastisch moeten 
aanpassen. We konden minder uitvoeren op straat en hebben ervoor gekozen specifieke trajecten te 
organiseren met verschillende Amsterdamse partners. Een van deze trajecten hebben we moeten ver-
schuiven naar 2021: het samenwerkingsproject met TAAK en de KAZERNE heeft in de eerste maanden 
van 2021 plaatsgevonden en kaderde binnen Collecting The City: 750 Jaar Amsterdam van Amsterdam 
Museum en OBA. Doel van Collecting The City was om objecten en verhalen van bewoners in ontwik-
kelbuurten te verzamelen, opdat ze onderdeel konden worden van de collectie van de stad en van 
het vernieuwde Amsterdam Museum. Theo Tegelaars van TAAK en Judith Tholen van WAZO waren de 
kartrekkers van dit project, dat zich richtte op jongeren die opgroeien in Reigersbos. 

In januari, februari en maart 2021 organiseerden we een reeks gesprekken met een tiental jonge men-
sen uit Reigersbos en omstreken. De groep heeft zichzelf de Future Tellers Zuidoost genoemd en is 
onder begeleiding van Lotte van den Berg, Jörgen Gario (Building Conversation), Shayenne Herdigein 
(Kazerne Reigersbos) en beeldend kunstenaar Fana Richters (AiRich) in gesprek gegaan met elkaar, 
stadsplanners, buurtbewoners en beleidsmakers. 

In de eerste twee maanden waren de ontmoetingen vooral online, met onder andere het Onmogelijke 
gesprek over eigenaarschap, over de manier waarop de jongeren nu en in de toekomst willen en kunnen 
bijdragen aan hun eigen leefomgeving. Een ontroerend en onthutsend gesprek waarin voelbaar werd 
dat je niet kunt ervaren wat een gebrek aan eigenaarschap is als je niet weet dat je überhaupt eige-
naarschap hebt. In de laatste maand konden we gelukkig ook live bijeenkomen en voerden we bijvoor-
beeld een gesprek rond Het Vlak over de verschillende perspectieven die er bestaan in Amsterdam-
Zuidoost. Aan de hand van dit gesprek schreef de groep een manifest.

De gehele reeks droeg bij aan bewustwording. De eigen kracht werd voelbaar. Er ontstond behoefte 
aan en geloof in actie en daadkracht. Samen met Jörgen Gario en Fana Richters werd het prach-
tige magazine Future Telling gemaakt waaruit dit spreekt: https://www.taak.me/wp-content/
uploads/37/01FUTURETELLINGFINAL.pdf. 

Als iedereen harten zou hebben waar hun ogen nu zijn
dan zou iedereen zien
wat wij voelen
de frustratie van dromen die willen groeien waar zij geboren zijn
in het winkelcentrum
waar de kapper uit het plaatje
wordt geknipt
en Hans Hoge pief anders die mij iets wil laten zien
wat ik niet nodig heb
Ik heb geen studio nodig
tot mijn trouwdag
Ik wil een woning
die voor mij is gebouwd
door mensen zoals ik 
Vandaag
Als iedereen harten zouden hebben waar hun ogen nu zijn 
dan zou iedereen zien 
wat wij voelen

Uit: Het manifest van de Future Tellers
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Ontwikkeld in samenwerking met  Theo Tegelaars (TAAK), Judith Tholen (WAZO), Faou Bira, Shayenne 
Herdigein, Joy-Ann Sibelo (Kazerne Reigersbos), beeldend kunstenaar Fana Richters (AiRich) Ontwerp 
gesprekken en uitvoering Lotte van den Berg, Jörgen Gario Productie Yoka van Zuijlen 

•	Volwaardige participatie; op zoek naar een nieuwe taal
Hulpverlening bij dak- en thuisloze jongeren is vaak gericht op efficiëntie, procesbewaking en controle 
op de naleving van regelgeving, maar de menselijke maat raakt uit het zicht. Dak- en thuisloosheid 
blijft hierdoor voornamelijk een probleem van de jongeren zelf, in plaats van een gemeenschappelijk 
probleem waar we gezamenlijk verantwoording voor dragen. Op uitnodiging van TAAK en als onderdeel 
van een langer traject gefinancierd door het Stimuleringsfonds, gaan we samen met kunstenaar en 
schrijver Maria Barnas een onderzoek aan naar het doorbreken van deze posities, door mensen met 
elkaar in gesprek te brengen vanuit ieders persoonlijke ervaring. 

Onder de noemer Ha Hap Haper: Op zoek naar een nieuwe taal organiseerden we in het najaar van 2021 
en voorjaar van 2022 in drie verschillende gemeenten een dag van gesprek en reflectie voor gemeng-
de, verticaal samengestelde groepen met dakloze jongeren, mantelzorgers, jongerenwerkers en be-
leidsmakers. TAAK is producent en verantwoordelijk voor het contact met lokale spelers en gemeen-
ten. Building Conversation en Maria Barnas geven samen inhoudelijk vorm aan de dagen. 

In oktober 2021 vond Ha Hap Haper plaats in Den Haag. Tijdens de dag voerden we met de groep deel-
nemers het Onmogelijke gesprek over ‘thuis’ en het Agonistisch gesprek over ‘(on)voorwaardelijkheid’. 
Na deze gesprekken richtte Maria Barnas de aandacht op de aarzelingen, de stiltes en de haperingen. 
Over deze momenten zijn we in gesprek gegaan en met porselein in de mond werden de haperende 
woorden nogmaals uitgesproken; een ‘woordklompje’ vormend dat symbool staat voor dat wat moeilijk 
gezegd wordt.  

In 2022 worden nog twee dagen georganiseerd, onder andere in de gemeente Almere. Er zal worden 
toegewerkt naar een publicatie die inzicht kan geven in het belang en de werking van wederzijdse zorg 
voor elkaar als wezenlijke conditie voor de verbetering van de problematiek rond dakloze jongeren. Het 
doel is om dakloosheid onder jongeren als een collectief probleem te zien waarvoor we gezamenlijk 
verantwoording dragen. 

Ontwikkeld in samenwerking met Theo Tegelaars (TAAK), Maria Barnas, Patrick Rogiers Ontwerp ge-
sprekken en uitvoering Lotte van den Berg Productie Jakob Proyer en Charlotte Bijl

2.4 On tour internationaal
Doordat reizen in het voorjaar en vanaf het najaar vrijwel onmogelijk was, hebben we diverse uitvoe-
ringen in het buitenland moeten annuleren of aanpassen. Zo konden enkele uitvoeringen van Dying 
Together/Futures niet doorgaan, maar hebben we in plaats daarvan wel Washing Hands kunnen tonen. 
Ook hebben we enkele uitvoeringen die aanvankelijk live gepland stonden op het laatste moment toch 
online uitgevoerd. Het was wederom bijzonder te ervaren dat het online werk ons de mogelijkheid gaf 
makkelijker te reizen dan we gewend zijn en nieuwe internationale connecties te leggen. Een voorbeeld 
daarvan zijn de online uitvoeringen tijdens Festival Singapore, begeleid vanuit India door theatermaker 
Sachit Puranik. 
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•	Residentie in plaats van uitvoering
De uitvoeringen die gepland stonden tijdens Schillertage in Mannheim en Neustadt hebben we in goed 
overleg met onze partners van Matchbox kunnen aanpassen. Wegens de maatregelen konden reguliere 
performances niet doorgaan, maar repetities waren wel mogelijk. Door de twee weken uitvoeringen om 
te vormen naar residenties konden we toch op kleine schaal werken in Neustadt en Mannheim. Tijdens 
de openbare repetities ontmoetten we lokaal publiek en partners en deden zelf nieuwe experimenten. 
Peter Aers zette de eerste stappen voor de ontwikkeling van Social Dreaming, waar hij in 2022 verder 
aan zal werken. Daan ’t Sas werkte samen met Katja Dreyer en Basak Layic aan Past Pandemic Fu-
ture, dat mede inspiratiebron was voor een ritueel dat we voorgesteld hebben in het Theaterjaarboek 
2020/2021. 

Na een korte pauze wordt iedereen gevraagd zich een gebeurtenis voor te stellen, in de nabije of 
verre toekomst, waardoor je het idee zult hebben dat de pandemie voorbij is. ‘Deze pandemie is over 
als er een mondiale dag is waarop alle slachtoffers worden herdacht’, zegt iemand. ‘Op het moment 
dat er geen scheiding meer is tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen’, zegt iemand 
anders. ‘Als al het huiselijk geweld dat tijdens de lockdowns plaatsvond herdacht is.’ ‘Als mijn kinde-
ren hun toekomstige kinderen vertellen over de pandemie die ze hebben meegemaakt.’ ‘Als de nog 
zwaardere crisis als gevolg van klimaatverandering, het overneemt.’

Theaterjaarboek 2020/2021, Een mondiale vrijwillige lockdown

2.5 Continuering	en	bestendiging	van	in	2020	tijdens	de	pandemie	ontwikkeld	werk

•	Where Should We Begin 
Tijdens de eerste lockdown in 2020 schreef de artistieke kern het volgende: 

Niemand weet hoe dit moet. Alles is nu repetitie. Het leven één grote improvisatie. Met Building Con-
versation 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. Onder in-
vloed van de coronapandemie en in samenwerking met veel verschillende partners, heeft dit werk zich 
de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een programma van vier werken, Impossible Conversation, Dis-
tant Thoughts, Watching Pixels en Digital Silence. Werken die via het zoom-platform of via de telefoon 
uitgevoerd worden en reflecteren op gezamenlijkheid en isolatie. Partners waarmee we in 2021 Where 
Should We Begin hebben uitgevoerd zijn o.a. Singapore International Festival of Arts. Tijdens STRP 
Festival Eindhoven verzorgden we de opening met Distant Thoughts. In samenwerking met Natalie 
Dixon en Klasien van Zandschulp van AffectLab werd een app ontwikkeld om de uitvoering van en voor 
een groot publiek van tweehonderd deelnemers mogelijk te maken. In het juryrapport van de Mimeprijs 
2021 kregen we voor Digital Silence een speciale vermelding. 

