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INLEIDING
In de huidige Kunstenplanperiode zet Marmoucha haar kennis en expertise in voor het
ontwikkelen en produceren van een nieuw onderscheidend podiumkunsten-aanbod
geïnspireerd door de culturele rijkdom uit de MENA-regio (Middle-East en NorthAfrica). Met artiesten en gezelschappen uit de regio zelf, maar ook uit Nederland en
andere Europese landen. Tegelijkertijd bevordert Marmoucha de culturele uitwisseling
tussen Nederland en de MENA-regio. De stichting richt zich in het kunstenplan 20172020 primair op het ontwikkelen van nieuwe professionele muziek- en
muziektheaterproducties. Regelmatig komen hier onvoorspelbare kruisbestuivingen en
samenwerkingen uit voort. Marmoucha speelt hier continu op in.
Marmoucha heeft dit jaar een belangrijke stap gezet om haar bijzondere positie binnen
het Nederlands culturele veld te vergroten door verder te professionaliseren en te
vernieuwen. De professionele nieuwe producties van Marmoucha houden rekening met
het bereik van moeilijk bereikbare groepen en met het feit dat een grotere groep
mensen met een niet-westerse achtergrond weinig aansluiting vindt bij het
hedendaagse aanbod. Andersom verrijkt Marmoucha met haar producties het aanbod
van wereldmuziek in Nederland voor een breder publiek.
Door de gemaakte keuzes in onze nieuwe producties hebben we vitale verbindingen
tussen verschillende publieksgroepen gelegd. De kernwaarden van Marmoucha zijn
sociale en muzikale verrijking, door aan te sluiten op de vraagstukken en de behoefte
van haar doelgroepen. Marmoucha wist dit jaar met haar nieuwe professionele
producties ook een jonger publiek te bereiken. Dit is gelukt door producties te maken
die op hun leefwereld aan sluiten en de social media goed te gebruiken.
Wij werken in onze producties met professionele theater- en muziekmakers met diverse
culturele achtergronden. De samenstelling van onze casts en orkesten vormen een
unieke mix van innovatieve crossovers.
Sommige producties introduceren internationale topsterren uit Noord-Afrika en het
Midden-Oosten. Marmoucha benut haar jarenlange ervaring om bruggen te slaan
tussen verschillenden publieksgroepen en ook tussen publiek en makers.
De producties vertellen een verhaal over een actueel maatschappelijk thema of over
iconische figuren uit belangrijke periodes in de recente cultuurgeschiedenis van
Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Deze berusten op drie pijlers: ontmoeting,
herkenbaarheid en participatie. Ze zijn gericht op een jonger publiek.
Dit alles gebeurt op een specifieke, herkenbare en laagdrempelige wijze.
Voor de ontwikkeling van de nieuwe producties wordt samengewerkt met
Amsterdamse culturele partners die qua kunstdiscipline en expertise
aanvullend zijn op Marmoucha. Marmoucha maakt sociale en
actuele maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar.
En probeert op deze wijze het moeilijk bereikbare publiek in beweging te brengen.
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Marmoucha speelt in op het in de loop der jaren gewijzigde gedrag van het publiek.
Het publiek dat de Stichting vanaf haar eerste activiteiten volgt is ouder geworden en
zoekt meer inhoud en verdieping. Het publiek is selectiever in voorstellingenbezoek
geworden en heeft behoefte aan programma’s met een prikkelend thema of een
bijzondere artistieke inhoud. Een voorstelling moet een interessant pakkend verhaal
vertellen. Bezoekers staan open voor interessante ontmoetingen en een goed gesprek
over een voorstelling.
Marmoucha ontwikkelt de volgende programmalijnen:
1.
Muziektheaterproducties voor jongeren en volwassenen
2.
Muziekproducties voor jongeren en volwassenen
3.
Samenwerkingsverbanden coproducties en festivals
Een aantal hoogtepunten worden hieronder toegelicht.
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1. Activiteiten uitgelicht
1.1. Muziektheatervoorstelling “Enkele Reis”
Acteurs en zangers: Sanae Casita, Hamda Belgaroui en Said el Abboudi
Regie: Karim el Guennouni.
Regieadvies: Alan Yadegarian
Script/Tekst: Jenny Mijnhijmer
Fotograaf: Simon Trel
Video en Montage: Stefan de Buijne
Decor en & lichtontwerp: Mike van de Lagemaat
Artistiek en zakelijk leiding: Said Salhi
De in 2017 door Marmoucha geproduceerde voorstelling Enkele Reis gaat over vriendschap en
radicalisering. De voorstelling is 14 keer opgevoerd en schetste een realistisch beeld van de sfeer in
de Nederlandse grootstedelijke buitenwijken.

