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Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  
 
Na een aantal jaren met minder goede exploitatieresultaten is in 2015 een omslag bewerkstelligd. 
Dat kon helaas niet zonder fors ingrijpen in de programma-, organisatie- en personeelskosten. In 
financieel opzicht zijn de doelen van de reorganisatie ruimschoots gehaald. Het vergde veel inzet en 
energie om in de uitvoering nieuwe taken en functies van het personeel op het gewenste niveau te 
krijgen. Dat niveau is over de hele linie nog niet voor 100% bereikt en legt in een aantal gevallen een 
grote druk op de medewerkers, maar er zijn grote stappen gezet. De succesvolle wijze waarop de 
Melkweg is omgegaan met de setbacks van de afgelopen jaren heeft bewezen dat de zakelijke 
kwaliteit van onze organisatie zeer hoog is. 
Dat vastgesteld hebbende, is de Melkweg optimistisch ten aanzien van de toekomst, zowel vanwege  
de ontwikkelingen in de popcultuurmarkt als vanwege de kansen die, naar wij hopen, een intensieve 
en vruchtbare relatie met het AFK kunnen opleveren voor de Melkweg en Amsterdam als toonbeeld 
van culturele diversiteit en ontwikkeling van nieuwe cultuurvormen en talent. 

 
Samenwerkingsverbanden 
De reeds bestaande samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen als Paradiso (i.h.k.v. 
Paradiso Melkweg Productiehuis, Spin Off, 5 Days Off Festival), de Stadsschouwburg en Toneel Groep 
Amsterdam (i.h.k.v. programmering Rabozaal) zijn in 2015 gecontinueerd.  
Ook de samenwerking met de GRAP is op hetzelfde niveau gebleven (zie ook Talentontwikkeling 
waar ook andere samenwerkingsverbanden op dit gebied genoemd worden). 
IDFAMelkweg, als onderdeel van IDFA heeft in 2015 een, inhoudelijk gezien, goede editie gekend. De 
publieksaantallen waren om verschillende redenen echter fors lager dan in 2014. 
Met andere niet structureel gesubsidieerde partners organiseerde de Melkweg wederom vele 
evenementen, concerten en clubprogramma’s. 
Met nieuwe externe partners werd een vruchtbare samenwerking ontwikkeld, zoals in 2015 het 
Dekmantel Festival, dat zijn nachtprogramma Dekmantel by Night drie dagen lang samen met ons in 
de Melkweg organiseerde met cutting edge elektronische dansmuziek voor een grotendeels 
buitenlands publiek, en Fiesta Macumba, dat gedurende de zomer wekelijks en vervolgens 
maandelijks een succesvol clubprogramma met ons organiseerde met muziek uit alle windstreken. 
 Ook buiten onze eigen locatie gebeurde dat, bijvoorbeeld met nieuwe festivalpartners als het 
Amsterdam Woods Festival en Where the Wild Things Are heeft de Melkweg in 2015 een 
samenwerking op het gebied van filmprogrammering en -promotie gehad. De wederom uitverkochte 
tweede editie van Encore Festival op het NDSM-terrein, in samenwerking met Greenhouse Talent BV 
en Encore VOF, was een hoogtepunt in 2015. 
Nieuwe verbanden zijn ontstaan op het gebied van evenementen buiten de Melkweg die naar alle 
waarschijnlijkheid beide in september 2016 plaatsvinden: een multidisciplinair evenement met het 
Amsterdamse Bostheater/Live at Amsterdamse Bos en het N-Festival (voorheen getiteld Northside 
Amsterdam). 

