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Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
2018 

  
 
 
Inleiding 

De Melkweg heeft in 2018 in de concertzalen Max en OZ, Upstairs, Cinema, Expo en de Rabozaal 
concerten, voorstellingen, vertoningen, exposities en bijzondere manifestaties georganiseerd. Het 
totaal bedroeg 1061, een forse stijging van het aantal activiteiten tegen in het jaar 2017 (895). De 
toename van het aantal programma’s zit vooral in intensievere programmering in Upstairs en het 
aantal concerten door het hele gebouw. 2018 kende tevens een absoluut publieksrecord van ruim 
507.000 bezoekers (ten opzichte van 474.000 in 2017. 
 
Na een drietal jaren met goede exploitatieresultaten is in 2018 wederom financiële stabiliteit 
gerealiseerd door een positief resultaat.  
De structureel verbeterde inkomstenpositie is grotendeels ten bate gekomen van de 
bestemmingsreserves, voorzieningen, investeringen in gebouw en installaties en de hogere 
programma-, organisatie- en personeelskosten. Vanwege het toegenomen aantal programma’s en de 
daarmee gepaard gaande publieksaantallen waren er investeringen in gebouw, personeel en 
organisatie noodzakelijk.  
De gewenste investeringen in de expositieruimte en het café-restaurant hebben gezorgd voor een 
sterk verbeterde uitstraling van het Melkwegcomplex aan de kant van de Marnixstraat. De mogelijke 
synergie tussen Expo, het café-restaurant MILK en de zalen biedt voor de toekomst veel kansen.  
De aanschaf van een nieuw geluidssysteem en vernieuwing van het podium in de Max was hard 
nodig vanwege de slijtage (na 15 jaar) en beperkte geluidskwaliteit naar de huidige maatstaven 
gemeten. Met dit nieuwe systeem van L’Acoustics heeft de Melkweg het beste geluid van de 
poppodia in Nederland. 
 
1. Activiteiten 
De gerealiseerde activiteiten zijn net als in het voorgaande jaar boven verwachting toegenomen door 
een intensievere filmprogrammering, een forse stijging van het concertaanbod en het aantal 
clubprogramma’s in zowel Upstairs, OZ als de Max. 
 
2. Muziekprogrammering 
Het aantal concerten in twee kleinere zalen OZ en Upstairs is gegroeid met respectievelijk 25% en 
32%. Het aantal in de Max is nagenoeg gelijk gebleven.  
 
De Upstairszaal heeft zijn positie verstevigd als het belangrijkste podium voor de ontwikkeling van 
nieuw popmuziektalent. Het publieksaantal is meer dan evenredig gestegen dan het aantal 
concerten. 
Het zijn, net als in de vorige jaren, vooral de genres hiphop (met emo-hiphop als opkomend sub-
genre) en de singer-songwriters die verantwoordelijk zijn voor de groei en een zeer jong publiek 
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trekken. De nieuwe DIY talenten zijn vaak rechtstreeks vanuit de slaapkamer via YouTube en/of 
Soundcloud bekend geworden.  
In totaal 36 voornamelijk lokale artiesten/bands presenteerden zich tijdens de nieuwe maandelijkse 
avond Radar, de plek om de nieuwe lichting Nederlandse muziektalenten te ontdekken met drie acts 
per avond. 
 
De grootschaligere concerten in de Max zijn nog steeds onderhevig aan de forse concurrentie van de 
festivals in de voorjaars- en zomermaanden. Zowel in het aanbod als het publieksbereik. Hier is ook 
de groei van het publiek minder dan de groei van het aantal concerten: 5% meer concerten en 
slechts 1% meer publiek. De programmering in de Max van de niches aan de rauwere/scherpere rand 
van de popmuziek en het “doorboeken” van doorgebroken artiesten vanuit Upstairs en OZ naar de 
Max zorgt voor voldoende continuïteit en een vast publiek met specifieke voorkeuren of een neus 
voor nieuw talent. 
Naast de optredens van in de Melkweg gepresenteerde nieuwe sterren als Billie Eilisch, Tom Misch, 
Jacob Banks, Greta Van Fleet,  Brockhampton, Sigrid, Idles, Kacey Musgraves, Slaves, Jain, Noname, 
Sofi Tukker, Blood Orange, My Baby en Denzel Curry waren er optredens van gevestigde 
hiphopgrootheden als De Jeugd Van Tegenwoordig (5 concerten in 1 week), Pusha T (2 concerten op 
1 avond) en vertrouwde namen als NOFX, Bodycount, The Streets, Ministry en Killing Joke. Speciaal 
was het concert van Colin Benders & Metropole Orkest (ADE Openingsconcert in de Rabozaal). 
 
