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Inleiding 
 
Het jaar 2018 staat in het teken van afsluiten en opnieuw beginnen.  
Ostade A'dam sluit na 35 jaar haar deuren aan de Van Ostadestraat. Met een ‘burning 
down the house’ –event krijgt dat verleden een ritueel einde.  
Na de sluiting volgt de letterlijke ontmanteling van het theater. Dan volgt een 
zomerperiode met de fysieke verhuizing naar de nieuwe locatie aan het Cullinanplein.   
 
Ostade A’dam wordt in de zomer officieel Cultureel Clubhuis Amstel, ook wel CC 
Amstel. De overgang naar de nieuwe locatie zien we als een nieuw begin. Dat is een 
belangrijke reden om ook een nieuwe naam te kiezen. 
De aanloop richting het nieuwe profiel, waarin creatief en sociaal een meer evenredig 
aandeel hebben, is in gang gezet door de nieuwe directie die vanaf 2013 de koers van 
de organisatie wijzigde. Naast programmering werden ook eigen projecten een vast 
onderdeel van de werkzaamheden. Ostade A'dam ontwikkelde zich tot een cultuurhuis: 
met professionele programmering én geworteld in de sociale structuren van de wijk. 
Het team is gedreven en enthousiast over haar koers en merkt dat het steeds meer 
medestanders om haar heen verzamelt: publiek, makers en organisaties slaan en 
sluiten aan om mee te doen.  
 
De pay-off is Podiumland van zuid. Gebaseerd op de doelstelling om bij te dragen aan 
een inclusieve maatschappij stichten wij van CC Amstel ons eigen land. Openheid en 
tolerantie vormen het uitgangspunt bij onze manier van werken. Het vertaalt zich in 
de huisstijl en logo en diverse communicatiemiddelen. Het nieuwe land krijgt 
onderweg vorm, samen met ons volk: de cultuurmakers. Dat volk is om ons heen, 
sommigen kennen we, anderen mogen we nog vinden. We zijn blij met de 
samenwerking met onze nieuwe samenlevingspartner: de Oba.    
 
We richten een nieuwe stichting op onder welke de horeca geëxploiteerd gaat worden.  
 
Naast het reguliere werk van Ostade A'dam is in 2018 veel energie gegaan naar de 
vormgeving van en aanstaande verhuizing naar het nieuwe cultuurhuis, zoals het 
casco en de inbouw, en daarbinnen de samenwerking met de OBA.  
De positionering van Ostade A'dam heeft intern veel aandacht gekregen. Zo is er 
doorgewerkt aan de missie en visie en werd begonnen met de programmering en 
verhuur van de nieuwe locatie. Het bestuur en personeel hebben hier een grote extra 
daadkracht aan de dag gelegd. 
Hierbij moesten we accepteren dat de geplande opening per 1 september moest 
worden uitgesteld omdat de bibliotheek en het voorhuis sterk vertraagd werden 
opgeleverd.  
 
Zoals gezegd, was het jaar 2018 er een van sluiten, verhuizen en opnieuw beginnen. 
Dat maakt de prestaties van de stichting op het vlak van voorstellingen en 
publieksbereik slecht vergelijkbaar met voorgaande jaren en ook de potentie van de 
nieuwe locatie is, in de korte tijd dat die voorzichtig operationeel is, nog maar beperkt 
zichtbaar.  
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Toch realiseerde CC Amstel op haar nieuwe locatie 103 voorstellingen in een 
tijdsbestek van iets meer dan drie maanden. We behaalden met minder voorstellingen 
over het hele jaar 2018 meer bezoekers dan in 2017.  
 
Financieel sluit Ostade A’dam/CC Amstel 2018 af met een klein negatief resultaat.  
 
We kunnen stellen dat theatermakers, publiek en medewerkers zeer enthousiast zijn 
over de nieuwe zaal en de gehele locatie en dat de stad Amsterdam, en in het bijzonder 
stadsdeel Zuid, daarmee een prachtig nieuw Cultuurhuis rijker is. 
 
We zijn er trots op dat we in 2018 het langverwachte CC Amstel mochten realiseren; 
een mooi, sfeervol, technisch tiptop geoutilleerd theater met studio, café-restaurant en 
bibliotheek. Onze bijzondere dank gaat uit naar Stadsdeel Zuid, de collga’s van de Oba 
en alle ontwerpers, adviseurs en leveranciers die dit tot een prachtig gebouw hebben 
gemaakt. 
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1. Inhoudelijk verslag 
 
1.1 Missie en kernwaarden 
In verschillende sessies werkten bestuur, directie en personeel aan het aanscherpen 
van de visie en missie van Ostade A’dam. De nieuwe naam van onze locatie is een 
vertaling van dit resultaat: Cultureel Clubhuis Amstel. 
 
Missie 
CC Amstel is een ontmoetingsplaats voor theater, muziek en cultuur. Met onze passie 
voor podiumkunsten brengen we de verbeelding aan de macht en voeden we het talent 
van morgen. Vanuit de gedachte dat kunst de geest voedt en de samenleving verrijkt. 
Door mensen te raken en een vonk te creëren stimuleren we actief burgerschap. 
 
 Actief burgerschap 
Wij maken ons Clubhuis en programma samen met de buurt. We faciliteren ontmoeting 
en dialoog. We betrekken buurtbewoners bij activiteiten en helpen zo hun draagkracht 
te vergroten. We geloven dat een creatieve en artistieke impuls het vermogen bij 
mensen vergroot om buiten gevestigde denkkaders te treden en nieuwe zienswijzen of 
gedragswijzen te ontwikkelen. Het gaat ons bij actief burgerschap met name om de 
verbindende competenties zoals erkenning van verschil, respect, wederzijds 
vertrouwen, acceptatie van onzekerheid en reflexiviteit. Omdat onvoorwaardelijk, 
vrijdenkend en oprecht zoekend naar contact inspirerend en voedend is. 
 
 Voor wie 
We zijn er voor mensen die graag breder naar de werkelijkheid willen kijken. Wat ons 
betreft betekent dat voor iedereen en voor alle leeftijden. Wij zijn er juist ook voor 
mensen die denken ‘dit is niet voor mij’.  Om hen te bereiken doen we extra ons best. 
 
Kernwaarden 
 Alert 
We zijn nieuwsgierig en hebben voelsprieten voor trends, alternatieve structuren en 
urgente ideeën. We hebben een scherpe blik op buitengewone buurtinitiatieven, onze 
partners in de buurt, de cultuursector en daarbuiten. Zo kennen we de nieuwste 
ontwikkelingen en zij kennen ons. Onze reactiesnelheid is kort. 
 
 Rebels 
We organiseren out of the box activiteiten en eigenzinnige programma's waar 
vraagtekens mee gezet kunnen worden. We schudden. We duwen. We schuren. We 
wrijven. We pleasen. We teasen. We houden onze bezoekers scherp. 
 
 Creatief 
Als avonturier kijken we uit naar onbekende gebieden, unieke eigenschappen en nieuw 
talent. Creativiteit is voor ons een houding. We putten inspiratie uit betrokkenheid, 
excellentie en improvisatie. Oprecht contact dat inspireert en voedt. 
 
Kernmethoden 
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 Kwaliteit 
Ons programma is gevarieerd en voor een brede doelgroep. De programma's weten het 
publiek te bereiken en spreken de toeschouwers op meerdere manieren aan. De 
voorstellingen die we laten zien en produceren reflecteren onze houding tot de 
(leef)omgeving. Zowel producties als programma's zijn onderscheidend. Naast het 
artistieke product staat kwaliteit in onze organisatie ook voor de aandacht voor elkaar 
als medewerkers, als makers en publiek. 
 
 Verbinden 
We verbinden theater met buurt, artistiek met maatschappelijk, lokaal met globaal, 
vertrouwd met experimenteel. De gemêleerde stad is voor ons een gegeven. Actief 
zoekend naar de ander en het anders, is aanleiding tot nieuw ondernemerschap, visies 
en inzichten. Samenwerkings-verbanden geven burgers en makers de ruimte en het 
draagvlak om het podium te ontwikkelen. 
 
 
Doelstellingen 

1. Toegankelijk zijn voor iedereen, alle leeftijden 
2. Een veelzijdig, artistiek kwalitatief aanbod van podiumkunsten bieden 
3. Bezoekers verbinden met ons aanbod en actieve participatie stimuleren 
4. Een locatie zijn voor buurtinitiatieven en programma’s op maat maken 
5. Duurzame samenwerkingen met andere buurtorganisaties opbouwen en 

onderhouden 
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1.2 De Overgang 
In 2018 speelde het bouwproces, de inbouw, de vormgeving en inrichting van de 
ruimtes  en natuurlijk de sluiting, verhuizing en in gebruik name van de nieuwe 
ruimte een belangrijke rol in de focus van de organisatie.  
 
Oplevering casco 
Na enige uitstel wordt het casco mediomaart 2018 opgeleverd.  
Vanaf dat moment kan er met de inbouw gestart worden.  
 
