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Algemeen

De Balie laat de afgelopen jaren een sterke groei zien op alle fronten en ook voor 2016 zien we dit beeld. De
bezoekersaantallen en het aantal gemaakte programma’s halen ruimschoots de voorgenomen prestaties. Met
name de groei van het aantal internationale bezoekers, online bezoekers en de aandacht in de media is
opvallend.

Met de structurele subsidie van de stad Amsterdam, de steun van een aantal private fondsen en de Kring van
het Vrije Woord van De Balie was er een goede basis in 2016. Een basis die ervoor zorgde dat het team van De
Balie de stijgende lijn kon continueren en zich verder kon ontwikkelen met een heel bijzonder jaar tot gevolg.

De schijnbare vanzelfsprekendheid van het succes speelt De Balie parten. De grote veranderingen in de wereld
zijn bedreigend voor ons Westers democratisch bestel en stellen allerlei nieuwe vragen aan de orde. Dit vraagt
om verdieping in de programmering, zichtbaarheid in andere delen van de stad en samenwerking met anderen
zowel in Amsterdam als daarbuiten. Een ambitie die wel wordt aangemoedigd, maar financieel nog niet werd
gehonoreerd door de subsidieverstrekkers.

De Balie is voor de nieuwe kunstenplan periode 2017-2020 opgenomen in de Amsterdamse basisinfrastructuur
(A-Bis). Een goede stap, maar de ambities van De Balie reiken verder. Op dit moment houdt de creatieve kracht
van de projectmedewerkers, het netwerk van de directie, de bereidheid tot ondersteuning van gemeente en
talloze sponsors en partners dit succesvolle maar ook fragiele bouwwerk in stand. De Balie brengt deze
kwetsbaarheid consequent onder de aandacht en betrekt telkens weer nieuwe partners bij projecten. De
uitdaging is en blijft om de structurele basis vanuit de overheid te verhogen en daarnaast duurzame partners te
vinden.
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Missie en noodzaak van De Balie
Missie
De Balie werkt vanuit de missie: Vrij denken, Vrij spreken, Vrij leven. Ieders wens om in vrijheid te leven,
denken, voelen en zeggen wat hij of zij wil, vraagt om een samenleving waarin ideeën, opvattingen en
meningen worden gedeeld, bevraagd, getoetst en betwist. De Balie biedt daarvoor de ruimte en is dé
ontmoetingsplek waar vrije geesten, voorlopers, kunstenaars, wetenschappers, journalisten, dichters en
denkers hun ideeën delen met politici, ambtenaren en het bedrijfsleven, en natuurlijk met een breed en zeer
divers publiek.

Wat doet De Balie
In het centrum van Amsterdam produceert de eigen redactie van De Balie met zorg voor een zeer brede
doelgroep. De Balie zet, met zelf geproduceerde programma’s, onderwerpen op de kaart en vraagt
voortdurend aandacht van media, publiek en politiek voor ontwikkelingen in de samenleving. En De Balie doet
meer dan dat. Als broedplaats en podium voor nieuwe initiatieven stimuleert De Balie het maatschappelijke,
politieke en culturele landschap in Amsterdam en Nederland. Organisaties als het vernieuwende en
gelauwerde theaterplatform Zina, de European Press Prize (met o.a. Reuters, The Guardian, Le Figaro en
Politiken), ADE en IDFA zijn gestart vanuit De Balie. In 2016 werden het Forum on European Culture en de
Europe Endless Express opgestart met De Balie.

Als ‘live magazine’ produceert De Balie debatten, lezingen, exposities en theatervoorstellingen en
programmeert De Balie films, muziek en theatervoorstellingen. Daarnaast heeft De Balie een faciliterende rol
en vinden er daardoor allerlei ontmoetingen plaats via diners pensants, brainstorms en performances.
Programma’s worden eenmalig opgevoerd; in is dus altijd een première. Waar festivals doorgaans één keer per
jaar plaatsvinden is De Balie een permanent festival, waar niet naar één moment wordt toegeleefd, maar elk
moment telt. De Balie volgt ontwikkelingen in de samenleving, onderzoekt thema’s en agendeert zelf
onderwerpen die aandacht behoeven.