‘Een speciale vermelding heeft de Mimejury voor de vele inventieve combinaties van live en online thea-
ter, zoals Memento Mori van Nineties Producties en Digital Silence van Building Conversation. Vorig jaar 
besloot de jury om de Mimeprijs vanwege de vele afgelaste voorstellingen niet uit te reiken.’ 

VSCD Mimeprijs, juryrapport 2021
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‘Ik merk dat ik anders over collectiviteit ben gaan denken juist door te luisteren naar een ander. Deze 
avond was ik onderdeel van deze groep vreemden, die toch heel vertrouwd gingen voelen doordat we per-
soonlijke bevindingen en ervaringen met elkaar deelden. Juist doordat er een scherm tussen zat, was het 
gemakkelijker om mij kwetsbaar op te stellen en daardoor dichterbij elkaar te komen. Dit sentiment werd 
onder meerdere deelnemers gevoeld.’
Metropolism.com, Waar hoor ik bij? - STRP Festival over nieuwe vormen van collectiviteit - Pernilla Ellens

Concept en ontwikkeling Daan ’t Sas, Lotte van den Berg en Peter Aers in samenwerking met Leon Wel-
ler, Obiozo Ukpabi, Satchit Puranik, Katja Dreyer, Tomas Leijen, Mara van Nes, Dennis Molendijk, Esther 
Eij, Anneleen Lemmens, Jörgen Gario, Baçak Layik Productie Amber Bongaerts, Yoka van Zuijlen, Yola 
Parie, Famke Dhont

•	Washing Hands
Elke aanraking is een ontmoeting, 
een gesprek – of het begin ervan. 

De intieme installatie Washing Hands nodigt mensen uit elkaars handen te wassen. Twee deelnemers 
zitten, met een scherm tussen hen in aan een grote stenen waskom. In de kom kunnen ze elkaars 
handen aanraken en wordt fysiek contact mogelijk. Een simpel script volgend wassen ze één voor één 
elkaars handen. Er wordt niet gesproken. Wanneer je handen gewassen worden sluit je je ogen. De 
installatie staat opgesteld in semipublieke ruimten; zoals de hal van een museum, theater of zorgin-
stelling.

De installatie stond in 2021 in Milaan tijdens BASE, in Mannheim tijdens de Schillertage en werd tijdens 
de Museumnacht in het Tropenmuseum druk bezocht door tientallen duo’s die elkaar wel of juist niet 
kenden. Ook tijdens het langzaam loslaten van de coronamaatregelen bleek de installatie niet aan 
kracht én kwetsbaarheid in te boeten. 

Concept en ontwikkeling Daan ’t Sas In samenwerking met Lotte van den Berg
Productie Yoka van Zuijlen Mede mogelijk gemaakt door VriendenLoterij Fonds.

‘Met de installatie maken ze waardevolle ontmoetingen mogelijk, voor mensen die elkaar kennen of die 
elkaar voor het eerst ontmoeten. (…) Zo vertelde een stel dat het ritueel hen geholpen heeft met hun rela-
tieproblemen. “Op deze manier elkaar aanraken zorgde voor een grote verandering in hun relatie,” vertelt 
Daan.’

Uit een artikel over Washing Hands op de website van Stichting Doen 

2.6 Platform Dialogical Art
Zoals we de afgelopen jaren hebben gemerkt dat onze performances en onze manier van werken in een 
grote behoefte voorzien, 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. Deze 
ontwikkelingen sterken ons in het voornemen om Dialogical Art verder te ontwikkelen en het discours 
over deze kunsttraditie te stimuleren.
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Dit jaar werkten we samen met de volgende opleidingen:

•	KASK Drama (onderdeel van KASK, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent) 
•	Lotte van den Berg en Peter Aers begeleiden een zevendaagse workshop als onderdeel van How 

to be Together op het Santarcangelo Festival in Italië, met studenten van DAS Graduate School 
Amsterdam, KASK & Conservatorium Gent, Haute école La Manufacture Lausanne, Academy of 
Performing Arts Academy Praag, Theater and Performing Arts Venetië.
•	We werkten in het kader van RIZOOM mee aan het vormgeven van een lessenreeks in samen-

werking met de Academie Minerva en het Lectoraat Art & Sustainability aan de Hanzehoge-
school Groningen.
•	Lotte van den Berg voerde een publiek gesprek over ‘Holding Space’ met Prof. dr. Bojana Kunst 

van het Instituut voor Toegepaste Theaterwetenschappen van de Justus-Liebig Universiteit in 
Giessen en enkele van haar (voormalige) studenten tijdens Schillertage Mannheim.

Veel van de hierboven genoemde contacten worden in 2022 gecontinueerd. Daarnaast zijn we in 
gesprek met Christel Stalpaert van de Universiteit Gent en het Erasmus Mundus Masters Programme 
Environmental Sciences, met Gudrun Beckmann van de Master Kunsteducatie Groningen en met Anja 
Coumans van de Master Image in Context van Hanze University of Applied Sciences Groningen over 
mogelijke samenwerkingen en gezamenlijke onderzoeksprojecten in de toekomst. 

•	The Experience Archive 
Met stagiaires Anastasia Lata en Jolien Akkerman van Universiteit Utrecht hebben we dit jaar extra 
aandacht besteed aan het in kaart brengen van deelnemersreflecties en het doen van lange interviews 
met enkele van de mensen die deelnamen aan ons online werk. Onder de titel The Experience Archive 
zijn we een doorlopend project gestart. De focus van The Experience Archive ligt op het verzamelen van 
reflecties en ervaringen van deelnemers over een van onze performatieve gesprekken – en om deze re-
flecties in ons werkproces te integreren. Door deze reflecties kunnen we nieuwe verbindingen maken, 
nieuwe en andere mogelijkheden ontdekken en, bovenal, het gesprek gaande houden. Met The Experi-
ence Archive hopen we onze gesprekken uit te breiden en nieuwe op gang te brengen.

‘It was two strangers who never met, and probably we will never meet in our lives, but it just felt like 
talking to a person I know and who I am connected to on so many levels.’

Distant Thoughts | Emma

•	Een boek 
Samen met dramaturg, onderzoeker en curator Sodja Lotker zijn we 2021 begonnen met het samen-
stellen van een boek over het werk van Building Conversation. Aan de hand van interviews, essays, 
scripts en een glossary waarin de belangrijkste uitgangspunten van ons werk zijn verwoord, geven we 
de lezer inzicht in de methodologie en overtuiging van Building Conversation. We plannen het boek 
eind 2022 af te hebben en te kunnen uitgeven. 
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A CURSE POEM © Melissa Mabesoone

Dying together © Kris Dewitte



24/61BESTUURSVERSLAG 2021 - STICHTING THIRD SPACE

RIZOOM © Kris Dewitte

Impossible Conversation © Gunnar Fuchs
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Future Tellers van Zuid Oost © Gwen van der Zwan

Where Should We Begin: Digital Silence 
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Washing Hands © Christian Kleiner
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3. DE ORGANISATIE

3.1 Strategische ontwikkelingen 
In de afgelopen jaren heeft Building Conversation zich ontwikkeld van eenmalig project tot gezelschap. 
In het meerjarenplan voor de periode 2017-2020 werd Building Conversation omschreven als het pro-
ject dat de hartslag zou gaan vormen van de organisatie. In het meerjarenplan voor de periode 2021-
2024 is vervolgens aangekondigd Building Conversation als merknaam te gaan voeren; de paraplu 
waaronder al het werk van Stichting Third Space naar buiten toe gepresenteerd wordt. Met een nieuwe 
website en huisstijl is dit begin 2021 bezegeld. 

Dankzij de in 2020 gevoerde lobby binnen de podiumkunsten richting de politiek n.a.v. de subsidie-
toekenningen over de periode 2021-2024 is onze aanvraag in tweede instantie gehonoreerd. Helaas is 
dit op gemeentelijk niveau niet gelukt. Als gevolg hiervan hebben we onze focus enigszins verlegd en 
wordt er minder dan aanvankelijk gepland uitgevoerd in Amsterdam.

3.1.1 Wijzigingen in de organisatie
Zoals we al schreven in ons plan voor de periode 2021-2024 plaatst Building Conversation zich in de 
kunsttraditie van Dialogical Art, die teruggaat naar de Sociale Sculptuur van de invloedrijke Duitse 
kunstenaar Joseph Beuys. Met dit concept benoemde Beuys de maatschappij als een totaliteit die 
wordt vormgegeven door haar leden. Met Beuys vinden wij Kunst een ‘evolutionaire kracht’ waarmee 
mensen voorwaarden door hun creativiteit kunnen veranderen en onderzoeken.

Deze evolutionaire werking van kunst passen wij niet alleen toe in ons artistieke werk, maar ook binnen 
onze organisatie. We willen de leden, de deelnemers, de makers centraal stellen bij de ontwikkeling van 
de organisatie: het gezamenlijke zoeken en ontdekken, het collectief denken en spreken en beslissen. 

In ons meerjarenplan 2021-2024 staat dat we streven naar het verbreden van de directie en willen on-
derzoeken hoe we het collectief stem kunnen geven. In 2021 is op verschillende manieren onderzocht 
hoe dit nieuwe directiemodel te formaliseren. Er zijn diverse modellen onderzocht waarbij artistiek 
leiders Peter Aers en Daan ’t Sas regelmatig deelnamen aan de bestuursvergaderingen. In het voorjaar 
van 2022 wordt het denken over een mogelijk ander organisatiemodel gecontinueerd. 

De gesprekken hierover hebben duidelijk gemaakt dat het collectief sterk en bekend genoeg is gewor-
den om het artistieke werk te dragen en niet meer afhankelijk is van de signatuur van één kunstenaar. 
Daarmee is er ruimte voor Lotte van den Berg om het werk van de afgelopen acht jaar te gaan ontwik-
kelen binnen andere contexten. Ze zal daarom gedurende het jaar 2022 haar werk binnen Building 
Conversation afbouwen en haar artistieke ontwikkeling elders (in het onderwijs) voortzetten.  