Inbouw 
CC Amstel doet de inbouw van zaal, studio en kleedkamers in eigen beheer. Ze werkt 
hiertoe samen met het Project Managment Bureau en adviesburo PBTA. In de periode 
april-juni vindt het aanbestedingstrajectplaats voor de inbouw van theaterzaal en 
studio. Op vijf terreinen wordt aanbesteed: stoffering, trekwerk, licht, geluid en 
tribune.  
De theater-technische inbouw verloopt voorspoedig en is op 1 augustus gereed. Op 15 
augustus vindt de eerste voorstelling in CC Amstel plaats in het kader van het 
Grachtenfestival.  
 
Inbouw Oba en foyer 
Vanaf april 2018 start dit traject. Eind mei worden de activiteiten gestaakt. Enerzijds 
blijkt er een juridisch hiaat te bestaan in de bestemming van het pand (de bestemming 
Bibliotheek ontbreekt) anderzijds blijken budgetten niet toereikend bij het uitvragen 
van de markt. De aantrekkende bouwmarkt eist zijn tol. Met vereende krachten wordt 
het proces weer vlotgetrokken, met wel een uitstel van opening tot gevolg. 
Een ander knelpunt is de stroomvoorziening: het trafohuis kanniet worden 
aangesloten als gevolg van een grote stroomstoring eerder dat jaar in Amsterdam. Er 
kan gelukkig worden doorgewerkt op stroom van de bouwer.  
 
Gebruiksvergunning 
De bouw en ingebruikname van het nieuwe theater, bibliotheek en foyer brengt nog 
een aantal zaken met zich mee. Zo moet er, om in het gebouw voorstellingen te kunnen 
geven, een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Dit betreft een aparte aanvraag 
omdat het, op moment van aanvraag, maar een deel van het gebouw betreft. In de rest 
van het gebouw wordt nog druk gebouwd. Deze vergunning wordt afgegeven. 
 
OBA en CC Amstel  
De samenwerking krijgt op verschillende vlakken vorm. Allereerst is er regelmatig 
overleg over de inbouw van de foyer en kantoorruimte. Dit is een gezamenlijk 
inspanning waarbij de Oba de uitvoering onder haar hoede neemt. Dit wordt 
gecombineerd met de inbouw van de bibliotheek.  
Er zijn diverse overleggen over het gehele bouwproces.  
Daarnaast vinden diverse overleggen plaats over het samenwerkings- en huurcontract. 
 
Ook zijn er gesprekken over de inhoudelijke samenwerking. We hebben in het najaar 
de eerste gezamenlijke programmering met De spin Anansi voor de jeugd. Met de 
voorstelling Ziel/Rouh blazen we bezieling in de samenwerking en vele medewerkers 



 6 

van beide organisaties wonen de voorstelling bij. Salon op Zuid is een voor de 
handliggend programma voor samenwerking: muziek en literatuur. Per 10 december 
verhuisd de bibliotheek definitief naar CC Amstel.  
 
Naamgeving 
De bibliotheek besluit de naam van CC Amstel te volgen. Ze noemt deze vestiging Oba 
CC Amstel.  
 
CC Amstel Podiumland van Zuid  
Onder deze titel heeft het Ostade zich omgevormd tot buurtaccommodatie. Het Fonds 
Cultuurparticipatie roept een regeling in het leven onder de titel ‘Mee Maak Podium’.  
Op basis van onze filosofie en werkwijze dienen wij een aanvraag in.  
Deze wordt voor een periode van 2 jaar (vanaf 2019) gehonoreerd. 
 
Horeca 
Een andere vergunning die (opnieuw) verkregen moet worden is de horecavergunning.  
 
Op het moment van ingebruikname van de zaal en studio is het voorhuis nog niet 
gereed. We lossen dit op door een alternatieve  infrastructuur voor kassa, bar en 
kaartverkoop te ontwikkelen: de campingformule. Het publiek komt via het loading 
dock naar binnen en treft daar de theaterkassa en de bar. Van daar gaat men via 
backstage de zaal in. Het publiek vindt dit over het algemeen prima. 
We richten de ruimte in met bankjes en stoelen uit het Ostade en we krijgen mobiele 
kapstokken van de Oba. De betonnen wanden beplakken we met affiches en zo ziet het 
er best knap uit. De bar is een alcoholvrije bar. Dat maakt dat het publiek vaak kiest 
om de afterparty elders voort te zetten. De kassa heeft geen netwerk dus we kunnen 
alleen contante kaartverkoop doen.  
Op een gegeven moment wordt het kouder en dan wordt het langzaamaan minder 
aangenaam. 
De oplevering van de foyer op 1 november komt dan ook geen dag te vroeg.  
Op zaterdag 3 november kunnen we de première in CC Amstel in onze nieuwe foyer 
vieren met een voorstelling van de Diamantfabriek.  
  
Andere gevolgen van de vertraging 
We organiseerden een sponsorevent. Helaas verbood op het laatste moment de 
opzichter ons toegang tot het op dat moment niet affe gebouw met een groep. Hierdoor 
waren we gedwongen het sponsorevent te cancellen.  
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1.3 Activiteiten 
Ostade A'dam is een belangrijk podium in de buurt voor jeugd- en jongerentheater. 
Daarnaast specialiseerde Ostade A’dam zich de afgelopen jaren in hedendaags 
muziektheater en maakt ook dans onderdeel uit van de programmering. Daarnaast 
produceerden we in 2018 wederom verschillende eigen projecten. Hierbij richten we 
ons in het bijzonder op partners en publiek in de buurt. 
 
Jeugd 
Ostade A'dam programmeert al 30 jaar kwalitatief hoogstaand jeugdtheater in de 
buurt. Wij programmeren voor de jeugd, omdat wij geloven in de kracht van de eerste 
theaterervaring in een intieme zaal, dicht bij huis. Wij voorzien in een grote behoefte 
van de omliggende buurt, waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen en veel 
basisscholen, kinderopvanginstellingen en crèches gevestigd zijn. Veel kinderen die 
naar de opvang gaan, gaan zelden of nooit met hun ouders naar theater. Door actief en 
persoonlijk doelgroepenbeleid en een speciaal tarief te hanteren voor de kinderen uit 
de opvang zorgen we ervoor dat ook deze kinderen een theaterervaring kunnen 
beleven.  
 
Samenwerking Het Kleine Theater 
Het Kleine Theater brengt familievoorstellingen voor kinderen vanaf drie jaar. De 
makers bouwen hun voorstellingen zo op dat kinderen tot acht jaar er een leuke 
ochtend of middag aan hebben. Zij leggen zich toe op het bewerken van sprookjes. 
Hoewel ze het verhaal in tact laten geven ze er een draai aan waardoor het sprookje 
zowel leuk als spannend kan zijn. Bijzonder is dat zij een bepaalde voorstelling een 
langere periode spelen, zodat zij bijvoorbeeld in totaal acht keer dezelfde voorstelling 
in Ostade A'dam spelen. We begonnen hiermee in september 2013 en het slaat aan. 
Kinderen (en ouders) komen graag en vaak terug, het herhaalbezoek is groot. Het 
Kleine Theater verzorgt vooral de jeugdprogrammering op de woensdagmiddag en op 
zondagochtend en -middag.   
 
In 2018 speelde Het Kleine Theater 35 opvoeringen van acht verschillende 
voorstellingen: Een Wintersprookje, Hans & Grietje, Assepoester, Het Zigeunermeisje, 
Rapunzel, Het Meisje met de Zwavelstokjes en Sneeuwwitje.  
 
Festivals 
Naast de reguliere voorstellingen van Het Kleine Theater bundelen we het andere 
jeugdaanbod in kleine festivals: Verhalen in de Herfst, Kerst in Ostade en Sprookjes in 
de Krokus. Op die manier zetten we de beschikbare middelen, mankracht en 
publicitaire inspanningen zo efficiënt mogelijk in.  
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Voor scholen in het basisonderwijs verzorgt Ostade A'dam een exclusief aanbod. Deze 
samenwerking continueerden en intensiveerden we in 2018: alle kinderen van groep 1 
t/m 7 kregen een voorstelling op maat, inclusief een educatietraject.  

Normaal presenteren diverse scholen als De Derde Dalton, Avonturijn en Springstok 
hun groep 8 voorstellingen in ons theater. Omdat Ostade al midden juni haar zaal 
moest sluiten kon dat dit jaar geen doorgang vinden.  
 
In 2018 realiseerden we in totaal 71 jeugdvoorstellingen. Hiermee bereikten we in 
totaal 5268 bezoekers. De gemiddelde zaalbezetting was 80%, navenant hetzelfde als 
in 2017.  
 
Jongeren 
Go!Go!Go! 
Go!Go!Go! vormt de basis van onze jongerenprogrammering. Dit concept kent een 
Friday (2x per jaar) en krijgt verbreding in het Go!Go!Go! Festival (1x per jaar, drie 
dagen). 
 
De redactie, bestaande uit Ostade A’dam en het Poldertheater, selecteert de 
presentaties. Via samenwerkingspartners zoals Like Minds, Lost Project, de 
vooropleiding van het Conservatorium, IVKO, het Amsterdams Lyceum, 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en het Art en Entertainment College, komen we in 
contact met geschikte acts uit verschillende disciplines.  
 