De muziektheatervoorstelling vertelde het verhaal van jonge vrienden met drie verschillende
karakters. Zakaria, gangmaker en levensgenieter had maling aan wat mensen van hem dachten.
Sara, de doortastende idealist was in staat bruggen te slaan en harmonie te brengen. Mo, een
rusteloze denker vol trauma’s zocht houvast en dacht die in de islam te vinden. Wanneer Mo zich
verloor in een rigide interpretatie van zijn religie kwam de vriendschap onder druk te staan.
Na een noodlottig incident met Sara kwam Mo tot inkeer, leerde zaken relativeren en nam afstand
van zijn radicale gedachtengoed. Na afloop werd het publiek uitgenodigd om over de thema’s van de
voorstelling na te praten in aanwezigheid van de gespreksleider Mo Hershi.
Zowel de Theaterkrant als de Leeuwarder Courant waardeerden de
voorstelling “Enkele Reis” met een viersterrenrecensie. Beide
recensenten waren positief over het realistische karakter, de muzikale
kwaliteit en de educatieve potentie van de voorstelling.
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1.1.1 Publiek, Publiciteit en Marketing “Enkele Reis”
Bijkomend gevolg van het relatief late programmeertijdstip was dat Marmoucha een
belangrijk deel van de PR op zich nam, de seizoensbrochures van de theaters lagen in
veel gevallen al bij de drukker. Marmoucha genereerde daarom publiciteit via de eigen
website en diverse social media accounts, een persbericht en de Marmouchanieuwsbrief. De zalen waar de voorstelling plaatsvond werden voorzien van een perskit
en uitgebreide informatie welke vervolgens binnen de eigen publiciteitskanalen zijn
ingezet. Hierdoor werd via Marmoucha een specifieke doelgroep bereikt en de
secundaire doelgroep door de zalen zelf. Naast de online promotie zijn er fysieke flyers
en posters gedrukt. Deze werden afhankelijk van waar de voorstelling plaatsvond in de
desbetreffende locatie gedistribueerd in allerlei soorten supermarkten, kapperssalons,
scholen/ROC ’s, bakkerijen en restaurants.
Ook vanwege de specifieke doelgroepen en de complexiteit van het thema
radicalisering, heeft Marmoucha het belangrijkste deel van de publiciteit op zich
genomen. Op deze wijze is een publiek van zo’n 2.326 bezoekers bereikt, dit is inclusief
898 deelnemers aan de aansluitende gesprekken. Dit is lager dan de verwachting.
Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de annulering van het festival De
Vrijheidskaravaan, dat gepland stond op 5 mei. Enkele Reis zou hier vertoond worden
voor een verwacht publiek van 1.500 bezoekers, gebaseerd op de bezoekersaantallen
van eerdere edities.
De discussie na afloop van de voorstelling is gaandeweg de productie bijgeschaafd.
In samenwerking met regisseur en artistiek leider heeft de gespreksleider besloten de
discussie niet direct aansluitend te organiseren. Het publiek bleek na afloop namelijk
verwerkingstijd nodig te hebben om de voorstelling tot zich door te laten dringen.
Door eerst ruimte te bieden aan het publiek door de spelers en regisseur te
interviewen, kan de gespreksleider zich aansluitend richten op het publiek.
Direct de mening van publiek te vragen werkte te abrupt. De regisseur was bovendien
bereid mee te reizen met de voorstelling en voor uitleg aan het publiek bij alle
voorstellingen aanwezig.
Na drie voorstellingen was de juiste vorm gevonden. Uiteindelijk hebben de gesprekken
na afloop bij dertien van de veertien voorstellingen plaatsgevonden.
De muziektheatervoorstelling “Enkele Reis” zal in oktober, november en december
2018 een herneming meemaken van 30 voorstellingen op diverse plekken in het land.
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2. Muziekproducties
2.1 Muziekvoorstelling “Aswat”
De jaren 1920 tot 1950 golden in
de Arabische wereld als de
“Gouden Eeuw van het Lied”.
Vooral in Egypte, Libanon en Syrië
kwamen in deze periode de grote
sterren op.
Dit tijdperk werd herbeleefd
onder de naam “Aswat- De
Gouden eeuw van de Arabische
muziek”.
Als onderdeel van het programma
Culturele Zondagen in De Hallen
Amsterdam stond zondagmiddag
7 mei 2017 in het teken van muziek uit het Midden-Oosten. Een evenement met veel
optredens waar een divers publiek op af is gekomen.
Het project ASWAT werd in de prachtig gerenoveerde tramremise De Hallen
Amsterdam gepresenteerd.
De eerste editie van het project stond in het teken van Um Kulthum en Mohammad
Abdel Wahhab. Hierbij waren de speciale gasten Akil lamdahhi en Moulay Ahmed
Alaoui uitgenodigd. Er waren acht liederen gekozen voor deze editie. Tijdens het eerste
deel van de muziekvoorstelling werden de liederen van Um Kulthum zoals “Ansak”,
“Sert el Hob”, “Enta Oumri” en Ba’eed Anak” gezongen door Moulay Ahmed Alaoui.
In het tweede gedeelte van de muziekvoorstelling heeft Akil Lamdahhi het repertoire
van Mohammad Abdel Wahhab gezongen. Liederen zoals “Y Msafer Wahdak”, “Aashek
El Rouh”, “Set El Habyeb” en “Men Gheir Leh” werden ten gehore gebracht.
De muzikanten waren Akil Lamdahhi, Moulay Ahmed Alaoui, Abderrahim Baidek,
Abdelghani Benhachem, Lotfi Fares, Toufik en Redouan Benali. De voorstelling werd
goed ontvangen.
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2.2 Café Marrakesh
Café Marrakesh een productie voor iedereen die de Marokkaanse cultuur een warm
hart toedraagt óf er nieuwsgierig naar is. De productie vindt twee keer per jaar plaats.
Tijdens de eerste succesvolle editie van Café Marrakesh traden de dans- en
muziekgroep Ahwach Affous Roffous en Abderrahim Souiri op voor een volle zaal.
Voor een klein gezelschap van 34 personen was er een Diner Culturel onder leiding van
dramaturg Neil van der Linden georganiseerd. Neil studeerde af in medicijnen en
rechten aan de Universiteit van Utrecht. Zijn specialisatie en belangstelling ligt echter in
de kunst en de cultuur van de Arabische en Islamitische wereld, met name de muziek en
het theater. Neil is door Marmoucha gevraagd om tijdens het Diner Culturel te vertellen
over de achtergronden van de muziek- en dansvoorstellingen en kunst en cultuur flits
uit Marokko en Marrakesh.
Daarnaast vertelde Neil over microtonen compositie en Arabische maqam. Hij legde het
begrip microtonale muziek uit. Deze muziek wijkt af van de traditionele Westerse toon
verhoudingen. Marmoucha gaat dit thema onder meer in samenwerking met Jan
Wouter Oostenrijk verder uitwerken in de komende kunstenperiode.
Marmoucha speelt in op de ervaringsbehoefte van haar publiek. Daarmee
wordt de doelgroep van de “geïnteresseerde” bezoeker aangesproken, door
vermaak te combineren met complexere inhoud, door een verhaal te bieden bij
het concert. De lezingen werden met veel belangstelling bezocht.