Op dit moment onderzoeken Peter Aers en Daan ’t Sas samen met het team van Building Conversation 
hoe een meer collectieve structuur opgezet kan worden voor Building Conversation. We hebben ge-
leerd van het voorbije jaar en zoeken verder.  
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3.2 Corona en organisatie
We begonnen 2021 in een lockdown, die elke maand weer werd verlengd. Elk uitzicht op het creëren of 
uitvoeren van nieuw werk viel weg. Het vertrouwen in ons maatschappelijke bestaansrecht als artistie-
ke instelling werd door de voortdurende sluiting van de culturele sector zwaar ondermijnd. Waren we 
in de 2020 nog volop aanwezig in de creatieve reflecties op de pandemie, nu verdwenen we als sector 
steeds verder uit beeld. 

Na de twee jaar durende pandemie ervaren we dat mensen behoefte hebben zichzelf en hun professi-
onele ambities te herijken. De voortslepende onzekerheid binnen de culturele sector heeft ook binnen 
onze organisatie voor onrust gezorgd en gesprekken op gang gebracht over de behoefte om wellicht 
binnen een andere sector aan het werk te gaan en/of een carrièreswitch te maken. Dit heeft ertoe ge-
leid dat we vooral aan het eind van 2021 een aantal wisselingen hebben gehad binnen de organisatie. 
In juli heeft communicatiemedewerker Klaartje Wouters afscheid genomen. We hebben enkele van 
haar werkzaamheden tijdelijk stopgezet. Toen in september bleek dat ze op korte termijn niet terug 
zou komen hebben we haar taken kunnen verdelen binnen het bestaande team.

In september 2021 heeft algemeen productieleider Yola Parie aangegeven een nieuwe stap te willen 
maken in haar carrière en per  december is zij in goed overleg gestopt met haar werkzaamheden voor 
Stichting Third Space en Building Conversation. Famke Dhont, die al werkzaam was voor Building Con-
versation als freelance productieleider, heeft haar functie overgenomen per december. Deze wisseling 
baarde ons aanvankelijk zorgen, omdat Yola Parie al zo lang betrokken was en als algemeen productie-
leider een belangrijke en verbindende rol heeft binnen onze organisatie. Uiteindelijk kunnen we alleen 
maar concluderen dat de overdracht zeer goed is verlopen en Famke Dhont de nieuwe functie geweldig 
goed heeft opgepakt. 

Na de première van RIZOOM in november heeft ook productieleider Jakob Proyer in december laten 
weten het werk voor de stichting te willen afronden. Hij heeft alles zorgvuldig overgedragen aan Fam-
ke. Hij heeft inmiddels een andere baan aangeboden gekregen bij Oerol en Over ’t IJ, waarbinnen hij in 
de ondersteuning van jonge makers voor beide festivals inhoudelijk en productioneel werk beter kan 
combineren. 

Met het geld van de verschillende steunpakketten van OCW konden we freelance medewerkers blijven 
betrekken en continuïteit bieden aan het kernteam. Bij geannuleerde uitvoeringen zijn casts en crew 
volledig doorbetaald. 

3.2.1 COVID-19 in 2022
In 2022 verwachten we dat de pandemie nog van grote invloed zal zijn op de culturele sector. We ver-
wachten dat: 
•	De programmering binnen het culturele veld bemoeilijkt wordt door een overaanbod.
•	Er sprake zal zijn van filevorming door uitgestelde speelbeurten.
•	Er onzekerheid zal ontstaan over uitkoopsommen door een aarzelende opkomst van het publiek.

Dat heeft ons doen besluiten het overgebleven geld uit de steunpakketten in te zetten om uitvoerin-
gen en nieuw werk te realiseren in een markt die herstellend en zoekend is. Bij nieuw werk denken we 
vooral aan projecten die we in eigen beheer kunnen uitvoeren zodat we minder afhankelijk zijn van de 
programmering van de theaterpodia. Concreet werken we aan een publicatie van het werk van Building 
Conversation (zie 2.7) en we hebben plannen voor een samenkomst in de zomer van 2022 op het terrein 
van Ter Apel rond ons artistieke repertoire en andere vormen van Dialogical Art.
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4. PUBLIEK 

Met Building Conversation benaderen we het publiek als medemakers. Tijdens de performances die we 
met het publiek uitvoeren, gaan we letterlijk met elkaar aan het werk. Het is altijd weer een spannend 
en ontroerend moment om te zien dat mensen zich openstellen voor ons werk en elkaar. We zijn keer 
op keer dankbaar daar deel van uit te mogen maken. 

Omdat het samenstellen van deelnemersgroepen onderdeel is van ons werk, nemen voorbereidende 
trajecten veel tijd in beslag. De performatieve gesprekken die we organiseren zijn onderdeel van een 
langer proces waarin we sommige van de deelnemers al eerder zijn tegengekomen. De deelnemers-
groepen die we samenstellen zijn divers op verschillende gebieden: achtergrond, opleidingsniveau, 
leeftijd en gender, maar tevens speelt de plek die iemand inneemt in de geïnstalleerde hiërarchie bin-
nen de gegeven situatie een rol. Steeds opnieuw investeren we in een vertrouwenwekkend en tegelij-
kertijd uitdagend klimaat, waarin iedereen het gevoel heeft op zijn of haar eigen manier bij te kunnen 
dragen en mee te kunnen doen. 

•	In Amsterdam-Zuidoost hebben we samengewerkt met jongeren en buurtbewoners uit Reigersbos.
•	In Den Haag met thuisloze jongeren, mantelzorgers, begeleiders en beleidsmakers van de ge-

meente.
•	In Rotterdam met middelbare scholieren en hun leraren.
•	In Groningen met mensen uit de hele provincie; jongeren, politici, boeren, planologen, kunste-

naars en migranten.

De continuering van de in 2020 ontwikkelde performances op afstand (via telefoon en zoom) hebben 
ons de kans gegeven ook letterlijk (online) bij mensen in huis te komen en in veel meer landen te wer-
ken dan hiervoor. We zijn afgelopen jaar zo op plekken geweest waar we anders niet waren uitgenodigd 
en hebben publiek bereikt dat we anders niet tegen waren gekomen.

•	We hebben midden in de pandemie gesprekken georganiseerd rond gehoorzaamheid en risico 
met mensen uit Singapore en zijn zo in aanraking gekomen met een Aziatisch perspectief op de 
coronacrisis. 
•	We hebben de opening verzorgd van STRP Festival in Eindhoven en honderden mensen in duo’s 

met elkaar in contact gebracht tijdens een half uur durend telefoongesprek over het aangaan van 
contact met een onbekende.

En net als voorgaande jaren hebben we mensen bereikt in de culturele sector, binnen het maatschap-
pelijk domein en in het onderwijs. De afwisseling die dit oplevert binnen ons werk en vaak ook binnen 
de deelnemersgroepen is verfrissend en geeft energie. Het is hoopgevend te zien dat het mogelijk is 
om met hetzelfde werk jonge mensen, kunstenaars, beleidsmakers en cultuurliefhebbers te raken. 
Natuurlijk is dit niet vanzelfsprekend en is het steeds opnieuw zorgvuldig zoeken naar de juiste omka-
dering en context, de juiste manier van informeren en uitnodigen. 

•	We werkten met cultuurliefhebbers tijdens Noorderzon en Festival Boulevard.
•	We voerden ons werk uit voor en met zeshonderd trainees (managers, coaches, ambtenaren) van 

de Phoenix Opleidingen in Utrecht.  
•	We voerden online gesprekken met meer dan honderd kunstvakstudenten uit Antwerpen.
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We werken vaak met kleinere publieksgroepen, van twaalf, vijftien of twintig personen, soms zelfs met 
slechts twee personen, zoals in Distant Thoughts en Washing Hands. Door heel veel kleine performan-
ces uit te voeren, hebben we een publieksbereik gecreëerd van meer dan 2600 mensen het afgelopen 
jaar.

We besteden veel tijd en aandacht aan de reflecties en ervaringen van het publiek. Regelmatig bena-
deren we deelnemers na de performances met een verzoek om een korte reflectie te geven op hun 
ervaring. Daar is veelvuldig en intensief op gereageerd, waardoor we steeds zicht blijven houden op 
hoe onze performances worden ontvangen. Ook vragen we reflecties van de organisatoren. 

•	Voor reflecties op Dying Together zie: Archive of Reflections
•	Voor reflecties op Where Should We Begin zie: The Experience Archive – Building Conversation  

‘Als ik in het speelveld stap merk ik dat het lachen me snel vergaat en dat mijn idee maar weinig zoden 
aan de dijk zet. Ik voel me er ongemakkelijk en niksig bij. In een nagesprek komt zowel relativering als 
urgentie naar voren. Mij spreekt in dit gesprek vooral de gedachte aan dat we onszelf als mens niet zo be-
langrijk hoeven maken - dood gaan we toch - maar vooral moeten handelen met zicht op het toekomstig 
leven in het grotere geheel. 

Ook nu, een drietal weken na de voorstelling, heeft deze zijn invloed op me. Dat laat zich zien in kleine din-
gen, zoals het bewuster doen van duurzame boodschappen. Maar sterker nog berust ik meer in mijn ouder 
wordende lijf en dat is echt heel wat voor een van-nature-druktemaker als ik. 

Na de voorstelling loop ik langs het schouwburgrestaurant met de naam Zindering. Dat is het goede 
woord voor deze voorstelling. Samen met anderen fysiek in de ruimte bewegen met een thema dat ieder-
een raakt, daardoor zindert het en zindert het na.’

Marc Vervuurt, deelnemer Dying Together/Futures, Schouwburg Utrecht
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5. IMPACT VAN ORGANISATIE 

Het is de doelstelling om de oefenruimte van de kunst in te zetten voor ontmoetingen tussen mensen 
die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Uit onze aandacht voor zorgvuldige communicatie en samen-
spraak met ons publiek blijkt dat we onze doelstelling om een zo divers mogelijk publiek te bereiken 
altijd serieus nemen en daar actief op sturen. 