Samenwerkingen 
Naast Go!Go!Go! intensiveerden we op het gebied van jongerenprogrammering het 
contact met Poldertheater. Zij speelden de laatste voorstellingen van Mariken van 
Nieumeghen, in oktober ging hun nieuwe voorstelling Orlando in première. Naast vrije 
voorstellingen speelden zij van deze voorstelling veel besloten schoolvoorstellingen 
voor middelbare scholen uit heel Amsterdam.  
Ook continueerden we de samenwerking met LostProject van Priscilla Vaudelle en Tim 
van den Heuvel. Naast hun inbreng bij Go!Go!Go! brachten zij ook dit jaar een 
bijzonder project van Man Down. De voorstelling toont acht jonge mannen die het 
onderwerp man zijn anno nu bespreken. Met een grootstedelijk samengestelde cast 
bedient deze groep een vooral jong volwassen publiek. 
Bouwhekken vormen een kooi, het publiek erom heen. Een intrigerende, harde maar 
liefdevolle voorstelling. 
 
Een andere bijzondere voorstelling was Rauw van poetrycircle Nowhere in regie van 
Priscilla Vaudelle. Twee sfeervolle uitverkochte avonden in een dampend Ostade.  
 
In 2018 werkten we ook weer samen met Combiwel, waarmee we diverse 
maatschappelijke jongerenprojecten realiseerden. Wederom boden we plaats aan de 
JTSZO (Jeugdtheaterschool Zuid-Oost). Margot Zwiers bracht met haar stichting 
AchterdebergProducties Since I see myself overthere, een indrukwekkende theatrale 
performance door blinde, 'slechtziende' en 'goedziende' spelers over de macht van het 
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zicht. De voorstelling ging in Ostade in première.  
 
We realiseerden in 2018 in totaal 40 voorstellingen/avonden voor en door jongeren. 
We bereikten 3243 jongeren. De gemiddelde zaalbezetting van het jongerenaanbod 
was 81. 
 
Volwassenen 
Muziekprogrammering 
 
We zetten de langdurige samenwerking met het New European Ensemble voort, een in 
2008 in Nederland opgericht ensemble bestaande uit jonge, toegewijde en 
gepassioneerde musici uit heel Europa. Vier jaar geleden startten zij in Den Haag in 
Salon Branoul, fantasievolle programma’s waarin muziek en literatuur samenkomen. 
Deze programma’s zijn sinds december 2016 in Ostade A’dam te zien. Ook in 2018 was 
Salon op Zuid maandelijks te zien.  
De combinatie muziek en literatuur maakt het programma zeer geschikt voor een 
gecombineerde programmering met de Oba. 
 
De muziekactiviteiten culmineren elk jaar in Muziektheaterdagen A’dam, hét 
muziektheaterfestival van Amsterdam. Dit zes dagen durende festival was een succes. 
Hoogtepunten waren de voorstellingen What the Waf en Het Kanaal. 
De bijzondere avond Carmen vs Carmen rondde het festival af. 
De theaterkrant schreef hierover: 'De tegenstelling tussen deze twee Carmens is totaal, 
muzikaal en inhoudelijk. Ik vond het een spannende avond. (Max Arian). 
 
Net als voorgaande jaren ondersteunde het Fonds Podiumkunsten de 
muziekprogrammering. In totaal waren er 48 muziek(theater)voorstellingen en 
concerten te zien, bezocht door in totaal 2498 mensen. Een zaalbezetting gelijk aan die 
van 2017, maar met iets minder concerten. 
 
Ostade/CC Amstel zal in dit jaar 239 activiteiten ondernemen. Hiervan zijn 200 
voorstellingen. 
Belangrijke voorstellingen zijn premières van onder andere Rauw (poetrycircle 
Nowhere), Black Angels (Ragazze Quartet), Orlando (poldertheater), La Voix humaine 
facetime (Ekatharina Leventhal) 
Time and Again (House of Makers), Een Kersentuin (Mart van Berckel) Papia 
(Nowhere).  
We hebben in het najaar de eerste gezamenlijke programmering met de Oba :  De spin 
Anansi  en de bijzondere dans en muziektheater voorstelling Ziel/Rouh.  
 
Mime – coryfee Karina Hola (later dat jaar 2018 winnares van de Theo d’Or) brengt de 
première van Another Night’s Mess.   
 
We sluiten het jaar feestelijk af met een Funky Xmas show met ruim 200(!) bezoekers 
voor de volwassenen en een serie voorstellingen van De Sneeuwkoningin (744 
kinderen en ouders) door Het Kleine Theater    
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Eigen projecten 
In het streven naar nieuwe projecten initiëren wij verschillende activiteiten. 
 
Aan Tafel! 
In november gaat onze eerste eigen productie op de nieuwe locatie in première: Aan 
Tafel! 
Smaakverhalen uit de buurt brengen een persoonlijk element van de bewoners om ons 
heen samen tot het gemeenschappelijke gevoel dat veel mensen kennen vanuit de 
vraag: hoe smaakt jouw thuis? Dit bijzondere project toont in de diversiteit de eenheid 
van onze buurt.  
Aan Tafel! is een multimediaal diner waarbij de manier waarop we eten ter discussie 
wordt gesteld. Via de onderzoeksvraag: 'Hoe smaakt jouw thuis?' zijn film- en 
documentairemaker Jasper Masthoff en theatermaker Annemarie de Bruijn op zoek 
gegaan naar diverse grootstedelijke verhalen aan de hand van verschillende 
eetculturen. De diner-gasten nemen plaats aan een diner-tafel installatie, waarbij 
beeldmonitoren de plaats innemen van placemats. 
 
Tijdens een uitgebreid vooronderzoek in de buurt zijn smaakverhalen verzameld, deze 
zijn verwerkt tot documentaire filmportretten. Zo ontstaan de voorstelling, de 
installatie en het online-platform. 
Het project wordt gefinancierd door het AFK, BankGiroLoterijfonds, Vsb fonds en het 
Stadsdeel Zuid (TKP).   
 
We tonen het in CC Amstel, maar ook op locaties om ons heen, zoals in buurthuis De 
Edelsteen of de Oba Javaplein. Het project speelt nog door in 2019 en is een 
coproductie met het Nationaal Toneel. 
 
Andere projecten 
 
Theater Na de Dam 
In 2015 was Ostade A'dam voor het eerst onderdeel van Theater Na de Dam met de 
voorstelling De Pijp in Oorlog. Het verdiepen en verpersoonlijken van de Nationale 
Dodenherdenking middels theater is het doel van Theater Na de Dam. Ostade A'dam 
wil hier een bijdrage aan leveren door speciaal rond en op 4 mei een 
theatervoorstelling te ontwikkelen over de buurt De Pijp. Niet alleen over De Pijp, ook 
met buurtbewoners en partners uit De Pijp.  In 2018 produceerden we Ze zeggen dat je 
op moet letten. opnieuw samen met PACT+, de theateropleiding van het ROC 
Amsterdam. De regie was in handen van Suze van Miltenburg.  
 
De voorstelling was onderdeel van een reeks activiteiten in het kader van oorlog en 
vrede. Hiervoor werkten we samen met verschillende partners: het 4 en 5 mei comité 
De Pijp, Theater Na de Dam, Stichting Oorlog in mijn buurt, Wijkcentrum De Pijp, de 
Oranjekerk en de partners van Cultuur Cluster Asscher (OBA, IVKO, Combiwel en de 
amsterdamse jeugdteJAtershool). Het project vond plaats rondom de nationale 
herdenking op 4 mei en sloot aan bij het initiatief Theater Na de Dam. Ook sloten we 
ons qua programmering en promotie aan bij de stille tocht en de herdenking in De Pijp 
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die liep van het Van der Hellstplein en eindigde in de Van Woustraat, beide een 
initiatief van het 4 en 5 mei comité De Pijp.  
 
Belang voor Zuid 
Ostade A’dam neemt een belangrijke positie in als podium in én voor stadsdeel Zuid. 
Het podium is dan ook de uitgelezen plek om samen met buurtbewoners stil te staan bij 
een zeer belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van De Pijp. De keuze voor locatie 
theater, maakt dat de bezoeker nog meer wordt meegenomen in de beleving van de 
verhalen.  
 
In totaal bezochten 210 mensen de voorstellingen bij een capaciteit van 240. Met een 
bezetting van ruim 88% was deze eigen productie van Ostade A'dam opnieuw een 
succes. Met name de voorstelling op de avond van de herdenking bood voor veel 
bezoekers een verrijkende ervaring die veel indruk maakte.  
 
De Versnelling van de Stad 
Met Wijkcentrum De Pijp ontwikkelden we reeks De Versnelling van de Stad. De reeks 
bestaat uit vijf edities, waarvan twee in 2017 en drie in 2018. 
De Versnelling van de Stad is een buurtprogramma over Amsterdam Zuid door Ostade 
A'dam i.s.m. Wijkcentrum De Pijp waarin toonaangevende buurtbewoners hun visie op 
de ontwikkelingen binnen het stadsdeel delen.  
Net als de twee voorgaande jaren slaan Ostade A'dam en Wijkcentrum de Pijp weer de 
handen ineen en presenteren zij een programmaserie speciaal voor de buurt. In vijf 
edities verkennen we Stadsdeel Zuid door de ogen van uiteenlopende bewoners en 
ondernemers. Via een divers programma delen onze gasten hun persoonlijke 
perspectief op de snelle verandering van de stad. Met o.a. documentaire, theater, 
muziek, poëzie en voordrachten. 
 
