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1 VISIE 
Ruim veertig jaar popcultuur. Dat is zeer kort gesteld de basis waarop de Melkweg stoelt. Vanaf het begin in 
1970 heeft de Melkweg een beeldbepalende positie in Amsterdam bekleed als het gaat om het presenteren 
van jonge, vaak vernieuwende popcultuur. De Melkweg is daarbij altijd actueel gebleven en weet jaar in jaar uit 
bezoekers aan zich te binden met een eigentijds programma van popmuziek, theater, dans, film, fotografie, 
sociaal-politieke evenementen, letteren en mediakunst.  
In de geschiedenis van de Melkweg ligt de volwassenwording van de popcultuur besloten. Die begint met de 
turbulente maatschappelijke ontwikkelingen in 1970, toen jonge idealisten zich het pand in de binnenstad 
eigen maakten om vorm te geven aan de toenmalige culturele tijdsgeest, en eindigt met een professioneel 
zalencomplex waarin popcultuur in de breedste zin van het woord op het hoogste niveau wordt gepresenteerd. 
Dit gebeurt dag in dag uit voor een groot en divers publiek. En niet alleen binnen de eigen muren: het 
programma van de Melkweg leeft in de online-Melkwegcommunities en wordt bijna dagelijks belicht in de 
krant, op de radio, online en op televisie.  
De Melkweg is grootstedelijk, internationaal, ruimdenkend, vitaal en actueel. De Melkweg presenteert 
programma’s in diverse disciplines. Muziek, dans, theater, film, fotografie en media beschikken in de Melkweg 
elk over hun eigen, op maat toegesneden ruimtes. In de Melkweg komt elke discipline tot zijn recht: artiest en 
publiek zijn verzekerd van optimale omstandigheden. De samenhang en veelzijdigheid van de programmering is 
uniek en elke discipline beantwoordt aan de gewenste dynamiek. Muziek vormt het grootste aandeel in de 
programmering. De programmering biedt een weerslag van de hedendaagse cultuur. De Melkweg is 
uitdrukkelijk “veertig jaar jong”; als geen andere grote culturele instelling weet de Melkweg telkens weer jong 
publiek te vinden en te binden. De Melkweg geniet een uitstekende naam en reputatie bij zijn bezoekers en 
artiesten, die kunnen rekenen op een loyale en professionele organisatie. De Melkweg helpt talent zich te 
ontwikkelen, biedt kansen, wakkert belangstelling aan en gaat verbanden aan met externe organisaties die 
soortgelijke artistieke en maatschappelijke doelen nastreven. Met bovengenoemde achtergrond is de Melkweg 
in staat gebleken om accuraat in te spelen op een snel veranderende omgeving. De Melkweg weet wat er leeft 
onder het publiek en hoe daaraan vorm te geven in de programmering. 
De Melkweg is voor andere culturele instellingen, lokaal maar ook op Europees niveau, een betrouwbare 
partner met een schat aan ervaring die graag wordt gedeeld. De Melkweg is zich bewust van actuele 
maatschappelijke kwesties en reflecteert daar actief op in speciale programma’s. De Melkweg representeert 
het heden met kennis van het verleden.  
De verdiensten van de Melkweg zijn niet onopgemerkt gebleven. Ook de Melkweg behoort tot de nieuwe 
gemeentelijke culturele infrastructuur, waarin de erkenning ligt besloten voor de meerwaarde van de 
Melkweg. De Melkweg is zich bewust van zowel die waarde als die erkenning, en wil met dit plan, in een 
andermaal turbulente, onzekere tijd, inzetten op het behoud van de culturele meerwaarde die het de stad 
sinds jaar en dag biedt. De unieke, multidisciplinaire benadering, in combinatie met het vermogen publiek aan 
te boren en te binden, staat daarvoor garant. Die benadering moet dan ook behouden blijven en vormt de rode 
draad in dit ondernemingsplan van de Melkweg, waarin de visie op de nabije toekomst van de Melkweg in 
detail wordt beschreven. 
 
 
2  POSITIE MELKWEG: BELANG VOOR DE STAD 
De Melkweg combineert cultureel ondernemerschap en uitstraling van wereldklasse. Daarnaast bereikt de 
Melkweg een jong divers publiek en is de Melkweg van groot belang voor de ontwikkeling van talent.  
 
Wereldklasse 
De Melkweg levert door de ligging aan het Leidseplein samen met de andere instellingen een belangrijke 
bijdrage aan de internationale uitstraling van Amsterdam. Ook de wijze waarop de Melkweg al meer dan 40 
jaar nieuwe, internationale ontwikkelingen in kunst en cultuur presenteert en daarbij slechts beperkt 
afhankelijk is van overheidssteun wordt internationaal gewaardeerd. Niet voor niets wordt de Melkweg 
nadrukkelijk (naast FOAM en Hermitage) met naam genoemd als voorbeeld van goed internationaal 
ondernemerschap door kunstschouw Taner

1
 en voldoet de Melkweg samen met een select gezelschap van 

instellingen aan de indicatoren van wereldklasse. 

                                                 
1
 Rapport Amsterdam Kunst- en Cultuurstad van Wereldklasse, G. Taner, maart 2010, o.a. pag. 27 
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De samenstelling van personeel en publiek van de Melkweg in termen van herkomst voldoet aan de criteria die 
de kunstschouw stelt. Ook de programmering, de jonge cultureel diverse bezoekers van de Melkweg en het 
gerelateerde Amsterdam Rootsfestival worden in het rapport apart genoemd. 
 
De merknaam Melkweg is van groot belang voor de stad als cultureel toeristische trekpleister. De reputatie van 
de Melkweg als verzamelpunt voor buitenlandse jongeren op zoek naar de combinatie van individuele 
vrijheden en grensverleggende programmering is onomstreden. De economische waarde van de Melkweg 
vanwege bezoek van buiten de stad wordt geschat op vele miljoenen

2
. Een aanzienlijk deel daarvan betreft 

toeristen. 
Door de Melkweg (mede-)georganiseerde festivals als 5 Days Off, Amsterdam Dance Event, Amsterdam Roots 
en Off Centre, maar ook al jarenlang door de Melkweg gefaciliteerde evenementen als Jam in the Dam en 
Innervisions trekken voor een aanzienlijk deel buitenlands publiek, waarvan de laatste twee meer dan duizend 
bezoekers per avond. 
De laatste jaren heeft de Melkweg zich ontwikkeld als het huis van de grote namen in het Anglo-Amerikaanse 
stand-up comedy domein. Een bij zowel internationaal als Nederlands publiek zeer populair maar in Nederland 
nog nauwelijks geprogrammeerd genre. Ook op dit punt is de Melkweg dus landelijk uniek. 
 