De impact van Building Conversation is alleen maar zichtbaarder geworden tijdens deze coronajaren. 
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, intussen ook binnen 
kunstvakopleidingen. 
•	Maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met democratiseringsprocessen, de 

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 rondom de Black Lives Matter beweging en #Metoo laten zien dat onze ge-

spreksperformances steeds directer aansluiten bij urgente maatschappelijke thema’s.
•	De groeiende bewustwording over de werking van de democratie en het veel gevoelde gebrek 

aan representatie door de politiek maken dat de noodzaak en urgentie voor participatieve 
projecten van Building Conversation door nog meer mensen gevoeld en erkend worden. Dit is 
bijvoorbeeld te lezen in het artikel ‘Het theater als democratische oefenruimte’ van Marijn Lems 
voor Etcetera: ‘De kennis die uit de voorstellingen voortvloeit wordt geproduceerd door de col-
lectieve ervaring van het publiek: hoe reageer ik op de ander? Hoe ga ik met mijn irritaties en 
fascinaties ten opzichte van mijn medemens om? En hoe kan ik mijn eigen kennis (en kritiek) 
op een constructieve manier laten bijdragen aan het geheel? De minigemeenschap die iedere 
voorstelling van Building Conversation is, functioneert als analogie voor de samenleving in haar 
geheel.’

De grote onzekerheid van deze tijd, het isolement dat mensen ervaren, de zorg om ziekte, eenzaam-
heid en verlies van inkomsten en vrijheden, maar ook en juist de blijvende zorgen rond klimaatveran-
dering, vragen om reflectie en gezamenlijkheid. Building Conversation heeft ook in het afgelopen jaar 
binnen de kunst en in het maatschappelijke domein ruimte kunnen bieden aan vragen, twijfels, plezier 
én experiment. Hiervan getuigt het artikel ‘Verhalen voor een veranderende werkelijkheid - Een gat dat 
ruimte wordt’ door Wendy Lubberding in het Theaterjaarboek 2021: 

‘Podiumkunst is het verhaal van de gedeelde ruimte. Building Conversation – Peter Aers, Lotte van den 
Berg en Daan ’t Sas – stapte nog tijdens de pandemie met het publiek het gat binnen dat het virus tus-
sen mensen sloeg. Dat onze poging er weer een gedeelde ruimte van te maken resulteerde in een nest 
was niet afgesproken, maar resoneerde geweldig. Het was de onontkoombare uitkomst van de voor-
zichtigheid waarmee we ons voor het eerst weer in elkaars buurt begaven.’
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6. STAKEHOLDERS 

In 2021 hebben we mede door de aanhoudende coronapandemie en voortdurende onzekerheid bin-
nen het culturele veld minder dan voorheen samen kunnen werken met voor ons vertrouwde partners 
binnen de culturele sector in Nederland. Gelukkig zijn we met veel hen, waaronder Oerol, wel in ge-
sprek over toekomstige samenwerking. We merken aan alles dat het hard werken is om de door corona 
verstoorde werkrelaties weer op te pakken. Dat we elkaar nu, begin 2022, weer live kunnen ontmoe-
ten maakt veel goed en geeft vertrouwen. Al met al hebben we in 2021 kunnen samenwerken met ons 
vertrouwde partners Noorderzon Groningen, Festival Boulevard, Het Theaterfestival en Schouwburg 
Utrecht. Een belangrijke nieuwe festivalpartner is Jonge Harten Theater Festival in Groningen. Ook 
legden we interessante nieuwe contacten met het op nieuwe technologie georiënteerde festival STRP 
Eindhoven.

Hiernaast hebben we onze partners binnen het kunstvakonderwijs dit jaar verder uitgebreid. Naast 
terugkerende partners als KASK Gent en DAS Graduate School Amsterdam zijn we samenwerkingen 
aangegaan met onder andere de Academie Minerva Groningen en Hanzehogeschool Groningen. 

In het maatschappelijke veld hebben we onze relatie met TAAK gecontinueerd en bestendigd en zijn we 
nieuwe relaties aangegaan met o.a. de Phoenix Opleidingen in Utrecht en gemeente Amsterdam. De 
samenwerking met het Tropenmuseum lag in 2021 stil maar is begin 2022 tot grote tevredenheid van 
beide zijden weer opgepakt. 

Internationaal waren we al actief aan het werk met Matchbox, Vooruit, het Kaaitheater en BUDA.  Deze 
samenwerkingen hebben we kunnen voortzetten, al moest helaas de uitvoering van Dying Together/Fu-
tures in het Kaaitheater wegens corona worden geannuleerd. Onze nieuwe partners zijn onder andere 
Schillertage Mannheim, Base Festival Milaan en het Singapore Festival waar we na geslaagde online 
uitvoeringen in 2023 live willen staan. Momenteel vinden ambitieuze en tot nog toe geslaagde ge-
spreksreeksen plaats in zowel Denemarken als Noorwegen, waarvoor we in ieder land een lokaal team 
van gespreksbegeleiders en productieleiders hebben samengesteld en opgeleid die op verschillende 
locaties de gesprekken plaatsen en uitvoeren. Het is een bijkomend voordeel van de betrekkelijke 
luwte in 2021 dat we deze trajecten en overdracht zo zorgvuldig hebben kunnen voorbereiden. 

Uiteraard is het Fonds Podiumkunsten een belangrijke stakeholder. Daarnaast hebben we goede rela-
ties met fondsen als het VSBfonds, Fonds21 en het BankGiro Loterij Fonds die in 2021 de ontwikkeling 
van RIZOOM ruimhartig hebben ondersteund. Hoewel we met al deze partners samenwerken voor een 
langere termijn en de plannen voor 2023 en daarna al in de maak zijn, merken we dat door de onzeker-
heid over het verdere verloop van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne een grote voorzich-
tigheid in het concreter en definitief maken van afspraken. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen 
werken we, waar dat kan, meerdere scenario’s uit, online en fysiek. De tijd zal leren welke projecten 
daadwerkelijk tot bloei kunnen komen.

Tot slot: het publiek is onze belangrijkste stakeholder; het is immers onze doelstelling om het werk dat 
gemaakt wordt in te zetten voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen (zie 
ook 4.).     
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7. ANALYSE: KANSEN EN RISICO’S 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 hebben de jaren 2020 en 2021 een grote wissel getrokken op ons als 
organisatie en op het culturele en maatschappelijke veld in het algemeen. We zijn in staat gebleken 
sterk repertoire met de wereld te delen, ondanks lockdowns. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de rol 
en plaats van kunst in de wereld ontstaan door de coronapandemie. Hoe de toekomst eruit gaat zien 
voor onze sector is nog onduidelijk en dat brengt een aantal vragen met zich mee. 

7.1 Organisatie 
De organisatie staat voor een transitie, net als de kunstensector in zijn geheel. Er staat een sterk en 
betrokken team klaar om ons werk uit te voeren en te verdiepen en onze visie van de afgelopen ja-
ren verder vorm te geven. De uitdaging zal erin liggen het collectief bekender te maken binnen het 
kunsten veld.  

7.2 Artistiek
De kracht van Building Conversation is dat het heel dicht op de actualiteit zit. Tijdens de eerste lock-
down in 2020 zijn er binnen een paar maanden meerdere nieuwe performances gemaakt. In 2021 is 
die ontwikkeling doorgezet met Dying Together/Futures, Social Dreaming en The Past, Pandemic and 
Future. Building Conversation blijft daarmee actueel en een belangrijke ruimte voor reflectie en reactie 
op onze wereld: we blijven onderzoeken hoe we met elkaar spreken.

Het zit in ons DNA om onszelf continu artistiek te bevragen. We rekken onze eigen definitie van het 
begrip gesprek op. We vermijden de valkuil van gemakzucht door enkel ons repertoire te herhalen. We 
dagen onszelf steeds weer uit om verder te zoeken, nieuwe vormen te ontwerpen en te experimente-
ren. Taal is niet het enige communicatiemiddel en mensen zijn niet de enige gespreksgenoten. In Dying 
Together/Futures wordt gesproken via opstellingen. In RIZOOM gaat het publiek in dialoog met zichzelf 
en de niet-menselijke natuur. 

Onze bereidheid om te experimenteren in combinatie met een scherpe artistieke dramaturgie en mee-
dogenloze onconventionaliteit, maakt dat ons werk wordt gevraagd in binnen- en buitenland. Het is de 
motor van ons werk, en de waardering daarvoor komt uit vele verschillende sectoren. 

We weten steeds beter de voorwaarden te definiëren voor de plaatsing van onze performances. We 
willen de theaters uit en de wereld in en zoeken daarbij heel bewust de grenzen tussen autonoom artis-
tiek werk en toegepaste vormen op. De afgelopen jaren hebben we ook steeds beter leren zien welke 
artistieke principes onaantastbaar zijn binnen de werking van onze performances en waar we niet aan 
willen of kunnen tornen. Dit leidt tot intensieve gesprekken en discussie met samenwerkingspartners, 
maar ook tot zeer succesvolle samenwerkingen. De werking hiervan is meteen voelbaar voor iedereen 
die eraan meedoet. We zien dat ons werk geprogrammeerd wordt als volwaardige uitvoeringen bij alle 
partners waarmee we samenwerken. Feit is wel dat dit in het buitenland veel duidelijker wordt gezien 
en herkend dan binnen de Nederlandse podiumkunsten. De uitnodigingen om te spelen stromen vanuit 
het buitenland weer binnen, terwijl we onszelf in Nederland weer actief moeten (her)introduceren bij 
de podia.
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7.3 Financieel
De komende jaren blijven we te maken hebben met een verstoorde programmering bij de podia. Daar-
naast zien we een stijgende inflatie. We weten niet wat het publiek gaat doen; komen ze in groten 
getale terug naar de theaters en zalen, of is de huiskamer met eigen thuisbioscoop en catering op 
bestelling toch aantrekkelijker?

Het blijft van groot belang om relaties aan te gaan met samenwerkingspartners die voor langere tijd 
willen investeren in de samenwerking. Dit past binnen de eerder genoemde ontwikkeling om vanuit 
driehoekssamenwerkingen tussen cultureel veld, maatschappelijk veld en Building Conversation te 
opereren. Deze manier van samenwerken loopt op dit moment goed in het buitenland. Na de lange 
lockdowns zal de focus binnen Nederland uit moeten gaan naar de hernieuwing en herijking van lan-
getermijnsamenwerkingen met organisaties zoals genoemd in onze subsidieaanvraag. Op die manier 
houden we een brede basis van inkomsten.