Na het Diner Culturel ging de muziek- en dansvoorstelling van AHWACH AFFOUS
ROFFOUS van start. De muziek- en dansvoorstelling was een opzwepende dans – en
percussie in de stijl van de Amazigh (Berberse) cultuur uit de Anti – Atlas.
De uitvoering was onder leiding van één solist. Er werd gespeeld op verschillende
slaginstrumenten, zoals de bendir (grote tamboerijn) en de tbal (ronde trommel)
terwijl anderen het tegen – ritme zongen en speelden. Op deze klanken voerde de
groep ritmische bewegingen uit en zorgde de ritmische herhaling van melodie en tekst
voor een magisch geheel.
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Abderrahim Souiri is een van de grote meesters in de Arabo-Andalusische muziek en
staat bekend om zijn krachtige betoverende stem. Hij heeft samen met het Andalusisch
Orkest Rouh Tourat Amsterdam, bestaande uit 8 professionele muzikanten, na een
korte onderbreking een aantal bekende Arabo-Andalusische liederen uitgevoerd.
Het gekozen repertoire sloeg goed aan er werd uit volle borst meegezongen.
Aan het einde werd in de foyer flink gefeest en gedanst op de muziek van DJ Mr. Oasis.
Marmoucha speelt ook op in de ervaringsbehoefte van een jonger
publiek. De package deals met diner en een feest na afloop zijn door
het publiek enthousiast ontvangen.
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2.3 Orientalicious
Op 3 juni vond het Midden – Oosterse dansfestival plaats in Paradiso.
Een gevarieerd middag en avond programma met live muziek en dansvoorstellingen.
De schoonheid van de diverse MiddenOosterse dansstijlen werd aan een breed
publiek gepresenteerd.
Op het podium waren wereldberoemde
buikdanseressen Sadie Marquardt
(Verenigde Staten), Jade el Jabel (Brazilië)
en Rajaa Ben Moussa (Marokko) en vele
bekende Nederlandse buikdanseressen.
Er was een gemengd publiek: jong, oud,
Midden-Oosten, Noord-Afrikaans,
Nederlands, Duits, Belgisch en Surinaams.

2.4 Nuba Flamenco
Andalusische muziek een traditie in Marokko die nog springlevend is.
Het kent zijn oorsprong in Zuid-Spanje, dat ooit als ‘Al Andalus’ een onderdeel vormde
van het toenmalige islamitische rijk.
Dit was een vreedzame periode bekend
om zijn religieuze tolerantie en bloei van
de kunsten en wetenschappen in steden
als Cordoba, Sevilla en Granada.
Na de christelijke herovering van Spanje
in 1492 vluchtten de meeste joden en
moslims naar Noord-Afrika en namen de
Andalusische muziekcultuur mee.
Ook muziek- en dansstijl flamenco kent
zijn oorsprong in zuidelijk Spanje en
vormt een mix van Roma, Spaanse
Byzantijnse, Sefardische en Moorse
invloeden.
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Marmoucha bracht deze beide genres – met Moors/Spaanse invloeden en oorsprong –
tezamen in een multiculturele samenwerking onder muzikale leiding van Alexander
Pantelic.
Leden van Orchestre Partout en duo Canal Sur met flamenco zangeres
Helena Perez & gitarist Jürgen Rijkers hebben diverse (sub)stijlen van moderne en
klassieke Andalusische muziek en flamenco ten gehore gebracht voor het publiek
tijdens Souk op 23 en 24 november in de Solistenfoyer en Dirigentenfoyer van het
concertgebouw.

2.5 Gnawa Fusion
De Gnawa-muziek is een muziekstijl met wortels in de Sub-Sahara Afrika.
De Gnawa ’s zijn Marokkaanse nazaten van West-Afrikaanse slaven en huurlingen die
vanaf de 16e eeuw vooral uit Senegal, Sudan, Mali of Ghana naar Essaouira (Marokko)
werden gebracht.
De muziek is wereldwijd bijzonder populair, vooral bij jazz-, rock-, hiphop- en reggaemuzikanten en componisten. Marmoucha presenteerde in het concertgebouw de
Gnawa-muziek van de groep Dakka Folklore Bahae. Hierbij werden een aantal
jazzmuzikanten uitgenodigd om de liveoptredens van de Gnawagroep bij te wonen.
Dit ter voorbereiding voor latere samenwerking.

