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Inleiding
Tolhuistuin is een cultuurpodium aan de IJ-oever van
Amsterdam Noord, een
plek voor muziek, beelden,
verhalen en heerlijk eten.
Na een grondige reorganisatie hebben we een
goede basis om de komende
periode uit te groeien tot
toonaangevend cultuurpodium met hoogwaardige
culturele programma’s die

Geen enkele culturele plek in Amsterdam kent zo’n
unieke combinatie: een cultuurpodium in het hart van
de stad met verschillende zalen, een grote idyllische
tuin, een lange historie als stadspark en laboratorium
van de fossiele industrie, en meer dan 25 culturele en
maatschappelijke programmapartners die op het terrein
hun werkplek hebben. Samen met tientallen organisaties
uit Noord maken we culturele programma’s over de
belangrijkste opgave van deze tijd: de transitie naar een
duurzame en inclusieve stad.

gaan over de vraagstukken
van deze tijd, met het hele
Tolhuistuincomplex en
stadsdeel als speelveld.

Van intieme theateroptredens tot grote concerten en
manifestaties. Van buitenexpo’s tot spraakmakende
podcastprogramma’s. Van laagdrempelig dorpshuis tot
bruisend festival. Tolhuistuin is een plek voor artistieke
expressie en voor participatie. Voor producties die een
verschil maken. Je vindt er rust of reuring, tussen de
bomen, in het restaurant, bij de verschillende locaties
op het terrein, of op bijzondere plekken in het stadsdeel.
Een uitgesproken entree naar het groenste stadsdeel
van Amsterdam, een stadsdeel zo wijd als de hele stad.
Met de scheggen en de dijken, ’de zonzij van het IJ’, zoals
buurtsoap de Wasserette al zo vaak zong.

Amsterdam Noord vandaag is eigenlijk Nederland in
het klein: hechte gemeenschappen, grote contrasten en
uiteenlopende culturen in achterstandswijken, burgerlijke
buurten, luxe appartementenblokken. De uitdagingen
in Noord weerspiegelen de grote vragen van deze tijd:
groeiende ongelijkheid, economische crisis, gentrificatie,
de effecten van een pandemie, klimaatverandering.
We moeten omgaan met een wereld die radicaal aan het
veranderen is. Maar hoe doen we dat? En wat betekent
dat? En hoe zorgen we ervoor dat we elkaar – te midden
van al die veranderingen – vaker ontmoeten en beter
begrijpen? Moeten we Noord verdedigen of bruggen
bouwen? Juist in ons stadsdeel – van oudsher het armste
van de stad, nog steeds met weinig culturele voorzieningen – kan cultuur zorgen voor onderlinge verbondenheid,
betrokkenheid en zelfvertrouwen. Kunstenaars en
ontwerpers kunnen ons helpen om ons aan te passen aan
een nieuwe wereld, met artistieke interventies, alternatieve perspectieven en creatieve methodes, om te kunnen
bouwen aan een toekomst voor iedereen.

Tolhuistuin is
een plek voor
artistieke expressie
en voor participatie.
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1. Terugblik: roerige

tijden, ruimte voor groei

Sinds de oprichting in 2007 biedt Tolhuistuin makers een plek
om zich te manifesteren in verschillende disciplines. Tolhuistuin
als locatie is een begrip in het Amsterdamse culturele veld en
uitgaansleven. Onze bekendheid danken we deels aan de
programmering van Paradiso en aan café restaurant THT. Voor
eigen rekening komt de grote verscheidenheid aan activiteiten,
van kleinschalige performances tot grote manifestaties.
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Als we terugblikken op de afgelopen beleidsperiode, zijn
we erin geslaagd om het Amsterdamse publiek te bereiken. We trokken in 2019 maar liefst 40.000 bezoekers,
bijna 20% meer dan gepland. De beoogde € 120.000 eigen
inkomsten uit kaartverkoop bleek niet realistisch. Mede
dankzij de constructie met café restaurant THT en Paradiso
hebben we toch over voldoende middelen beschikt voor
een gezonde exploitatie. Sinds 2018 is de financiële
situatie stabiel en vanaf 2019 voldoet de stichting aan de
gemeentelijke normen voor liquiditeit en eigen vermogen.

Roerige tijden
De afgelopen jaren kende Tolhuistuin een roerige tijd. Er
waren conflicten met de grootste huurders, café restaurant THT en Paradiso. We werden geconfronteerd met
verdriedubbeling van de huur, waardoor niet alle huisgenoten konden blijven. Ook was onze rol als beheerder en
verhuurder van de culturele panden lastig te combineren
met een functie als programmerende organisatie. Dat
vormde een obstakel om de potentie van onze huisgenoten te benutten.
Na het vertrek van de directie en het programmateam
in 2017/2018 ging de aandacht in eerste instantie uit
naar een nieuwe beheerconstructie, naar een oplossing
voor de huurverhoging, naar betere onderlinge samenwerkingsrelaties en naar vernieuwing van het team. De
huurverhoging is door de afdeling Gemeentelijk Vastgoed
gedeeltelijk uitgesteld tot 2021, als Stichting Tolhuistuin de
verhuurderstaak overdraagt. In de nieuwe periode gaan de
beheerslasten hierdoor aanzienlijk omlaag.

Lockdown- en coronaproof
De nadelen van het zalencomplex die Tolhuistuin vaak
parten spelen, bieden tijdens de coronacrisis voordelen.
De multi-inzetbare ruimtes binnen en de buitenplekken
stellen ons in staat om coronaproof te programmeren.
We konden met een klein en flexibel team meteen op de
lockdown inspelen met betekenisvolle programma’s: een
buitenexpositie over kansenongelijkheid in de stad, een
muurschildering in respons op de antiracismedemonstraties, en de Artistieke Repair Shop met toonaangevende
Amsterdamse kunstenaars. Eind maart waren er operaoptredens door heel Noord om bewoners troost te bieden. Er
waren livestreams van concerten, vrijheidsmaaltijden met
poëzie rondgebracht in Noord, een podcastprogramma
op de pont, een speciale krant met kinderredactie over de
coronatijd voor alle stadsdeelbewoners. Dit leverde veel
positieve media-aandacht op.

Ruimte voor groei
De afgelopen jaren is het voor Tolhuistuin helder geworden waar onze opgave en onze kracht liggen: het gebruik
van de locatie en inhoudelijke focus. Tolhuistuin heeft
geen reguliere theaterzalen en repetitieruimtes. Eerder
begeleidden en financierden we theatergroep LostProject,
maar vonden hun voorstellingenplaats in zalen als Casco
en Frascati. Dit is logisch vanuit het perspectief van de

Eind maart waren
er operaoptredens
door heel Noord
om bewoners
troost te bieden.
groep, maar sluit niet aan bij onze taak en ambities voor
stadsdeel Noord. Vanuit een bijna tot stilstand gekomen
organisatie is de afgelopen periode flinke groei geboekt in
activiteiten juist voor programma’s die geen traditionele
theaterzaal of black box nodig hebben. We zijn daarmee
een belangrijke schakel in de keten als presentatie- en
experimenteerplek.
De periode waarin we aan dit bijgestelde plan konden
werken, hebben we gebruikt om onze visie verder te
concretiseren. Het is evident dat we met minder geld
minder kunnen, zeker nu we ook opdracht hebben om
meer buiten het eigen complex te programmeren. Toch
hebben we er vertrouwen in dat dit gaat lukken, omdat we
steeds opnieuw merken dat instellingen en partners graag
met ons samenwerken. Vanouds zijn bewoners van Noord
het gewend om niet naar de overkant te kijken, maar veel
zelf te regelen, met elkaar. Handen uit de mouwen, poten
in de modder, samen bouwen, samen vieren. Dat zie je
terug in de vele burgerinitiatieven en lokale bewegingen
die werken aan andere manieren van samenleven. We
nemen er een voorbeeld aan en gaan aan de slag met
waar we wél over beschikken: doorleefd maatschappelijk
engagement, een bak ervaring met cultuur en impact, hart
voor elkaar en de mensen in Noord, en een portie Noorder
lef, niet te vergeten.
Daarbij profiteren we van een aantal langetermijn-investeringen die in de afgelopen periode zijn gedaan. Zo krijgt
het terras aan de voorkant met de plaatsing van een aantal
tribune- en podiumdelen een sterkere culturele uitstraling
en biedt het ruimte voor kleinschalige optredens. Er is een
podcaststudio gebouwd in de Voorkant, twee nieuwe kantoorruimten in het paviljoen, en er komt een aantrekkelijke
toegangspoort voor de tuin aan de Noordzijde. Een nieuwe
website en huisstijl zorgen voor een heldere, toegankelijke
uitstraling.
Dit alles zetten we in om de bewoners van Amsterdam
Noord een relevante programmering te bieden. De drie
nieuwe programmalijnen zijn erop gericht om een breed
publiek te trekken én een sterke community te bouwen.
Dit herziene plan is tot stand gekomen na (vervolg)
gesprekken met onze inspirerende en kritische huisgenoten, met enthousiaste en veeleisende partners, en met
ons supergemotiveerde team. Die verbondenheid, ook bij
tegenslag, maakt dat Tolhuistuin de toekomst vol vertrouwen tegemoet blikt.
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2.