7.4 Publiek
Doordat we ook in 2021 buiten de gebaande paden en in diverse maatschappelijke sectoren hebben 
gewerkt, blijft ons publiek zich verbreden. Het afgelopen jaar hebben we ons veel op jonge makers 
gericht, bij Theater Na de Dam, de Academie Minerva in Groningen, de jongeren van Ha Hap Haper in 
samenwerking met TAAK. Door onze samenwerking met veel verschillende maatschappelijke sectoren, 
is ons publiek divers en zoeken we steeds weer nieuwe groepen op.

Dat we ons publiek voornamelijk via onze partners bereiken geeft ons toegang tot veel verschillende 
groepen. Het blijft belangrijk die contacten te behouden en te versterken terwijl we ook steeds weer 
nieuwe contacten leggen. Het eerste doen we door bestaande samenwerkingen uit te breiden en 
nieuw vorm te geven, zoals met TAAK en het Tropenmuseum in Amsterdam. Tegelijk zoeken we actief 
naar nieuwe partners die dezelfde vragen stellen als wij en die nieuwe manieren zoeken om met hun 
publiek en bezoekers over onze wereld in gesprek te blijven gaan. 

Dit heeft geleid tot nieuwe partners zoals LUX en het workshopprogramma voor programmeurs van 
bibliotheken. In 2022 gaan we een groot project uitvoeren met middelbare scholieren in Noorwegen in 
samenwerking met het OIT. En worden onze gespreksperformances een hele zomer lang uitgevoerd in 
kleine rurale gemeenschappen in Denemarken in samenwerking met Metropolis. De samenwerking met 
het Tropenmuseum is weer vlot getrokken na corona, er zijn gesprekken op gang met CC Amstel, Mavo 
Centraal i.s.m. Theater Rotterdam, met de Academie Minerva en de Hanzehogeschool in Groningen. In 
het buitenland hebben we aanvragen gekregen van het Fierce Festival in Birmingham en Matchbox in 
Duitsland voor het Democracy Festival.
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8. TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

8.1 Algemeen
Third Space/Building Conversation is ook in 2021 een financieel gezonde organisatie. Onze Eigen 
Inkomsten bedragen 51% van de totale baten inclusief coronasteungelden en 144% van de FPK bijdrage 
ex. coronasteungelden. We zijn er trots op dat we in een tijd van ongekend lastige omstandigheden 
toch zo’n prachtig resultaat te hebben kunnen halen. Dat geeft vertrouwen in ons werk en onze be-
drijfsvoering.

Ons financieel beleid blijft erop gericht de beheerslasten laag te houden, om flexibiliteit in de kosten 
te bewaken. Tegelijkertijd sturen we op continuïteit waarmee we een klein maar vast kernteam kunnen 
betalen en nieuw werk kunnen blijven ontwikkelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag van vorig jaar, 
zijn we voor die ontwikkeling wel afhankelijker geworden van projectfinanciering, door het wegvallen 
van de structurele bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

8.2 De ontwikkeling gedurende het boekjaar
Tijdens de lockdown in het eerste halfjaar van 2021 hebben we de oorspronkelijke begroting 2021-2024 
herzien. Door het wegvallen van de structurele AFK-subsidie en de grote onzekerheid door de coron-
apandemie, voorzagen we dat het lastiger zou worden de matchingseis van het FPK over vier jaren te 
garanderen.

Rekening houdend met mogelijk terugkerende reis- en uitvoeringsrestricties door corona is het aantal 
speelbeurten naar beneden bijgesteld. Het onderwijsproject dat we hadden gepland, kreeg door de 
chaos in het onderwijs vanwege corona geen kans om op te starten en we verwachtten dat de project-
fondsen de komende jaren overvraagd worden vanwege het wegvallen van structurele subsidies bij 
gezelschappen.

We hebben deze zorg gedeeld met het FPK en zijn door hen uitgenodigd om een nieuwe vierjarenbe-
groting in te dienen. Deze nieuwe begroting is geaccordeerd door het FPK en is opgenomen in de jaar-
rekening van 2021.

8.3 De behaalde omzet en exploitatieresultaat
Ook in 2021 heeft de onmiskenbare artistieke signatuur en kwaliteit van Building Conversation geleid 
tot een positief resultaat. Dit is een direct gevolg van onze succesvolle projectaanvraag voor RIZOOM 
en het feit dat er weinig inkomstenderving is geweest. De materiële activiteitenlasten waren afgelopen 
jaar hoger dan begroot, door de ontwikkeling van RIZOOM.

De Eigen Inkomsten bestonden grotendeels uit uitkoopsommen uit binnen- en buitenland, aangevuld 
met een coproductiebijdrage van BUDA dat de steun aan het werk van Building Conversation nog een 
jaar verlengd heeft. We hebben hiermee het verder ontwikkelen van ons repertoire, zoals Dying Toge-
ther/FUTURES kunnen voortzetten.

De overige inkomsten bestaan uit doorberekende uitvoeringskosten en uitkoop in maatschappelijke 
contexten, workshops, lezingen, etc.
Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen en in een aantal bestemmings-
reserves worden ondergebracht; zie paragraaf 8.3.2.
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8.3.1 Corona en COVID-19 steunpakketten
In 2020 hebben we, voordat de steunregelingen in 2021 bekend werden, Bestemmingsreserve CO-
VID-19 aangelegd. In 2021 hebben we deze bestemmingsreserve gebruikt om onze bedrijfsvoering 
te continueren en alle medewerkers, zowel in loondienst als zzp, volledig en volgens afspraak uit te 
betalen. 

Doordat onze eigen inkomsten positief bleven en het ontwikkelen van nieuwe projecten en het ver-
strekken van opdrachten aan zzp-medewerkers door de lockdowns vrijwel onmogelijk waren, hebben 
we de steunpakketten uit 2021 nog niet volledig hoeven aanwenden.

In 2022 zullen we nog verschillende gevolgen van de pandemie voelen. De culturele sector moet zich 
nog herstellen. Er is een overaanbod van producties van de afgelopen jaren waardoor de programme-
ring bij de podia stokt. Programmeurs hebben weinig nieuwe werken kunnen bezoeken door annule-
ringen en reisrestricties en zijn heel voorzichtig met het vastleggen van boekingsafspraken. Daardoor 
is het minder zeker welke uitvoeringen daadwerkelijk zullen plaatsvinden en houden we juist in 2022 
rekening met lagere publieksinkomsten.

Tegelijkertijd staan er nieuwe en uitgestelde projecten gepland en hebben we extra capaciteit nodig 
om onszelf weer te presenteren in de wereld. We willen daarom de Bestemmingsreserve COVID-19 in-
zetten in 2022 om de continuïteit van ons kernteam te garanderen, en opdrachten aan freelance mede-
werkers voor nieuwe projecten te verstrekken. Specifiek willen we een Gathering organiseren waarin 
de uitwisseling tussen Building Conversation en andere kunstenaars rond Dialogical Art centraal staat. 
Door de inzet van de Bestemmingsreserve COVID-19, kunnen we deze Gathering in eigen beheer opzet-
ten en zijn we minder afhankelijk van de financiële en programmatische ruimte bij partners. Zo realise-
ren we nieuw werk voor een brede kring medewerkers. We genereren bovendien mogelijkheden om ons 
repertoire weer te delen met podia en programmeurs en niet in de laatste plaats het publiek, waarmee 
we het contact na corona weer willen versterken en vergroten.

8.3.2 Bestemmingsreserves 2021:
In 2022 vindt een aantal mutaties van de bestemmingsreserves plaats:
•	De bestemmingsreserve van RIZOOM uit 2020 is besteed.   
•	Bestemmingsreserve COVID-19 uit 2020 is grotendeels gebruikt en wordt aangevuld met het 

geld uit de COVID-19 steunpakketten uit 2021 voor het opvangen van langetermijngevolgen van 
de coronapandemie (zie 8.3.1).
•	De Bestemmingsreserve Washing Hands bestaat uit vooruitbetaalde subsidie in 2020. Dit is 

door corona nog niet gebruikt en staat in de planning voor 2022.
•	Bestemmingsreserve Platform Dialogical Art is besteed en valt vrij.
•	Het Bestemmingsfonds FPK uit 2020 wordt omgezet naar een Bestemmingsreserve FPK, zoals 

in de beschikking van het FPK d.d. 17 december 2021 is aangegeven. Deze Bestemmingsreserve 
FPK wordt aangewend voor de ontwikkeling van nieuw werk in 2022.
•	Zoals aangegeven in het handboek, wordt er een Bestemmingsfonds FPK ingesteld waarin 35% 

van het positieve resultaat uit 2021 wordt ondergebracht.

Dit betekent dat er een bedrag van € 20.955,00 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve en dat 
deze per 31 december 2021 uitkomt op € 107.981,00.
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8.4 De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)
De liquide middelen op de balansdatum beslaan € 265.620. De solvabiliteit is 70,57% en is daarmee 
gezond te noemen. De liquiditeit is 7,43.

8.5 Wet normering topinkomens
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.



38/61BESTUURSVERSLAG 2021 - STICHTING THIRD SPACE

9. TOEKOMST

2021 was een jaar van verwarring en langdurige onzekerheid. Sterker dan in 2020, waarin de adrena-
line en overlevingsdrang overheersten, was er een gevoel van somberheid en machteloosheid, zowel 
binnen de organisatie als bij medewerkers individueel. Hoe flexibel kun je zijn? Hoe flexibel moet je 
zijn? Hoe blijven we trouw aan onze kern? Nu de coronastorm enigszins lijkt te zijn gaan liggen, is de or-
kaan van oorlog op Europese bodem losgebarsten. Building Conversation is zich aan het beraden over 
het beroep dat deze tijden op ons doen, als kunstenaars, als artistiek en activistisch gezelschap. We 
voelen, luisteren, tasten, kijken en ruiken om ons heen om te bepalen waar we heen willen en kunnen 
bewegen. Moeten we vasthouden aan de plannen die we drie jaar geleden hebben gemaakt? 