Deze traditionele, zeer ritmische
muziekstijl werd op beide dagen
(23 en 24 november) zeer enthousiast
ontvangen door het publiek.
Dakka Folklore Bahae is in contact
gebracht met de jazzgitarist (en
wereldmuziekkenner)
Jan Wouter Oostenrijk voor een
samenwerking in het voorjaar van 2018.
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3. Samenwerkingsverbanden coproducties en festivals
Het financiële risico is beperkt omdat er in de meeste gevallen een schriftelijke
overeenkomst wordt aangegaan met een uitkoopsom. Als er incidentele subsidie wordt
aangevraagd voor een coproductie wordt de ingediende projectbegroting gemonitord
om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. In alle gevallen worden de afspraken tussen
partijen schriftelijk vastgelegd.
In 2017 is Marmoucha met bestaande en nieuwe partijen coproducties aangegaan.
Met artistiek gelijk gestemde organisaties is Marmoucha een gezamenlijke financiële
verantwoordelijkheid aangegaan.

De samenwerkende partijen van Marmoucha zijn onder meer:
-

Concertgebouw (Souk)
Uitmarkt (diversen)
Muziekgebouw (diversen)
Argan (diversen)
Stichting Nisa voor Nisa (diversen)
TivoliVredenburg Utrecht (Hafla Chaabia en Ladies Only)
Paradiso (diversen)
Stadsschouwburg Utrecht (Club Maghreb)
Stichting Alkmaarder Hout (Wereldmuziek Festival Alkmaar)
De Doelen Rotterdam (Soiree Marocaine)
Stichting Multicultureel Jongeren Geluid Den Haag (Amazigh Nieuwjaar)
Nederlands Genootschap Nieuw Griekse Studies (NGNS) en de UVA (Kavafis Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte-)
Diversity Festival (diversen)
Zuiderstrandtheater (Diva’s van de Maghreb)
Podium Mozaïek (diversen)
Meervaart (diversen)
Stichting reART Collective
Stadsdeel Nieuw West (festivals)
Grote Prijs van Nederland (diversen)
L ’Boulevard (festival)

Marmoucha werkt samen met Amsterdamse culturele partners die qua kunstdiscipline
en expertise aanvullend zijn op Marmoucha. Het resultaat van deze samenwerking is
een nog kleurrijker pallet en een groter publieksbereik. Een aantal hoogtepunten van de
coproducties worden hieronder toegelicht.

11

3.1 Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte - Poëzietheater
Reis door dramatische gedichten van K.P. Kavafis - Marmoucha in samenwerking met
het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS), de UVA en de
Universiteit van Cyprus.
Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte is een waterval van gedichten van
K. P. Kavafis, naar toneel vertaald door Kavafis-kundige Michalis Piërís. Deze odyssee
door de 'toneelmatige' Kavafis is een artistieke reis vol monologen, dialogen en een
gelijkgestemd koor
Konstandinos P. Kavafis (1863-1933) is de bekendste dichter van de Griekse wereld,
en ook internationaal vaak geprezen als een van de grootste dichters van de twintigste
eeuw. De stad van de dichter Kontandinos P. Kavafis (1863-1933) was Alexandrië – in
Egypte.
Door zijn fascinatie voor decadentie en verval hoort zijn werk bij begin twintigste eeuw,
maar zijn poëzie resoneert nu wéér in de huidige sfeer van overvloed, overmoed én
onzekerheid.
Kaváfis kan voor verschillende mensen een bijzondere dichter zijn om verschillende
redenen: om zijn moderne levenshouding (vanuit een ironisch, heroïsch-pessimistisch
levensgevoel) vooral in zijn ‘historische’ en ‘filosofische’ gedichten, en/of om zijn
liefdesgedichten over de (in zijn geval homoseksuele) lichamelijke begeerte, waar hij
gaandeweg steeds openlijker voor
uitkwam.
Na Cyprus, Athene, Delphi, Rome en
Sint-Petersburg was het de beurt
aan Amsterdam op twintig april om
van deze voorstelling te genieten.
Het was een toneelmatige
voorstelling, met spel, voordracht,
zang en koor, van de 32 meest
‘toneelmatige’ gedichten van
Kaváfis. De voorstelling was in het
Grieks, met projectie van
Nederlandse vertalingen.
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3.2 Souk 2017
Marmoucha was voor de zesde keer coproducent van dit tweedaagse evenement in
samenwerking met Stichting Souk en het Concertgebouw er waren optredens van
artiesten in diverse muziekstijlen. Marmoucha verzorgde de afsluiting act met Kader
Japonais op beide avonden. Abdelkader Haibaoui is een internationaal succesvolle raïzanger uit Algerije. Daarnaast verzorgde Marmoucha het pauzeprogramma’s in o.a. de
Spiegelzaal, Solistenfoyer en Dirigentenfoyer met Nuba Flamenco (zie pagina 9), Gnawa
Fusion (zie pagina 10), Dakka El Marrakchia, Orchestre Partout en DJ Oasis.
Dakka Marrakchia is de naam van een folkloristische muziekstijl uit het zuiden van
Marokko. De groep bestaat uit 8 muzikanten die jarenlang het traditionele Dakka El
Marrakchia muziek ten gehore brengen. Met traditionele percussie en
blaasinstrumenten werd er op een onvermoeibare wijze muziek en dans gepresenteerd
in de foyers van het Concertgebouw.
Orchestre Partout is een band die bestaat uit (voormalige) vluchtelingen. De thuisbasis
van deze band is het AZC in Alkmaar. Door hun verschillende achtergronden speelden
ze mondiale muziek en zongen ze in verschillende talen zoals in Farsi, Dari, Uyghur,
Arabisch en andere talen.