Op Europees niveau is de Melkweg oprichter en gangmaker van het netwerk Trans Europe Halles waarin ruim 
50 culturele centra uit 26 landen zijn verenigd. Doel is uitwisseling van kennis en staf, presentatie van artiesten 
en programma’s op divers cultureel gebied.  
De Melkweg is hoofdorganisator van Engine Room Europe, een driejarig project op Europees niveau gericht op 
professionalisering binnen de culturele sector. Het project, georganiseerd door de Melkweg in samenwerking 
met Trans Europe Halles en tien culturele centra verspreid over Europa, loopt van mei 2011 tot april 2014 en is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie. Naast zijn rol als projectleider is de Melkweg 
hierbinnen organisator van een driejarig programma voor kortdurende personeelsuitwisseling tussen 
verschillende instellingen en van een culturele professionaliseringsconferentie in 2014 ter afsluiting van het 
project

3
. In die zin ontwikkelt de Melkweg internationaal en lokaal talent door het op te leiden voor artistieke 

en zakelijke functies. 
 
Talentontwikkeling 
Voor veel Amsterdammers is de levensfase, waarin ze cultureel actief werden, gestart in de Melkweg

4
. In het 

belang dat de Melkweg voor de stad heeft speelt talentontwikkeling een grote rol. De fase excelleren is hierin 
essentieel. Binnen alle disciplines krijgen jonge, professionele artiesten op grote schaal de kans om zich verder 
te bekwamen, een publiek op te bouwen en zich artistiek en zakelijk te ontwikkelen. Van jonge pop- en 
rockbands die door middel van een voorprogramma voor het eerst in een grote concertzaal staan tot 
talentvolle fotografen die hun eerste expositie in de Melkweg Galerie houden. Van  presentaties van de 
vakopleidingen op het gebied van dans, mediakunst en fotografie tot een theatermaker die de kans krijgt zijn 
eerste autonome productie in Melkweg Theater neer te zetten. 
De Melkweg speelt hier zelf de rol van talentontwikkelaar, maar kent ook intensieve samenwerkingsverbanden.  
Organisaties als GRAP, Spin Off, Paradiso Melkweg Productiehuis, Nowhere, Roots & Routes,  Dansmakers 
Amsterdam, SNDO en Kunstbende benutten de faciliteiten, kennis, organisatie en de promotionele 
ondersteuning van de Melkweg voor hun activiteiten als talentontwikkelaar.  
De Melkweg is ook een plek waar jonge mensen uit alle lagen van de Amsterdamse bevolking  (zie volgende 
paragraaf) in aanraking komen met diverse kunstvormen, waarmee ook de fase kennismaken aan bod komt. De 
Melkweg participeert in de Kunstschooldag voor kinderen uit groep 8 en is de plek waar brugklasleerlingen van 
diverse scholen uit de regio  deelnemen aan een Duitstalige rapwedstrijd. Scholieren lopen tijdens een 
schoolfeest in de Melkweg een geëngageerde foto-expositie binnen en bezoekers van een clubnacht worden 
naar het theater gelokt waar ze voor het eerst een theater- of dansvoorstelling zien.   

                                                 
2 Analyse van LAGroup 2007 uitgevoerd in opdracht van Het Concertgebouw, Carré, Paradiso en Melkweg. 
3
 http://www.teh.net/Projects/EngineRoomEurope/tabid/200/Default.aspx 

 
4
 De afgelopen twee jaar hebben van de volgende scholen, opleidingen en organisaties activiteiten in de Melkweg plaatsgevonden:  

Amsterdams Lyceum,  Navigators, Kunstschooldag (Stichting JAM), Barlaeus Gymnasium, Fons Vitae, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, 
Jump The FENS 2010, Montessori Lyceum, Nicolaas Lyceum, EUDC , Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hiphopscholierendag 
(Duitsland Instituut), Cartesius Lyceum, Damstede scholengemeenschap, Viertakt, Miracles, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam 

 

http://www.teh.net/Projects/EngineRoomEurope/tabid/200/Default.aspx
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Een eigen programma cultuureducatie gericht op basisonderwijs/VMBO kent de Melkweg op dit moment nog 
niet. Kennismaking met alle facetten van popcultuur binnen de context van het onderwijs kende tot op heden 
geen prioriteit binnen het beleid. Intensieve samenwerking met scholen vereist inzet van mankracht en 
specialistische kennis die tot op heden niet voorhanden is binnen de organisatie van de Melkweg en binnen de 
huidige exploitatie niet te financieren is. Een kennismaking binnen de context van de Kunstschooldag, speciale 
evenementen en clubprogrammering lijkt vooralsnog voldoende basis voor kennismaking met en interesse 
voor popcultuur op te leveren. In de toekomst zal de Melkweg zelf meer educatieve programma’s opzetten. Op 
dit moment wordt onderzocht of een serie van woensdagmiddagconcerten haalbaar is. De Melkweg zal ook 
participeren in het project MIAUW! 
In kwantitatieve zin is de internationale uitstraling en het belang voor de stad uitgedrukt in de bijgevoegde 
programmagegevens.   
 