Bert van den Ende trapte de de eerste editie af in oktober 2017. Als voorzitter van de 
ondernemersvereniging van de befaamde Albert Cuypmarkt hoorde hij jarenlang het 
meest toonaangevende klankbord van Zuid  Deze avond stond de driehoeksverhouding 
tussen bewoners, ondernemers en (lokale) overheid centraal. De tweede editie in 
december betrof de versnelling volgens Abdou Menebhi. Als voorzitter van het Euro-
Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (Emcemo) bekeek hij het stadsdeel 
vanuit het perspectief van nieuwe buurtbewoners. Rondom  de Internationale Dag van 
de Migranten op maandag 18 december, bouwden we het programma van de avond op. 
De aansluitende edities in 2018 betreft de versnelling volgens Jantine Heuvelink, 
predikant van de Oranjekerk en Peter van Maaren,  prominente buurtbewoner van De 
Pijp. In de laatste editie blikten we terug en keken we vooruit.   
 
Het initiatief en de verschillende programma's zijn goed ontvangen, zowel door de 
achterban van het Wijkcentrum als door ander publiek. De achterban van het 
Wijkcentrum was vooral verrast door de theatrale onderdelen, waar ze veelal niet 
bekend mee waren. De eerste twee avonden trokken samen 114 bezoekers, een 
zaalbezetting van respectievelijk 75% en 60%. Een stijging van 20 tot 35% ten 
opzichte van de gemiddelde bezoekersaantallen van de laatste twee edities van 
Stemmen of Loten begin 2017.  
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En verder… 
We faciliteerden montages en presentaties voor partners in het veld. Ook gebruikten 
een aantal producenten de zaal van Ostade A'dam voor try-outs van nieuwe 
voorstellingen, zoals De Gemeenschap.  
House of Makers is een multidisciplinair makerscollectief dat in 2017 voor het eerst 
een project realiseerde in Ostade A'dam. Samen met een breed scala aan kunstenaars 
presenteerden zij in 2018 in de nieuwe zaal en foyer  een multidisciplinaire avond met 
dans, film, performance en muziek: Time and Again, stories of renewal.  
House of Makers ontwikkelt speelse, creatieve en interdisciplinaire concepten. In hun 
gecombineerde werk verkennen zij de grenzen tussen verschillende disciplines in de 
vorm van installaties, live performances en film. Dat doen ze zowel voor reguliere 
podia als voor specifieke locaties als Ostade A'dam. De makers van House of Makers 
zijn gefascineerd door de rol van de performer en zijn verhouding tot het publiek. Hun 
onderzoek in maart 2017 was vier keer te zien in Ostade A'dam. Zowel voor makers 
als voor publiek was het een groot succes. Daarom zetten we de samenwerking voort 
in 2018. 
 
In 2018 presenteren we drie edities van Sciencebattle, een in 2014 door René M. 
Broeders en Suzanne Streefland bedachte interactieve voorstelling. Een spannend 
concept waarin jonge wetenschappers van vrijwel alle universiteiten in Nederland hun 
vertrouwde laboratoria even achter zich laten om het theater in te stappen voor een 
battle. Een avond vol onderzoek, feitjes en een wetenschappelijke knipoog. De 
wetenschappers gaan op het podium de strijd met elkaar aan en dagen elkaar uit. In 
tien minuten presenteren zij hun promotieonderzoek en proberen daarbij het publiek 
ervan te overtuigen dit als beste te kunnen. Het publiek kiest aan het eind van de 
avond de winnaar en die krijgt een pot met hersenen op sterk water. De tweede editie 
in maart 2018 was een succes en krijgt een vervolg in het najaar van 2018.  
 
Kunstschooldag(en) 2018  
Twee prachtige dagen waren het, in maart 2018. Ruim zesduizend 8e-groepers met 
hun begeleiders op pad om op één dag drie verschillende kunstinstellingen te bezoeken. 
Kris kras door de stad, met het openbaar vervoer, te voet of zelfs, zoals we op 
ontvangen foto’s hebben gezien, op de fiets. Dwars door de prachtige historische 
binnenstad, langs de grachten, over de bruggen en door de vele omringende 
stadswijken, zowel binnen als buiten de ring! Een dag lang cultuur snuiven door de 
Amsterdamse 8e-groepers.  
 
Verhuur 
Zowel in het Ostade als in de drie maanden dat het nieuwe theater open was, heeft er 
verhuur plaatsgevonden. Dit betreft veel vertrouwde gasten zoals de Frank Sanders’ 
Akademie, en op de nieuwe locatie het Queens Elisabeth Theatre goup (QETC). In 
totaal verhuren we in 2018 Ostade 25 en CC Amstel 14 keer.  
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1.4 Prestaties 
In totaal trekken de activiteiten van Ostade/CC Amstel in 2018 15.294 bezoekers. Dat 
is een stijging ten opzichte van 2017 met 841. Het totaal aantal voorstellingen daalt 
van 255 naar 239. Dat is een lichte daling waarbij in acht mag worden genomen dat er 
een lange periode zonder voorstellingen is geweest (van 12 juni tot 20 september). 
 
In de periode januari–juni vinden er 136 activiteiten plaats in Ostade A’dam. Hiervan 
is 121 programma en 25 verhuur. Deze activiteiten trekken 7.875 bezoekers, 
gemiddeld 58 bezoekers. 
In de periode augustus-december vinden er 103 activiteiten plaats in CC Amstel.  
Dit betreft zowel programma, 89, als de eerste verhuringen van de nieuwe zaal, 14.  
Deze voorstellingen en verhuringen trekken samen 7.419 bezoekers, gemiddeld 72 
bezoekers.  
 
Bezoekcijfers in perspectief  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aantal voorstellingen was 239 tegen 255 in 2017.  Het aantal bezoekers nam juist 
toe van 14.453 naar 15.294, bijna gelijk aan het record uit 2015. In 2018 was de 
totale bezettingsgraad gemiddeld 54%.  
 
Het aantal jongerenvoorstellingen nam af van 55 naar 40, maar het daarbij horende 
aantal bezoekers bleef min of meer gelijk. Dat hangt samen met de benutte capaciteit 
van de nieuwe zaal.   
 
De bezoekers van ons jeugdaanbod namen een derde van het totale aantal bezoekers 
voor hun rekening. Het aantal jeugdvoorstellingen vormt ook bijna een derde van het 
totale aanbod.  
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1.5 Communicatie 
 
Nieuwe locatie, nieuwe naam 
In 2018 wordt Ostade A’dam officieel Cultureel Clubhuis Amstel, oftewel CC Amstel. De 
overgang naar de nieuwe locatie zien we als een nieuw begin. Dat is een belangrijke 
reden om ook een nieuwe naam te kiezen. Met de nieuwe naam treden we in 2018 voor 
het eerst naar buiten. De naam komt tot stand door interne sessies en sessies met 
partner Oba. Daarnaast zetten we via lokale media een oproep uit waarin we 
buurtbewoners en betrokkenen opriepen namen in te zenden.  
 
Onze pay-off van CC Amstel is Podiumland van zuid. Gebaseerd op de doelstelling om 
bij te dragen aan een inclusieve maatschappij stichten we ons eigen land. Openheid en 
tolerantie vormen het uitgangspunt voor onze manier van werken.  
 

Hoi, dit is CC Amstel 
het nieuwe podiumland van amsterdam 
elke dag staan we op en scheppen we onze wijk opnieuw, 
met een lepel, in het theater. we bouwen aan de oersoep 
waar de verbeelding ontstaat, waar het sociale belangrijk wordt. 
in CC Amstel mengen we podiumkunsten met vrienden en buren: 
het pluizig talent en het nagelscherpe, het bonk-splash- 
boem-talent en het pantoffel talent. 
onze grensposten zijn open en de ruimte is voor jou. 
wij laten het allemaal vandaag zien. 
en morgen beginnen we weer opnieuw. 

 
Nieuw merk en nieuwe vorm  
Met de nieuwe naam en pay-off vingen we aan met het bouwen van een nieuw merk en 
kreeg marketing/communicatie vorm. Dit vertaalde zich in een nieuwe huisstijl, met 
nieuw logo en diverse communicatiemiddelen. Belangrijkste communicatiemiddel is de 
nieuwe website, net als de vorige website gebouwd door NotFound uit Utrecht.  
 
Samen met huisontwerper Mariola Lopez van Lopezlab positioneerden we CC Amstel 
als het nieuwe theaterland in de stad. Een self-appointed land, maar dan open. Speels 
en grenzeloos. Elke dag staan we op en scheppen we ons wijkland, om droomland 
opnieuw. We gaan daar waar iets te delen is en verbinding ontstaat. Dat doen we vanaf 
de podiumkunsten, met vrienden en buren. Daarom bestaat onze naam uit vele 
handschriften, die we verzamelen bij bezoekers, bespelers, partners en buren. Ons 
handschrift, ons logo, wordt een wisselend handschrift. De creativiteit van allen die 
aan ons project mee werken zit erin en spat eruit. We hanteren continuiteit en 
herkenbaarheid in onze communicatie door met de rest van de visuele elementen die 
ons merk definiëren strak om te gaan. Naast het logo zijn kleur, graphics, fotografie, 
typografie en tone of voice de andere definiërende punten. 
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Een presentatie van CC Amstel in beeld is te vinden in bijlage V.  
 