Er wordt door De Balie actief gezocht naar mogelijkheden om mensen elkaar te laten ontmoeten en gedachten
uit te wisselen. Waar groepen zijn die zich liever afsluiten voor elkaar, nodigt De Balie ze júist uit om met elkaar
in gesprek te gaan. Iedereen - links, rechts, jong, oud, arm, rijk, overheid, bedrijfsleven, emigrant, autochtoon,
homo, transgender, hetero, moslim, atheïst of christen - krijgt de mogelijkheid zich uit te spreken in De Balie en
blijkt zich ook welkom te voelen in De Balie.

De Balie is niet in een ideologisch hokje te plaatsen en is daar trots op. En ook het publiek van De Balie is niet in
een hokje te vangen. De bezoeker is doorgaans hoger opgeleid, creatief en liefhebber van kunst en cultuur.
Daarnaast is de bezoeker vaak een media professional of jonge starter die geïnteresseerd is in Life Long
Learning en politiek. Al met al is het publiek in ieder geval niet uniform te noemen. Ieder programma heeft een
eigen publiek en een eigen doelgroep die vaak ook afhangt van de samenwerkingspartner bij een programma.
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De Balie is voortdurend onderwerp van gesprek. Als cultureel centrum is De Balie trots dat de onderwerpen die
worden geprogrammeerd dankbaar aftrek vinden in de landelijke (en internationale) media. Deze
zichtbaarheid in combinatie met een spraakmakende manier van programmeren heeft ook een keerzijde. Het
komt zeer regelmatig voor dat programma’s beveiligd moeten worden, vanwege het thema of de komst van
omstreden gasten. Dergelijke programma’s zijn risicovol en vragen veel van De Balie, zowel financieel als
organisatorisch.

Personeel & Organisatie
De Balie kent een tweekoppige directie. De afdelingen redactie en communicatie worden direct aangestuurd
door de inhoudelijk directeur/bestuurder. De afdelingen planning en verhuur, horeca, techniek en gebouw &
financiën worden direct aangestuurd door de zakelijk directeur/bestuurder. Elke afdeling kent een eigen
leidinggevende, met uitzondering van de redactie die direct aangestuurd wordt door de inhoudelijk directeur.
Het aantal personeelsleden in de culturele tak is in 2016 gegroeid naar gemiddeld 42 personen en ca 27,5 fte.
In 2015 waren dit gemiddeld 35 mensen en ca. 25,2 fte. Ultimo 2016 is het personeelsbestand weer nagenoeg
gelijk aan ultimo 2015 met 37 personen en 25,9 fte. In de horeca werkten gemiddeld 44 mensen en gemiddeld
29,7 fte. De uitbreiding van de basisorganisatie in 2015 is in 2016 gehandhaafd en de uitvoerende tak is mede
vanwege het Forum on European Culture tijdelijk uitgebreid. Om het Forum te kunnen realiseren is zowel de
afdeling communicatie als de redactie tijdelijk uitgebreid.

Horeca
Het Grand Café-Restaurant maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het totaalconcept van De Balie en speelt
een belangrijke rol binnen de laagdrempelige en culturele ontmoetingsplek die De Balie is. De horeca werkt
met een goede prijs-kwaliteitverhouding, mooie en eerlijke producten die altijd dagvers worden bereid en
wordt geroemd om de goede service en prettige bediening.
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Ten opzichte van 2015 realiseerde de horeca een lichte groei van 0,7%. Het onverwacht mooie weer in het
najaar zorgde voor een minder druk bezocht Café-Restaurant, waarmee de opgebouwde voorsprong ten
opzichte van 2015 verdween. De omzet van de horeca in De Balie is weers- en programma afhankelijk. Het
weer is lastig te beïnvloeden en daarmee altijd een risicofactor. Desondanks is het gelukt om weer een goed
resultaat neer te zetten. De invloed van de hinder van de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van
het Leidseplein waren in 2016 beperkt. Door de geluidsoverlast bij de verbouwing van de tramhalte voor De
Balie was wel voor het eerst in jaren een aantal uur De Balie volledig leeg.

