
 

   Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 
2016, het laatste jaar van het Kunstenplan 2013-2016,  was in alle opzichten een goed jaar. Door de 
reorganisatie van een jaar eerder werden al kostenbesparingen gerealiseerd. Deze 
kostenbesparingen hebben een omslag in de exploitatie bewerkstelligd die zich in 2016 boven 
verwachting doorgezet heeft. Dankzij een stijging van de bezoekersaantallen met 12% zijn in 2016 
namelijk ook de inkomsten fors gestegen en is het herstel versneld. 
Met de toekenning van het structurele subsidiebedrag van het AFK dat 90.000 euro hoger ligt dan 
het vorige niveau en een werkkapitaal dat op peil is, kan de Melkweg vanaf 2017 weer investeren in 
een breed aanbod van popcultuur voor een zeer divers publiek en bijdragen aan de ontwikkeling van 
nieuw talent. 

 
Wereldklasse en Cultureel ondernemerschap 
In 2011 is de Melkweg door toenmalig kunstschouw Taner tweemaal genoemd als voorbeeld van een 
instelling van wereldklasse en cultureel ondernemerschap. Sindsdien is de concurrentie van clubs en 
festivals sterk toegenomen en zijn daarmee zowel het concert-/club-aanbod als de publieksaantallen 
onderdruk komen te staan.  De Melkweg heeft in de afgelopen twee jaar bewezen dat in economisch 
mindere tijden doeltreffend gereageerd kon worden op deze set backs. Ook na dit Kunstenplan is 
gebleken dat de Melkweg nog steeds voldoet aan de criteria die gelden voor een culturele instelling 
van wereldklasse en goed cultureel ondernemerschap. Als “Pan Amsterdams” podium voor brede 
popcultuur heeft de Melkweg zich in de ogen van zijn stakeholders en publiek nog beter geprofileerd 
dan voorheen; de concerten, clubprogramma’s, exposities en voorstellingen trokken een jong en 
divers publiek dat in toenemende mate ook internationaal samengesteld is. 2016 was, net als 2015, 
echter wel een overgangsjaar waarbij de investering in de breedte programmering tijdelijk op een 
lager niveau is geweest. Dit conform de haalbaarheidsanalyse en keuzes die gemaakt zijn in het kader 
van het Strategisch Beleid dat in januari 2015 is vastgesteld. Nu, zoals in de Inleiding al aangegeven, 
de financiële situatie op peil is, kan weer volop ingezet worden op de multidisciplinaire 
programmaontwikkeling en verbetering van de faciliteiten en uitstraling van ons gebouw. Dat laatste 
is noodzakelijk vanwege de concurrentie van clubs en de kansen die er zijn om de eigen inkomsten 
nog meer te verbeteren. Met de vernieuwing van de huisstijl is in 2016 een grote stap gezet in het 
verbeteren van de uitstraling van de Melkweg als voorloper in het culturele veld. 

 
Samenwerkingsverbanden 
Met een aantal nieuwe externe partners is in 2016 een samenwerking aangegaan;  
Current Skies; een intelligente multidisciplinaire urban clubnacht, Blood For Chocolate (met Ira Kip en 
Raimy Sambo); een programma dat zich in de vorm van debat en theatrale performances richtte op 
het onderwerp discriminatie en etnisch profileren in het bijzonder. Dat laatste onderwerp staat al 
sinds 2013 op de agenda tijdens het programma Control Alt Delete dat ook in 2016 georganiseerd 
werd in samenwerking met De initiatiefnemers, Stichting Blikopeners en IZI Solution. 
In het kader van UNSEEN organiseerde de Melkweg Expo in het West Cord Art Hotel de expositie 
getiteld  “Being Typhoon”. Dit als een van de highlights van de meestal op samenwerking gebaseerde 
programmering van de Expo. 
Naast de nieuwe samenwerkingsverbanden zijn een aantal recente samenwerkingen doorgezet in 
2016: 