Campagne branding & opening CC Amstel 
In aanloop naar de opening van CC Amstel ontwikkelden we een brandingscampagne. 
Hierin trokken we op met de Oba. Doel was het nieuwe merk OBA CC Amstel te 
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positioneren en zichtbaar te maken in de stad. We produceerden een flyer die we huis-
aan-huis verspreidden in de buurt. We werkten samen met de event curators van My 
Daily Shot of Culture, waarmee we een social media marathon ontwikkelden. Dit 
resulteerde in een totaal personenbereik van 9.660 op Facebook en 1.186 op 
Instagram. De nieuwsbrief van MdSoC, inclusief een publicatie van een blog op 
IAmsterdam, resulteerde in 450 inschrijvingen.   
 
De campagne cumuleerde in een succesvolle opening van OBA CC Amstel op 11 januari 
2019. In 2018 publiceerden diverse media in totaal tien (algemene) artikelen over CC 
Amstel, zeven hiervan verschenen in Het Parool.  
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1.6 Personeel en organisatie 
In 2018 kende het team meerdere wijzigingen. Met name de afdeling techniek werd 
maakten we klaar voor het nieuwe huis. We contracteren een eerste inspiciënt (1 fte) 
en twee andere parttime medewerkers. Tegelijk is ook afscheid genomen van twee 
medewerkers. Het jaar kent meerdere tijdelijke uitbreidingen van aanstellingen in 
verband met de transitie.  
 
De organisatie van Ostade A'dam per 1 januari 2018 
Directeur     0,7 fte (tijdelijk +0,25 tot 1 juli 2018) 
Medewerker communicatie  0,6 fte  
Medewerker verkoop   0,2 fte (vanaf 1 september) 
Medewerker productie/programma 0,6 fte 
Medewerker kantoor   0,8 fte 
Medewerker administratie  0,2 fte 
Medewerker online marketing  0,6 fte (tijdelijk +0,2 tot 1 juli +november 2018) 
Medewerker bar/kassa   0,8 fte (vanaf november fte) 
Medewerker bar/kassa   0,5 fte 
Medewerkers techniek   1,8 fte 
Medewerker techniek   1,0 fte (vanaf 1 augustus) 
   - Totaal  7,8 fte 
 
Op invalbasis: twee medewerkers techniek, bar/kassacoördinatoren en vrijwilligers.  
 
De directeur voerde functionerings- en voortgangsgesprekken met de vaste 
medewerkers. We organiseerden drie vrijwilligersbijeenkomsten, waardoor we de 
band tussen de vrijwilligers en de organisatie versterkten. Ook betrokken we de 
vrijwilligers bij het verbeteren van de service aan het publiek. Begeleiding op de 
werkvloer van de vrijwilligers viel onder de taken van de bar/kassacoördinator. 
We breiden de bar en restaurantmedewerkers uit in verband met de komst van de 
horecagelegenheid CeCe.  
 
Overlegstructuur  
Er vond wekelijks een werkoverleg plaats met alle geledingen van de organisatie. 
De directeur nam deel aan de vergaderingen van de gebruikersvereniging Ostade die 
het pand beheert en waarvan Ostade A'dam deel uitmaakt. De directeur en 
communicatiemedewerker namen deel aan overleggen met collega-culturele 
instellingen ten behoeve van belangenbehartiging en het delen van kennis, zoals het 
Marketingoverleg Amsterdamse Theaters (MOAT) en OAT. 
Zoals elders in het verslag genoemd is er regelmatig en op verschillende terreinen 
overleg geweest in het kader van de nieuwbouw, inbouw en samenwerking met de Oba, 
Stadsdeel Zuid en derden rond de bouw. 
 
Huidige en nieuwe accommodatie  
Ostade A’dam ontstond als één van de vele bottom-up initiatieven in de jaren ‘80, 
opgericht door kunstenaars en studenten. Het theater maakt al ruim 30 jaar deel uit 
van de kleinschalige culturele infrastructuur die typisch is voor Amsterdam. Deze 
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podia zijn verspreid over de stad doorgaans gehuisvest in oude gebouwen. Medio juni 
heeft Ostade A’dam haar deuren gesloten.  
 
Want na jaren van praten en plannen maken is het dit jaar echt zo ver: Ostade 
verhuist en wordt CC Amstel. Vanaf eind september organiseert CC Amstel de eerste 
voorstellingen op de nieuwe locatie. Samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam 
(OBA) gaan we in het Asscherkwartier op het voormalig Gemeentelijk Archiefterrein 
een nieuw cultuurhuis exploiteren. De afgelopen vier jaar ontwikkelden en leverden 
we met succes diverse, professionele programma's, wat leidde tot deze nieuwe stap. 
  
Op het terrein aan de Amstel, op de grens van De Pijp en de Diamantbuurt, zijn naast 
het cultuurhuis ook woningen, een hotel en een parkeergarage gerealiseerd. Een uniek 
woon-, werk- en leefgebied, waar CC Amstel niet alleen een grote zaal (154 stoelen) 
exploiteert, maar ook een studio en een café-restaurant. 
 
Medio december verhuist de Oba vanuit Cinetol naar dit Clubhuis.  
 
Uiteindelijk zal de gezamenlijke opening op 11 januari 2019 plaats hebben. 
 
Maatschappelijke functie 
Ostade A’dam/CC Amstel werkt met regulier personeel, met vrijwilligers, trainees en 
stagiairs en is tevens een werkervaringsplaats. Een deel van het personeel en veel van 
de vrijwilligers wonen in het stadsdeel.  
 
Bar-/kassaploeg 
Bij de afdeling bar/kassa werkten we met een ploeg van circa vijftien vrijwilligers. Zij 
zijn voornamelijk afkomstig uit stadsdeel Zuid. Een aantal vrijwilligers zetten we in als 
bar-/kassacoördinator.  
 
Stagebeleid 
Ostade A’dam is een geregistreerd leerbedrijf voor stages theatertechniek, productie 
en communicatie. Er waren verschillende (korte) stages in 2017, waaronder een 
snuffelstage op de marketing & communicatie-afdeling. 
 
Werkervaringsplaats  
Het theater heeft sinds 1998 een functie als werkervaringsplaats voor medewerkers 
in gesubsidieerde banen (voorheen WIW- en ID).  
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2. Bestuur en Raad van Toezicht 
 
Code Cultural Governance 
Stichting Ostade Theater wordt bestuurd volgens het bestuur/directiemodel.  Medio 
juli 2018 wordt bij de naamswijziging ook het bestuursmodel gewijzigd naar een Raad 
van Toezicht model. De stichting houdt zich aan de Governance Code Cultuur. Leden 
worden voor vier jaar benoemd, waarna herbenoeming voor nog een termijn van vier 
jaar mogelijk is.  
 
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

• Frans van Oekel (voorzitter), directeur/eigenaar Levtec 
• Maïte Ottes (secretaris), bedrijfsjurist ICL European 
• Fred Pranata (penningmeester), registeraccountant Protiviti B.V. 
• Nelleke van der Voort (algemeen bestuurslid), digital marketing strategist 

interim/freelance (per juli 2018)  
 
Naam Frans van Oekel Maïte Ottes Fred Pranata  Nelleke van der Voort 
Geboortejaar 1967 1980 1970 1984 

     
Infunctietreding 01-05-2014 14-06-2012 01-10-2013 01-08-2017 

Verlenging 2018 2016 2017 - 
Jaar van aftreden 2022 2020 2021 2021 
 
Subsidies en bijdragen 
In het jaar 2018 ondersteunden de volgende subsidiënten en fondsen het werk van 
Ostade A'dam met een bijdrage: 

1. Stadsdeel Amsterdam Zuid, afdeling Beleidsrealisatie Sociaal Domein. Een 
exploitatiesubsidie, onder meer voor huur en personeelskosten. 

2. Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen voor een deel van bepaalde 
personeelskosten. 

3. Diverse andere fondsen voor activiteiten: Fonds Podiumkunsten, TKP, FCP,  
AFK, BGL Fonds en VSBfonds.  

 
Bij deze wil Ostade A'dam/CC Amstel de overheden, Stadsdeel Amsterdam Zuid, 
Gemeente Amsterdam, de fondsen en instellingen hartelijk danken voor hun bijdrage. 
 
Amsterdam, maart 2019. 