Naast de uitstekende kwaliteit, de goede service en de prettige bediening is een van de succesfactoren van de
afgelopen jaren de banqueting. Hierbij wordt vaak in combinatie met culturele evenementen in De Balie de
banqueting door de eigen horeca verzorgd. Met aangeklede borrels en speciale diners in de Salon, Grote Zaal
en op de Bovenfoyer van De Balie versterken de beide takken van De Balie elkaar en krijgen de bezoekers van
De Balie een mooi totaalconcept.
Een sprekend voorbeeld hiervan is het diner Eat, Drink, Spill, Hope; een performance en 4-gangendiner, bereid
door de chef-kok van De Balie, gecomponeerd door Teresa Borasino, die kunst gebruikt in de strijd voor een
rechtvaardiger klimaat.

“Eat, Drink, Spill, Hope” diner, bereid door de chef-kok van De Balie en gecomponeerd door Teresa Borasino.

Met het performatieve diner “Eat, Drink, Spill, Hope” kaartte ze één van de meest urgente kwesties van onze
tijd aan – de wereldwijde klimaatcrisis – en verkende ze tijdens de diverse gangen verschillende mogelijkheden
om ecosystemen te herstellen door onze productie en consumptie van voedsel aan te passen. “Eat, Drink, Spill,
Hope” was niet zomaar een diner, maar een beleving en een gedachte-experiment. Middels de verschillende
gangen van het diner werd ervaren hoe klimaatverandering ons leven nu al beïnvloedt en werd onderzocht wat
we kunnen doen om op tijd van koers te veranderen.
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Financiën
De exploitatierekening van 2016 is uitgekomen op een positief resultaat van ca. 74.000 euro. Dit resultaat zal
toegevoegd worden aan het Eigen Vermogen.
Door de toekenningen van een aantal particuliere fondsen in het voorjaar was al snel duidelijk dat er een goede
basis was en dat de inkomsten binnen de culturele tak hoger dan verwacht zouden gaan zijn. In het najaar werd
duidelijk dat ook de partnerships en recettes de verwachtingen zouden gaan overtreffen. Deze opbrengsten
zijn veelal programma gerelateerd en gedurende het jaar is op basis van de toekenningen en afspraken het
budget en de inzet per programma bepaald.
De horeca leek gedurende het jaar een hogere omzet dan verwacht te gaan halen maar kende door het aantal
langdurig zieken, hogere personeelskosten. Door het mooie weer in het najaar heeft de omzetstijging niet
doorgezet, de hogere kosten voor inzet personeel zijn slechts ten dele gecompenseerd

Het Vrije Woord-diner

Door de steun van verschillende fondsen en de Kring van Het Vrije Woord is De Balie in staat om met een
stevigere redactie en communicatie en meer budget voor eigen programmering te werken. Stichting DOEN
heeft voor 2016 een budget van 100.000 euro ter beschikking gesteld voor redactie en programmering rond de
thema’s sociale cohesie, duurzaamheid en creativiteit en het bieden van een podium aan de voorlopers op
deze gebieden. Het vfonds is partner van De Balie voor programma’s op het gebied van Vrijheid en Democratie
(veelal in samenwerking met andere partners van het vfonds) en stelde hiervoor 100.000 Euro ter beschikking.
Adessium steunt De Balie sinds 2014 met een bijdrage van 50.000 euro en zal ook de komende 3 jaar met dit
bedrag als partner aan De Balie verbonden blijven voor het realiseren van programma’s op het gebied van
Publiek Belang en Mens en Natuur.
Deze bedragen worden gematched met de bijdrage van de Kring van het Vrije Woord en programmapartners.
Dit stelt De Balie in staat om de onafhankelijkheid te waarborgen en de invulling van haar programma te
kunnen verbreden, verdiepen en internationaliseren met sprekers en events die tot nu toe niet haalbaar zijn.
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De Kring van het Vrije Woord is in 2015 opgestart en vormt inmiddels een substantiële poot binnen de
financieringsmix van De Balie. Leden van Het Vrije Woord betalen 2.500 euro per jaar, voor de duur van 5 jaar.
In de loop van het culturele seizoen worden er voor leden van Het Vrije Woord minstens twee exclusieve
bijeenkomsten met interessante gasten en bijzondere sprekers georganiseerd. Ook worden zij uitgenodigd
voor het Lente Diner of het Prinsjesdagontbijt. Daarnaast biedt het lidmaatschap van Het Vrije Woord toegang
tot de programmering van De Balie, met introducé.
De liquiditeitspositie van De Balie heeft zich positief ontwikkeld in 2016. De current ratio is 1. Het
geconsolideerde eigen vermogen bedraagt ultimo 20167 circa 544.000 Euro.