De clubprogrammering in het weekend en vaste nieuwe wekelijkse clubnight op maandag (Cheeky 
Monday; drum ‘n’ bass) en dinsdag (Techno Tuesday) werd na de zomer uitgebreid met een 
donderdagnacht, gericht op, voornamelijk (expat)studenten onder de titel Warung, Deze 3e vaste 
doordeweekse clubnight is toegevoegd om clubprogrammering te blijven ontwikkelen en de risico’s 
te spreiden in een sterk competitieve en snel veranderlijke clubmarkt. Warung is echter niet 
succesvol gebleken en na 4 maanden teruggebracht tot een maandelijkse frequentie. 
Daarentegen bleven de Fiesta Macumba clubnights in meerdere zalen weken van te voren 
uitverkopen. De editie op Koningsdag, waarbij de Rabozaal ook werd ingezet, was een hoogtepunt. 
De Encore clubnight is nog steeds een vaste waarde, maar door het toenemen van het aantal 
toeristische bezoekers is het bereik onder lokaal publiek wat afgenomen in de afgelopen jaren. 
Daarom is er ruimte gecreëerd voor nieuwe urban clubformats met zeer jonge coproducenten en 
dj’s.  
 
3. Overige disciplines 
Het aanbod van de Melkweg was dit jaar uitgebreider dan de afgelopen jaren. Naast de concert- en 
clubnachtprogrammering in de vele muzikale genres, kwam er dit jaar ook hernieuwde aandacht 
voor film en werd de exporuimte grondig verbouwd. Het multidisciplinaire karakter van de Melkweg 
kwam onder andere volledig tot zijn recht met DIP FEST. Tijdens dit festival, met een programma vol 
muziek, comedy, performances, installaties, films, kunst en literatuur, toonden artiesten en 
kunstenaars uit verschillende disciplines werk over het thema dip en werden melancholie en misère 
op tragikomische wijze omarmd in plaats van verhuld. Andere bijzondere multidisciplinaire 
programma’s waren Raymi Sambo’s Je Suis, Babs’ Woordsalon en het Other Futures festival, een 
groot opgezet 3-daags festival met een expositie, lezingen, panels, interviews en optredens waarin 
toekomstbeelden vanuit een cultureel divers perspectief centraal stonden.  
 
De enige editie van Helemaal Melkweg toonde wederom een breed scala aan disciplines voor een 
divers publiek. Na 20 edities is besloten te stoppen met Helemaal Melkweg vanwege het feit dat het 
steeds lastiger werd om geschikte hoofd-acts te vinden voor in de Max.  
 
Het aantrekken van een filmprogrammeur en het vergroten van het filmprogrammabudget 
resulteerden in een snel opbloeiende filmprogrammering met een goede zaalbezetting. 
Hoogtepunten waren de Purno de Purno Marathon, de samenwerking met het In-Edit 
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muziekdocfestival, de start van de nieuwe serie Music that Matters met twee Iraanse films en de 
vertoning van Matangi/Maya/M.I.A. Helaas is de succesvolle IDFA/Melkweg programmering met 
diverse live-programma’s in 2018 niet gerealiseerd, aangezien ITA de Rabozaal niet meer beschikbaar 
wil stellen in die periode. 
 
De Melkweg Expo kende een gevarieerde programmering van werk van voornamelijk jonge en 
nieuwe fotografen met deels het accent op diversiteit en inclusiviteit. 
In 2018 was het werk van Jan Hoek te zien, welke Melkweg Expo al eerder in 2017 op het Photoville 
festival in New York presenteerde. Nu dus voor het Nederlandse publiek. Ook trok de jonge fotograaf 
Lois Cohen nog voor haar afstuderen met een solo over 12 archetypes uit de geschiedenis, maar dan 
divers en inclusief verbeeld, veel publiek. Met UNSEEN was er wederom samenwerking, o.a. door 
deelname aan de Open Gallery Night met de expositie My Feeder Is A Photographer. 
De verbouwing heeft veel en nieuw publiek op gang gebracht die de ruimte enthousiast bezoekt. 
Door de frisse nieuwe open ruimte vinden meer potentiële partners ons nu. Meer verzoeken dan 
voorheen om samen te werken, komen op ons af.  
 