De transitie in onze samenleving is voelbaar en zichtbaar geworden binnen onze organisatie en plan-
nen. Sterker dan ooit willen we gehoor geven aan de nieuwe makers die we de afgelopen jaren hebben 
ontmoet. We willen hen een plek geven zich binnen Building Conversation verder te ontwikkelen. We 
voelen als artistieke kern dat het belangrijk is om plaats te maken voor nieuw bloed en doorstroming. 
Daarnaast heeft Lotte van den Berg de behoefte om zich voor enkele jaren te engageren binnen het 
kunstvakonderwijs, om de binnen Third Space en Building Conversation opgedane kennis rond parti-
cipatie en dialoog daar verder tot bloei te laten komen. Met haar besluit om haar werk elders en anders 
voort te zetten, ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en een andere hiërarchie. Building Conversation is 
klaar voor een grote toekomstbestendige stap en maakt in de kern van haar organisatie plek voor een 
divers, eigentijds en jong geluid. 

Ten tijde van het vaststellen van dit jaarverslag verkent de directie samen met het bestuur en artistiek 
leider Daan ’t Sas in welke hoedanigheid en organisatievorm Building Conversation en daarmee het 
werk van Stichting Third Space kan worden gecontinueerd. Er zijn meerdere scenario’s onderzocht en 
besproken met het FPK. De belangen van de organisatie worden hierbij afgewogen tegen de geldende 
wet- en regelgeving.   Hierbij wordt  grote  waarde  gehecht  aan het behouden van een goede relatie 
met het FPK en de  belangen van alle stakeholders  

Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat Building Conversation een artistieke én sociale uitdaging is. 
We oefenen onszelf in relatie tot anderen, als theatermakers én als mensen. We kiezen er heel bewust 
voor niet als solistische theatermakers te werk te gaan. In een voortdurende dialoog met de mensen 
om ons heen, binnen de artistieke kern, in de organisatie en met het deelnemende publiek, leren wij 
onze kwaliteiten en kwetsbaarheden kennen. We zetten onze artistieke taal en kennis in, dienend aan 
het geheel. 

‘Want we voelen dat het eerst en vooral belangrijk is ons eigen deelnemerschap te oefenen; als indi-
vidu in de samenleving, als mens in de wereld. We komen niet verder als we de dominante patronen 
in stand houden waarin de enkeling bepaalt en leidt. We hebben de moed nodig om juist met elkaar 
verantwoordelijkheid te dragen voor de uitdagingen die voor ons liggen.’ 

(Ondernemersplan Building Conversation 2021-2024, pagina 6)
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10. BEGROTING 2022

BATEN Begroting 2022
 
1a. Publieksinkomsten binnenland 83.850  
1b. Publieksinkomsten buitenland 57.800

2 Sponsorinkomsten projecten 0

3 Overige Inkomsten (3.a + 3.b) 44.756
3a. Waarvan vergoedingen coproducent 10.000
3b. Overige inkomsten  34.756

4 Subtotaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3) 186.406

5 Overige bijdragen uit private middelen  15.000 
5a. Vanuit private fondsen 15.000 
5b. Vanuit goede doelenloterijen 0 

6 Subtotaal Eigen Inkomsten (4 + 5) 201.406

7 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten  200.780

8 Structurele subsidie provincie  0

9 Structurele subsidie gemeente 0 

10 Structurele subsidie overig 0
 

11 Overige bijdragen uit publieke middelen 0 
 
12 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen (7 t/m 11) 200.780

13 Totale baten (6 + 12) 402.186  
  

 Exploitatieresultaat -38.203

Deze begroting 2022 bestaat uit de cijfers van de herziene jaarbegroting 
zoals goedgekeurd door het Fonds Podiumkunsten in september 2021 
voor de subsidieperiode 2021-2024
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LASTEN Begroting 2022

1 Beheerlasten personeel 91.640
2 Beheerlasten materieel 49.570

3 Totale beheerlasten (1+2) 141.210 

4 Activiteitenlasten personeel 249.081 
5 Activiteitenlasten materieel  50.098

6 Totale activiteitenlasten (4+5) 299.179

7 Totale Lasten (3+6) 440.389 

8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering  - 38.203
9 Exploitatieresultaat - 38.203

Deze begroting 2022 bestaat uit de cijfers van de herziene jaarbegroting 
zoals goedgekeurd door het Fonds Podiumkunsten in september 2021 
voor de subsidieperiode 2021-2024
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PLAATS: Amsterdam
DATUM: 12 april 2022
Ter ondertekening 

Hanna Lára Pálsdóttir
Voorzitter Stichting Third Space
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BIJLAGE	I	-	Prestatieverantwoording	2021	

Zoals eerder aangegeven hebben we een aanpassing gedaan aan de vierjaren begroting en de bijbeho-
rende prestaties. Het FPK is akkoord gegaan met een bijstelling van het aantal prestaties naar gemid-
deld 105 per jaar. Ondanks de lockdowns hebben we qua uitvoeringen die norm (154) ruim gehaald. 
De publieksaantallen zijn lager dan gepland, voor een belangrijk deel als gevolg van de aangepaste 
publiekscapaciteit van zalen en uitvoeringen. Tijdens de pandemie hebben we opnieuw gemerkt dat het 
een krachtige, artistiek-inhoudelijke keuze is om met kleinere publieksgroepen te werken. De intimiteit 
en de betrokkenheid van het publiek worden erdoor versterkt. En in tijden van strengere coronamaatre-
gelen hebben we langer door kunnen spelen zonder grote aanpassingen te hoeven doen. We denken dat 
het werken met kleinere publieksgroepen voor ons werk het uitgangspunt blijft. 
 
Het percentage niet-betalende bezoekers komt vooral voort uit het feit dat veel van onze uitvoeringen 
op uitnodiging zijn van organisaties die zelf geen vergoeding vragen voor deelname door hun publieks-
groepen. Voor uitvoeringen op de culturele podia wordt bijna altijd wel betaald door het publiek.

Regionale spreiding
Wel zien we dat de regionale spreiding van uitvoeringen de komende jaren aandacht verdient. Vanwege 
onze artistieke locatie in Ter Apel en de samenwerking met het Jonge Harten Theater Festival, zijn we 
veel in het noorden van het land geweest. De festivals in Nederland zijn altijd betrokken geweest bij 
en enthousiast over ons werk. Door de lockdowns en de annulering van festivals hebben we in minder 
regio’s kunnen spelen dan gewenst.

Zoals al eerder in dit verslag is aangegeven, is de interesse in het werk van Building Conversation groot 
in het buitenland. Die interesse is terug te zien in de prestaties.

Overige gegevens activiteiten
Onder ‘Overig’ vallen diverse lezingen en workshops waarvoor leden van ons artistieke team worden uit-
genodigd om meer te vertellen over onze manier van werken en om samenkomsten met experimentele 
vormen van dialoogvoering te begeleiden. 
Hieronder vallen:
•	Deelname van het artistiek team aan diverse bijeenkomsten, zoals aan een ThinkTank meeting 

bij DAS Theater,  een samenkomst van Kunsten’92 over de actualiteit rond corona en begeleiding 
van theaterstudenten aan verschillende kunstvakopleidingen.
•	Workshops en educatieve activiteiten zoals een workshop aan jonge makers via Theater Na de 

Dam.
•	Lezingen over ons werk en nieuwe manieren van ontmoeten en samenkomen. Bij de Schillertage 

in Mannheim, het seminar Theatre as Assembly van het Institut ATW in Duitsland en het Water 
Webinar van de Universiteit van Gent.
•	Workshops tijdens How to be Together, tijdens het Santarcangelo festival in Italië, de leergang 

Programmamaker als begeleider van LUX in Nijmegen en Zwolle.
•	Communitybijeenkomsten voor alle gespreksbegeleiders en medewerkers van Building Con-

versation in de Tolhuistuin, waarbij nieuwe gespreksvormen worden onderzocht en ontwikkeld. 
Deze bijeenkomsten stonden vier keer gepland in 2021, waarvan er drie zijn geannuleerd van-
wege de lockdowns. 
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BIJLAGE	II.	–	Speellijst	2021

Producties 
Er zijn in 2021 drie nieuwe producties in ontwikkeld, waaronder één nieuwe coproductie. 2 van deze 
producties zijn in première gegaan. De geplande première van Dying Together/Futures is vanwege 
Corona opnieuw geannuleerd.

De nieuwe producties zijn:
•	A Curse Poem (coproductie met N.E.S.H.A.A.) Dit werk stond in de aanvraag beschreven als Walk-

about. 

•	Dying Together/FUTURES Deze productie zou in 2020 in première gaan, maar dat is vanwege 
corona niet doorgegaan. Ook de première op het Jonge Harten Theater Festival in november 2021 
werd vanwege corona geannuleerd. De performance is wel meerdere malen uitgevoerd in 2021 in 
besloten groepen, en daar doorontwikkeld. Vanwege het uitstel van de première in 2021 nemen 
we dit werk dit jaar opnieuw op als nieuwe productie. Er is een première gepland in november 
2022 op het Jonge Harten Theater Festival.  

•	RIZOOM is in het najaar ontwikkeld en op 20 november 2021 in première gegaan op locatie in Ter 
Apel tijdens het Jonge Harten festival in Groningen.

Er zijn twee nieuwe werken in ontwikkeling, zij hebben hun eerste try-outs met publiek gehad tijdens 
de residenties in Duitsland bij Matchbox.

•	Social Dreaming is ontwikkeld tijdens een residentie bij Matchbox in Duitsland in augustus. Daar 
heeft een try-out met publiek plaatsgevonden van de performance. Het is de bedoeling dat Social 
Dreaming in 2022 verder wordt ontwikkeld en in het najaar van 2022 officieel in première gaat. 

•	Past, Pandemic, Future is ook ontwikkeld tijdens een residentie in de zomer van 2021 bij Match-
box in Duitsland en daar tevens voor het eerst met publiek gedeeld.
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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
Algemeen lid E. Söylemez 1-5-2021 1-5-2025

Goedkeuring jaarrekening 2021

De jaarrekening over het boekjaar 2021 is in de bestuursvergadering van 12 april 2022
goedgekeurd door het bestuur.