Programma | Kwalitatieve beschrijving van voorgenomen
activiteiten
De Balie biedt een podium aan vrije geesten met afwijkende meningen en nieuwe denkbeelden. Als
kweekplaats voor nieuwe initiatieven en ideeën is het dé plek waar kunstenaars, politici, denkers, opinieleiders,
wetenschappers en publiek elkaar ontmoeten en commentaar leveren op ontwikkelingen in de samenleving.
De Balie heeft een eigen, vaste redactie van professionele programmamakers. Zij geven het vrije woord op
unieke wijze ruim baan: de programma’s bevinden zich op het grensvlak van kunst, politiek, maatschappij en
wetenschap.
De Balie is een frontrunner, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe onderwerpen en heeft een agenderende functie.
De grenzeloze Balie: De Balie stimuleert de debatcultuur in Europa met programma’s en samenwerkingen met
likeminded instellingen.
De Balie in Amsterdam en nationaal: Het hart van De Balie is Amsterdam en het werkveld het hele land. De
Balie is zichtbaar door het hele land, programmeert in het hele land en haalt banden aan met instellingen in
Amsterdam en de rest van het land.
Denktank De Balie: De in De Balie aanwezige expertise wordt proactief gedeeld met anderen. De Balie
stimuleert en faciliteert lokale denkers, artiesten en producenten en zorgt als incubator jaarlijks voor meerdere
nieuwe initiatieven in Amsterdam die vanuit De Balie uitgroeien tot evenementen als IDFA en ADE, met
nationale en internationale uitstraling voor de stad Amsterdam.
De Balie en talentontwikkeling: Jonge denkers en (opinie)makers krijgen een podium in De Balie en worden
actief verbonden aan De Balie. Dit is meer dan een incidenteel gesprek; het wordt een structurele poot van De
Balie via Spraakmakers.
Het overzicht hieronder van de uitgelichte programma’s laat zien hoe we deze ambities in 2016 hebben
waargemaakt.

Programma’s uitgelicht
2016 was een spectaculair jaar in de geschiedenis van De Balie. De algemene programmering was van hoog
niveau, waarbij de redactie wederom in staat bleek belangrijke onderwerpen te agenderen, actuele
ontwikkelingen op de voet te volgen en daarbij gasten van internationale wereldklasse naar De Balie te halen.
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Daarnaast werden in 2015 opgestarte formats in 2016 bestendigd en was De Balie het brandpunt van actueel
debat rondom het Oekraïne-referendum. De Balie programmeerde door het hele land en internationaal, van
Groningen tot Kiev en Rotterdam tot Warschau.

Opening van het Forum on European Culture door Toneelgroep Amsterdam met Jude Law.