 
3 PUBLIEKSBEREIK 
Een belangrijk aspect in het beleid van de Melkweg is het garanderen van een divers aanbod van hoge kwaliteit 
voor een doorsnede van de Nederlandse en Amsterdamse bevolking en de internationale bezoeker van de 
stad. De Melkweg is altijd een toegankelijke instelling geweest waar alle mensen zich welkom voelen, ongeacht 
afkomst, uiterlijk of voorkeuren. In combinatie met het diverse programma-aanbod resulteert dit in een rijk 
geschakeerde publieksgroep, die de samenleving goed weerspiegelt.  
Er is geen sprake van één Melkwegpubliek. Het publiek is opgebouwd uit diverse publieksgroepen, binnen 
welke vaak een sterke cohesie bestaat. Doordat  de programmering van de Melkweg altijd in beweging is en 
trends en ontwikkelingen op de voet volgt, blijft ook het publiek zich vernieuwen. Het verkennen, analyseren 
en bereiken van nieuwe doelgroepen is dan ook een doorlopend proces waar veel aandacht naartoe gaat. Door 
middel van een groot netwerk van ambassadeurs en peers en de actieve inzet van social media weet de 
Melkweg wat er speelt onder de diverse doelgroepen.  
Naast deze kwalitatieve informatie wordt het laatste decennium in toenemende mate waarde gehecht aan 
kwantitatieve informatie verkregen uit publieksonderzoeken. In 2012 wordt een breed publieksonderzoek 
opgezet dat een doorlopend karakter krijgt, om de ontwikkelingen in het gedrag en de samenstelling van het 
publiek in de toekomst nog beter te kunnen volgen. Ook kwalitatief onderzoek naar klanttevredenheid draagt 
in toenemende mate bij aan de beleidsontwikkeling. 
De diverse programmering en uiteenlopende doelgroepen vergen een uiterst actief marketingbeleid. In de 
uitvoering van de marketing speelt doelgroepenpromotie een essentiële rol. De marketingafdeling is hierop 
toegerust met een aantal gespecialiseerde marketingmedewerkers die elk op hun eigen terrein opereren en 
een gericht netwerk van media, partners en ambassadeurs onderhouden. De marketinginspanningen zijn de 
afgelopen jaren sterk verschoven naar het veld van online marketing. Waar klassieke media vaak niet bijdragen 
in het bereiken van specifieke (sub)doelgroepen doen social media dat des te meer. De ontmoetingsfunctie die 
de Melkweg van oudsher heeft bevindt zich tegenwoordig niet alleen meer in het gebouw, maar ook in de 
online communities. Trends verspreiden zich in de digitale wereld razendsnel en het gebeurt regelmatig dat 
nieuwe artiesten zich aandienen en grote bezoekersaantallen trekken, zonder dat de reguliere media hier enige 
rol in spelen. Het doorontwikkelen van de online marketing en communitybuilding is dan ook een speerpunt 
binnen het marketingbeleid. 
Een ander speerpunt is het bevorderen van klantenbinding door een actief beleid op het gebied van CRM 
(Customer Relationship Management, oftewel klantrelatiebeheer) en het effectief, maar ethisch gebruiken van 
klantgegevens om binding met klanten en herhaalbezoek te bevorderen. De Melkweg kent in de vorm van de 
Melkweg Card een loyaliteitsprogramma voor regelmatige bezoekers en spant zich in voor het uitbreiden van 
deze groep en het vergroten van de binding. 
Door de wereldwijde naamsbekendheid van de Melkweg in combinatie met het grote aandeel niet-
taalgebonden programmering trekt de Melkweg een substantieel aandeel internationale bezoekers. Het 
nieuwe City Marketingbeleid van de Gemeente en collectieve marketingprojecten met andere culturele 
instellingen bieden kansen om de aantrekkingskracht van het culturele aanbod op buitenlandse bezoekers en 
de hoeveelheid internationale bezoekers verder uit te breiden. 
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 4  PROGRAMMERING 
Samenhang in veelzijdigheid 
De Melkweg beschikt over twee concertzalen, een theaterzaal en een multifunctionele theater/concertzaal (de 
Rabozaal, geopend in mei 2009, die de Melkweg samen met Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep 
Amsterdam programmeert), een filmzaal, twee expositieruimtes, plus een 'satellietpodium' (nachttheater 
Sugar Factory, waar de Melkweg op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur programmeert).  
De programmering van de Melkweg zal de komende jaren in toenemende mate in samenhang gepresenteerd 
worden. Eind 2011 is een start gemaakt met programmering in theater en cinema gedurende de clubnachten 
op zaterdag en zullen mediaroom en fotogalerie wanneer mogelijk in de nacht opengesteld zijn. Het doel is om 
nieuw publiek aan te boren voor talenten en disciplines die nu nog vaak over het hoofd worden gezien. Dat 
gebeurt door blootstelling: door het uitgaanspubliek op doordachte wijze te confronteren, te prikkelen en 
eventueel te interesseren voor het werk van jonge makers op het gebied van theater, dans, comedy, spoken-
word, literatuur, singer-songwriters, jazz, wereldmuziek, cultcinema, mediakunst en geëngageerde fotografie. 
Bij deze experimenten blijft het niet. Vanaf 2012 zal ieder kwartaal een multidisciplinair evenement, getiteld 
`Helemaal Melkweg`, georganiseerd worden, dat het jonge publiek voor een relatief lage prijs een staalkaart 
biedt van de veelzijdige Melkwegprogrammering. 
Samenhang is ook het devies bij het nieuwe internationale muziek- en filmfestival PLAY dat voor het eerst in 
2011 werd georganiseerd, in samenwerking met IDFA. PLAY zal, intensiever en met meer uitstraling dan 
voorheen, de muziek-, film- en mediaprogrammering samenbrengen.  
Eenzelfde ambitie geldt voor de plannen om met festivals de kwaliteit en diversiteit van bepaalde regio´s en 
landen te tonen voor een breed publiek. Eind 2011 vond het eerste Nordic Gold minifestival plaats met 
aandacht voor Finse cultuur, waarbij muziek, film, theater en mediakunst, gemaakt door jonge Finse makers, 
werd gepresenteerd.  Voor medio 2012 staat een nieuw minifestival gericht op Cuba gepland. 
Het raakvlak tussen elektronische muziek en andere kunstvormen is een blijvend aandachtsgebied, niet alleen 
binnen het 5 Days Off festival, maar ook met het kleinschaliger Off Centre festival, waar sinds twee jaar film, 
theater/dans en mediakunst worden gepresenteerd tussen de vernieuwende elektronische muziek. Binnen de 
clubnachten op het gebied van elektronische muziek worden regelmatig kunstprojecten gepresenteerd in 
performance- of expositievorm. 
Er staan ook nieuwe festivals op stapel die de Melkweg in totaliteit zullen benutten. Dit geldt voor VOICES, 
waar de stem centraal staat en dat begin 2013 zal plaatsvinden, maar ook voor de nieuwe zomerfestivals 
NuClassic (werktitel), waarbij in samenwerking met Mojo concerts nieuwe vormen van klassieke muziek 
worden gepresenteerd, en het Amsterdam Bass Music Festival.  
Hiermee wil de Melkweg zich nadrukkelijker dan voorheen profileren als uniek, rijkgeschakeerd cultureel huis. 
Vertrekkend vanuit de kracht en laagdrempeligheid van de poppodiumfunctie kan de Melkweg als jong en 
vitaal kunstenbedrijf dwarsverbanden leggen tussen genres, disciplines en publieksgroepen. De mogelijkheden 
die het gebouw daarvoor biedt zullen optimaal worden benut. De Melkweg zal zo een hoofdstedelijke 
voortrekkersrol spelen bij het blootleggen van verbanden tussen verschillende kunstdisciplines, verbanden die 
de afgelopen decennia door specialisering deels aan het zicht zijn onttrokken. Voor zowel makers als publiek zal 
daarvan een stimulerende en innoverende werking uitgaan.  
Onderstaand wordt de programmering per discipline kort toegelicht. 
 