Artistieke
visie &
ambities:
kunst kan
de wereld
veranderen
Cultuur in de Tolhuistuin gaat
over wie we willen zijn, over

Missie

Tolhuistuin geeft ruimte aan kunst en cultuur om
makers en publiek een aandeel te geven in de ontwikkeling
van een stad die inclusief en duurzaam is. Met makers en
bezoekers wordt gewerkt aan inspiratie, nieuwe invalshoeken, gemeenschapszin, innovatie en ontspanning, altijd in
relatie tot de lokale context van Amsterdam Noord.

hoe we willen samenleven
en welke toekomst we met
elkaar willen. Het geeft verbondenheid met de plek waar

Context
De komende jaren staan we voor grote transitieopgaven.
De impact van het coronavirus legt de zwakke plekken in
onze samenleving bloot. Hoe gaan we om met groeiende
ongelijkheid, discriminatie, gezondheidsrisico’s, veiligheid en
de klimaatcrisis? Om de planeet leefbaar te houden moeten
we naar een andere manier van leven. Dat is geen ver-vanje-bed-show, dat raakt ons allen in onze dagelijkse realiteit.
Van jong tot oud, van leek tot expert, van rechts tot links,
we hebben er allemaal mee te maken. Verhalen, muziek en
beelden kunnen helpen om met deze veranderingen om te
gaan, om mensen te verbinden en in beweging te brengen.
Je moet je verbonden weten om het vertrouwen te hebben
ruimte te kunnen geven aan verandering. Dat is juist van
belang op plekken waar er relatief weinig cultureel aanbod
is, zoals in Amsterdam Noord.

Thematiek: tussen mens, cultuur en natuur
Tolhuistuin richt zich de komende jaren op het grote thema
van deze tijd: de verhouding tussen mens, cultuur en
natuur. Als voormalige locatie van het onderzoekscentrum
van Shell was Tolhuistuin ooit het kloppend hart van de
fossiele industrie. In dit groene hart in de stad – een unieke

je bent, de geschiedenis en
de toekomst en biedt ruimte
om de verandering die op
ons afkomt te verbeelden en
praktisch vorm te geven.

combinatie van buiten en binnen - zetten we ons de komende jaren in als aanjager voor verandering naar een wereld
die fossielvrij is en inclusief. Een samenleving die de planeet
niet verder uitput, en met gelijke kansen voor iedereen.
Dit doen we samen met een inspirerend netwerk van
muzikanten, theatermakers, filmmakers, ontwerpers, festivalorganisatoren, podcastmakers, impactmakers en sociale
ondernemers die hun werkplek hebben op het terrein en
samenwerkingspartners uit Noord en daarbuiten.
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Methodiek: maker als verbeelder en verbinder

Impact: dit is van iedereen

We laten ons in de keuze voor makers en culturele programma’s inspireren door de principes van ‘constructive
art’. Bij de programmering van hoogwaardige artistieke
producties, staat de vraag centraal hoe deze bijdragen aan
meer betrokkenheid en maatschappelijke verandering.
We richten ons op creatieve makers en culturele
programma’s die:
• raken aan thema’s rond de transitie naar een duurzame en inclusieve stad, over hoe we in staat zijn om te
veranderen en ruimte te maken voor nieuwe ideeën
over onszelf, over elkaar en over onze toekomst;
• bijdragen aan de verbondenheid met en tussen de
bewoners van stadsdeel Noord, en dan vooral groepen die minder vanzelfsprekend vertegenwoordigd
zijn in het culturele en maatschappelijke veld.

Makers, huisgenoten, bezoekers: iedereen is eigenaar van
Tolhuistuin. Het gaat niet zozeer om ‘zenden’ maar om
interactie en participatie. Transitie is iets wat je niet alleen
kunt ondergaan en ervaren, maar waar je zelf een bijdrage
aan kan leveren of invloed op kan hebben. Tolhuistuin is
een plek om samen te ervaren, te experimenteren en te
leren. Het is de plek om te bouwen aan gemeenschapszin,
betrokkenheid bij elkaar en de directe omgeving waar we
bij mogen horen. Tolhuistuin biedt creatieve makers ruimte om ingewikkelde vragen terug te brengen tot menselijke
proporties. Samen met de bewoners van Noord verbeelden ze een nieuw verhaal voor de stad van de toekomst.
Dat kan alleen door groot te denken en lokaal te doen. Van
de grote wereld naar je eigen wijk en andersom.
Laagdrempeligheid past goed bij het Tolhuistuincomplex
en de programmering in het stadsdeel. Tolhuistuin is,
anders dan andere culturele plekken, een combinatie
van semipublieke en meer besloten ruimten. Je komt in
aanraking met cultuur zonder dat je eerst een kaartje
hoeft te kopen. Makers en publiek ontmoeten elkaar niet
in een klassieke theaterzaal of podiumopstelling met
bijbehorende presentatievormen, maar binnen en buiten,
op gelijke hoogte, in multifunctionele ruimtes. Zo wordt
optimaal gebruikgemaakt van de verschillende ‘podia’ van
Tolhuistuin: de multifunctionele zalen, de verschillende
grote buitenruimtes en het grotere stadsdeel. Ze nodigen
uit tot doen en meedoen. Om mooie culturele producties
bij te wonen hoeven bewoners uit Noord niet over het IJ.
Ze kunnen ervan genieten in hun eigen stadsdeel, op hun
eigen terrein.

We stellen de programma’s samen vanuit onze ervaringen
en expertise op het gebied van impactproductie. Want een
goed verteld verhaal, gezien door de juiste mensen, kan
de wereld veranderen. Onderzoekster Lisa Cron laat zien
hoe mensen ‘wired for story’ zijn: neurologisch onderzoek
toont aan dat we het best leren door middel van verhalen, die stimuleren ons zowel rationeel als emotioneel,
waardoor kennis beter beklijft en we nieuwe handelingsperspectieven ontwikkelen. “You need to see it, to be
it.” Kunstenaars, mediamakers, artiesten en ontwerpers
durven groot te dromen, kunnen mensen laten lachen
en tot tranen toe roeren, en kunnen ver in de toekomst
kijken. Ze zijn in staat om radicaal alternatieve scenario’s
te verbeelden.
Rond verschillende inhoudelijke thema’s hanteren we
veranderstrategieën om te weten wie we willen bereiken,
op welke manier en met welke middelen om maatschappelijke impact te creëren. Omdat innovatie en impact
vaak ontstaan op het snijvlak van verschillende domeinen,
betrekken we verschillende belanghebbenden bij de culturele activiteiten: bewoners, bedrijfsleven, politiek, zorg,
scholen, maatschappelijke organisaties, media, industrie
en wetenschap (zie kader Voorbeeld Hitte).

De artistieke visie krijgt vorm in een zorgvuldig samengesteld en afwisselend programma. We kiezen voor een
scherper inhoudelijk programmaprofiel met ieder jaar een
thema in focus. We ontwikkelen zelf meer programma’s
met en in het stadsdeel en benutten daarbij de potentie
van de specifieke eigenschappen van Tolhuistuin (binnenen buitenruimten) ten volle (zie hoofdstuk 3). We kijken
kritisch welke programma’s bijdragen aan onze doelstellingen, welke huisgenoten daaraan bijdragen en hoe we daar
helder over kunnen communiceren (zie hoofdstuk 4 en 5).

Voorbeeld Hitte
Tijdens de hittegolfweek van augustus 2020 vonden verspreid over Amsterdam Noord de opnames plaats van de
nieuwe dramaserie Hitte van Martijn Winkler. Deze twaalfdelige serie gaat over een jonge vriendengroep tijdens een
allesverzengende hittegolf. In Tolhuistuin organiseren we
een talkshow aan de hand van fragmenten uit de serie met
de filmmakers en de jonge cast, met uitgenodigd wethouder Laurens Ivens, experts en bewoners uit Noord. Samen
zoeken we antwoord op de vraag hoe het stadsdeel zich
voorbereid op een veranderend klimaat.

Je komt in aanraking
met cultuur zonder
dat je eerst een kaartje
hoeft te kopen.
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3. Programma:

Tolhuistuin in heel Noord

Tolhuistuin hanteert drie programmalijnen die elkaar versterken
en verschillende doelgroepen verbinden. Cultuureducatie
en ruimte voor talentontwikkeling lopen dwars door deze
programmalijnen heen, soms als afzonderlijke programma’s,
maar vaker als onderdeel van andere programma’s. Binnen de
programmalijnen is er ruimte voor incidentele of terugkerende
projecten waarvoor apart financiering wordt aangevraagd.

Podium

is de naam voor de culturele
programma’s die Tolhuistuin (co)
produceert, programmeert en
presenteert in en rond het eigen
complex: festivalprogramma’s,
theateroptredens, concerten,
expo’s en installaties.