Maar daar bovenop lukte het ook om het allereerste Forum on European Culture (in samenwerking met Dutch
Culture) te organiseren; een groot succes. Drie dagen lang stond Amsterdam in het teken van dit Forum,
waarbij kunstenaars en denkers reflecteerden op de rol en waarde van kunst en cultuur voor Europa. De Balie
op zijn best: een combinatie van gasten van wereldklasse (Benjamin Barber, Rem Koolhaas, Wende Snijders
e.a.), een natuurlijke vermenging van kunst en debat, en een absolute aanwinst voor de stad Amsterdam, met
samenwerkingen tussen De Balie, Toneelgroep Amsterdam, Het Stedelijk Museum, De Rijksacademie, Het
Concertgebouw en vele andere Amsterdamse instellingen.
Hoogtepunten van deze eerste editie waren onder meer het 12 uur durende Marathoninterview geïnitieerd
door Rem Koolhaas, een openingsvoorstelling geregisseerd door Ivo van Hove, een kruisbestuiving van theater
en politiek door de Hongaarse schrijver Gyorgy Konrad en de Nederlandse theatermaker Marjolijn van
Heemstra en het gesprek tussen schrijver Arnon Grunberg en de Oostenrijkse filmmaker Ulrich Seidl over de rol
van film in de Europese cultuurgeschiedenis

Forum on European Culture in cijfers:
3

Dagen

32

Uur live stream

23

Programma’s

37

Nationaliteiten

4

Exposities

38

Journalisten

7

Expert sessies

3

Programma’s in Europa

12

Locaties

1

Anthologie

Meer dan 5115 bezoekers

8

De Balie | Bestuursverslag 2016

Er werd niet alleen in De Balie gepraat over Europa, maar De Balie trok in 2016 ook structureel Europa in. In de
voorbereiding op het Forum, door te programmeren in cultuurcentra in Kiev, Sofia, Warschau en Madrid, maar
ook met de totstandkoming van de Europe Endless Express (EEE). De EEE was het eerste mobiele culturele
festival ooit op een trein en een samenwerking tussen onder andere Club Interbellum en De Balie. Aan boord
van de trein gingen 600 passagiers samen met schrijvers, kunstenaars en theatermakers op ontdekkingstocht
door Europa om te ontdekken wat Europa is. Een nog nooit vertoond – en geslaagd - experiment. Zo spraken
de Hongaarse socioloog Tibor Dessewfy en de Duitser schrijver Timur Vermes over hun dromen en angsten
over Europa.

De Balie-coupe in de Europe Endless Express, het eerste mobiele culturele festival ooit op een trein.