4. Activiteiten buiten de Melkweg 
Ook op locaties buiten de Melkweg werd dit jaar geprogrammeerd. Naast concerten in de Rabozaal, 
Meervaart en Sugarfactory was de Melkweg ook actief betrokken bij enkele festivals. Wat weinig 
bekend is, is dat muziekprogrammeurs van de Melkweg betrokken zijn bij de programmering van 
festivals van Mojo, waaronder Lowlands, Pinkpop, We Are Electric en Paaspop. 
 
De 5e editie van het mede door de Melkweg georganiseerde Encore Festival op het NDSM is helaas 
zodanig verregend dat het voor de toekomst niet meer mogelijk is met stijgende artiesten- en 
productiekosten dit festival in deze vorm te continueren. Ondanks de mindere omstandigheden 
waren de reacties van publiek en artiesten nog steeds zeer positief. 
 
Zoals eerder aangegeven bleven de Fiesta Macumba clubnights in meerdere zalen maar weken van 
te voren uitverkopen. Het mede door de Melkweg geprogrammeerde (een eigen live-stage) Fiesta 
Macumba Festival bij de Ouderkerkerplas, vlakbij Amsterdam Z.O. was een prachtige spin-off.  
 

5. Talentontwikkeling 

Talentontwikkeling als reguliere activiteit binnen de Melkweg heeft, naast het introduceren van de 
maandelijkse Radarconcerten een stevige impuls gekregen. Op muziekgebied door de landelijke 
Muzikantendag en het slotfestival van de landelijke Popronde. 
 
Ook op het gebied van visual arts waren er nieuwe projecten. Naast de reguliere presentaties zijn we 
in 2018 gestart met twee nieuwe projecten: Arty Party Photography Graduates (een selectie van de 
beste net afgestudeerde fotografie studenten van de kunstacademies) en Follow (een talenten 
coachingstraject waarbij twee fotografen heel intensief werden begeleid). In de drie Tip-off avonden 
die we organiseerden stonden de ontmoeting en kennisoverdracht centraal. Jonge kunstenaars 
toetsen hun ideeën bij een publiek en kregen feedback op hun plannen.  
 
Vanaf september is Milk Made ontwikkeld; een nieuwe afdeling van creatieve jongeren binnen de 
Melkweg. Milk Made gaat zich bezighouden met talenten die zich artistiek willen ontwikkelen door 
middel van het programmeren en het creëren van online content gericht op urban-/popcultuur. De 
Melkweg biedt met de komst van dit team de ruimte voor het opdoen van praktijkervaring, zowel 
vóór als achter de schermen. Hierdoor wordt betrokkenheid  georganiseerd van een jonge doelgroep 
die zijn plek verovert in de creatieve industrie.  
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Milk Made focust zich met het online en offline programmeren van programma’s en het creëren van 
content voor urban-/popcultuur niet alleen op het excelleren van talenten, maar ook op de 
ontwikkeling van deze talenten in een eerdere fase. De diversiteit binnen Milk Made zorgt ervoor dat 
er vanuit de doelgroep wordt gedacht, wat ten goede komt aan de vernieuwing binnen de Melkweg.  
De jonge vrijwilligers en stagiaires waaruit Milk Made bestaat, zijn voor een deel hobbyist en worden 
voor een deel voor het vak opgeleid. De jongeren zijn op verschillende wijze al verbonden met urban-
/popcultuur en krijgen vanuit de Melkweg de kans deze band te versterken. Zij hebben, onder 
begeleiding van de Programmeur Performing Arts & Talentontwikkeling, verantwoordelijkheid als co-
programmeurs. Deze verantwoordelijkheid zorgt voor leermomenten waardoor zij zichzelf dusdanig 
kunnen ontwikkelen in de creatieve industrie.  
 
 

 
 