Noordhuistuin

is de titel voor alle programma’s
en activiteiten die de wijken van
Noord in gaan of niet plekgebonden
zijn: podcasttours, culturele
expeditieprogramma’s, speciale
krantuitgaven, vrijheidsmaaltijden,
murals, programma’s op scholen,
guerrilla-optredens, livecasts, en
het Noorderparkfestival.
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Werkplaats

is de verzamelnaam voor alle
programma’s in Tolhuistuin
waarin participatie, innovatie en
kruisbestuiving centraal staan:
cursussen, workshops, hackathons,
labs, podcaststudio, muziekstudio,
broedplaatsprogramma’s.

Ieder jaar kiezen we een ander thema dat door de verschillende programmalijnen heen onze speciale focus heeft.
Deze thema’s kunnen veranderen afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en kansen die zich aandienen.
In 2021 onderzoeken we het thema ‘Kansen’. We werken
met ROSE stories en Impact Makers rond hun project over
armoede, ‘Spiegels en Ramen’, en de documentaireserie
‘KLASSEN’ van Sarah Sylbing & Ester Gould opgenomen in
Noord over kansenongelijkheid in het onderwijs. In 2022
gaan we in op ‘Water’, en onderzoeken we het water met
kunstprojecten over het IJ, de leidingen in Noord en omliggend Waterland. In 2023 staat de inclusieve stad op het

programma: sociale cohesie en architectuur in de wijken.
We sluiten de beleidsperiode af met een artistieke reflectie
op het stadsdeel als Nationaal Park. Bij ieder thema kiezen
we speciale partners om dat thema invulling te geven.
Het lente- en zomerprogramma speelt zich vooral af in
de tuin en het wijdere stadsdeel met markten, excursies
en concerten. Het herfst- en winterprogramma bestaat
hoofdzakelijk uit festivals, podcasts en talkshows. De tuin
is dagelijks gratis toegankelijk van 9 tot 17 uur. Betaalde
programmering vindt na 17 uur plaats. De budgettaire
verhouding tussen de programmalijnen is 40% Podium,
50% Noordhuistuin, 10% Werkplaats.

3.1 Podium
Of we nu zelf initiëren of andere partijen ons benaderen, het publieksprogramma organiseren we in de regel in coproductie met onze partners.
We houden in de programmakeuzes rekening met veranderende coronarichtlijnen die waarschijnlijk ook in 2021 de capaciteit van de zalen zullen
beïnvloeden. We passen het programma daarop aan, van offline naar online,
van zaalprogramma naar tuin, van voorstelling naar expo, van optreden
naar wandelconcert. Dat vergt flexibiliteit en een grotere focus op ad-hoc
programmering.
Expositieprogramma
In 2021 starten we met een actueel expositieprogramma, van verrassend werk van jonge makers uit Europa
tot community-artprojecten met de buurt. Het hele
Tolhuistuincomplex is expositieruimte: de muren van de
gebouwen, de tijdelijke wanden om de tuin, de expositiegang beneden, de expozaal boven, en natuurlijk de
sfeervolle tuin waar grote installaties of beelden goed
tot hun recht komen. We werken samen met o.a. Oerol,
Into the Great Wide Open (ITGWO), Nieuwe Helden, De
Onkruidenier en Klimaatmuseum. Ook de allerkleinsten
doen mee. Voor kinderen maken we samen met kunstenaars uit het netwerk van ITGWO een ontdekkingstocht
door de tuin. Met opdrachten kunnen kinderen het hele
jaar rond onderzoeken, verbeelden, maken en spelen in
de tuin.

Voorjaar en zomer: markt en muziek
Vanaf 2021 starten we met een maandelijkse artistieke
zaterdagmarkt, verspreid over de tuin met kraampjes,
workshops, spoken word, muziekoptredens en de
Artistieke Repair Shop (in 2020 gerund door o.a. Bas
Kosters en Tinkebell). De markt haakt in op de actualiteit,
het gaat afwisselend over upcycling, ambachten, tuinieren,
DIY of slow fashion. Door de markt komen bezoekers op
een laagdrempelige manier in aanraking met onze culturele programma’s. Het is een plek om mensen te ontmoeten,

nieuwe skills te leren en zelf aan de slag te gaan. De
afgelopen periode organiseerden we een aantal succesvolle edities, zoals de boekenmarkt #EducateYourself naar
aanleiding van de Black Lives Matterprotesten.
We gaan door met ‘Sunday Sounds’ in de zomermaanden,
livemuziek in de tuin, gratis toegankelijk, speciaal voor
Noord. We continueren de Tuinsessies, een samenwerking
met café restaurant THT, intieme akoestische buitenconcerten met diner. Met onze vaste partners – Excelsior
Recordings, Paradiso en ESNS – maken we een muzikale
selectie die de diversiteit van Noord weerspiegelt en een
divers publiek aanspreekt.

Herfst en winter: paviljoen
In de herfst- en wintermaanden verleggen we de focus
van de tuin naar het paviljoen. Digitale kunst is voor
Tolhuistuin een belangrijke discipline, als aantrekkelijke
vertelvorm voor een jong publiek. We werken jaarlijks
samen met publiekstrekkers, zoals het IDFA DocLab,
Podcastfestival en FIBER Festival, allemaal programma’s
rondom digitale cultuur, interactieve vertelvormen, nieuwe
media en immersive installaties. FIBER richt zich speciaal
op technologie en ecologie. We maken grootstedelijke
programmering bereikbaar voor bewoners in
Amsterdam Noord.
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Live podcastprogramma’s geven in de wintermaanden
extra verdieping aan de programmering en betrekken
publiek bij actuele thema’s. Podcasting is bij uitstek inclusief: iedereen krijgt de mogelijkheid om haar stem te laten
horen, mee te praten en een groter publiek te bereiken,
onafhankelijk van zenders of naamsbekendheid. Met de
podcaststudio en het podcastfestival biedt Tolhuistuin
deze kunstvorm een sterke thuisbasis. Dat doen we samen
met de Podcast Academy. Oorzaken plant in 2021 een
serie workshops verhalende podcasts en een luisterpaalexpo. Wanneer er relevante mediaproducties worden
gemaakt met Noord, over Noord of in Noord rondom
maatschappelijke vraagstukken, organiseert Tolhuistuin
impactprogramma’s om mensen uit verschillende domeinen te verbinden, zoals bij de eerdergenoemde producties
‘Hitte’ en ‘KLASSEN’, bij de documentaire ‘Groenkijkers’
over amateurnatuurbeschermers van Sanne Rovers
(onderdeel DocMakers) die in 2022 uitkomt of de nieuwe
podcastserie van Anoek Nuyens over Shell.

Warming Up Festival
In 2020 starten we in samenwerking met Stichting Impact
Makers het Warming Up Festival. Dit nieuwe festival
voor klimaat, kunst en democratie presenteert jaarlijks
rondom de nationale klimaatdag een meerdaags cultureel
programma over hoe we samenleven op een opwarmende
planeet. Warming Up is een toonaangevende kruisbestuiving van kunst, activisme, wetenschap en politiek voor
een breed publiek, met expo’s, theatervoorstellingen,
workshops, debatten en installaties. Het brengt kunstenaars, ondernemers, politici, wetenschappers en activisten
samen.

Meer podium
We bieden zoveel mogelijk ruimte aan culturele programma’s van huisgenoten en derden die aansluiten bij
onze programmatische doelstellingen. De Wereld van de
Parade zijn diner- en theaterprogramma’s waarin jonge
makers de kans krijgen om zich te presenteren.
We zijn thuisbasis van het jaarlijkse literatuurfestival Read
My World, en locatiepartner van Over het IJ Festival,
Huiskamerfestival, Kindermuziekfestival en een cultureel
programma rondom Europadag, i.s.m. European Cultural
Foundation.

3.2 Noordhuistuin
De programmalijn Noordhuistuin betreft alle programma’s in stadsdeel Noord
die vanuit Tolhuistuin worden georganiseerd, maar niet uitsluitend op het
terrein zelf. Tolhuistuin dient vaak als vertrek- en aankomstpunt. Hiermee
bouwen we aan een duidelijker profiel en overbruggen de afstand die sommige wijkbewoners ervaren. Deze programmalijn is erop gericht om een
sterke community rond Tolhuistuin te bouwen. Afhankelijk van onvoorziene
coronamaatregelen zal dit programma meer of minder focus hebben op
digitale content, buitenprogramma’s en kunst in de openbare ruimte om
daarmee het beoogde bereik en impact te kunnen genereren.
Expeditie Groen
We continueren Expeditie Groen, een verbeeldingsprogramma dat grootse gebeurtenissen als
klimaatverandering, biodiversiteitverlies en verstedelijking tastbaar en behapbaar maakt voor bewoners van
Amsterdam Noord. Samen met organisaties en inwoners
uit Noord organiseren programmamakers expedities,
diners, interventies, muziek, performances, workshops,
tellingen en tuindagen in een collectieve zoektocht naar
een eigentijdse verbondenheid van cultuur en natuur.
We reizen het hele stadsdeel door op zoek naar mooie
plekken en bijzondere verhalen. Wildplukken met de
Openluchtbuurtsuper? Kanoën over het oer-IJ? Busexcursie
langs de afvalverwerkingroute met satirisch commentaar?
Bushcraft in de vinexwijk? Vogels verwelkomen met een

concert op de A’DAM Toren? Pop-culturele wandelingen
waarbij deelnemers geconfronteerd worden met literatuur,
muziek en beeldende kunst? De komende jaren plannen
we maandelijks een expeditie met kunstenaars, programmamakers en partners uit het stadsdeel met wie we nu al
nauw samenwerken, zoals Partizan Public, Climate Cleanup,
Ambassade van de Noordzee, De Onkruidenier, Over het IJ,
Collectief Walden, Fawaka, Likeminds, Vliegenbos, de Ceuvel
en de initiatiefnemers van Parkstad Noord.
Binnen de context van dit programma organiseren we een
kunstenaarsresidentie in samenwerking met Hotel Bunk,
die ruimte biedt voor overnachting. De resultaten worden
getoond in het expositieprogramma.
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gebruiken met poëzie of verhalen zoals in 2020 samen met
4 & 5 mei comité en Kip Republic. We maken podcasts met
Theater Na de Dam en werken met de verhalenvertellers
van In Mijn Buurt.