Fotografie 
De Melkweg Galerie is de eerste expositieruimte voor fotografie in Amsterdam en staat al jaren bekend om de 
fotokunst, die onafhankelijk is en sociale betrokkenheid en engagement van de makers uitstraalt. Binnen het 
veld van de documentaire fotografie wordt de Melkweg Galerie geprezen om haar consistente artistieke beleid. 
Steeds opnieuw verrast ze met zeer actuele thematentoonstellingen rond identiteit en levensvisie met een 
autonome kijk op mensen en de maatschappij waarin we leven. Op dit gebied heeft de Melkweg Galerie een 
wereldwijde reputatie verworven. Voor de toekomst wil de Melkweg vasthouden aan het concept van 
verhalende fotografie met een sterk sociale, politieke, ethische of spirituele inhoud. 
 
De Melkweg Galerie is portretgericht en legt de nadruk op thema-exposities die het leven in al zijn facetten 
weerspiegelen en becommentariëren. Ze biedt gelegenheid om te exposeren aan zowel gevestigde namen, 
oude meesters als ook beginnende, jonge fotografen. 
Geselecteerd nieuw talent wordt een tijd lang inhoudelijk en praktisch begeleid op de weg naar 
zelfstandigheid. Door nauwe banden met Nederlandse kunstacademies en andere opleidingen vervult de 
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Melkweg Galerie deze functie bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie veelbelovende fotografen. 
Hoofdcriterium bij de selectie is de eigen onafhankelijke blik op de wereld en het vermogen deze visie en 
gevoelens op een verrassende en fascinerende wijze te verbeelden.   
Hoewel in de volgende paragraaf de media-programmering wordt toegelicht, is in de praktijk het onderscheid 
tussen statische visuele kunst  en bewegende mediakunst minder scherp. In toenemende mate zal de 
programmering van de Galerie en de Mediaroom in samenhang plaatsvinden. 
 
Media 
De Mediaroom, opgeleverd februari 2008, is binnen de Melkweg als een rustige witte oase, die mogelijkheden 
biedt tot verdieping en reflectie. Er worden audiovisuele werken gepresenteerd in de vorm van 
groepstentoonstellingen, solo’s en speciale projecten ten tijde van festivals en evenementen. De Mediaroom is 
als gastheer, curator of participant betrokken bij ondermeer de festivals 5 Days Off, Sonic Acts en PLAY en 
werkt samen met ondermeer het Nederlandse Instituut voor Mediakunst en TENT, de tentoonstellingsruimte 
uit Rotterdam.  
Ambitie vanaf het begin is geweest om aan te sluiten bij de popcultuur van de Melkweg als geheel en om niet 
verstrikt te raken in de gestaalde kaders van de autonome mediakunst, waarvoor binnen Amsterdam al 
voldoende mogelijkheden bestaan. Media dus in de breedste zin van het woord, als kunstzinnige drager van 
informatie: geluid, beeld, print, sculptuur, maar ook heel wat aardser als in: pers, journalistiek. De Mediaroom 
is in dat opzicht een weerslag van een continu veranderende omgeving, waarbij zeker makers zelf zich niet 
willen beperken tot één drager of discipline. De bekendheid van de nog jonge ruimte kreeg in 2011 een 
aanzienlijke boost met de journalistiek-politieke expositie Halbe, over de huidige Staatssecretaris voor Cultuur, 
Halbe Zijlstra.  
Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau wordt de autonome mediakunst met opheffing bedreigd, zo kan 
zonder overdrijving gesteld worden. De voorgestelde financiering vanuit de creatieve industrie, zoals voorzien 
door de overheden, zal ook gevolgen hebben voor het aanbod op dit gebied: design, mode en architectuur 
zullen een grotere rol gaan spelen dan voorheen. Daarnaast biedt de voorziene kaalslag mogelijkheden om 
elders verdreven initiatieven van onderdak te voorzien: door de inbedding in de Melkweg als breed 
geprogrammeerd hedendaags kunstencentrum kan de Mediaroom helpen bij het bereiken van een nieuw en 
groter publiek.  
 
Film 
Melkweg Cinema kent een lange historie als onafhankelijk filmhuis. Melkweg Cinema presenteert cultfilms, 
reprises van grote bioscoopfilms, retrospectieven rond eigenzinnige filmmakers als bijvoorbeeld Elio Petri en 
Eric Rohmer, maar ook rond genres en auteurs, muziekfilms/-documentaires en bijzondere filmvertoningen 
met live muziek onder de naam Cinematic Sounds. De programmering van de Cinema is sterk thematisch 
samengesteld en heeft vaak de vorm van een serie voorstellingen met één thema of onderwerp. De Cinema 
opereert aan de randen van het gevestigde art-house circuit en speelt in op de interesse van het jonge 
Melkwegpubliek, bijvoorbeeld met unieke vertoningen van buitenlandse animatiefilms, zoals de Tsjechische 
animaties en Japanse anime. Filmmakers worden dikwijls uitgenodigd om met het publiek over hun werk te 
discussiëren. 
De programmering sluit regelmatig aan bij de andere programma’s in de Melkweg, met documentaires over 
artiesten, bands of muziekstromingen. Met de Melkweg Galerie, Mediaroom en het Melkweg Theater worden 
waar mogelijk filmprogramma’s gecombineerd met exposities of voorstellingen, zoals eind 2011 in het kader 
van Cinedans, PLAY en, binnenkort, een programma rond The Beat Generation.  
Melkweg Cinema werkt samen met diverse andere filmhuizen als Cinema de Balie en festivals zoals Africa in 
the Picture, LAFF (Latijns-Amerikaans Filmfestival), Camera Japan, OFF Screen (Brussel) en Poolse Filmlente. 
 
Theater en dans 
Melkweg Theater geeft een plek aan jonge dans- en (muziek)theatermakers en performancekunstenaars die 
risico's durven nemen en een eigen stijl ontwikkelen. Onderzoek, experiment en ontwikkeling staan centraal.  
Daarbij is er uitdrukkelijk aandacht voor het productieproces, vanuit de wens om nieuw en onervaren talent op 
een professionele manier te begeleiden in het proces naar de grotere theaters: talentvolle, beginnende makers 
krijgen ondersteuning op het gebied van marketing, productie en techniek. Daarnaast steunt de Melkweg hen 
met artistiek inhoudelijke begeleiding, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen als maker. Hiermee profileert 
Melkweg Theater zich in de Nederlandse theatercontext als een ‘tussenstation en springplank’.  
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De door de jaren heen verworven plek binnen het Nederlandse vlakke-vloercircuit wil het Melkweg Theater de 
komende jaren continueren en verbreden. De functie als humuslaag voor nieuw talent en voor makers die de 
grenzen van hun eigen discipline verkennen wordt zorgvuldig bewaakt, waarbij wordt samengewerkt met 
zowel individuele makers en productiehuizen als met podiumkunstopleidingen en festivals. De samenwerking 
met  diverse nationale en internationale productiehuizen en festivals, zowel uit Amsterdam als daarbuiten, zal 
worden voortgezet

5
.   