3.3 L’ Boulevard Festival in Casablanca
In het buitenland zijn we net als voorgaande jaren betrokken geweest bij het Tremplin
Festival & L’ Boulevard in Casablanca. Op de 17e editie van L’ Boulevard Festival traden
NANAH DAE en NANA ADJOA op voor een jong, uitzinnig Marokkaans publiek.
NANAH DAE was hiervoor al in Casablanca op 1 april voor een optreden in BOULTEK.
De jongeren zijn massaal gekomen naar het festival om alternatieve hedendaagse
muziek in Marokko te ontdekken en te ondersteunen. Het festival vindt dit jaar plaats
van 15 tot 17 september in Complexe Al Amal. Doordat de optredens pas aan het einde
van het programma waren geprogrammeerd was het bezoekers aantal 6.900 lager dan
was opgenomen in de begroting.
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4. Aandachtspunten voor de toekomst
Marmoucha blijft in zijn algemeen een zeer divers publiek bereiken qua leeftijd en
afkomst.
De doelgroep van jongeren met een cultureel diverse achtergrond wordt bereikt door
de co-creatie van Nederlanders van westers en niet-westerse achtergrond. Met dit
tweesporenbeleid bereikt Marmoucha zowel een grote groep mensen als een niche
binnen die doelgroep. Het jonge publiek kan zich met hen identificeren, waardoor het
thema veel meer tot de verbeelding spreekt. Wederzijds begrip voor de
maatschappelijke achtergronden en culturele waarden van de jongeren staat centraal.
Om dit publiek structureel te kunnen bereiken, gaan we meer aandacht besteden en
budget vrij maken voor marketing. Tevens valt het de directie op dat er interesse
bestaat in de diverse kruisbestuivingen, welke eerder in dit verslag zijn genoemd, die
ook de grenzen van MENA-regio voorbij gaan. Marmoucha gaat de komende periode
onderzoeken hoe hierop kan worden ingespeeld.
Het bestuur en de directie van Marmoucha hebben geconstateerd dat de Marketing op
diverse punten verbeterd moet worden. Ook hier moet een professionaliseringslag
gemaakt worden. Dit is een belangrijke opgave voor de komende periode.
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5. Toelichting op begroting en uiteindelijk resultaat.
5.1 Publieksinkomsten
De publieksinkomsten zijn hoger dan de begroting omdat er een aantal extra
coproducties zijn geproduceerd deze zijn hieronder de Directe inkomsten genoemd.

5.2 Directe inkomsten (coproducties)
Deze inkomsten zijn hoger door extra bijdragen van coproducenten.
Zo is er een bijdrage ontvangen ad € 5.895,- van het Nederlands Genootschap voor
Nieuwgriekse Studies (NGNS) inzake de Muziektheatervoorstelling van het
Toneelgezelschap THEPAK, van de Universiteit van Cyprus inzake de voorstelling
Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte gebaseerd op de gedichten van Kavafis.
De ontvangen bijdrage komen uit subsidie gelden van de UVA en van het Ministerie van
Cultuur van Cyprus. Deze bijdragen zijn geheel gebruikt voor de voorbereiding- en
uitvoeringkosten van deze voorstelling in Podium Mozaïek te Amsterdam.
Het financiële risico was geheel voor de NGNS.
Er is een bijdrage ontvangen ad € 2.096,- voor de coproductie "Souk" in het
Concertgebouw te Amsterdam van stichting Souk, als bijdrage in de kosten van de
programmering van Marmoucha in het concertgebouw.
Er is een bijdrage ad € 2.066,- ontvangen van Stichting Victoriefonds Alkmaar voor het
Wereldmuziekfestival Alkmaarder Hout met circa 4.000 bezoekers een prachtige
happening.
Verder zijn er nog enkele kleine bijdragen ontvangen.

5.3 Beheerslasten personeel
Deze zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

5.4 Beheerslasten materieel
Deze zijn lager vanwege lagere kantoorkosten en door het abusievelijk opnemen van
accountantskosten.

5.5 Activiteitenlasten personeel
Deze zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

5.6 Activiteitenlasten Materieel
Deze zijn hoger dan begroot omdat met deze kosten in de begroting geen rekening is
gehouden met een aantal coproducties. Dit staat in directe relatie met de hogere
publieksinkomsten.
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6. Toelichting op de balans
Er is in 2017 een positief resultaat ad € 16.423,-.
Er is € 9.690 ten gunste gebracht aan de algemene reserve. Het bestuur streeft ernaar
om de algemene reserve geleidelijk te vergroten in de komende jaren. Dit om eventuele
tegenvallers te kunnen opvangen. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening
is het voorstel over de bestemming van het resultaat al in de jaarrekening verwerkt.
Er is € 6.733 ten gunste gebracht aan het bestemmingsfonds als onderdeel van de
egalisatiereserve van het AFK. De mutatie is berekend aan de hand van de Subsidie AFK
gedeeld door de totale baten (41%). Het saldo zal door stichting Marmoucha worden
gebruikt voor de voorstellingen Hafla Anissa en Nouba Flamenco en marketing en
communicatie in de komende periode.
Het saldo van het bestemmingsfonds is ultimo 2017 € 7.423,Het saldo van de bestemmingsreserve is ultimo 2017 nihil.
Er is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst een subsidie toegekend voor de jaren
2017 tot en met 2020 ad € 100.870,- per jaar. Tevens is in 2017 € 46.000,- aan
incidentele publieke subsidie toegekend en een bedrag ad € 28.800,- aan incidentele
private subsidie en overige bijdragen. Marmoucha verwacht dat het de komende blijft
lukken om incidentele subsidies te ontvangen voor haar nieuwe producties.
Het bestuur is van mening dat de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd is.
De stichting blijft wel afhankelijk van subsidiëring.
Er is ultimo 2017 een positief eigen vermogen van € 19.034,-, het is de verwachting dat
ultimo 2018 het eigen vermogen ook positief zal zijn. De vermogenspositie is verbeterd
in 2017, door de mutatie aan het bestemming fonds geeft dit een enigszins vertekend
beeld.
Liquiditeit
Current Ratio
Solvabiliteit
Eigen Vermogen