 
 
 
 
 
 

Mark Walraven (directeur/bestuurder)  Frans van Oekel (voorzitter) 
een



Bijlage I Medewerkers 
 
In 2018 waren de volgende medewerkers een deel van of het hele jaar aan Ostade 
A’dam/CC Amstel verbonden: 

• Sandra Bergering (theatertechniek) (0,67 fte)   
• Sybren Danz (theatertechniek) 0,8 fte (tot en met 31 juli) 
• Eline Gemerts (bar/kassamedewerker) 0,5 fte 
• Dhymphe de Jong (administratie) 0.2 fte 
• Paul Jonker (theatertechniek) 0,3 fte 
• Genevion Keune (development en sponsoring) vrijwilliger 
• Jasper Magendans (theatertechniek) vrijwilliger 
• Jolanthe Max (development en sponsoring) vrijwillger vanaf november 
• Amanda Minnema (bar/kassamedewerker) 0,5fte (vanaf november 2018) 
• Frank Molenkamp (coördinator bar/kassa en vrijwilligers) 0,8 fte 
• Noud Nijssen (theatertechniek) 1fte (vanaf augustus 2018) 
• Julia Rachman (online marketing, educatie) 0,6 fte (tijdelijk +0,2 tot 1 juli + 

vanaf oktober 2018) 
• Miguel Rodriguez (theatertechniek) 0,4 fte (vanaf 1 oktober) 
• Joris Schipper (theatertechniek) 0,8 fte (vanaf 1 oktober)  
• Veerle Simons (bar/kassamedewerker)  freelance 
• Loulou Sjerps (productie, programmamaker) 0,6 fte 
• Rinske Verdult (communicatie, verhuur) 0,6 fte (+0,2 vanaf september 

2018) 
• Ruth Verhoeff (productiestagiair) 0,8 fte (tot en met maart 2018) 
• Chris Hose (stagiair theatertechniek) 0,8 fte (vanaf oktober 2018) 
• Irma van Vught (bureaumedewerker) 0,8 fte  
• Mark Walraven (directeur) 0,7 fte (tijdelijk +0,25 tot 1 juli 2018) 

 
 
 
 
  



Bijlage II Ons netwerk  
 
In Stadsdeel Zuid 

• Bibliotheek Cinétol/OBA CC Amstel 
• Filmtheater Rialto 
• IVKO school (partner Cultuur Cluster) 
• Muziekschool Amsterdam afdeling Zuid 
• Scholen (Het Amsterdams Lyceum, Derde Dalton, De Avonturijn)  
• Stichting Combiwel (partner Cultuur Cluster) 
• Frank Sanders Academie (ROC) 
• PACT Amsterdam (ROC) 
• Diamantfabriek, (OCW gefinancierd landelijk productiehuis hedendaags 

muziektheater) (vaste partner) 
• Soundtrackcity 
• Oranjekerk 
• Stadsdorp De Pijp 
• Wijkcentrum De Pijp 
• Wine and Roses 
• Iambe 
• Tolbar 
• Pestana Hotel 
• Diverse restaurants en bedrijven in de Pijp 
• Stichting Cordaan 

 
In Amsterdam 

• ACI Amsterdamse Culturele Instellingen 
• De Amsterdamse Jeudgdtheaterschool 
• Amsterdam Fringe Festival 
• Grachtenfestival 
• Domein voor Kunstkritiek 
• Media College Amsterdam  
• MOAT (Marketingoverleg Amsterdamse Theaters) 
• Podium Evenementen Techniek ROC Amsterdam 
• Compagnie Karina Holla 
• Club Classique  
• Poldertheater (vaste partner) 
• Likeminds 
• Poetry Circle 
• Theater Na de Dam 
• Het Kleine Theater 
• We are Public 
• Amsterdams Fonds voor de Kunst 
• Lopezlab 

 
Buiten Amsterdam 

• Chefs on Tour 
• New European Ensemble 
• House of Makers 



• Kalpanarts 
• De Gemeenschap 
• ScienceBattle 
• Jasper Masthoff en Annemarie de Bruijn 
• CJP 
• BankGiroLoterijfonds 
• VSB Fonds 
• Fonds Podiumkunst 
• Fonds voor Cultuurparticipatie 

 



Bijlage III Bestuursverslag, jaarrekening en accountantsverklaring 
 









































Bijlage IV Presentatie CC Amstel in beeld 
 



CC Amstel in beelden en woorden
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Bonte Hond
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actief bewust

verbindend

locaalondernemend laag dremperig

eigen essentieel en zonder versiering
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dit is CC Amstel 

het nieuwe podiumland van amsterdam

elke dag staan we op en scheppen we onze wijk opnieuw,  

met een lepel, in het theater. we bouwen aan de oersoep 

waar de verbeelding ontstaat, waar het sociale belangrijk 

wordt.

in CC Amstel mengen we podiumkunsten met vrienden en buren:  

het pluizig talent en het nagelscherpe, het bonk-splash-

boem-talent en het pantoffel talent. 

onze grensposten zijn open en de ruimte is voor jou.

wij laten het allemaal vandaag zien. 

en morgen beginnen we weer opnieuw.
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we willen je kennis laten maken met ons nieuwe merk.  

hierin komen onze kernwaarden, onze dromen en onze doelen samen.

hoe we willen zijn: alert, rebels, creatief.  

wat onze doel is: verbinden, met participatie in de podiumkunsten als tool. 

onze werkwijze om dit voor elkaar te krijgen: kwaliteit op alle niveaus:  

persoonlijk betrokkenheid en aandacht, een selectieve programmaa,  

acties op straat, oog voor de buurt. en meer.

wil je nu weten hoe CC Amstel eruit gaat zien? zie hier.

/3/
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CC Amstel wordt 

het nieuwe podiumland  

in de stad.
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we zijn dus een self-appointed land.
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maar dan open.
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speels en grenzeloos. elke dag staan we op en scheppen we ons wijkland, ons droomland weer opnieuw.
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we gaan daar waar iets de delen is en verbinding ontstaat.
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dat doet we vanaf de podiumkunsten, met vrienden en buren.  

daarom bestaat onze naam uit vele handschriften, dit is er één van.
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maar ook deze allemaal.
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ons handschrift, ons logo dus, wordt een wisselend handschrift. 

de creativiteit en het werk van allen die aan ons project mee doen zit erin en spat eruit.

maar: hoe hanteren we dan continuiteit en herkenbaarheid in onze communicatie  

als het logo een mengelmoes van identiteiten is?
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dit doen we door met de rest van de visuele elementen die ons merk definieren best strak om te gaan. 

als het logo punt 1 van het merk is, dan zijn deze de andere definierende punten:  

2 kleur, 3 graphics, 4 fotografie, 5 typografie en 6 tone-of-voice
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PANTONE 
BLACK 

® PANTONE 
WARM GRAY 4 

® PANTONE 
3955 

®

2 kleur : CC Amstel bestaat uit enkele basis kleuren die steeds herhaald worden.  

zwart staat voor essentie, no-nonsence, en actieve burgerschap. warm gray zorgt voor  

 nuances binnen het gebruik van zwart. pantone 3955 is een knal geel met een druppel groen  

en het staat voor energie, vonk en een knipoog naar de natuur in de ruimte.
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3 graphics : het zwarte blokje is de maat waarvan we alles opbouwen: staat voor de mens, de dynamiek, beweging, ritme,  

en de rafel randen waarin we ons bewegen. het staat ook voor de boeken van de oba die het gebouw met ons deelt.
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4 fotografie : in de lijn om het merk CC Amstel te laten stijgen boven het programma, kiezen voor de foto’s  

monochrome te gebruiken in de kleuren van het corporate palet, en dan kleurfotografie te beperken tot  

specifieke platvormen met een dieper niveau van informatie zoals website of narrowcasting 
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5 typografie : als contrast met het losse, rebels karakter van het logo gebruiken we  

voor de hele huisstijl een strak, hedendaags font die professionaliteit uitstraalt. 

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789/[@%^&*()+?;:’,.

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789/[@%^&*()+?;:’,.

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
0123456789/[@%^&*()+?;:’,.

/16/

brand and design  
consultancy
date/client 
21.03.2018 
ostade a’dam
project 
cc amstel-merk



hoi, dit is CC Amstel 
het nieuwe podiumland van amsterdam

elke dag staan we op en scheppen we onze wijk opnieuw,  
met een lepel, in het theater. we bouwen aan de oersoep 
waar de verbeelding ontstaat, waar het sociale belangrijk 
wordt.

in CC Amstel mengen we podiumkunsten met vrienden en buren:  
het pluizig talent en het nagelscherpe, het bonk-splash-
boem-talent en het pantoffel talent. 

onze grensposten zijn open en de ruimte is voor jou.

wij laten het allemaal vandaag zien. 
en morgen beginnen we weer opnieuw.

6 tone of voice : net zo belangrijk als de visuele elementen is de tone of voice die direct, 

speels, stout en licht absurdistisch is zoals bij een vrijstaat hoort. 
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we zijn niet alleen in het gebouw: we delen ruimte, krachten en dromen met de OBA.  

dat is waarom de kleurgebruik en de heldere grafisch stijl van ons merk bedacht is  

om goed samen te werken met het OBA-merk en onze OBA-partners.
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De font Marcin Typewriter is afgelopen 
jaar door de portuguese typograaf 
Mário Feliciano ontworpen. behalve de 
hedendaagse draai en de kwaliteits 
uitstraling.