Melkweg Theater is een van de vaste speelplekken voor de beginnende makers van Dansmakers en hun 
Festival Punch. Traditiegetrouw wordt tijdens Julidans, in de serie Next, jong talent gepresenteerd. Tevens 
biedt vanaf 2013 het Melkweg Theater de winnaar van de ITs Choreography Award ruimte voor ontwikkeling 
en uitvoering van nieuw werk. 
Afgelopen jaar is er samen met de SLAA ook een literair pad ingeslagen met het project 5kwarts en heeft het 
Melkweg Theater in dat kader jonge schrijvers uitgedaagd om de poëzie te ontstoffen en hun eigen avond te 
maken waar meerdere disciplines bijeenkomen. Het Melkweg Theater streeft tenslotte naar een open 
presentatie van de als 'minder toegankelijk' ervaren discipline hedendaagse dans. Vooral dankzij het 
publieksbereik en de uitstraling van het gebouw kan de Melkweg ‘artistiek hoogwaardige cultuur’ als 
‘toegankelijke’ cultuur presenteren. Studenten kunnen voor schappelijke prijzen naar binnen.  
 
Wat het Melkweg Theater onderscheidt van vele andere theaters in Amsterdam is het hoge aandeel niet-
taalgebonden programmering. Hierdoor is het zeer aantrekkelijk voor een internationaal publiek. In 2011 won 
het Melkweg Theater de Time Out Best of Amsterdam Award voor Best Theatrical Venue. 
 
Muziek 
Het opdrogen van de CD-verkoop, het verdwijnen van de muziekkanalen op tv en de consumentenrevolutie op 
het internet hebben de popmuziek voor altijd veranderd. Tegenover de hiërarchische, verticale modellen van 
voorheen staan nu eindeloze horizontale vlaktes, waarbij de actuele pop, jazz en wereldmuziek voor iedereen 
binnen handbereik is gekomen: iedereen deelt, niemand hoeft zich buitengesloten te weten. De persoonlijke 
en interactieve beleving van muziek, nostalgisch dan wel identiteitbepalend, maakt het tot een sterke 
cultuurvorm. Het bijwonen en beleven van popconcerten en clubnachten is de laatste tien jaar sterk gegroeid 
als onderdeel van de kunst- en cultuurmarkt. Ten opzichte van het virtuele bestaan op social media, geldt het 
bijwonen van een liveconcert als een sterk bevestigende, levensechte ervaring zonder weerga: de vitaliteit van 
popmuziek manifesteert zich nergens zo sterk als in de live component.  
De poppodia Melkweg en Paradiso hebben hun omzet, programma’s en publiek in de laatste 10 jaar bijna 
verdubbeld. Het laatste jaar is die groei echter gestagneerd, mede door de economische crisis. Publiek heeft 
minder te besteden, terwijl tickets door de btw-verhoging duurder zijn geworden. Artiesten kunnen steeds 
vaker de hoge tourkosten niet dragen. De markt staat onder druk, de risico’s bij het programmeren zijn 
aanzienlijk. Niettemin is Amsterdam nog steeds de gateway to Europe voor internationaal georiënteerde 
artiesten. De Melkweg acht het van groot belang dat Amsterdam deze naam als trendsetter hoog houdt. 
Daartoe moeten vooral de mogelijkheden om te blijven investeren in opkomend talent zorgvuldig bewaakt 
worden, omdat anders opdroging en verschraling dreigt.  
 
De muziekprogrammering van de Melkweg is breed en tegelijk “diep”: de Melkweg geldt voor een aantal 
genres als dé aangewezen plek om te spelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de emo, metal en punk-genres die 
buiten deze zaal in de hoofdstad niet of nauwelijks aan bod komen. Het geldt zeker ook voor de wijze waarop 
er werk is gemaakt van een consistente clubprogrammering, met dancenachten waarin rondom bepaalde 
genres (o.a. dubstep) actief aan opbouw, ontwikkeling en doorstroming is gewerkt. De Melkweg heeft dan ook 
een aanzienlijke pioniersrol gespeeld bij het opstarten en ontwikkelen van de festivals 5 Days Off en 
Amsterdam Dance Event, die zonder deze inspanningen niet naar hun volwassen veelzijdige vorm en status 
hadden kunnen groeien. Carrières van geroemde DJ’s en producers zijn begonnen in de Melkweg – maar ook 

                                                 
5
 Zoals in Amsterdam met Nowhere, Don’t Hit Mama, ROCA/Roots en Routes, Paradiso Melkweg Productiehuis, Dansmakers 

Amsterdam, Julidans, ITs festival, Fringe Festival (TF2), Cinedans SNDO, Theaterschool Mime, Das Arts, De Theatertroep; en buiten 
Amsterdam: Dans Ateliers, Rotterdam; Generale Oost, Arnhem; Huis van Bourgondië, Maastricht; Productiehuis Brabant, Den Bosch; 
Korzo, Den Haag; Zeebelt, Den Haag; Productiehuis Oost Nederland, Deventer; Productiehuis Rotterdam, Rotterdam; Toneel Academie, 
Maastricht; Artez, Arnhem; Fontys, Tilburg; Codarts, Rotterdam. Internationale samenwerkingspartners zijn: Les Repérages, 
Lille/Roubaix/Charleroi ; Stuk, Leuven; Kunstencentrum nOna, Mechelen; P.A.R.T.S, Brussel; Earowaves (Europees netwerk voor 
hedendaags danstalent). 
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nu, wereldberoemd en wel, staat menigeen (Bart Skils, Skream en Borgore) nog met veel plezier in de zaal waar 
het ooit begon. De Melkweg vormt een kweekvijver voor nieuw Nederlands dance-talent, dat in toenemende 
mate internationale erkenning en bekendheid krijgt. Ook op het gebied van hiphop en wereldmuziek in de 
breedste zin van het woord heeft de Melkweg een bewezen naam hoog te houden.  
De Melkweg is ruim dertig jaar geleden de initiator geweest van de wereldmuziekprogrammering in Nederland  
zoals eerder aangegeven altijd in nauwe samenwerking met de doelgroeporganisaties. De combinatie van deze 
openheid en professionaliteit maakt de Melkweg een aantrekkelijke plek voor externe organisaties, educatieve 
instellingen, mediaorganisaties en individuele cultuurondernemers. Zij kunnen hun programma’s voor eigen 
risico dan wel in coproductie met de Melkweg organiseren. Bijvoorbeeld de niet-westerse evenementen die 
sinds decennia in de Melkweg plaatsvinden in samenwerking met Turkse, Iranese, Marokkaanse, Surinaamse, 
Ghanese, Indische en vele andere organisaties. Net als de vele andere Amsterdamse organisaties waarmee de 
Melkweg culturele, sociaal-maatschappelijke of politieke programma’s organiseert, zien zij de Melkweg als de 
beste locatie voor hun evenementen.  
 