2017

31.841= 2,49
12.807
19.034=5,98%
31.841
€19.034

2016

58.612=1,05
56.001
2.611 = 4,46%
58.612
€2.611

6.1 Percentage eigen inkomsten
Er is in 2017 een eigen inkomsten percentage van 40,6 %, dit is ruim boven de
norm van 25%.

16

7. Toelichting op de kwantitatieve prestatie afspraken
Het aantal activiteiten is opnieuw gestegen. De meeste prestaties zijn gehaald en
ruimschoots overtroffen. De begrote activiteiten zijn gerealiseerd mede dankzij de inzet
van stagiaires en vrijwilligers.
Het totaal aantal activiteiten (kernprogrammering en overige activiteiten) is met 61%
gestegen ten opzichte van de normbegroting. Er zijn 9 eigen producties gerealiseerd
2 meer dan begroot. Er is 1 reprise gerealiseerd 1 meer dan begroot.
Er zijn 10 binnenlandse coproducties gerealiseerd 7 meer dan begroot.
Er zijn 66 uitvoeringen geweest waarvan 32 in Amsterdam 18 meer dan begroot.
In de rest van Nederland zijn er 31 uitvoering geweest, 23 meer dan begroot.
Er zijn in het buitenland 3 uitvoeringen geweest 1 meer dan begroot.
De grotere aantallen zijn mede veroorzaakt door de succesvolle uitvoeringen van de
muziektheater voorstellingen “Enkele reis”. Ook zijn er meer coproducties
geproduceerd dan verwacht. Marmoucha is door haar expertise voor vele culturele
instellingen en professionele kunstenaars een interessante samenwerkingspartner en
heeft scherpe en moeilijke keuzes moeten maken uit de vele verzoeken voor
coproducties zowel uit Amsterdam als ook uit de rest van Nederland. De voorstellingen
trokken in totaal 25.816 bezoekers, waarvan 9.041 in Amsterdam, 7.675 in de rest van
Nederland en 9.100 in het buitenland. Er is in 2017 minder publiek bereikt dan was
opgenomen in de begroting. Dit is voornamelijk veroorzaakt door en wijziging in de
programmering van het festival in Casablanca.
Er zijn onderling wat verschuivingen in 2017 ten opzichte van de begroting.
Zo zijn er meer bezoekers dan begroot in de rest van Nederland. Er zijn minder
bezoekers dan begroot in het buitenland. In Amsterdam zijn er 2.189 bezoekers minder
dan begroot, dit is voornamelijk veroorzaakt door het niet doorgaan van het festival de
vrijheidskaravaan in nieuw west. Tevens zijn twee geplande producties voor 2017
namelijk Hafla Anissa en Nouba Flamenco uitgesteld naar de komende periode.
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8. Activiteitenoverzicht 2017
Activiteitenoverzicht 2017 Marmoucha
Eigen producties
Uitv. Prod Datum
1
1 5-7-2017
1
5-7-2017
1
1 26-8-2017
1
1 3-6-2017
1
3-6-2017
1
3-6-2017
1
3-6-2017
1
1 25-3-2017
1
25-3-2017
1
25-3-2017
1
25-3-2017
1
25-3-2017
1
1 14-10-2017
1
14-10-2017
1
14-10-2017
1
1 19-10-2017
1
19-10-2017
1
19-10-2017
1
19-10-2017
1
19-10-2017
1
10-10-2017
1
11-10-2017
1
13-10-2012
1
19-10-2017
1
24-10-2017
1
2-11-2017
1
3-11-2017
1
14-11-2017
1
15-11-2017
1
16-11-2017
1
17-11-2017
1
27-11-2017
1
30-11-2017
1
1 23-11-2017
1
24-11-2017
1
1 23-11-2017
1
24-11-2017
1
1 24-11-2017
38
9

Programma
ASWAT
ASWAT
Enkele Reis
Orientalicious
Orientalicious
Orientalicious
Orientalicious
Club Maghreb
Club Maghreb
Club Maghreb
Club Maghreb
Club Maghreb
Café Marrakesh
Café Marrakesh
Café Marrakesh
Hafla Chaabia 2
Hafla Chaabia 2
Hafla Chaabia 2
Hafla Chaabia 2
Hafla Chaabia 2
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Enkele Reis
Gnawa Fusion
Gnawa Fusion
Nuba Flamenco
Nuba Flamenco
DAKKA FOLKLORE BAHAE
Totaal