01
Highlights 
deze week

het merk wordt bold en eigenwijs, binnen een strakke stramien  

geimplementeerd op alle communicatiemiddelen.

De font Marcin Typewriter is afgelopen 
jaar door de portuguese typograaf.

tas

buttons

site mobiel

De font Marcin Typewriter is afgelopen 
jaar door de portuguese typograaf 
Mário Feliciano ontworpen. behalve de 
hedendaagse draai en de kwaliteits 
uitstraling.

Highlights 
deze week

01

de font Marcin Typewriter is 

afgelopen jaar door de portuguese 

typograaf Mário Feliciano ontworpen. 

behalve de hedendaagse draai en de 

kwaliteits uitstraling die de font 

heeft, is deze font ook monospace. 

dit betekent dat de afstand tussen 

de letters niet automatisch wordt 

gecorrigeerd waardoor het tekst 

vlakte beweeglijk oogt, wat goed 

aansluit bij  de rebels en kwaliteit 

waarden van de merk. ook bij scherp 

sluit het goed aan omdat deze font 

geen pleaser is 

If it rains lemons 
from the sky 
learn to make 
lemonade.

website

cc amstel 16/17 nov/2018 cc amstel

cc amstel 16/17 nov/2018 cc amstel

de font Marcin Typewriter is 

afgelopen jaar door de portuguese 

typograaf Mário Feliciano ontworpen. 

behalve de hedendaagse draai en de 

kwaliteits uitstraling die de font 

heeft, is deze font ook monospace. 

dit betekent dat de afstand tussen 

de letters niet automatisch wordt 

gecorrigeerd waardoor het tekst 

vlakte beweeglijk oogt, wat goed 

aansluit bij  de rebels en kwaliteit 

waarden van de merk. ook bij scherp 

sluit het goed aan omdat deze font 

geen pleaser is 

affiche

beker
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dus ook op straat. 
we willen dat men ons herkennent  
tussen de soep van signalen in de stad.  
zodat ze ons kunnen vinden als ze iets vanaf  
een podium willen delen met ons of met de stad.
 
we maken geen onderscheiding  
tussen binnen en buiten.

is
 h
ie
r 
 

to
  

st
ay
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buiten de deur zoekt CC Amstel verbinding met de buurt 

door zijn fysieke aanwezigheid, versterkt met creatieve marketing. 
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actief burgerschap, ondernemenschap en hands-on houding 

vertalen zich ook in kleding: we gebruiken het theatraal  

buiten de deur voor een actief verbinding en herkenning 
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geen eilanden

een continent

het nu
geen toen

een plein

geen stramien

een vlakkevloer

geen kerk

een beweging

geen hokjes

een selectie do’s en don’ts van CC Amstel
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geen decoratie

het oorspronkelijk

bold

ipv netjes

een statement

een selectie do’s en don’ts in kleur en materialen

geen namaak

ipv afgerond

maar in progress
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hoezo scheppen we 
onze wijk opnieuw 
met een lepel?

het zijn creatieven 

het idee is dat je  
bij CC Amstel de ruimte 
neemt om je buren  
te kennen, schijnt

/25/

brand and design  
consultancy
date/client 
21.03.2018 
ostade a’dam
project 
cc amstel-merk



dank je wel. blijf alert!
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Bijlage V Publicaties over sluiting Ostade en opening CC Amstel 
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Gebiedsplannen Zuid
Samen  De bestuurscommissie Zuid
heeft drie gebiedsplannen voor dit jaar
vastgesteld. Dat zijn plannen voor de
gebieden Oud-Zuid, De Pijp/Rivieren-
buurt en Buitenveldert/Zuidas.

Hierin staan de belangrijkste thema’s
per gebied. Per thema staat beschreven
wat het stadsdeel samen met bewo-
ners, ondernemers, instellingen en be-
trokkenen dit jaar gaat doen. De
gebiedsplannen bevatten alleen extra
activiteiten die gedaan worden, en dus
niet vaste taken als het afval ophalen en
het groen onderhouden. De gebieds-
plannen zijn een sterke basis om samen
met bewoners en ondernemers de

buurten leefbaar, veilig en aantrekke-
lijk te maken. Lees meer op pagina 11.

Bouwen aan de toekomst

De komende jaren wordt hard gewerkt aan de Zuidas en het Zuidasdok | Foto Marcel Steinbach

1 miljoen Amsterdam blijft een populaire stad. Op 1 januari
2017 had de stad 427.858 woningen. Dat waren er vierduizend
meer dan een jaar ervoor. Het aantal inwoners steeg met 10.239
naar maar liefst 844.952. De komende jaren gaat dat aantal nog
verder omhoog. De verwachting is dat Amsterdam in het jaar
2034 de magische grens van één miljoen inwoners doorbreekt.

ten gebouwd. In Noord wordt het Ha-
merkwartier gebouwd, waar maximaal
6.700 woningen komen. Waar nu nog

de torens van de Bijlmerbajes staan
komt het Bajeskwartier. Daar worden
1.350 woningen gebouwd. 
Het grootste project is Haven-Stad 
in het Westelijk Havengebied. Daar
komen maar liefst 40.000 tot 70.000
huizen.

Maar ook in de bestaande buurten
wordt volop gebouwd om te zorgen dat
alle Amsterdammers een dak boven
hun hoofd hebben. Zo doet de stad er
alles aan om Amsterdammers zich niet
alleen thuis te laten voelen, maar om ze
ook een thuis te bieden.

Al die mensen moeten ergens wonen.
Daarom worden op verschillende plek-
ken in de stad compleet nieuwe buur-

Verkiezingen 2018: 
stemmen op een 
buurtbewoner

3

Gemeentebelasting: 
leuk is het niet, nuttig
wel

7

Herdenking Februaristaking
Dokwerker  Op zondag 25 februari
2018 herdenkt Amsterdam de Februa-
ristaking van 1941. Jaarlijks staat de
stad stil bij deze daad van medemense-
lijkheid van tienduizenden burgers. Zij
legden het werk neer en kwamen op
voor hun Joodse stadgenoten. 

Veel mensen werden tijdens de bezet-
ting geïnspireerd door de staking. Nog

altijd geeft de Februaristaking van 1941
een signaal naar deze tijd. 2018 staat
landelijk in het teken van het ‘Jaar van
Verzet’. De herdenking van de Februa-
ristaking van 1941 is hier een wezenlijk
onderdeel van. De herdenking is op
zondag 25 februari 2018 op het Jonas
Daniël Meijerplein.

Lees meer op pagina 12.



16 Amsterdam  | januari 2018

Mijn Zuid

“Ik ben opgegroeid met cultuur. Mijn 
ouders namen me mee naar voorstellin-
gen, musea en concerten. Na mijn 
studie communicatiewetenschappen

ging ik als trainee werken bij Ostade
A’dam. Daar werk ik nog steeds. Theater
is verhalen vertellen en ik houd van 
verhalen.”

Mijn baan
“Ostade A’dam programmeert theater
voor jeugd en volwassenen, en festivals.
Als deel van een klein team verzorg ik
alle digitale communicatie, als nieuws-
brieven, de website en de sociale media.”

Mijn theater
“Ostade A’dam heeft een kleine zaal met
85 stoelen. Ik houd van dit kleine buurt-
theater. De voorstellingen zijn intiemer

dan in een schouwburg. De spelers kun-
nen het publiek goed meenemen in het
verhaal. Veel bezoekers kennen het thea-
ter al jarenlang. Jonge bewoners kennen
ons van horen zeggen of via internet.” 

Mijn buurt 
“De Pijp is een drukke en levendige
buurt met de Albert Cuypmarkt, de
smalle en drukke straten en tal van cul-
turele instellingen. Ostade A’dam werkt
samen met de openbare bibliotheek,
broedplaats Cinetol en filmhuis Rialto.
Samen met wijkcentrum De Pijp organi-
seren we een cultureel programma met
theater, debat en voordracht, met de
naam de Versnelling van de stad.”

Mijn woonbuurt
“Ik woon vanaf mijn studententijd in de
Rivierenbuurt, waar het rustiger is dan in
De Pijp. Er wonen veel ouderen en ook
steeds meer jonge gezinnen en studenten.
Er zijn leuke cafés waar ik graag naartoe
ga met vrienden. Ook houd ik van het zo-
merfestival De Parade met hun voorstel-
lingen in kleine tenten. Voor mijn rust
slenter ik graag door het Beatrixpark.”

Mijn volgende stap
“In september verhuist Ostade A’dam
samen met de OBA Cinetol naar het cul-
tuurhuis op het Asscherterrein, op de
grens van De Pijp en de Diamantbuurt.
Ik ben hard bezig met de communicatie
daarover. En met het festival over
sprookjes (zie onderaan, red.).”
ostadeadam.nl

‘Ik hou van verhalen’

Theater Julia Rachman (26) werkt als communicatie- en 
educatiemedewerker in buurttheater Ostade A’dam in De Pijp.
“Ik hou van de levendigheid van De Pijp. Maar ook van de rust
van de Rivierenbuurt, waar ik woon.”

Wat is er te doen in Zuid?