Naast de bewezen artistieke kwaliteit en gevestigde reputatie van een deel van de programmering, in het 
bijzonder in The Max en de Rabozaal, is het grootste deel van de optredens afkomstig van relatief nieuwe 
bands en muzikanten. 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 
showcase festival in de Melkweg is de manier om ontdekt te worden door het publiek en om een live-reputatie 
op te bouwen. De Melkweg beschikt over uitstekende mogelijkheden om bands ‘op maat’ te bedienen. Dat 
begint met satelliet-podium Sugar Factory, aan de overkant van de gracht, waar de Melkweg structurele 
gastprogrammering in het weekend verzorgt. De capaciteit daar is 400 bezoekers. De Oude Zaal heeft een 
capaciteit van 700 bezoekers; The Max 1500 en de nieuwe Rabozaal 450 tot 1400, afhankelijk van de inrichting. 
Dat betekent dat elke band die binnen de bandbreedte van de bezoekersaantallen past, optimaal bediend kan 
worden – voor een publiek dat  zich nooit verloren hoeft te voelen in een te grote zaal.  
 
Speciale projecten 
De Melkweg maakt deel uit van de dynamiek van de stad. De bewegingen in de samenleving manifesteren zich 
in het Melkweggebouw en zijn omgeving. Bezoekers, kunstenaars, makers, artiesten, medewerkers, 
Amsterdammers, toeristen – de Melkweg bereikt een stroom van merendeels jonge mensen met 
uiteenlopende achtergronden. De Melkweg staat dicht bij zijn publiek en biedt een podium voor het actief 
uitwisselen van visies. Die functie vervult de Melkweg sinds zijn oprichting met het organiseren van 
programma´s over sociaal-maatschappelijke en politieke thema´s. De vorm loopt uiteen: het kunnen acties, 
spoeddebatten, workshops en grootschalige events voor een paar duizend bezoekers zijn, maar ook een 
expositie. Aanzetten tot participatie is het uitgangspunt; de ene keer met nadruk op educatie en informatie, 
een andere keer op verdieping en reflectie. De bezoeker wordt de kans geboden op nieuwe ontmoetingen, 
andere perspectieven. De specifieke Melkwegeigenschappen blijven gelden: onafhankelijk, multidisciplinair, 
informeel.  
Sinds ruim tien jaar realiseert de Melkweg in samenwerking met Campagnebureau BKB en andere organisaties 
grote publieksevents rond lokale, landelijke, Europese en Amerikaanse verkiezingen. In een parallelprogramma 
in alle zalen van het gebouw komen uiteenlopende opinies aan bod. Aspecten van democratie, politieke en 
economische processen, de rol van de media en de betekenis van burgerschap worden besproken, telkens in 
interactie met het publiek. 
De Melkweg gaat door met de ontwikkeling van inhoudelijke programma’s; bewustwording bij jonge mensen 
over thema’s als milieu en duurzaamheid, het gebrek aan digitale privacy en de gevolgen van een steeds meer 
digitaliserende samenleving. De discussie over maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op het 
dagelijks leven van jongeren wordt aangeboden in programmaformats die toegankelijk en herkenbaar zijn. 
Door publiek dat deelneemt aan het gesprek is de bron van informatie enorm en de discussie scherp. Vorm, 
frequentie en schaal van de bijeenkomsten worden aangepast aan de thematiek, evenals de keuze van 
samenwerkingspartners. Voor de specialistische expertise, zowel inhoudelijk als qua netwerk, het delen van 
financieel risico en het bereiken van nieuwe publieksgroepen worden allianties met maatschappelijke 
organisaties aangegaan. 
De Melkweg ziet graag een letterenfestival terugkomen in huis. Sinds de laatste editie van Weerwoord in 2009 
is de wens blijven bestaan om schrijvers en boeken een platform of podium in de Melkweg te geven. Met 
Passionate Bulkboek is de Melkweg een samenwerking gestart voor het festival Geen Daden Maar Woorden 
(GDMW), een letterenfestival gericht op jongeren. Een eerste pilot-editie vindt plaats in het voorjaar van 2012. 
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De optredens zullen divers zijn, gemixt en gematcht met muziek en beeld, met het verhalende element van de 
literatuur als uitgangspunt. Nieuw talent krijgt een plek naast enkele ervaren schrijvers; er is aandacht voor 
romans, korte verhalen, dichtkunst en – in coproductie met het Amsterdamse platform voor woordkunst Mind 
the Gap - verschillende vormen van spoken word. Met GDMW streven we ernaar een literaire mix te 
presenteren die varieert van diepzinnig naar luchtig, van muzikaal tot beeldend, van politiek tot lyrisch.  
 
  
5 SAMENWERKING 
Hoewel in eerdere Kunstenplanaanvragen een vanzelfsprekend onderdeel en ook in de toelichting van de 
programmering van dit beleidsplan vaak geïllustreerd, is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de 
Melkweg de samenwerking met derden. Deze samenwerking kan zowel programma-inhoudelijk, promotioneel, 
talentontwikkelend, educatief als bedrijfseconomisch zijn. 
 
Stadsschouwburg en Melkweg vormen met de eigen zalen en de gedeelde Rabozaal een zalencomplex met een 
capaciteit van 4.000 bezoekers. In samenwerking met Toneelgroep Amsterdam (TA) en andere externe 
partners wil de Melkweg dit hele complex met zes zalen en diverse ruimten voor randprogrammering gaan 
inzetten voor grootschalige manifestaties en festivals. Onder andere The Presidents Night en het 25-jarig 
bestaan van TA staan voor 2012 gepland.  
De ambities, zoals in de vorige aanvraag verwoord, zijn voor een klein doch cruciaal deel niet verwezenlijkt, 
namelijk op het punt van de gezamenlijke programmering in het gehele complex van Toneelgroep Amsterdam, 
Stadsschouwburg en Melkweg. Planningslogistiek, het gebrek aan budget ligt hier aan ten grondslag. 
De Melkweg heeft desondanks onlangs het initiatief genomen om gezamenlijk met de programmeurs van SSBA 
en TA  te onderzoeken of een evenement als “geschenk aan de stad” mogelijk is. Het doel van dit evenement is 
het openstellen van het totale complex voor bezoekers uit alle geledingen van de Amsterdamse bevolking en 
hen kennis te laten maken met de diversiteit aan culturele uitingen die er regulier plaatsvinden, het 
productieproces en de historie van de plek en gebouwen. 
Sinds de opening van de Rabozaal hebben Melkweg, Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam gezamenlijk 
verantwoordelijkheid genomen voor de programmering van deze zaal. Ieder afzonderlijk vullen zij een vooraf 
overeengekomen aantal data. Voor de Melkweg maken de verschillende dynamieken en de beperkte 
budgetten die de Melkweg heeft dat dit een uitdaging blijft.  
 