Rondreizende talkshow &
Buurtsoap de Wasserette
De relatie tussen de wijk en de vraagstukken van de wijde
wereld staan centraal in een rondreizende theatrale talkshow met inhoud en bravoure over typisch Noordthema’s,
ook uitgezonden via live cast. De samenwerking met
Buurtsoap de Wasserette van Volksoperahuis wordt de
komende jaren gecontinueerd.

Cultuureducatie

Nieuwe generatie
We bieden een nieuwe generatie makers een podium,
bij Tolhuistuin en binnen Noordhuistuin, waar we hen
uitnodigen om murals, podcasts, block parties of video’s
te maken. We bouwen aan een community van 17 jonge
vertegenwoordigers uit de 17 wijken van het stadsdeel, die
we betrekken bij onze activiteiten, als talent pool, klankbord en cocuratoren. Ze weerspiegelen de demografie en
veelstemmigheid van Noord.
Makers kunnen gebruikmaken van onze studio’s en
faciliteiten voor werk dat ze in de rest van het stadsdeel of
online presenteren. We werken samen met Theaterstraat,
Muziekstraat, United Painting, Dock, Verdedig Noord,
De Rietwijker en zoeken samenwerking met Satirius. De
invulling van het programma staat nog niet vast, we werken
vraaggericht. Ieder jaar hebben we een vast budget beschikbaar dat we in overleg met onze partners besteden.

Noorderparkfestival
Tolhuistuin is een van de initiatiefnemers van het populaire
Noorderparkfestival en verzorgt de muziekprogrammering op het Tolhuistuinpodium. Dat zetten we de komende
jaren voort. Dit bruisende festival, waar tientallen partners
uit Noord aan meewerken, biedt een vrolijk en gevarieerd
programma voor jonge gezinnen en oudere bezoekers uit
alle lagen van de samenleving, en een podium voor jong
talent. Het festival is een samenwerking tussen Stichting
Tolhuistuin, Cultuurtafel Noord en Over het IJ Festival.

Vieren en herdenken

In 2019 heeft Tolhuistuin onderzoek gedaan naar de
cultuureducatiebehoeftes van het primair en voortgezet
onderwijs in Noord. Daaruit bleek dat scholen zich willen
bezighouden met de thema’s duurzaamheid en natuuronderhoud. Wij spelen hierop in met ons buitenschools
programma-aanbod. Binnen onze budgetten zien we
weinig ruimte voor een eigen cultuureducatieprogramma.
Het accent ligt de komende jaren op het faciliteren en
ondersteunen van onze huisgenoten om met een uitgebreid educatieaanbod aan de slag te gaan met scholieren
uit Noord. Fawaka Ondernemersschool biedt educatieve
activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen
voor kinderen en jongeren als vakantieprogramma’s bij
Tolhuistuin. Nieuwe huisgenoot Lijm-Lab biedt kunstateliers
op scholen en in de buurt. Het hele jaar door betrekt Solid
Ground Movement jong en oud uit heel Amsterdam Noord
bij dansvoorstellingen en danslessen.
In 2020 zijn we gestart we met de NOORDKrANT, gemaakt
door jonge reporters uit Noord. De eerste editie ging over
corona en werd verspreid met het Noord-Amsterdams
Nieuwsblad. De samenwerking met DAT! en ITGWO zetten
we graag voort. De middelbare scholen VOX, Kayros en
Hyperion betrekken we bij onze programmering om de
scholieren kennis te laten maken met kunst en cultuur en
uit te nodigen om een rol te spelen in de programmering.
Zo organiseert Hyperion College jaarlijks een meerdaags
introductieprogramma met theaterworkshops in de tuin.
Regelmatig werken we intensiever met de scholen samen,
zoals voor het voedselbos of in projectweken over Kunst in
de Openbare Ruimte.

Meer cultuureducatie
Jaarlijks neemt Tolhuistuin deel aan de Kunstschooldagen
en waar nodig bieden we een plek voor de activiteiten
vanuit de basisscholen zelf. Op het gebied van naschoolse
activiteiten faciliteren we Stichting Wijsneus, Noordje,
Muziekschool Amsterdam Noord, TENT circusproducties, de
DAT!school en NDSM Kinderatelier.

Bij vieringen en herdenkingen, zoals 5 mei, Keti Koti en
Iftar, maken we programma’s die gaan over ontmoeting
en verhalen. Denk aan vrijheidsmaaltijden of het bezorgen
van maaltijden juist bij huishoudens die dit goed kunnen
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3.3 Werkplaats
Tolhuistuin investeert 10% van het programmabudget in de programmalijn
Werkplaats. Hiermee onderstrepen we dat we groot belang hechten aan
innovatie en onderzoek. Werkplaats laat creatieve makers samen met de
bewoners van Noord nieuwe dingen leren, elkaar ontmoeten, vaardigheden
opdoen en innoveren. Tolhuistuin biedt ruimte aan experiment, talentontwikkeling, cultuurparticipatie, gemeenschapszin en innovatie. Samen met
partners en kennisinstituten gaan we aan de slag met programma’s voor
buurtbewoners, om nieuwe kennis te genereren. Goede kruisbestuiving helpt
om nieuwe kennis en ideeën te genereren. We zetten de deuren open voor
mensen met allerlei verschillende soorten expertise en interesses. Ook deze
programmalijn is gericht op het bouwen van een community.
Cultuur van participatie
Onze opdracht is dat iedereen zich thuis voelt, en
gerechtigd en welkom om mee te doen. Voordat je
cultuurparticipatie kunt organiseren, moet je zorgen voor
een cultuur van meedoen. In 2020 initieerde Tolhuistuin
samen met stadsdeel Noord het programma Noord Wordt
Gehoord. Wekelijks bespreken we met buurtgenoten, beleidsmakers en experts onderwerpen die door bewoners
worden ingebracht.
In het goedbezochte Leeshuis kun je het hele jaar door
gratis boeken brengen en halen. Het wordt gerund door
vrijwilligers. Er worden taallessen gegeven in leesclubs
en taalcafé. In het Brughuis tegenover het Leeshuis zit
Gezond Noord, een innovatief en toonaangevend project
van zorginstellingen in Amsterdam Noord. Een plek waar
stadsdeelbewoners terecht kunnen voor spreekuur met
vragen en waar wekelijkse workshops zijn over onderwerpen zoals voeding, slapen en stress. Bij In My Backyard
worden statushouders op een laagdrempelige manier met
elkaar en met Amsterdammers in contact gebracht. In de
zomer transformeert de tuin tot kantoortuin. Hier kunnen
bezoekers buiten werken, vergaderen of brainstormen
in het groen. Tolhuistuin is vaste partner van de Special
Social Club, die vier keer per jaar een feest organiseert om
mensen met en zonder een beperking bijeen te brengen.

Talentontwikkeling
Onze open, schaalbare ruimtes zijn bijzonder geschikt
voor experimentele vormen van presentatie, waarbij er
veel ruimte is voor interactie tussen maker en publiek. De
beschermde tuin, de open Noordkant en de drukke IJ-zijde
bieden een perfecte omgeving voor makers die zich willen
ontwikkelen in het maken op locatie. Een Spoken Wordartiest kan buiten onder een boom voor vijf mensen op
een kinderfestival optreden of voor vijfhonderd mensen
in de concertzaal optreden, afhankelijk van de fase

waarin haar makerschap zich bevindt. We trekken op met
partners zoals Oerol en Over het IJ die makers een langer
traject aan willen bieden met tussentijdse presentaties op
verschillende locaties.
Tolhuistuin is trots op de samenwerking met sQuare,
Nederlands enige broedplaats voor afgestudeerde
creatieve mbo’ers. Deze visual storytellers werken vanuit
Tolhuistuin middels trainingen, workshops en modules
aan skills en ondernemerschap. Een deel van het programma is toegankelijk voor het publiek. Aan nieuwe projecten
wordt gewerkt bij de ID-club, storytelling-theaterclub voor
jonge Amsterdammers en de ‘art-circle’ van Extinction
Rebellion, beide onlangs gestart met programma’s in het
Tuinhuis.
In De Voorkant, aan de IJ-zijde is op veler verzoek een podcaststudio ontwikkeld die ruimte biedt aan podcastmakers.