Voorstel resultaat 2021

Het positieve resultaat ad € 41.014 komt ten gunste van de algemene en bestemmingsreserves.

 3
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Stichting Third Space

BALANS PER 31 DECEMBER 2021        31 december 2021        31 december 2020
(na resultaatverdeling)

ACTIVA

Vlottende activa

2 Vorderingen
Debiteuren 22.066          7.090            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.626          15.251          
Overige subsidieverstrekkers en bijdragen 6.250            8.950            
Overige vorderingen en overlopende activa 2.252            4.261            

55.195          35.552          

3 Liquide middelen 265.620        196.951        

320.815        232.503        

 4
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vervolg balans per 31 december 2021 (na resultaatverdeling)

       31 december 2021        31 december 2020

PASSIVA

4 Eigen vermogen

Algemene reserve 107.981        87.026          
Bestemmingsfonds FPK 14.561          25.000          
Bestemmingsreserves 104.897        74.399          

227.439        186.425        

5 Langlopende schulden

Nog te besteden subsidie FPK 50.195          -                    

50.195          -                    

6 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 22.708          4.793            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.017            2.454            
Overige schulden en overlopende passiva 17.455          38.831          

43.181          46.078          

320.815        232.503        

 5
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Stichting Third Space

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING over 2021

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2021 2020

BATEN

1 Publieksinkomsten
Recette -               -               522           
Partage -               -               493           
Uitkoop 78.446      70.513      54.417      

1a Publieksinkomsten binnenland 78.446      70.513      55.432      
1b Publieksinkomsten buitenland 86.667      81.450      33.740      

Totaal publieksinkomsten 165.113    151.963    89.172      

2 Sponsorinkomsten -               -               -               

3 Overige inkomsten
Coproductiebaten 10.600      11.750      43.000      
Overige directe inkomsten 11.912      28.493      40.658      
Totaal directe inkomsten 22.512      40.243      83.658      

4 Totaal Directe Opbrengsten 187.624    192.205    172.830    

5 Indirecte Opbrengsten 7.661       -               -               

6 Overige bijdrage uit private middelen
Bijdrage particulieren -               -               584           
Bijdrage van private fondsen 100.000    83.750      26.896      
Totaal bijdrage uit private middelen 100.000    83.750      27.480      

7 Totaal eigen inkomsten 295.285    275.955    200.311    

Subisidies en bijdragen

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 275.996    219.932    315.751    

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam -               -               84.874      

12 Overige bijdrage uit publieke middelen 6.119        -               -               

13 Totaal publieke subsidies en bijdragen 282.115    219.932    400.625    

Totale baten 577.400    495.887    600.936    
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vervolg functionele resultatenrekening over 2021

Realisatie Begroting FPK Realisatie
2021 2020

LASTEN

Beheerslasten
1 Personeel 90.568      91.418      83.930      
2 Materieel 47.410      50.518      44.222      
3 Totale beheerslasten 137.978    141.935    128.152    

Activiteitenlasten personeel
Voorbereiding 156.589    137.310    193.185    
Uitvoering 138.682    149.305    143.734    

4 Totaal activiteitenlasten personeel 295.271    286.615    336.919    

Activiteitenlasten materieel
Voorbereiding 58.491      20.250      20.401      
Uitvoering 33.245      42.702      30.603      
Marketing 11.401      21.250      9.756        

5 Totaal activiteitenlasten materieel 103.137    84.202      60.760      

6 Lasten Coproducties -               -               -               

7 Totale activiteitenlasten 398.408    370.817    397.679    

8 Totale lasten 536.386    512.752    525.831    

9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 41.014      16.864-     75.104      

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

12 Exploitatieresultaat 41.014      16.864-     75.104      

Bestemming Exploitatieresultaat
Mutatie Bestemmingsreserve Dying Together -               -34.948    
Mutatie Bestemmingsreserve COVID-19 34.897      40.000     
Mutatie Bestemmingsreserve Rizoom -24.399    24.399     
Mutatie Ontwikkeling Platform Dialogical Art -10.000    10.000     
Mutatie Bestemmingsreserve Washing Hands 5.000        -               
Mutatie Bestemmingsfonds FPK -10.439    25.000     
Mutatie Bestemmingsreserve FPK 25.000      -               
Mutatie Algemene reserve 20.955      10.653     

41.014      75.104      

Personele bezetting (beheer+activiteiten)
fte. Vast in dienst 0,8             
fte. Tijdelijke in dienst 0,9             
fte. Inhuur 4,1             

totaal personele bezetting 5,8             
Aantal vrijwilligers 5                
fte.vrijwilligers 0                
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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 

Investeringen welke geheel zijn afgeschreven, zijn niet opgenomen.

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.

 8
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Stichting Third Space

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

  31-12-2021   31-12-2020

2 Vorderingen

Debiteuren
Nominale vordering debiteuren 22.066            7.090              

22.066            7.090              

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting 24.626            15.251            

24.626            15.251            

Overige subsidieverstrekkers en bijdragen
Fonds 21 6.250              -                     
Ammodo -                     3.500              
BankGiro Loterij Fonds -                     5.450              

6.250              8.950              

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen                      -               1.100 
Borg/waarborgsom 976                 2.488              
Overige vorderingen 1.276              673                 

2.252              4.261              

3 Liquide middelen

Kas 414                 361                 
Abnamro, rekening-courant 27.231            2.398              
Triodos Bank, rekening-courant 62.887            54.180            
Triodos Bank, spaarrekening 175.088          140.012          

265.620          196.951          

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2021

4 Eigen vermogen

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

31-12-2020 saldo 2021 31-12-2021

Algemene reserve 87.026         20.955           107.981         
Bestemmingsfonds FPK 25.000         10.439-           14.561           
Bestemmingsreserve FPK -                   25.000           25.000           
Bestemmingsreserve COVID-19 40.000         34.897           74.897           
Bestemmingsreserve Rizoom 24.399         24.399-           -                     
Bestemmingsreserve Washing Hands -                   5.000             5.000             
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Platform Dialogical Art 10.000         10.000-           -                     

186.425       41.014           227.439         

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.

Bestemmingsfonds FPK
Het aandeel in het resultaat van de subsidie van Fonds Podium Kunsten ten opzichte van de totale baten,
dient toegevoegd te worden aan het bestemmingsfonds FPK.

Bestemmingsreserve FPK
Het bedrag in het bestemmingsfonds FPK voortkomend uit het niet geheel realiseren van de subsidiable 
prestaties in de afgelopen subsidieperiode, dient omgezet te worden in een bestemmingsreserve FPK.

Bestemmingsreserve COVID-19
Van de ontvangen aanvullende subsidie meerjarige Covid -19 van het Fonds Podium Kunsten is een deel
in 2021 gebruikt, het resterede bedrag wordt opgenomen in een bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Rizoom
De bestemmingsreserve Rizoom uit 2020 is geheel gebruikt.

Bestemmingsreserve Washing Hands
Vanwege Covid-19 is het project Washing Hands nog niet geheel uitgevoerd, voor het deel van de subsidie
dat nog niet besteed is, wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Platform Dialogical Art
Het project Platform Dialogical Art is in 2021 gerealiseerd, derhalve valt de bestemmingsreserve vrij.
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vervolg toelichting op de balans per 31 december 2021

  31-12-2021   31-12-2020

5 Langlopende schulden

Voorschot FPK 50.195            -                     

50.195            -                     

6 Kortlopende schulden

Schulden op leveranciers
Crediteurensaldo 22.708            4.793              

22.708            4.793              

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 2.262              1.958              
Nog te betalen pensioenpremie 755                 496                 

3.017              2.454              

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering accountantskosten 3.750              5.300              
Reservering vakantiegeld 2.879              2.242              
Vooruitontvangen bedragen 1.800              -                     
Nog te betalen bedragen 9.027              31.289            

17.455            38.831            

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 (exclusief indexatie).

Gebeurtenissen na balansdatum

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

TOELICHTING FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

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

2021 Begroting FPK 2020

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 Conversation 19.480             27.390             
Uitkoop Rizoom 13.825             -                      
Uitkoop Dying Together 36.191             -                      
Uitkoop Were Should we Begin 8.950               27.027             

78.446              70.513            54.417              

1b Publieksinkomsten buitenland
Uitkoop Building 42.117             16.250             
Uitkoop Were Should we Begin 44.550             17.490             

86.667              81.450            33.740              

3 Coproductiebaten
Kunstencentrum BUDA, Building Conversation               10.000               10.000 
Peter Aers, A Curse Poem 600                  -                      
Academie voor Bouwkunst, Building                        -               20.000 
Theaterfestival Boulevard, Washing Hands                        -               13.000 

10.600              11.750            43.000              

4 Overige directe inkomsten
Overige directe inkomsten Building 7.775               40.600             
Overige directe inkomsten Dying Together 3.040               630-                  
Overige directe inkomsten Where Should we Begin 1.097               688                  

11.912              28.493            40.658              

5 Overige indirecte inkomsten
Overige indirecte inkomsten                 7.661                        - 

7.661                -                      -                       
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2021

2021 Begroting FPK 2020

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

-                       -                      584                  

6 c Overige subsidies uit private middelen
Bank Giro Loterij, Rizoom 50.000             -                      
Fonds 21, Rizoom 25.000             -                      
VSB fonds, Rizoom 25.000             -                      
Fonds 21, Dying Together -                      3.554-               
Bank Giro Loterij, Building -                      25.000             
Bank Giro Loterij, Where Should we Begin -                      5.450               

100.000            83.750            26.896              

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten
Fonds Podiumkunsten             204.996             244.751 
Fonds Podiumkunsten aanvullend COVID-19 71.000             71.000             

275.996            219.932          315.751            

10 Meerjarige subsidie Gemeente Amsterdam
Amsterdams Fonds voor de kunst -                      84.874             

-                       -                      84.874              

12 Overige bijdrage uit publieke middelen
UWV, inzake NOW 6.119               -                      

6.119                -                      -                       

Beheerslasten

1 Personeelslasten
Artistieke leiding 13.756             12.519             
Zakelijke leiding 50.700             62.957             
Zakelijk assistent 3.652               -                      
Publiciteit 19.649             4.192               
Overige honoraria 1.277               3.485               
Overige personeels kosten 1.535               777                  