Met Paradiso werkt de Melkweg al geruime tijd samen op bedrijfseconomisch gebied. Met name op het gebied 
van de ticketing, evenementsponsoring, horecadeals en arbeidsvoorwaarden. Inhoudelijk werken Melkweg en 
Paradiso nauw samen in het kader van het Paradiso Melkweg Productiehuis, Spin Off , 5 Days Off en meerdere 
incidentele evenementen.  
 
Urban dance heeft een nieuwe impuls gekregen door het samen met Paradiso oprichten van de Stichting Spin 
Off. De Spin Off organisatie heeft een traditie van bijna veertien jaar in het opzetten van een landelijke 
breakdance competitie voor dansers vanaf veertien jaar met de finale in Amsterdam. De stichting beschikt over 
een uitgebreid, goed onderhouden netwerk, met zowel individuen als organisaties en zal een eigen beleidsplan 
indienen.  
 
Hetzelfde geldt voor het Paradiso Melkweg Productiehuis dat zich afgelopen jaren succesvol ontwikkeld heeft, 
en  een aanvraag bij de Gemeente Amsterdam zal indienen, naast zijn aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten.  
 
Met Paradiso en de Stichting 5 Days Off Media organiseert de Melkweg jaarlijks het succesvolle muziek- en 
mediafestival 5 Days Off. Nog steeds hebben deze partijen de ambitie dit evenement verder tot een 
stadsfestival uit te bouwen en daartoe zal de Stichting 5 Days Off Media bij Rijk en Gemeente een eigen 
beleidsplan indienen. 
 
Het Amsterdam Roots Festival, voortkomend uit de Melkwegprogrammering en oorspronkelijk een verband 
van Melkweg, Concertgebouw en Tropeninstituut dat ook in het Oosterpark plaatsvindt, wordt voor een deel in 
de Melkweg en vanuit de Melkweg georganiseerd en zal opnieuw een eigen beleidsplan indienen. 
 
In de toekomst zet de Melkweg in op een intensieve samenwerking met Nowhere. Dit centrum voor jong talent  
in de Indische buurt ziet veel self-made jongeren voorbij komen die grote potentie hebben in nog vrij 
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onbekende disciplines, of die moeiteloos schakelen tussen (nieuwe) disciplines als dans, zang, theater, spoken 
word en visuals. Er bestaan nog niet of nauwelijks kunstvakopleidingen voor deze groep, omdat het om een 
nieuw soort talenten gaat. Nowhere dicht dit gat met een eigen antwoord: de multidisciplinaire topgroep. Zes 
grote talenten krijgen een individueel coachingtraject aangeboden – de ‘ontdekkingsreis’ – en de kans om zich 
individueel en in groepsverband te presenteren in de Melkweg. 
 
De bestaande intensieve samenwerking met de GRAP wordt voortgezet:  de finale Most Wanted (sinds 1997) 
van de hiphop and RnB contest Wanted, vindt traditiegetrouw altijd plaats in het voorjaar in de Oude zaal. 
Daarnaast de finale van de Amsterdamse Popprijs in The Max (sinds 1996) en de showcase van de POPnl Award 
(sinds 2007) in beide zalen van de Melkweg tijdens de Uitmarkt. Daarnaast organiseren GRAP en Melkweg nog 
incidentele projecten als Girls Behind the Scene. Ook bij de programmering van de Kunstschooldag in de 
Melkweg is de GRAP intensief betrokken. 
 
Op landelijk niveau werkt de Melkweg samen met de Grote Prijs van Nederland: jaarlijks vinden de finales in de 
categorieën Pop/Rock en Dance op dezelfde dag plaats in The Max en de Oude Zaal. 
 
Vanuit OAT (Overleg Amsterdamse Theaters) en MOAT (MarketingOverleg Amsterdamse Theaters) wordt  
steeds intensiever samengewerkt. Vanuit het MOAT, onder co-voorzitterschap van de Melkweg, komen ook 
concrete projecten op het gebied van gezamenlijke marketing voort, zoals podiumdorp De Voorstelling, dat in 
2011 voor het eerst op de Uitmarkt een plek kreeg. 
 
 
6 ZAKELIJKE KWALITEIT EN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP  
Als vanzelfsprekend is niet alleen de wijze van invulling en het niveau van de subsidiebijdrage van de Gemeente 
randvoorwaardelijk ten aanzien van het bereiken van de doelstellingen van de Melkweg. Gezien het hoge 
percentage eigen inkomsten is een efficiënte bedrijfsvoering cruciaal.  
De organisatie van de Melkweg heeft met het sterk groeien van programma en publieksaantallen sinds de 
uitbreiding van de Maxzaal en de programmering in de Rabozaal ook de noodzakelijke herinrichting 
doorgemaakt, een proces dat in 2011 is ingezet en in de loop van 2012 wordt voltooid. In het bijzonder de 
gewenste verbetering van de aansturing op managementniveau, de planning en communicatie en de efficiënte 
inzet van personeel zijn de doelstellingen van dit traject. Eveneens kan vermeld worden dat er ook een visie is 
op de gewenste samenstelling van het personeel bij de Melkweg. Deze luidt, conform de visie op de 
samenstelling van cultureel aanbod en publiek: zowel in leeftijd, geslacht als afkomst is er sprake van grote 
diversiteit. 
 
De horeca-inkomsten van de Melkweg behoren tot de hoogste van alle culturele instellingen. Deze bron van 
inkomsten is sterk afhankelijk van de opbouw en het bestedingsgedrag van ons publiek. Het publiek van de 
Melkweg is, op het jeugdtheater na, het jongste van alle podia; het is niet kapitaalkrachtig. Dat gegeven 
beperkt de mogelijkheden om de eigen inkomsten te vergroten door middel van de kaartprijs- en 
drankprijsverhogingen. De Melkweg heeft, zoals eerder geïllustreerd, doelen en streefnormen ten aanzien van 
de eigen inkomsten die zeer scherp liggen,namelijk meer dan 92%. Het minimale percentage van 25% in 2016 is 
gegarandeerd en ook het halen van de gewenste 50% eigen inkomsten is zondermeer haalbaar

6
. 