Transitie Huis en Tuin
Tolhuistuin wil uitgroeien tot voortrekker op het gebied
van duurzaamheid en ecologie binnen de kunst- en
cultuursector. Dat doen we met de ambitieuze doelstelling
om onze exploitatie uitstoot- en afvalneutraal te maken
in 2025. Café restaurant THT deelt deze ambities en
zou graag meer inzetten op moes- en verticale tuinen,
zonnepanelen en verduurzaming van het pand. Andere
partners zijn Paradiso, Gemeentelijk Vastgoed en verschillende huisgenoten. We stellen een nulmeting op en een
actieplan.
We maken deze transitie niet achter de schermen, maar
geven het een prominente plek in onze programma’s en
producties. Hiermee vertellen we een groter verhaal over
deze tijd. We nodigen kunstenaars en mediamakers uit om
verhalen te maken over de transitie en alles wat daarbij
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komt kijken aan rompslomp, absurdisme en vergezichten.
Dit krijgt een plek in onze vaste formats, de zaterdagmarkt,
de expedities, de workshops en op de website en onze
socials. Hiermee betrekken we ons publiek, experts,
ontwerpers, gedragswetenschappers, bewoners en
mediamakers.
Met huisgenoot Climate Cleanup bouwen we de komende jaren aan een Voedselbos met ruimte voor kunst
en cultuur op de Noordkop (parkeerplaats achter het
Poortgebouw) waar de grond nog ernstig is vervuild. Dit
doen we in co-creatie met scholieren, buurtbewoners en
andere partners. Met het bouwen van een nieuw Tuinhuis
vertellen we onze community een verhaal over adaptief,
biobased bouwen. We betrekken Nieuwe Helden, die
werkt aan een doorlopend onderzoek rondom biobased
bouwen, en zijn in gesprek met architectenbureau
Space&Matter, voorloper op dit gebied.
Om dit programma handen en voeten te geven, zoeken we
nieuwe kennis- en financieringspartners zoals onderwijsinstellingen, universiteiten of kennisinstellingen.

Meer werkplaats
Tolhuistuin biedt plek om te experimenteren met nieuwe
initiatieven, zoals de organisatie van een burgerberaad
of een praktisch model voor het basisinkomen: Collectief
Kapitaal. Maar denk ook aan de impactlabs van Monnik of
de Hacketeria van OPTOFONICA LAB om met kunstenaars,
biologen en hackers ingewikkelde vraagstukken op te
lossen.
We zijn vergaderlocatie van de Sociaal Creatieve Raad
om kunstenaars en ontwerpers te koppelen aan andere
domeinen en te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Matthea de Jong is een van de kernleden.
Het programma Noord wordt Gehoord wordt
separaat gefinancierd vanuit stadsdeel Noord. Voor
Warming Up Festival, Expeditie Groen, Voedselbos en
Tuinhuis worden extra fondsen aangevraagd.

Regulier

Bij 1,5 m regels

CAP STAAND

CAP ZITTEND

CAP ENKELE STOELEN

CAP DUBBELE STOELEN

Tuin

1000

250

250

250

Concertzaal

550

200

44

88

Tuinzaal

200

90

25

40

IJzaal

200

90

25

40

Expozaal

400

250

60

100

Voorkant

80

40

15

24

Noordkop

80

40

30

30

Tuinhuis

100

60

20

30

Leeshuis

Nvt

10

4

4

Brughuis

Nvt

6

2

2
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4. Partners
Tolhuistuin bouwt voor een
deel van het programma
voort op bestaande
samenwerkingen. De lijst
met samenwerkingspartners
bevat inmiddels meer dan
25 huisgenoten, zo’n 60

Twee voorbeelden ter illustratie:

organisaties uit Noord, en

• Tolhuistuin nodigde Nieuwe Helden uit om de buitenexpositie OchArme over kansongelijkheid, die eerder in
Gent stond, naar Noord te halen. Nieuwe Helden verzamelde nieuwe verhalen van Amsterdamse kinderen om
de expositie relevant te maken voor het lokale publiek.
We werkten gezamenlijk aan productie, publiciteit en
doelgroepenbenadering. De kosten werden gedeeld.

creatieve makers, scholen en
andere culturele instellingen
van buiten het stadsdeel.

Samen springen we op de actualiteit in voor een relevante,
actuele programmering. Het programmateam ziet scherp
toe op de gehanteerde criteria voor de programmering:
hoe draagt het bij aan de inclusieve en duurzame stad?
Hoe sluit deze aan bij de behoeftes en belevingswereld
van de bewoners van Amsterdam Noord? Daarnaast zijn
uitstekende relaties met onze partners van cruciaal belang,
gebaseerd op heldere zakelijke afspraken en onderlinge
verwantschap, gelijkgezindheid en gemeenschappelijke
doelstellingen. Soms gaat het om eenmalige samenwerking, soms om jaarlijks terugkerende programma’s.
Afhankelijk van de rol in het algehele programma en de
behoeftes die er zijn over en weer draagt Tolhuistuin ook
financieel bij aan dergelijke coproducties.

• Tolhuistuin benaderde Verdedig Noord en United
Painting voor een expo van iconen uit Noord aan het
buitenhek van de tuin. Na de moord op George Floyd en
de antiracismedemonstraties stelde Massih Hutak van
Verdedig Noord voor om de expo te wijden aan slachtoffers van racisme. Hedy Tjin maakte de illustraties. De
productiekosten werden gedekt door Tolhuistuin.
Makers en organisaties benaderen ons vaak met ideeën
voor samenwerking. Als het past bij onze doelstellingen
en er voldoende capaciteit binnen het team is, geeft
Tolhuistuin hen zoveel mogelijk ruimte om het cultuurpodium te kunnen gebruiken en zo in de behoefte aan
culturele ontmoetingsruimte in Noord te voorzien. Als er
onvoldoende aansluiting is, worden zij doorverwezen naar
de afdeling Verhuur van café restaurant THT.
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4.1 Huisgenoten
Naast onze stichting hebben vele
creatieve makers een werkplek in
de verschillende gebouwen op het
Tolhuistuincomplex. Tolhuistuin is
daarmee een levendige gemeenschap: van toonaangevende festivals
tot maatschappelijke organisaties,
van artistieke makers tot sociaal
ondernemers, van gevestigd tot
opkomend. Iedereen werkt vanuit
de eigen expertise, invalshoek,
discipline en opdracht. Regelmatig
ontstaan er kruisbestuivingen of
samenwerkingen.

Selectie huisgenoten
In 2021 verandert onze relatie met de huisgenoten. De
selectie van de huisgenoten wordt gedaan door Stichting
Tolhuistuin in samenspraak met Gemeentelijk Vastgoed
van wie zij direct huren. We zijn transparant over het
profiel dat we zoeken en over de verwachte prestaties.
Voorwaarde om te huren is dat huisgenoten een bijdrage
leveren aan het publieksprogramma van Tolhuistuin.
Daarnaast worden huisgenoten geselecteerd op diversiteit
in discipline, verbinding met Noord en artistieke ervaring:
van jong talent tot ervaren professional krijgen een plek.
Dit levert een mooi palet op van verschillende disciplines,
invalshoeken en expertise, die bijdragen aan programma’s
voor uiteenlopende publieksgroepen. Er worden regelmatig informele huisgenotenborrels georganiseerd. Minstens
twee huisgenoten nemen deel aan de programmaraad van
Tolhuistuin.
Huisgenoten genieten allerlei voordelen: een plek op een
A-locatie tegen een betaalbare huur, met uitstekende
technische faciliteiten, een sterk netwerk en een groot
potentieel publiek binnen veerpont- en fietsafstand.
Daarnaast kunnen alle huisgenoten verschillende zalen en
buitenruimtes gebruiken voor publieke activiteiten met in
afstemming een basispakket van techniek, marketing en
kaartverkoop.

duurzaamheid en verbinding met Noord. Dit kan in de
vorm van coproducties waaraan de partners naar vermogen inhoudelijk, productioneel en/of financieel bijdragen.
Hierover maken we jaarlijks concrete afspraken die
worden vastgelegd in een addendum bij het huurcontract
met Gemeentelijk Vastgoed.
Het uitgangspunt is een langdurige samenwerking voor
ten minste de komende vier jaar. We verwachten dat er de
komende jaren alsnog wisselingen zijn. Vanwege de gevolgen van het coronavirus staan veel culturele organisaties
onder druk, ook een aantal huisgenoten. In onderstaand
overzicht volgt de lijst met huisgenoten per juli 2020 en
een samenvatting van hun beoogde programmabijdrage.

Andersom verwachten we van de huisgenoten een actieve
bijdrage aan de programmering rondom inclusiviteit en
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Huisgenoten

Beoogde samenwerking

Building Conversation

Bouwt gesprekken, in theaters, op festivals, in bedrijven, buurten en op scholen.
Doet dit regelmatig in Tolhuistuin of op andere plekken in Noord.

Climate Cleanup

Gaat klimaatverandering tegen met natuurlijke klimaatoplossingen.
Samen werken we aan een voedselbos, workshops en presentaties.

Corine Datema

Is regelmatig betrokken als vormgever van projecten, samenwerking rondom Paradijs in de
Polder en Women’s Parliament.