De in 2015 begonnen samenwerking werd voortgezet met het Dekmantel Festival, dat zijn 
nachtprogramma Dekmantel by Night drie dagen lang samen met ons in de Melkweg organiseerde, 
en Fiesta Macumba, dat gedurende de zomer wekelijks en vervolgens maandelijks een succesvol 
clubprogramma met ons organiseerde. De derde editie van het Encore Festival op het NDSM-terrein, 
in samenwerking met Encore VOF, was een wederom een hoogtepunt in 2016. 
Ondanks een lange en intensieve aanloop in de ontwikkeling van evenementen buiten de Melkweg: 
een multidisciplinair evenement met het Amsterdamse Bostheater/Live at Amsterdamse Bos en het 
N-Festival (voorheen getiteld Northside Amsterdam die beide in september 2016 zouden 
plaatsvinden, werden deze in een laat stadium on-hold gezet vanwege financiële onhaalbaarheid. 
De reeds bestaande samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen als Paradiso (i.h.k.v. 
Paradiso Melkweg Productiehuis en Spin Off), de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam 
(i.h.k.v. programmering Rabozaal) zijn in 2016 gecontinueerd.  
Ook de samenwerking op het gebied van talentontwikkeling en -presentatie met de GRAP en No 
LIMIT Z.O. is naar tevredenheid van alle partners gecontinueerd. 
IDFAMelkweg, als onderdeel van IDFA heeft in 2016 een goede editie gekend die, vanwege beperkte 
beschikbaarheid van de Rabozaal, 4 dagen in plaats van de gebruikelijke 9 dagen duurde.  
Met andere niet structureel gesubsidieerde partners organiseerde de Melkweg wederom vele 
evenementen, concerten en clubprogramma’s. De meeste media-aandacht ging uit naar het 
evenement The President’s Night, dat in samenwerking met campagnebureau BKB werd 
georganiseerd. 
 

Talentontwikkeling 
De Melkweg heeft het afgelopen jaar de bestaande intensieve samenwerkingsverbanden op het 
gebied van talentontwikkeling uitgebouwd.  
Met diverse partners werd samengewerkt bij het presenteren van nieuw talent, zoals NoLIMIT in 
Amsterdam Zuid-Oost (breakdancepresentaties 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. In 2016 vond ook Rock Your Business plaats, 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 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 aanvullende steun van het Fonds Podiumkunsten werd in 2016 veel tijd en energie besteed aan 
het project 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.  
De voormalige theaterzaal, in 2016 als Upstairs hernoemd, werd met meer dan 70 programma’s 
intensief 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.  
Het Paradiso Melkweg Productiehuis werd in de Upstairs de gelegenheid geboden een nieuwe 
theatrale voorstelling  “We are here” i.s.m. Nineties Producties te ontwikkelen en als try-out te 
presenteren.  



Prestatieverantwoording 
De Melkweg heeft in 2016 in de concertzalen Max en OZ,  Upstairs (voorheen Theaterzaal), de 
Cinema, de Expo en de Rabozaal concerten, voorstellingen, vertoningen, exposities en bijzondere 
manifestaties georganiseerd. Het totaal bedroeg 798 tegen 732 in het jaar 2015. Er was sprake van 
een toename in concerten en theatervoorstellingen en van een afname in filmvoorstellingen. 

 
De toekomst van onze programma- en publieksontwikkeling  
Deze wordt bepaald door de diversiteit van ons aanbod en ons publiek; meer nog dan in het verleden 
zullen wij ons de komende jaren richten op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met 
andere organisaties. Als grote culturele instelling in het hart van de stad met een groot en divers 
publiek, vormt de Melkweg de ideale ‘hub’ voor popcultuur in Amsterdam. Wij willen onze kennis en 
ervaring optimaal delen met andere organisaties en onze positie benutten om samen met hen 
nieuwe vormen te ontwikkelen, nieuwe subgenres een plek te geven en nieuwe publieksgroepen aan 
te spreken. 
 
 
 