90.568             91.418            83.930             

Totaal beheerslasten personeel 90.568             91.418            83.930             
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2021

2021 Begroting FPK 2020

2 Materiële lasten

Huisvestingskosten
Huur kantoor 4.986               6.404               
Opslag 12.617             15.224             
Inrichting en onderhoud 357                  226                  

17.960             20.440            21.855             

Kantoorkosten
Kantoormaterialen 139                  26                    
Telefoon 158                  -                      
Verzekeringen 2.967               1.689               
Contributies/abonnementen 2.505               3.336               
Vergaderkosten /sejour 516                  101                  
Representatie 129                  1.203               
Bestuurskosten 2.119               927                  
Automatisering 3.736               652                  
Reis- en verblijfskosten 1.785               2.106               
Accountants- en advieskosten 6.690               5.075               
Administratiekosten 6.573               6.111               
Overig kantoorkosten 2.134               961                  

29.450             28.078            22.186             

Algemene publiciteitskosten
Advertentie -                      182                  

-                      2.000              182                  

Totaal beheerslasten materieel 47.410             50.518            44.222             

4 Personele lasten

Voorbereiding
Artistiek leider 65.631             67.588             
Artistiek team 6.522               165                  
Gespreksleiders 1.108               6.807               
Cast 4.204               2.553               
Uitvoerend personeel -                      425                  
Projectleider /Productie 57.371             71.598             
Techniek -                      958                  
Publiciteit 11.040             37.958             
Overige honoraria 10.713             5.134               

156.589           137.310          193.185           
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vervolg toelichting functionele explotatierekening over 2021

2021 Begroting FPK 2020

Uitvoering 
Artistiek leider 46.841             25.038             
Artistiek team 9.271               24.343             
Gespreksleiders 21.590             36.178             
Cast 18.560             13.002             
Projectleider /Productie 30.458             39.504             
Techniek 9.268               2.590               
Overige honoraria 2.694               3.080               

138.682           149.305          143.734           

Totaal activiteitenlasten personeel 295.271           286.615          336.919           

5 Materiële lasten

Voorbereiding
Locatiekosten/ Huur ruimtes 3.620               1.834               
Materiaal ruimtes 26.139             12.452             
Techniek -                      21                    
Catering publiek 589                  -                      
Reis, verblijf en transport 8.833               5.614               
Cooproductiebijdrage 19.000             -                      
Overig voorbereidingskosten 310                  480                  

58.491             20.250            20.401             

Uitvoering
Materiaal ruimtes 2.807               1.099               
Locatiekosten/ Huur ruimtes -                      1.868               
Techniek 40                    178                  
Reis- en verblijfkosten 15.311             11.152             
Transportkosten 12.254             6.082               
Catering publiek 2.063               7.850               
Auteursrechten -                      624                  
Premiere kosten 76                    -                      
Overig uitvoeringskosten 694                  1.749               

33.245             42.702            30.603             

Specifieke publiciteit
Publiciteit producties/voorstellingen 11.401             9.756               

11.401             21.250            9.756               

Totaal activiteitenlasten materieel 103.137           84.202            60.760             
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Model III | Prestaties van producerende instellingen 2021

Producties 2021 Begroting FPK 2020

Nieuwe producties 5 1 2

Reprises Productie 9 8 7

Nieuwe Co-producties 1 1 0

Reprise Co-producties 1 2

Totaal aantal producties 16 10 11

Bezoekers per categorie 2021 Begroting FPK 2020

Nieuwe producties 949 195

Reprises Productie 840 2647

Nieuwe Co-producties 186 0

Reprise Co-producties 700 680

Totaal aantal bezoeken 2675 0 3522

Regionale spreiding van voorstellingen/ concerten 2021 Begroting FPK 2020

Noord 25 15 24

Oost 1 10 3

Midden 0 10 9

West 0 8 2

Zuid 2 8 48

Amsterdam 8 40 66

Rotterdam 0 7 6

Den Haag 0 1 1

Utrecht 23 11 0

Buitenland 65 60 39

Uitvoeringen alleen online 30 62

Totaal aantal uitvoeringen 154 170 260

Waarvan in standplaats 8 40 66

Waarvan schoolvoorstellingen 1 9 28

Regionale spreiding van bezoekers 2021 Begroting FPK 2020

Noord 261 35

Oost 30 48

Midden 0 148

West 0 33

Zuid 14 601

Amsterdam 193 1523

Rotterdam 0 24

Den Haag 0 0

Utrecht 576 0

Buitenland 1094 1300 192

Uitvoeringen alleen online 507 918

Totaal aantal bezoekers 2675 5400 3522

Waarvan in standplaats 193 1523

Waarvan schoolvoorstellingen 20 270 349
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Aanvullende gegevens bezoekers 2021 Begroting FPK 2020

Reguliere voorstellingen 2655 5400 3173

Schoolvoorstellingen 20 270 349

Totaal 2675 5400 3522

Waarvan betalend (reguliere voorstellingen) 483 2400 294

Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen) 2172 3000 2879

Overige activiteiten 2021 Begroting FPK 2020

Educatieve activiteiten 5 2

Inleidingen 3 0

Anders/ overige (toe te lichten in verslag) 14 1 13

Totaal 22 15
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Model IV | Speellijst 2021
Productie Datum Plaats Bezoekers Speelbeurten
A Curse Poem 11 tm 20 jun Festival Almost Summer, Kortrijk, Belgie 99 7
A Curse Poem 23, 24 en 26 sep Loods 20, Gent, Belgie 43 4
A Curse Poem 1 tm 3 okt Loods 20, Gent, Belgie 44 3
Building Conversation 5-mrt De KAZERNE, Amsterdam 25 1
Building Conversation 26 en 31 mei Tolhuistuin, Amsterdam 15 2
Distant Thoughts 10 feb tm 2 jun Digitaal 180 6
Dying Together/Futures 24-mei De Nieuwe Liefde, Amsterdam 0 1
Dying Together/Futures 5 tm 7 jun BASE festival, Milaan, Italie 0 3
Dying Together/Futures 25 en 26 jun Studio National Theater, Mannheim, Duitsland 0 2
Dying Together/Futures 6-jul ZID Theater, Amsterdam 24 1
Dying Together/Futures 23 aug tm 1 sep Stadsschouwburg Utrecht, Utrecht 576 23
Dying Together/Futures 21 en 22 nov Jonge Harten Theater Festival, Groningen 0 5
Gesprek zonder woorden 19 en 20 jun Sanafest festival, Noorwegen 22 2
Gesprek zonder woorden 7-okt Festival City of Women, Ljubljana, Slovenie 13 1
Het Onmogelijke Gesprek 8 tm 22 jan Digitaal 32 3
Het Onmogelijke Gesprek 8-sep PARTS, Brussel, Belgie 43 1
Het Onmogelijke Gesprek 22-sep Universiteit Gent, Belgie 11 1
Impossible Conversation on 8 jan tm 15 jul Digitaal 207 20
Impossible Conversation on 6 tm 8 okt Festival City of Women, Ljubljana, Slovenie 27 3
Impossible Conversation on 14-okt Digitaal 88 1
Parlement van de Dingen 25-apr Kunstencentrum Vooruit, Gent, Belgie 0 1
Parlement van de Dingen 19 en 20 jun Oslo Internasjonale Teater Sanafest, Noorwegen 20 2
Parlement van de Dingen 22-sep Dienstencentrum Ledeberg, Belgie 11 1
Parlement van de Dingen 7 en 8 okt Festival City of Women, Ljubljana, Slovenie 29 2
Parlement van de Dingen 16-dec KABK Belgie. 0 1
Parlement van de Dingen op school 15-apr Amsterdam 20 1
Samen Denken 9-sep PARTS, Brussel, Belgie 36 1
Samen Denken 6 en 8 okt Festival City of Women, Ljubljana, Slovenie 16 2
Social Dreaming 28-aug Festival Abendland, Neustadt, Duitsland 43 1
The past the pandemic and the future 11-sep Festival Matchbox, Weinheim, Duitsland 31 1
Watched and Seen 18 en 19 aug BLVRD, 's-Hertogenbosch 14 2
Watched and Seen 20 en 21 aug Noorderzon Performing Arts Festival, Groningen 26 2
RIZOOM 24-sep Het 4e Gymnasium, Amsterdam 12 1
RIZOOM 28-okt Jonge Harten Festival, Ter Apel 14 1
RIZOOM 6 tm 14 nov De Oude Aardappelmeelfabriek, Ter Apel 61 5
RIZOOM 19 tm 24 nov Jonge Harten Festival, Ter Apel 148 11
Washing Hands 11 tm 16 jun BASE, Milaan, Italie 184 6
Washing Hands 17 en 27 jun Nationaltheater Mannheim, Duitsland 246 11
Washing Hands 22-jun Festival Kaap, Brugge, Belgie 24 1
Washing Hands 8 met tm 26 jun Sint Janshospitaal, Brugge, Belgie 152 8
Washing Hands 6-nov Tropentheater, Amsterdam 94 1
Witte vlak 12-feb De KAZERNE, Amsterdam 15 1
Witte vlak 6-jul Stationsplein, Nijmegen 30 1

2675 154

educatieve activiteit
Building Conversation 19-feb Digitaal 15 1
Building Conversation 25 en 26 feb Digitaal 30 2
Building Conversation 4-mrt Digitaal 15 1
Impossible Conversation on 18-feb Digitaal 15 1

75 5
lezing of inleiding
Building Conversation 18-feb Digitaal 250 1
Building Conversation 21-jun Digitaal 20 1
Watched and Seen 2-sep Melkweg, Amsterdam 40 1

310 3
overig
Watched and Seen 23-sep Odeon, Zwolle 16 1
Impossible Conversation on 12-feb Digitaal 15 1
Building Conversation 9 tm 18 jul Santarcangelo, Italie 200 10
Building Conversation 16-sep LUX, Nijmegen 18 1
Building Conversation 13-dec Tolhuistuin, Amsterdam 0 1

249 14
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