Podium
Hallen Amsterdam
Hallen Amsterdam
Muziekgebouw
Paradiso
Paradiso
Paradiso
Paradiso
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Utrecht
Podium Mozaïek
Podium Mozaïek
Podium Mozaïek
TivoliVredenburg
TivoliVredenburg
TivoliVredenburg
TivoliVredenburg
TivoliVredenburg
Podium Mozaïek
Podium Mozaïek
Argan
Het Amsterdams Theaterhuis
Theater Loft
Theater Zuidplein
Laaktheater–
Zimich
AA-Theater
De Harmonie
De Glasbak
De Krakeling
Tolhuistuin
Concertgebouw
Concertgebouw
Concertgebouw
Concertgebouw
Concertgebouw

Uitv. Prod Datum
1
1 11-2-2017

Programma
Ik? Akil, Aangenaam

Podium
Theater de Regentes

Plaats
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Tilburg
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Groningen
Leeuwarden
Almere
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Moulay Ahmed Alaoui
Akil Lemddahi
Sanae, Hamda en Said
Sadie Marquardt
Jade el Jabel
Rajaa Ben Moussa
Aisa Lafour
Hammuda Slaoui
Yassine Samar
Btissame
Mohammed el Bidaoui
Abderrahim Rbati
Abderrahim Souiri
Ahwas
Neil en oasis en Dj Oasis
Daoudia
Abdelghani
Rachid Kasmi
Akil Lemddahi
Simo Meftoul
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Sanae, Hamda en Said
Toufik en orkest
Toufik en orkest
Helena, Jürgen Rijkers
Helena, Jürgen Rijkers
Toufik en orkest

REGIO
Den Haag

ARTIEST
Akil Lamdahhi & orkest

Stadsdeel
West
West
Oost
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum

West
West
West

West
West
Nieuw-West
West

Centrum
Noord
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum

Eigen producties Reprise
Stadsdeel
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Activiteitenoverzicht 2017 Marmoucha
Coproducties
Uitv. Prod Datum
1
1 16-7-2016
1
16-7-2016
1
16-7-2016
1
16-7-2016
1
16-7-2016
1
16-7-2016
1
1 12-5-2017
1
1 23-11-2017
1
23-11-2017
1
23-11-2017
1
24-11-2017
1
24-11-2017
1
24-11-2017
1
24-11-2017
1
1 20-4-2017
1
1 12-2-2017
1
12-2-2017

Programma
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Wereldmuziek Festival Alkmaar
Amina Wadud
Souk
Souk
Souk
Souk
Souk
Souk
Souk
Wateren van Cyprus, Syrië en Egypte
Elmagnifique Ladies only
Elmagnifique Ladies only

Podium
Alkmaarder Hout
Alkmaarder Hout
Alkmaarder Hout
Alkmaarder Hout
Alkmaarder Hout
Alkmaarder Hout
Paradiso
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Concertgebouw A'dam
Podium Mozaïek
De Koning-events
De Koning-events

REGIO
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

ARTIEST
SKITTA
Santana Hot Collective
Djembé Dramé
Nadara
Kuenta i Tambu
Djembé Dramé
Amina Wadud
Japonais
DJ Oasis
Orchestre Partout
Japonais
DJ Oasis
Orchestre Partout
Dekka El Merrakchia
Kafavis
Najat Aatabou
Ibtissame Tiskat

1

1 15-1-2017

Ladies Only

TivoliVredenburg

Utrecht

Milouda

1

1 2-7-2017

Diversity Festival

Den Haag

Den Haag

Rachid Kasmi

1

1 28-2-2017

Amazigh Nieuwjaar

Zuiderstrand Theater

Den Haag

Idir

1

28-2-2017

Amazigh Nieuwjaar

Zuiderstrand Theater

Den Haag

Lina

1

1 22-4-2017

Soiree Marocaine

De Doelen

Rotterdam

Abderrahim Souiri

1

22-4-2017

Soiree Marocaine

De Doelen

Rotterdam

Nadia Laarousi

1
24

1 12-2-2017
10

Diva’s van de Maghreb
Totaal

Zuiderstrand Theater

Den Haag

Laila Chaker

Stadsdeel

Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
West
West
West

Coproducties Buitenland
Uitv. Prod

BOULTEK HIP HOP

Podium
Boultek, Centre de
Musiques Actuelles

Casablanca

Nanah Dea, Nana Adjowa

1

15-9-2017

L'Boulevard Festival 2017

Complexe Al Amal

Casablanca

Nanah Dea, Nana Adjowa

1

16-9-2017

L'Boulevard Festival 2017

Complexe Al Amal

Casablanca

Nanah Dea, Nana Adjowa

1

Datum

1 1-4-2017

Programma

3

1

Totaal

66

21

Generaal totaal

REGIO

ARTIEST

19

Stadsdeel

9. Producerende activiteiten

Eigen Producties
Coproducties
Internationale
(co)producties
Totaal nieuwe
producties
Binnenlandse Reprises
Buitenlandse Reprises
Totaal reprises

Realisatie 2017

Begroot 2017

Realisatie 2016

Aantal

Aantal

Aantal

9
10
1

7
3
1

5
8
1

20

11

14

1
0
1

0
0
0

0
0
0

Aantal
uitvoeringen

Aantal
bezoeken

Aantal
uitvoeringen

Aantal
bezoeken

Aantal
uitvoeringen

Aantal
bezoeken

32
31

9.041
7.675

14
8

11.230
4.840

31
0

11.033
21.450

3
66

9.100
25.816

2
24

16.000
32.070

0
31

150
32.633

Totaal Amsterdam
Digitale activiteiten

32
0

9.041
0

14
0

11.230
0

0
0

11.033
0

Spreiding in de stad
Centrum
Nieuw-West
Noord
Oost
West
Zuid
Zuidoost
Totaal Amsterdam

18
1
1
1
11
0
0
32

6.363
110
395
465
1.708
0
0
9.041

5
2
2
0
4
1
1
14

3.594
3.032
449
0
1.123
2.583
449
11.230

Uitvoeringen
In Amsterdam
In de rest van
Nederland
In het buitenland
Totaal uitvoeringen
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10. Werkbegroting 2018

21

11. Toepassing principes Cultural Governance
Het bestuur van stichting Marmoucha neemt alle voor haar relevante aanbevelingen ter
harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten.
Stichting Marmoucha wordt sinds 2007 bestuurd volgens het bestuursmodel.
De Stichting onderschrijft de Principes en Best Practice Bepalingen van het
bestuursmodel zoals beschreven in de Code Cultural Governance en hanteert een
gefaseerd rooster van aftreden.