 
Talentontwikkeling 
Naast de programmering van artiesten met bewezen artistieke kwaliteit en gevestigde reputatie, in 
het bijzonder in The Max en de Rabozaal, werd in 2015 het grootste deel van de optredens in de 
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Melkweg gekenmerkt door relatief nieuwe namen. Juist de combinatie in de programmering van 
gevestigd en aanstormend talent is essentieel voor de ontwikkeling van de nieuwe talentvolle 
muzikanten. Optreden als voorprogramma of op een showcasefestival in de Melkweg is de manier 
om ontdekt te worden door het publiek en om een live-reputatie op te bouwen.  
De voormalige theaterzaal wordt inmiddels intensiever benut voor de programmering van concerten 
en showcases van nieuw talent.  Daarmee voorzien wij in een groeiende behoefte om talent te 
stimuleren en bewust toe te laten werken naar de fase van excelleren. De intensievere 
programmering van nieuwe artiesten en bands maakt het ook mogelijk om internationaal talent op 
een eerder moment te betrekken bij de Melkweg en te presenteren aan het publiek. Deze jonge en 
vaak nog beginnende, talentvolle artiesten kunnen zo gebruik maken van de springplank die de 
Melkweg biedt om een fanschare op te bouwen in Nederland. Daarnaast zorgt dit voor een vroege 
sterke binding van ons met deze artiesten en hun vertegenwoordigers, wat op termijn de kans op 
grootschaliger concerten in de Melkweg vergroot.  
Ook biedt deze zaal gelegenheid om, bijvoorbeeld in samenwerking met het Paradiso Melkweg 
Productiehuis nieuw talent de kans te geven om in een periode van een aantal dagen een, meer 
multi-disciplinair, concert te ontwikkelen en als try-out te presenteren, zoals in 2015 de zangeres Rita 
Zipora werd begeleid bij het ontwikkelen van een concert met laservisuals. 
Met diverse culturele initiatieven die talentontwikkeling als doelstelling hebben, werd samengewerkt 
bij het presenteren van nieuw talent, zoals NoLIMIT in Amsterdam Zuid-Oost (presentaties tijdens 
Helemaal Melkweg) en de Popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam  (eindpresentaties, 
Popstart tijdens de Uitmarkt).  
De bestaande intensieve samenwerking met de GRAP werd voortgezet:  de finale Most Wanted, de 
finale van de Amsterdamse Popprijs en de Nieuwjaarsshow met  optredens van doorbrekende 
Amsterdamse bands. Sinds maart 2015 vond ook Rock Your Business, een maandelijkse 
paneldiscussie en demosessie met professionals uit de muziekindustrie in de Melkweg plaats. In 
samenwerking met de GRAP en POPNL werd de SENA Performers POPNL Award in beide zalen van de 
Melkweg georganiseerd tijdens de Uitmarkt, een landelijke bandcompetitie.  
Dankzij een bijdrage uit het culturele Weerbaarheidsfonds van de gemeente Amsterdam is het 
mogelijk geweest om al deze activiteiten en programmering gericht op talentontwikkeling op peil te 
houden. 
Met steun van het Fonds Podiumkunsten werd in 2015 een start gemaakt met Melkweg Spotlight, 
waarbij vier aanstormende bands intensief begeleid zijn door Melkwegmedewerkers en experts uit 
het netwerk van de Melkweg. Dat resulteerde begin 2016 in meerdaagse montages en try-out 
concerten in de theaterzaal en volwaardige presentaties tijdens Helemaal Melkweg.  
Ook in internationaal verband was de Melkweg actief op het gebied van talentontwikkeling. Dit als 
de Nederlandse vertegenwoordiger in het project Liveurope (in samenwerking met 16 poppodia uit 
16 landen), een programma gericht op het stimuleren van internationaal nieuw poptalent. 

 
Wereldklasse en Cultureel ondernemerschap 
Zoals in onze aanvraag in 2012 aangegeven, is de Melkweg door toenmalig kunstschouw Taner 
tweemaal genoemd als voorbeeld van een instelling van wereldklasse en cultureel 
ondernemerschap. Ondanks de sindsdien sterk toegenomen concurrentie van clubs en festivals is in 
2015 gebleken dat de Melkweg die positie heeft kunnen behouden. Vooral de scherpere profilering 
en de functie als “panAmsterdams” podium voor cultureel diverse popcultuur hebben op korte 
termijn hun vruchten afgeworpen; de concerten, clubprogramma’s, exposities en voorstellingen 
trokken een jong en divers publiek dat in toenemende mate ook internationaal samengesteld is. 
Deze nieuwe invulling van multidisciplinair programmeren binnen het brede domein van de 
popcultuur is vastgelegd in het Strategisch Beleid in januari 2015, dat in het kader van de lopende 
Kunstenplanperiode te beschouwen is als een tussentijdse heroriëntatie. Die inhoudelijke keuzes en 
profilering als uitkomst van dit beleid bieden zowel onze externe stakeholders, publiek als ons eigen 



3 
 

personeel meer duidelijkheid over de identiteit en koers van de Melkweg. Het Strategisch Beleid 
vormde tevens de basis voor de reorganisatie.  

 
Prestatieverantwoording 
De Melkweg heeft in 2015 in de verschillende zalen 699 programma’s gepresenteerd, uiteenlopend 
van concerten, clubnachten, theater- en filmvoorstellingen en exposities  tot bijzondere 
manifestaties. Daarnaast vonden er schoolvoorstellingen, coproducties en verhuur plaats, bij elkaar 
64. Dit brengt het totaal op 763. Vorig jaar vonden er 893 programma's plaats. De afname ten 
opzichte van 2014 is vooral toe te schrijven aan minder theater- en filmvoorstellingen om zowel 
inhoudelijke als bedrijfseconomische redenen. Ondanks deze afname bleef  het bezoekersaantal 
gelijk. 
 

Toekomst 
Zoals eerder aangegeven lijkt de toekomst voor de Melkweg er weer goed uit te zien. Met de 
opbouw van het vrij besteedbaar vermogen en de verbetering van de liquiditeit is een eerste grote 
stap gezet. De voorverkoopcijfers voor het eerste halfjaar zien er zeer goed uit.  
De intentie is dat vanaf 2017 de programmering van de niet-muziekdisciplines weer geïntensiveerd 
kan worden. Tegelijkertijd zal het aandeel muziek in de programmering toenemen, met name als het 
gaat om het presenteren van nieuw talent. Voor het realiseren van dergelijke kleinschalige optredens 
en projecten moeten de juiste technische faciliteiten gecreëerd worden, waarmee investeringen 
gepaard gaan.  
De hoogte van de komende AFK-meerjarensubsidie zal voor een niet onaanzienlijk deel bepalen of 
deze ambities gerealiseerd kunnen worden. 
 
 