De Parade

Presenteert De Wereld van de Parade in Tolhuistuin.

DeLightlabs

Biedt ondernemerschaptrainingen aan nieuwkomers, met name statushouders

DocMakers

Collectief van documentairemakers en producenten, van wie de meesten gevestigd in Noord.
Organiseert impactprogramma’s in Tolhuistuin rondom hun nieuwe producties.

ESNS

Platform voor Europese muziek met een jaarlijks festival in Groningen. Programmapartner
concerten, werkt aan verduurzaming festivalcircuit.

Excelsior Recordings

Onafhankelijk platenlabel en programmeur van Sunday Sounds en andere
muziekprogramma’s, zoals de wandelclub van Tim Knol.

Fawaka

Sociale onderneming om kinderen en jongeren kennis te laten maken met duurzaam
ondernemerschap. Fawaka organiseert workshops in Tolhuistuin en op scholen in Noord.

Fiber

Festival voor digitale cultuur. FIBER richt zich de komende jaren op de relatie tussen cultuur,
technologie en ecologie. Tolhuistuin is vaste festivallocatie.

Gezond Noord

Gezond Noord, initiatief van Doras, is er voor heel Amsterdam Noord. Vaste locatie op
Tolhuistuincomplex met workshops en cursussen.

Into the Great
Wide Open

Festival op Vlieland, ook partner in de NOORDKrANT en programma’s in Tolhuistuin, zoals
installaties en de ontdekkingsroute voor jonge bezoekers in de tuin.

Lauren Verster

Werkt aan een serie videointerviews met bijzondere creatieve makers in de tuin.

Leeshuis

Hier kunnen mensen het hele jaar door boeken brengen en halen. Er worden taallessen
gegeven tijdens leesclubs en taalcafé. Het Leeshuis wordt gerund door vrijwilligers.

LijmLab

Biedt workshops voor kinderen in Amsterdam Noord.

Marjolijn van
Heemstra

Werkt aan een sterrenwacht van en voor buurtbewoners in Noord om vanuit een
astronautenperspectief naar de aarde te kijken. Tolhuistuin is locatie voor de Academie
voor Stadsastronauten.

Monnik

Toekomstdenkers leveren bijdrage an publieksprogramma o.a. rondom het Designlab
‘De Donkere Stad’ en toekomstsesssies met buurtbewoners rondom de publicatie van
‘Amsterdam 2089, Alles Komt Goed, Indrukken uit de Gewortelde Tijd’

Musicians Without
Borders

Zet muziek in om verschillen te overbruggen, community’s te versterken, en de schade die
oorlog aanricht, te verlichten. Partner in muziekprogramma’s in Tolhuistuin.

Museumgoed

Erop gericht om delen en hergebruik van tentoonstellingsmaterialen mogelijk te maken
binnen de museale sector. Ondersteunend bij programma Tolhuistuin.

Nieuwe Helden

Nieuwe Helden maakt en deelt het onderzoek van m.n. het Biobased Creations Open Air Lab
bij Tolhuistuin en verstevigt samenwerking rondom Project New Heroes, Upgrading Nature.

Paradiso Noord

Paradiso Noord is organisator van de concerten en het programma Science & Cocktails.

Puck van Dijk

Theatermaker met een focus op klimaatvraagstuk draagt bij aan theaterprogrammering.

Read My World

Platform voor geschreven en gesproken woord uit heel de wereld, organiseert boekenclubs
en het jaarlijkse festival in Tolhuistuin.

Ruben Jacobs

Socioloog en schrijver, veelal over de klimaatcrisis. Maakt bij Tolhuistuin podcastprogramma.

Solid Ground
Movement

Productiehuis en platform voor de Amsterdamse hiphopscene (dans, music, poetry & spoken
word, en beeldende kunst). Jonge deelnemers komen uit omliggende wijken.

sQuare

Broedplaats voor de doorontwikkeling van afgestudeerde mbo-creatieven op Tolhuistuin,
organiseert publiekstoegankelijke workshops.
On demand platform, verzorgt videoregistraties van De Wasserette.

TIP Amsterdam
Noord

Toeristisch Informatiepunt Amsterdam-Noord, werkt samen in aanbod podcastexcursies,
Expeditie Noord, etc.
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4.2 Café restaurant THT & Paradiso
Café restaurant THT en Paradiso Noord, verenigd in THT Horeca B.V., vormen
aparte categorie huisgenoten. In mei 2019 zijn met hen nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt, die hebben geleid tot betere samenwerking op het
gebied van financiën, productie, programma en externe communicatie en
positionering van Tolhuistuin als cultuurpodium.

De komende periode wordt ook steviger ingezet op inhoudelijke samenwerking. Denk aan een concertreeks met
diner in de tuin, een CO2 neutraal diner en een artist talk in
de podcastruimte. De overlegstructuur en prestatieafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst
die loopt tot het einde van de nieuwe huurperiode (juni
2024) en worden tussentijds regelmatig geëvalueerd. De
afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst kunnen
worden gewijzigd, als de subsidie in de kunstenplanperiode 2021-2024 daartoe aanleiding geeft.
Er is wekelijks overleg met café restaurant THT over de
programmering, de planning en de productie, en maandelijks met Paradiso. Er is tevens maandelijks overleg met
de aandeelhouders van THT Horeca B.V. (bestaand uit
de horeca aandeelhouders en de directeur van Paradiso)
en de directeur van Tolhuistuin. Ook is er regelmatig, en
tenminste eenmaal per week overleg tussen de directeur
bedrijfsvoering café restaurant THT en de directeur van

café-restaurant zelf, het primaire recht op de Expozaal
en mag de Voorkant als baruitgifteplek gebruiken tijdens
terrasmaanden. Paradiso heeft het primaire recht op de
Concertzaal. De afspraken zijn zo opgesteld dat Stichting
Tolhuistuin ook kan programmeren in de Concertzaal of
de Expozaal, zoals tijdens IDFA Doclab of Warming Up
Festival. Andersom kan café restaurant THT de ruimtes
van de stichting gebruiken als die beschikbaar zijn voor
verhuur.

Stichting Tolhuistuin.

wordt uitgevoerd door café restaurant THT. Een gedeelte
van de opbrengst is voor de stichting (zie hoofdstuk 6). THT
Horeca B.V. draagt jaarlijks financieel bij aan het culturele
programma.

Stichting Tolhuistuin heeft het primaire recht op de
IJ-zaal, de Tuinzaal, de Expositiegang, de Voorkant, het
Tuinhuis en de Tuin. Café restaurant THT heeft, naast het

Tegen een vast bedrag per jaar dat de stichting betaalt aan
THT Horeca B.V. heeft Stichting Tolhuistuin de beschikking
over een aantal zalen in het paviljoen voor programmering, inclusief een basispakket aan techniek en personeel.
Stichting Tolhuistuin heeft net als Paradiso Noord alle
productiewerkzaamheden en kaartverkoop uitbesteed aan
café restaurant THT. Daarnaast huurt de stichting de tuin
rechtstreeks van de gemeente. De commerciële verhuur
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4.3 Overige culturele partners
In heel stadsdeel Noord heeft Tolhuistuin sterke culturele en maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Aan de IJ-oever is er overleg met EYE, A’DAM
Toren en A-lab. EYE programmeert regelmatig livestreams vanuit Tolhuistuin.
Zo is er in 2020 een maandelijkse serie Black Films Matter met jonge filmmakers. Huurders van A-lab vinden vaak hun weg naar het podium van
Tolhuistuin, zoals Hedy Tjin of Stem op een Vrouw.
Ook is er samenwerking met Theaterstraat (De Banne),
Modestraat (Buikslotermeerbuurt), Muziekstraat
(Vogelbuurt), Verbroederij, FC Hyena en Dansmakers
(Hamerkwartier), het Zonnehuis (Tuindorp Oostzaan) en
Stichting NDSM, NDSM Theater en Sexyland (NDSM). We
zijn als gesprekspartner betrokken bij de ontwikkeling
van een nieuw cultuurhuis aan het Buikslotermeerplein.
We gaan in gesprek met het nieuwe naastgelegen Nxt
Museum. In Amsterdam neemt Tolhuistuin deel aan
verschillende stedelijke samenwerkingsverbanden zoals de
Cultuurtafel Noord met culturele partners uit het stadsdeel, de Dramaturgische Tafel, waarin de programmeurs
van Meervaart, Bijlmerparktheater, Podium Mozaïek,
Frascati uitwisselen en samenwerkingen verkennen, en
Tafel van Talentontwikkeling waarvan Tolhuistuin de co-

ordinatie verzorgt. Ook werken we samen met Academie
van de Stad en de Hoveniersopleiding in Noord, studenten
werken mee aan het tuinonderhoud.

Landelijke samenwerkingen
We zoeken de komende periode meer aansluiting bij
culturele podia die een overeenkomstige of verwante
inhoudelijke focus hebben. We investeren in gezamenlijke
programma’s en exposities om kosten te besparen en
communicatie-inzet te delen. Denk aan Lux Nijmegen,
LF2028 (legacy-organisatie van Leeuwarden-Culturele
Hoofdstad van Europa), Metaalkathedraal, Forteiland
Pampus, BlueCity, Baltan Laboratories, LetsGro, MuZee,
Nederland Wordt Beter, Izi Solutions, Pakhuis de Zwijger,
Waag Society, Mediamatic en Theater Rotterdam.