12. Artistieke criteria
Marmoucha streeft er naar dat de on de producties op een hoog artistiek niveau te
houden. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe professionals, wereldwijd, die de
gewenste kwaliteit kunnen leveren.
De kwaliteitsbevordering wordt ook ingezet door samenwerkingen aan te gaan met
gerenommeerde theaters en festivals. Deze locaties zijn vaak een grote springplank
voor de artiesten woonachtig in Nederland maar ook voor de artiesten uit het
buitenland waarmee zij samen spelen.
In 2017 hebben de meeste muziek- en theatervoorstellingen in Amsterdam
plaatsgevonden. Er waren ook diverse voorstellingen in overige grote steden zoals
Utrecht, Den Haag en Rotterdam.
In deze vier steden is de interesse in onze producties van zowel podia als publiek het
grootst.
Marmoucha heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van
programmaconcepten en van muziektheaterproducties. Hiermee heeft zij een divers
publiek weten te bereiken qua leeftijd, sekse en afkomst.
Marmoucha trekt een Amsterdams publiek dat niet als vanzelfsprekend de
Amsterdamse zalen en podia bezoekt. Ook is Marmoucha nog steeds een belangrijke
partner voor vele organisaties in Amsterdam in de realisatie van projecten waar
Noord-Afrikaanse en Midden-Oosten podiumkunsten onderdeel van zijn.
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13. Vrijkaartenbeleid
Vrijkaarten worden door Marmoucha gebruikt als marketingmiddel. Ze worden gericht
ter beschikking gesteld aan vrijwilligers en medewerkers van buurthuizen en culturele
instellingen met het doel het promoten van het evenement onder hun netwerk.
Ook stelt Marmoucha soms vrijkaarten beschikbaar aan studenten wanneer zij de
activiteit verder promoten op hun school via posters, flyers en digitale middelen.
Via email, twitter en facebook is het een kleine moeite voor de ontvanger om zijn of
haar netwerk op de hoogte te brengen en de boodschap is persoonlijker.
Ook is het gebruikelijk om vrijkaarten beschikbaar te stellen aan de optredende
artiesten. Dit beleid is aanvullend op het beleid van de betreffende zaal.

14. Cultureel ondernemerschap/ Samenwerking binnen de sector
Marmoucha heeft hoogwaardige producties gerealiseerd. Dit in samenwerking met
verschillende partijen zoals Stichting Souk, Grote Prijs van Nederland, diverse podia,
Nederlands Genootschap Nieuw Griekse Studies (NGNS) en de UVA.
Marmoucha is een dynamisch netwerk met draden, lijnen en kruispunten waar mensen
samenkomen en met elkaar maken en breken. Mensen komen en gaan. Ze werken
binnen de ring en wonen er buiten. Of andersom. Ze reizen af en aan, tussen de
verschillende stadsdelen, tussen theatergebouwen en speellocaties, tussen Amsterdam
West, Casablanca en Amsterdam Noord vormen ze een netwerk met dwarsverbanden
veranderlijk als de stad zelf. Daarom zijn de producties en speellocaties van Marmoucha
divers.

15. Verbreding publieksbereik
Trouwe bezoekers van Marmoucha vormen het hart van de stichting. De kern bestaat
uit diverse mensen uit verschillende steden en helpen actief mee met het verspreiden
van flyers, poster en mond- tot- mond reclame. Om Marmoucha te blijven vernieuwen
Zijn we een nieuwe promotiemethode begonnen. Wij spelen in op de vernieuwde
manier van promoten namelijk het gebruiken van influencers, vloggers en bekende
snapchatters en/of instagrammers.
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16. Samenstelling directie en bestuur
Het bestuur van Marmoucha bestaat uit:
Voorzitter:

Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:
Beroep:

Penningmeester:

Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:
Beroep:
Algemeen bestuurslid:

Geboortedatum en -plaats:
Datum in functie:
Beroep:

Hicham Neddaoui
26-02-1972, Utrecht
25 januari 2011
Projectmanager Operations lnternational ΑΒΝ AMRO
Bank N.V
Klever, Annemieke
09-04-1953, Arnhem
13-01-2017
Directeur Bureau Dynamiek
Heshmat Manesh, Mohammed Reza
21-09-1962, Ahvaz, lran

13-01-2017

Docent/onderzoeker HVA

Directie:

Naam:
Geboortedatum en- plaats:

Said Salhi
02-07-1969 ΑΙ Hoceima (Marokko)

Datum in functie:

01-01-2005

Functie:

Directeur

16.1 Ondertekening
Voorzitter: Hicham Neddaoui

Penningmeester: Annemieke Klever

Algemene bestuurslid: Mohammed Reza Heshmat Manesh
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