Cultureel ondernemen is niet alleen veel extra geld verdienen, maar ook slimme manieren en methoden 
gebruiken om meer en nieuw publiek te trekken, de Melkweg nog beter op de kaart te zetten. Zoals eerder is 
aangegeven, is dat juist de sterke kant van de Melkweg.  
De Melkweg voldoet dan ook aan alle eisen die aan goed cultureel ondernemerschap gesteld worden.  
 
De Melkweg heeft een goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht; zij hanteert de Code Cultural 
Governance

7
. 

De uitdaging voor de Melkweg ligt wat betreft de inkomsten in de zogenaamde derde sector. Bij een podium 
met een relatief jong publiek ligt een vriendenorganisatie wellicht minder voor de hand, maar toch zien wij 

                                                 
6 Zie de Meerjarenbegroting en de recente zakelijke evaluatie van DMO. 
7 Geert van Itallie: algemeen en artistiek directeur, tevens bestuurder, Erik Backer: zakelijk directeur. 
Raad van Toezicht: Frans Vreeke (voorzitter), Dick Molenaar, Flip Schüller, Arpád Gerecsey, Mathilde Bosker, Alana Proctor, Andor Kircz. 
In de samenstelling van de Raad van Toezicht is naast de profielen in termen van expertise ook het criterium diversiteit in geslacht, 
afkomst en leeftijd meegenomen. Een rooster van aftreden is vastgesteld. 
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mogelijkheden om de komende jaren deze en andere vormen van ‘crowdfunding’ te ontwikkelen. Nu de 
Melkweg vier decennia bestaat is er sprake van een grote groep mensen die zich nog verbonden voelt met de 
organisatie, maar minder vaak of helemaal niet meer de programma’s bezoekt. Deze verbondenheid en 
betrokkenheid zal in 2012 op een andere manier ingevuld worden. Het huidige publiek  binden wij door middel 
van de Melkweg  Card, die naast een financieel voordeel voor de bezoeker ook een loyaliteitsprogramma 
behelst.  De Melkweg participeert inmiddels ook in het kader van www.voordekunst.nl en heeft plannen om dit 
initiatief actief te faciliteren. 
Met de inzet van Melkweg-oprichter Cor Schösser wordt in 2012 een start gemaakt met het opzetten van een 
vriendenvereniging.  
Ook wat betreft aanvullende financiering uit de commerciële hoek zijn nog stappen te zetten. De Melkweg 
heeft weliswaar langdurige en sterke verbintenissen met een aantal sponsors, maar de overtuiging bestaat dat 
dit de komende jaren verder uit te bouwen is. Dit zal echter niet gemakkelijk te realiseren zijn, gezien de 
signalen uit de markt. 
 
Risico’s in de exploitatie 
De afgelopen decennia is geïnvesteerd om het historische, industriële pand toe te rusten op de culturele 
functie. Ondanks de grote stappen die de laatste jaren zijn gezet met o.a. de vergroting van The Max (2007) en 
de opening van de Rabozaal (2009) blijft het noodzakelijk om de inrichting van het pand verder te 
optimaliseren. De inrichting is geoptimaliseerd voor presentatie van verschillende disciplines in de daarvoor 
bestemde ruimtes, maar is niet toereikend voor de in de visie omschreven functie van plek, waar 
publieksgroepen elkaar ontmoeten en in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Het gebouw is door 
de huidige inrichting op sommige plaatsen onvoldoende toegankelijk en een centrale ruimte die kan dienen als 
laagdrempelige ontmoetingsplaats ontbreekt . Dat geldt ook voor minimale voorzieningen als een rookruimte. 
Het huidige café, dat achterloopt op de rest van het complex in mate van ontwikkeling en op dit moment vrij 
gescheiden is van de rest van het pand, kan in de toekomst deze rol gaan vervullen. Daarvoor is een investering 
echter noodzakelijk. 
Het terecht zware accent op cultureel ondernemerschap in de Hoofdlijnennota geldt ook voor de Melkweg. 
Maar dat ondernemerschap wordt in het geval van de Melkweg belemmerd door een rem op reservevorming. 
Niet alleen de algemene subsidieverordening laat adequate reserves niet toe, maar ook het structureel lage 
niveau van subsidie gekoppeld aan de grote stijging van personele kosten vanwege de CAO, huur, 
aflossingskosten van verbouwingsfinanciering en onderhoudskosten van de laatste jaren. 
Het behalen van maximale eigen inkomsten dient, als vanzelfsprekend, uitsluitend de inhoudelijke doelstelling, 
en versterkt de specifieke positie van de Melkweg in Amsterdam. Deze eigen inkomsten zijn echter te onzeker, 
met name vanwege een sterk wisselend aanbod van artiesten en verminderde draagkracht van het jonge 
publiek, maar zelfs in goede jaren niet toereikend om de genoemde doelstellingen te realiseren. 
Dat samen maakt dat de Melkweg, ondanks de recente capaciteitvergroting en de grotere bezoekersaantallen 
van de laatste jaren, niet over voldoende garantievermogen beschikt. De recente lastenstijging, vanwege de 
btw-verhoging op entreekaartjes en garderobe, en de verminderde horecaomzet per bezoeker, die 
samenhangt met de economische crisis, maken dat in 2011 ondanks goede bezoekersaantallen in het najaar 
een negatief exploitatiesaldo is ontstaan dat direct inteert op het toch al niet grote eigen vermogen.  
 
De maatregelen die getroffen zijn om deze risico’s te beperken zijn de genoemde herinrichting met het oog op 
de kwaliteit van de organisatie en efficiencyverbetering, beperkte doorberekening van kostenstijgingen richting 
een relatief weinig draagkrachtig publiek en de vergroting van eigen inkomsten door crowdfunding en 
sponsoring. Of dat laatste veel zal opleveren zal de tijd leren. 
 
Hoewel de tijden onzeker zijn en de risico’s aanzienlijk, kenmerkt de visie en werkwijze van de Melkweg zich 
door een optimistische blik. De vitaliteit van de popcultuur in het algemeen en de positie van de Melkweg in 
het culturele veld in het bijzonder maakt dat de gewenste investeringen vanuit de organisatie, overheid en 
andere aandeelhouders in de omgeving bij voorbaat zinvol zijn en renderend voor zowel talent als publiek. 
 

http://www.voordekunst.nl/