4.4 Internationaal:
think global, act local
Tolhuistuin heeft een lokale functie met een speciale opdracht voor stadsdeel
Noord. Dit houdt ook dat wij geen budgetten ambiëren die horen bij een
toonaangevende internationale programmering. Tegelijkertijd komt onze visie
voort uit een ‘think global, act local’-mentaliteit. Wat we in Noord kunnen, kan
ook in de rest van Nederland, of in andere delen van Europa. Via de programma’s bieden we het publiek verhalen over hoop en empowerment wereldwijd.
Jaarlijks treden er vele internationale artiesten op in onze
zalen en tuin, van pop tot spoken word, van hiphop tot
podcastfestival. In de veelheid van genres passeren tal van
nationaliteiten de revue. Het sluit aan bij de voorkeuren
van het gebied waarin we opereren, waar alle culturen
letterlijk naast en boven elkaar wonen. Onze ambitie
is dat Tolhuistuin bij programmeurs en management,
impresariaten en artiesten bekend staat als een intieme,
toegankelijke locatie waar makers een aandachtig publiek
vinden dat prijs stelt op interactie en beleving. Voor
ons betekent internationaal ook dat we een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van talent uit Noord, richting
internationale podia en erkenning. Door samen met de

huisgenoten internationale kunstenaars te betrekken bij
de mondiale thema’s die we agenderen groeit de internationale impact.
We onderhouden goede relaties met culturele plekken in
Europa die ook een focus hebben op ecologie, zoals COAL
(Frankrijk), Julie’s Bicycle (VK), Nova Cvernovka (Slowakije)
en ACT (Art, Climate, Transition, het samenwerkingsverband van Europese culturele instellingen, met o.a. Theater
Rotterdam). We worden lid van het Trans Europe Halles
Netwerk, een netwerk van grassroots cultuurplekken
gericht op sociale verandering.
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5. Marketing &
Communicatie

De verschillende functies van Tolhuistuin – iconische tuin,
publieksprogramma, werkplaats voor creatieven, ruimte
voor sociaalmaatschappelijke projecten, restaurant, terras
en concertzaal – moeten in de communicatie zoveel mogelijk
aansluiten op onze positionering als cultuurpodium van Noord en
aanjager voor de transitie naar een duurzame, inclusieve stad.

Tolhuistuin is al een bekend merk en een bekende plek in
Amsterdam. Men kent vooral het restaurant en programma van Paradiso. Zij communiceerden de afgelopen jaren
via eigen kanalen, onder een aparte naam. In 2019 is een
omslag gemaakt naar een duidelijkere merkhiërarchie
met eenduidige communicatielijnen. Tolhuistuin heeft de
regie over de communicatie van het programma en biedt
ruimte voor de vele stemmen van huisgenoten, partners
en bezoekers. De komende jaren is het zaak om het profiel
van Tolhuistuin steviger op de kaart te zetten.

Ambitie en aanpak
De komende jaren vergroten we onze kennis over wie onze
bezoekers zijn, wat ze van ons wensen en hoe ze ons zien.
We gaan de merkidentiteit verder laden en uitdragen, en
we willen duidelijk inzicht in welke doelgroepen we nog niet
bereiken en waarom niet. Met de andere Amsterdamse
cultuurhuizen is een start gemaakt met een gezamenlijk
publieksonderzoek. Met heldere, herkenbare programmalijnen realiseren we een duidelijkere positionering van
Tolhuistuin binnen het culturele aanbod van de stad.

Doelgroepen
Dankzij het multifunctionele karakter van het
Tolhuistuincomplex bereiken we een breed palet aan
doelgroepen. Uit publieksonderzoek weten we dat onze
doelgroep relatief jong is (42% is 25-44 jaar). Tolhuistuin
streeft ernaar het bestaande publiek te behouden. We gaan
bezoekers meer op maat bedienen met gerichtere informatie, aangepast aan hun behoeften. Ook verdiepen we ons in
nieuwe publieksgroepen, met een focus op vergroting van
het publiek uit Noord, herhaalbezoek en loyaliteit. Tolhuistuin
heeft naast een grootstedelijke functie een duidelijke
buurtfunctie. Uit onderzoek van de afgelopen twee jaar blijkt
dat 21% van de bezoekers uit Amsterdam Noord komt, bij de
gratis programma’s is dat 36%.

Primaire doelgroepen
• Cultuurliefhebbers, met een focus op jonge
mensen (20-40 jaar)
• Bewoners uit Amsterdam-Noord uit alle 17 verschillende
wijken van Noord met verschillende culturele
achtergronden en opleidingsniveaus
• Geïnteresseerden in vraagstukken over rondom
klimaat & inclusiviteit
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Communicatiemiddelen

Website de website is in 2019 vernieuwd en biedt de
agenda met informatie over het culturele aanbod van
Stichting Tolhuistuin, Paradiso Noord en (sporadisch)
publieksprogramma’s via commerciële verhuur die passen
bij de doelstellingen van Tolhuistuin, de site geeft overzicht
van de huisgenoten, biedt informatie over het restaurant,
nieuws en verhuurmogelijkheden. Via een nieuwe contentpagina zijn ook digitale programma’s van Tolhuistuin te
vinden.

Het doel van de inzet van middelen is om het publieksbereik te verbreden, de bezoekfrequentie te verhogen
en nieuwe doelgroepen aan te spreken met het brede
programma wat Tolhuistuin biedt. De communicatie gaat
niet alleen over wat de Tolhuistuin biedt, maar ook over
wat ons en onze huisgenoten beweegt:
Mond-tot-mondreclame
uit publieksonderzoek blijkt dat veel bezoek voortkomt uit
mond-tot-mondreclame. Het programma in de wijken en
de zichtbaarheid bij deze programma’s is een belangrijk
middel. De komende jaren organiseren we in samenwerking met kunstenaars ludieke acties.

Locatie Tolhuistuin zet banners aan de IJ-zijde en aan de
Staalvilla in om programma’s te promoten. Programmainformatie en plattegronden zijn te vinden op verschillende
plekken op het terrein. Het programma staat op de menukaarten van café restaurant THT. We richten ons zo meer
op cross-selling door bezoekers van het café-restaurant en
de concertzaal te wijzen op andere programma-aanbod.

Social Media Tolhuistuin houdt de sociale-mediakanalen
up-to-date met nieuws, events en sfeerbeelden. Ze vormen
een belangrijk middel om ons merk uit te dragen en inspirerende content te bieden. Met targetgroepen bereiken we
op dit moment bewoners van verschillende wijken of met
specifieke interesses. De komende periode zetten we sterker in op videocontent van livestreams, videosnippets en
andere digitale content om de programmering aantrekkelijk en inhoudelijk neer te zetten en de impact te vergroten,
ook voor wie de de programma’s niet bezoekt.
• Facebook, verhalende content, 29.000+ volgers –
algemeen, om identiteit uit te dragen aan een groot
publiek. Er zijn specifieke Facebookgroepen voor
Tolhuistuin huisgenoten en Tolhuistuin Groen, voor
programma’s rondom duurzaamheid en klimaat.
• Instagram, aansprekend beeld, aangevuld met stories,
4.500 volgers – jongeren 16-36 jaar
• Twitter, actualiteit, 6.600 volgers – professionals,
media, activisten
• YouTube en Vimeo, videocontent, 29.000 views
• In samenwerking met het MediaCollege maken we
sinds 2019 jaarlijks vier afleveringen van TolhuistuinTV
met items over programma’s en huisgenoten. De
afleveringen worden uitgezonden op SaltoTV.

Drukwerk uit duurzaamheidsoverwegingen wordt er zo
min mogelijk drukwerk gepubliceerd.

Online Noord Agenda Tolhuistuin is betrokken bij de
herstart van een online agenda voor activiteiten in Noord.

Free publicity via persbenadering worden landelijke
en regionale media geïnformeerd over de programmering met nieuwswaardige content. Dat leverde in 2020
persaandacht op in Het Parool, AT5, De Uitkrant, Trouw,
Noord-Amsterdams Nieuwsblad, AD, VPRO Mondo, etc.

Aandachtspunten

Partners door onze samenwerkingen met buurtorganisaties voor te zetten en uit te breiden willen we meer
bezoekers uit Noord bereiken. De communicatie van deze
buurtorganisaties is direct en goed op de buurtbewoners
afgesteld.
Mailings we sturen bezoekers mailings afgestemd op
hun motivatie en bieden meer aftersales servicemails met
tips voor een mogelijk volgend bezoek. Uit onderzoek van
VSBfonds blijkt dat bezoekers kort na hun bezoek eerder
geneigd zijn in te gaan op een voorstel tot herhaalbezoek.

Het Tolhuistuincomplex is groot en verspreid. We voorzien bezoekers op locatie van betere bewegwijzering en
aankondigingen. Online stelt een geactualiseerde website
met overzichtelijke agenda en interactieve plattegrond bezoekers in staat om gemakkelijker hun weg te vinden. Een
aantrekkelijke poort maakt de toegang tot de tuin vanaf
de Noordzijde gemakkelijker vindbaar, ook de aanloop en
aankondiging op het terras is verbeterd.