Gymnastiek voor zestigplussers
Elke woensdag 11. 00-11.45 uur. Op vrolijke muziek werken

deelnemers in deze lessen aan kracht, evenwicht en soepel-
heid. Bewegen is gezond en leuk. € 5,50 per maand, eerste les
gratis. MFC De Binnenhof, Arent Janszoon Ernststraat 112.
Meer bewegen voor ouderen, tel. 020 886 1070, 
mbvo_amsterdam@hotmail.com. 
www.mbvo-amsterdam.nl

Sprookjes in de Krokus
Ma 26 februari t/m zo 4 maart Een jeugdfestival in de voor-

jaarsvakantie met betoverend theater, film, feestjes en work-
shops. Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Met onder
meer kinderopera Hans en Grietje, Fiep Fiep Vogeltje en de
familievoorstelling Roodkapje. Theater Ostade A’dam, 
Van Ostadestraat 233d. ostadeadam.nl

Netwerkbijeenkomst kunst en cultuur 
Do 8 februari 14.00-19.00 uur. De jaarlijkse netwerkbijeen-

komst komt er weer aan, voor kunstenaars, organisaties,
kunstminnende bewoners en creatieve ondernemers in Zuid.
Met workshops, sprekers en daarna een netwerkborrel met
muziek. Locatie: Concertgebouw. Opgeven voor 2 februari
17.00 bij www.amsterdam.nl/zuid

Alzheimer trefpunt
Di 6 februari, di 6 maart 19.00-21.00 uur. Deze bijeenkomst

is maandelijks voor mensen met dementie, hun naasten en
belangstellenden. Op 6 februari gaat het over het niet-pluis-
gevoel tot de diagnose. Na de lezing wisselen deelnemers 
ervaringen uit. Aanmelden: tel. 020 235 9451, 
svandegiessen@puurzuid.nl. Gratis. Wijklocatie De Berlage,
Lekstraat 13A. www.puurzuid.nl

Babycafé in de OBA
Wo 7 februari 10.00-10.45 uur. Tijdens het babycafé krijgen
ouders en verzorgers informatie, maar ook wordt er samen
gezongen, voorgelezen en plaatjes bekeken. De baby geniet,
ook versterkt het de band tussen baby en ouder. Gratis met
OBA-pas. Inschrijven: olympischkwartier@oba.nl of via tel.
020 676 9220. OBA Olympisch Kwartier, Laan der Hesperi-
den 18. www.oba.nl

Gratis lunchconcert in Concertgebouw
Wo 7 februari  12.30-13.00 uur. Elke woensdag kunnen be-
zoekers een openbare repetitie bijwonen. Op deze dag speelt
het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Sta-
nislav Kochanovsky, die het orkest dit seizoen voor de eerste
keer leidt. Zaal open om 12.00 uur. Koninklijk Concertge-
bouw, Concertgebouwplein 10. www.concertgebouw.nl

Julia Rachman: “Theater is verhalen vertellen.”















Theater CC Amstel is wel erg goed verstopt

    

Cultureel centrum CC Amstel oogt als een zielige vertoning, weggestopt in een
steegje achter het voormalige raadhuisje aan de Amsteldijk. Ook al is het
cultureel centrum met OBA nog niet open, stedenbouwkundig en logis!ek gezien
lijkt het geen aanwinst. Tenzij er een wonder gebeurt.

D O O R :D O O R :  J A A P  H U I S M A NJ A A P  H U I S M A N  1 1  S E P T E M B E R  2 0 1 8 ,  0 9 : 2 01 1  S E P T E M B E R  2 0 1 8 ,  0 9 : 2 0

In het theater ligt een smaakvolle zaal, maar of het publiek de entree kan vinden, valt te bezien. © Rink Hof
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Een stad als Amsterdam bestaat uit een samenspel van gemiste en gegrepen
kansen. Soms gaat het goed, soms fout. En soms zijn er bijna-ongelukken.
Denk aan de uit hand gelopen cityvorming in de jaren zeventig - het had weinig
gescheeld of Amsterdam was zijn karakteristieke wijken als de Jordaan en De
Pijp kwijtgeraakt. Waren grachten gedempt.

Waakzaamheid blijft geboden, want in diezelfde Pijp lijkt het mis te gaan achter
het nieuwe Pestanahotel en naast het Asschergebouw, de voormalige
diamantslijperij. Binnenkort gaat hier CC Amstel open, het cultureel centrum
voor De Pijp dat is voortgekomen uit het Ostadetheater. 

Grote plannen
Dat begon als een krakersinitiatief, ontwikkelde zich de afgelopen vijftien jaar
tot een sympathiek buurttheater annex fietsenmakerij. Omdat het stadsdeel
grootse plannen heeft met dit stukje van De Pijp en het theater aan zijn tax zit,
werd besloten het geheel te verplaatsen naar het Asscherkwartier en het te
combineren met een nieuwe dependance van de OBA.

Die zit nu nog in Cinetol, een parel in De Pijp, een monument van de nieuwe
zakelijkheid, in 1926 ontworpen door Brinkman en Van der Vlugt als
theosofische tempel. 

De architecten hebben wereldfaam gekregen door hun Van Nellefabriek in
Rotterdam. Cinetol heeft een rijke geschiedenis: het herbergde na het vertrek
van de theosofen onder meer een moskee, een bioscoop waar je nog mocht
roken, en de laatste 30 jaar een bibliotheek waar ook voorstellingen werden
gegeven. 

In de Tolstraat lijkt het alsof de hemel openbreekt als je voor dit gebouw staat,
niet alleen door de ruimte die het in beslag neemt maar ook door de gestuukte
buitenmuur en de schelpvorm die uitmondt in een koperen dak.



Waarom wil de OBA weg uit Cinetol? Het gebouw is te groot, het kost energie,
en diverse activiteiten conflicteren met elkaar. In de bibliotheek 2.0 wil de
jeugd niet zozeer een boek lezen maar vaardigheden ontwikkelen, op ICT-
gebied bijvoorbeeld.

Benauwde entree
Wat stelt CC Amstel hiertegenover? Een benauwde entree zonder enige spoor
van monumentaliteit, weggestopt naast een steegje tussen het Cullinan- en het
Dora Tamanaplein. Een eerlijk oordeel is pas mogelijk als het theater later deze
maand opengaat, maar er is tijdens het Grachtenfestival proefgedraaid.

Het nieuwe theater ligt in het hart van het gebouw, akoestisch gescheiden van
de naburige woningen. Een no-nonsensezaal voor ongeveer 150 toeschouwers
met een vlakke vloer en stoelen in tamme kleuren. Daarnaast de toekomstige
bibliotheek die claustrofobie opwekt, want het is een vierkante raamloze doos
waar plaats is voor minder dan een derde van de boeken uit Cinetol. 

CC Amstel, het nieuwe theater aan het Cullinaplein in de Pijp  © Rink Hof

https://www.parool.nl/photoseries/articlephotos/4604260/2eae7dd5-f6c1-4fe9-afeb-57895ecf7b7e


De bedoeling is dat de twee functies elkaar versterken. Een foyer annex café-
restaurant op de hoek moet een wervend karakter krijgen, maar dan zal er veel
moeite voor moeten worden gedaan. Niets aan de buitenkant doet vermoeden
dat hier een culturele voorziening is.

Serieus, 20 centimeter
De buurt heeft in het verleden protest aangetekend tegen de smalle doorgang
tussen de twee pleinen en schijnt gelijk te hebben gekregen: de steeg is 20
centimeter breder uitgevoerd. Als het niet zo serieus was, zou je er lacherig over
doen.

“Cultureel centrum als opvolger OBA Cinetol en
Ostadetheater dreigt uit te lopen op teleurstelling”

Het cultureel centrum is de onderkant van een appartementsblok met een
crème gevlekte steen. Dit is ontworpen door de Haagse architecte Vera
Yanovshtchinsky, die bekendstaat om haar mooi gedetailleerde
woningcomplexen. Dit keer presenteert ze kraak noch smaak, het geheel doet
denken aan de sociale woningbouw van 20 jaar geleden. 

Uitzicht noch zonlicht
De goedkoopste radiatoren voor de verdiepingshoge ramen van de
kantoorverdieping boven de entree van het theater - wie bedenkt dat? Het
ergste is dat de bewoners van de appartementen boven het cultureel centrum
zo ongeveer met hun neus zitten op het Asschergebouw - dat je mensen dit
anno 2018 aandoet, uitzicht noch zonlicht. 

Hiervoor wordt Cinetol verlaten. Het is een gemis dat kinderen binnenkort de
kans wordt ontzegd kennis te maken met een icoon van het Nieuwe Bouwen.
Ook al is een bibliotheek niet de gedroomde functie voor een theosofische
tempel, het komt in ieder geval in de buurt van contemplatie, met zijn licht



hellende vloer en de galm in de zaal. 

De ironie wil dat het oude Ostadetheater volgens de planning blijft staan,
omdat de fietshersteller heeft bedongen dat zijn zaak mag blijven. Hij krijgt
gezelschap van een drukkerij. 

Het zure aspect is de ongewisse toekomst van Cinetol, ingeruild voor een zielig
alternatief in een steegje. De gemeente krijgt er een harde dobber aan om een
herbestemming voor dit bijzondere monument te verzinnen.
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