De komende jaren is
het zaak om het profiel
van Tolhuistuin steviger
op de kaart te zetten.
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6. Organisatie
De organisatie bestaat uit een klein, slagvaardig kernteam,
met daaromheen een semiflexibele schil van freelancers en
vrijwilligers, aangevuld met een flexibele schil op projectbasis.
Het is een bewuste keuze om het vaste team klein te houden.
Niet alleen omdat er financieel niet meer ruimte is, maar ook
omdat de stichting ervoor kiest om samen met anderen
meer programma’s te initiëren en creëren, in plaats van zelf te
maken of produceren.
Het kernteam wordt geleid door Matthea de Jong die
met ingang van 1 maart is aangesteld als directeur van
de stichting. Haar ervaring als mede-initiatiefnemer van
Movies that Matter, De Asielzoekmachine, Iepen Up
(Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân), New Faces en
Warming Up sluit aan bij de actuele koers van Tolhuistuin.
Programmeur Charlotte Verhoef werkte eerder bij Over
het IJ Festival, Oerol en Noorderparkfestival. Beiden
wonen in Noord. Daarnaast bestaat het team uit twee
ervaren medewerkers marketing & communicatie, een
creatief producent, office manager/ vrijwilligerscoördinatie
en medewerker beheer. Per 2021 starten we met een
programmaraad die viermaal per jaar samenkomt om
de inhoudelijke lijnen te waarborgen, feedback te geven
en nieuwe ideeën aan te dragen. De raad bestaat uit twee
medewerkers van Stichting Tolhuistuin, een medewerker
van café restaurant THT en een van Paradiso en twee
roulerende huisgenoten.
Het vrijwilligersteam bestaat uit vier vaste groepen: een
klusteam aan onderhoud van het complex, een tuinteam
voor de tuin, het leeshuisteam voor het Leeshuis en een
groep hosts die het publiek begeleidt. We betrekken
actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
zoals nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond of
mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn, maar wel in
staat tot vrijwilligerswerk. Bij het aannemen van nieuw
personeel of inhuren van freelancers gaat de voorkeur uit
naar mensen die woonachtig zijn in Amsterdam Noord.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar mensen die
de diversiteit binnen het team vergroten, voor wat betreft
leeftijdsopbouw, sekse of culturele achtergrond. In de
begroting is rekening gehouden met twee vaste stageplekken voor zes maanden.

De productie en alle commerciële verhuringen zijn
uitbesteed aan het café-restaurant THT. In het activiteitenoverzicht zijn deze bezoekersaantallen en activiteiten
niet meer opgenomen. De bedrijfsadministratie, inclusief
verloning, personeelsadministratie en uitvoering pensioenregeling is belegd bij administratiebureau ASK.

Governance
We passen de code Cultural Governance toe. Het bestuur
ziet toe op het functioneren van de stichting. Er zijn
circa vier vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft het
bestuur regelmatig contact met de medewerkers en de
belangrijkste stakeholders. Het bestuur kent een heldere
taakverdeling in portefeuilles. Het aan- en aftreedschema
wordt jaarlijks bijgewerkt. Bij het schrijven van dit plan
heeft het bestuur vijf leden, van wie de voorzitter volgens
schema medio 2020 aftreedt.
We onderschrijven de uitgangspunten van de code Fair
Practice en passen die toe. We volgen de cao Nederlandse
Podia en onderschrijven die in de arbeidscontracten.
In 2018 is voor alle medewerkers pensioen ingevoerd.
Freelancers krijgen betaald in lijn met de norm uit de
cao Nederlande Podia. Vrijwilligers en stagiairs krijgen
een contract dat voldoet aan de criteria. Verzekering
is voor iedereen afgesloten. Tolhuistuin zet zich in om
de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.
In alle werk- en bestuurlijke processen zijn deze codes
richtinggevend.

Toelichting op Actieplan Diversiteit & Inclusie
Het programmateam, Matthea de Jong en Charlotte
Verhoef, hebben ruimschoots ervaring met diversiteit
en inclusie in de cultuursector. Matthea de Jong werkte
eerder aan projecten rondom migratie en racisme: het
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transmediaproject ‘De Asielzoekmachine’, ‘Operatie Zohre’
(i.s.m. Marjolijn van Heemstra) en ‘Skin Deep’, talkshowprogramma van De Rode Hoed. Ze zette samen met Hooman
Nassimi ‘New Faces’ op, een initiatief om nieuwkomers
met een migratieachtergrond te koppelen aan de teams
van grote festivals, een effectieve manier om integratie
te bevorderen en wederzijdse vooroordelen te verminderen. Ook ‘Iepen Up’, het programma over inclusiviteit en
maatschappelijke vraagstukken van Culturele Hoofdstad
in Friesland was een belangrijke schakel om verschillende
publieksgroepen te verbinden.

Toelichting op de meerjarenbegroting
Per 1 januari 2021 wordt de verhuur van het
Tolhuistuincomplex overgedragen aan Gemeentelijk
Vastgoed. Voor de stichting vallen huurkosten en huurinkomsten weg. Veel indirecte kosten, zoals administratie,
verzekering en beheerkosten, gaan omlaag. Na aftrek
van beheers- en facilitaire kosten kunnen alle inkomsten
worden besteed aan programma’s. Dat was voorheen niet
het geval. Hierdoor wijzigt de begroting van Tolhuistuin in
2021-2024. Vanuit Gebiedsontwikkeling is eerder de wens
geuit om de tuin zoveel mogelijk openbaar te houden.
Echter, vanwege de bezuiniging op de gemeentelijke
subsidie kunnen niet alle programma’s in de tuin gratis
toegankelijk meer zijn.

Horeca B.V. en Gemeentelijk Vastgoed. De mix van eigen
inkomsten is zo divers dat er snel kan worden bijgestuurd
als een van de bronnen mocht tegenvallen. De liquiditeitspositie is de afgelopen jaren sterk verbeterd en voldoet nu
aan de gemeentelijke richtlijnen.
Voor de bedrijfsvoering zetten we samenwerkingsverbanden met café restaurant THT en ASK voort. Dankzij deze
overeenkomst kan de stichtingsorganisatie zich richten op
programmering, terwijl specifieke kennistaken, zoals de
administratie, en arbeidsintensieve taken, zoals productie,
door daarvoor geoutilleerde partners worden uitgevoerd.
Daarbij rekent café restaurant THT geen opslag op personeel/ faciliteiten.

Uitgaven
In de beheerslasten zijn ook de personeel- en kantoorkosten opgenomen voor onderhoud en beheer van het hele
complex. Deze taak wordt in opdracht van Gemeentelijk
Vastgoed uitgevoerd en de kosten worden dan ook een
op een doorberekend aan de gemeente (zie indirecte
inkomsten). De personele lasten stijgen ieder jaar met de
verhoging van de salaristreden.

Inkomsten
De totale inkomsten bedragen per jaar gemiddeld
€ 764.000. Naast de beoogde subsidie vanuit de gemeente Amsterdam van € 500.000, zijn de inkomsten
samengesteld uit recette-inkomsten (26%), sponsoring
(2%), inkomsten van THT Horeca B.V. uit verhuur tuin
(4%), projectsubsidies en overige inkomsten (31%). Een
bijdrage van Gemeentelijk Vastgoed (30%) dekt de loon- en
kantoorkosten van de beheerder, die in dienst blijft bij de
stichting voor onderhoud en beheer van het hele complex.
De culturele bijdrage van THT Horeca B.V. (deel van het
horecaresultaat, 11%), bedraagt jaarlijks ten minste
€ 30.000 en maximaal € 50.000 afhankelijk van de winst
van THT Horeca B.V.. De beoogde recette-inkomsten zijn
fors hoger dan de afgelopen jaren is gerealiseerd. Dit
kunnen we realiseren nu we de komende jaren inzetten op
betaalde avondprogrammering in de zomermaanden in de
tuin. De eigen inkomsten komen uit op bijna 26%, waarvan
56% is gebaseerd op schriftelijke overeenkomsten met THT

Om de programmeringsambities voor 2021-2024 te
realiseren, zetten we de komende periode in op het
betrekken van meer financiers bij de verschillende
incidentele of terugkerende projecten. Het afgelopen
jaar zijn daarvoor goede eerste stappen gezet. Vanuit
het Warming Up Festival zijn financiële samenwerkingen
aangegaan met partijen zoals Waternet, Oxfam Novib,
Bankgiro Loterijfonds en het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. De komende jaren onderzoeken we de
mogelijkheden om langdurige samenwerkingen te starten
met kennisinstituten (universiteiten of hogescholen) om
te werken aan kennisopbouw en innovatie rondom de
verschillende thema’s in focus.

MJOP
Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is niet bijgevoegd
aangezien deze wordt opgesteld en uitgevoerd door
Gemeentelijk Vastgoed in nauw overleg met de verschillende gebruikers van het terrein. Hierbij worden de
duurzaamheidsdoelstellingen in ogenschouw genomen
(zie hoofdstuk 3).
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