Zowel het Forum als de Europe Endless Express zullen in 2017 wederom plaatsvinden respectievelijk door
Europa rijden. Een vooruitzicht om naar uit te kijken.
In 2016 wisten internationale gasten De Balie als vanouds te vinden. NY-Times journalist en Poetin-biograaf
Steven Lee Meyers duidde het gedrag van de Russische president, internationaal gelauwerd denker Anne
Applebaum analyseerde voor het Oekraïne-referendum de situatie in Oekraïne en de Britse ethical designer
Aral Balkan besprak hoe technologie kan bijdragen aan het versterken van onze democratie. Buitenlandse
regisseurs als Hanne Holm en Catalin Mitalescu gaven duiding aan hun meest recente werk en AFP-directeur
Francis Kohn sprak over de staat van fotojournalistiek. Paul Masons lezing over werken anno nu in De Balie is
een absolute must-see. De reeks Vrijheidslezingen bracht met internationale experts grensoverschrijdende
problematiek aan de oppervlakte. Zo sprak Maajid Nawaz over radicalisering, journalist Zhanna Nemtsova over
de moord op haar vader en persvrijheid in Rusland en vertelde Patrisse Cullors over het succes van de mede
door haar opgerichte beweging Black Lives Matter. Daarnaast deelt De Balie haar kennis en netwerk; alle
Vrijheidslezingen vonden ook op locaties elders in het land plaats. En alle gastsprekers bezoeken een
middelbare school om les te geven aan scholieren en gaan in gesprek met politici en beleidsmakers.
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De Vrijheidslezing van Black Lives Matter oprichtster Patrisse Cullors in Arminius in Rotterdam.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties is één van de kerndoelen van De Balie. De Balie is dan ook
blij dat in 2016 wederom (inter-) nationale festivals De Balie uitkozen als locatie en samenwerkingspartner.
Onze cinema-afdeling verwelkomde World Cinema Amsterdam en het Internationaal Queer & Migrant-festival
en zette daarna samen met IDFA voor het tweede jaar op rij vier uitverkochte tweeluiken op. In deze
tweeluiken worden documentaires gekozen die elkaar raken, schuren of verschillende perspectieven bieden op
het zelfde onderwerp. Zo keken we dit jaar met gastsprekers naar het onderwerp surveillance door de lens van
de films National Bird en Death in the Terminal. Diezelfde avond won Death in the Terminal een IDFA-award;
mede door het actuele thema – massasurveillance.
Na een succesjaar voor de Nederlandse filmtheaters in 2015, was er sprake van een algemene dip in het
filmbezoek van 2016. Ook De Balie had daar, als klein filmtheater met 1-2 zalen, in de eerste maanden van het
jaar last van. Sterke arthousetitels als Krigen (Tobias Lindholm) en The Idol (Hany Abu-Assad) deden het minder
goed dan verwacht, en over de eerste helft van het jaar waren documentaires als A Strange Love Affair with
Ego (Esther Gould), Janis: Little Girl Blue (Amy J Berg) en Louis Theroux: My Scientology Movie (John Dower) de
films waarvoor het publiek De Balie met name wist te vinden.
Dit sluit aan bij de ambitie van De Balie om een sterk documentaire podium te zijn, waar zowel Nederlandse als
internationale documentaires getoond, gezien en besproken worden.
Na de zomer zette deze trend zich sterk voort en trokken de bezoekcijfers aan bij de nieuwe documentaire van
filmauteur Werner Herzog (Lo and Behold), de politieke documentaire over de onfortuinlijke politicus Anthony
Weiner, die rond de Amerikaanse verkiezingen weer volop in het nieuws was, en de muziekgeschiedenis van
Britpop band Oasis in Oasis, Supersonic. In de nadagen van het IDFA zette De Kinderen van Juf Kiet van
documentaire-echtpaar Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster zich echter op de kaart als dé documentairefilm
van het jaar en sloot het filmjaar af met 2170 bezoekers in de laatste paar weken van 2016.
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De Balie-programmering was in 2016 vaak zeer actueel. Zo was er rondom het Oekraïne-referendum een
maand lang debat, gesprek en verdieping. Verder werden er programma’s gemaakt die aandacht besteedden
aan het overlijden van Johan Cruijff, de voortdurende vluchtelingencrisis en de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. In de dagelijkse cinema werden in 2016 vaak films vertoond waarvan de inhoud
actueel was. Het goed ontvangen De kinderen van Juf Kiet ging expliciet over de omgang met
migrantenkinderen in de klas. De Nacht van de Dictatuur onderzocht ethische grenzen rondom de werkwijze
van journalisten in Syrië. Met Prinses Irene werd ingegaan op één van de belangrijkste vraagstukken van de 21 e
eeuw; duurzaamheid.

Sylvana Simons werd tijdens Operatie Interview geïnterviewd door Wilfred Genee.

Er werd ook nieuws gemaakt in 2016. In de nieuwe programmareeks Operatie Interview (1 gast die verrast
wordt door 3 interviewers) werd Sylvana Simons geïnterviewd door Wilfred Genee, een tweegesprek dat iets
zei over de staat van het debat in Nederland en meteen nieuws werd. De uitzending werd in totaal, via alle
kanalen binnen en buiten De Balie, meer dan een miljoen keer bekeken. De reeks Stadsgesprekken leverden
(zonder uitzondering) in 2016 politiek nieuws op in Het Parool en uitspraken van psychiater Peter Gotzsche
over de farmaceutische industrie (‘Antidepressiva doodt mensen’) waren nog een paar weken onderwerp van
discussie.

De gezondheidszorg is sowieso een thema dat in De Balie veel aandacht krijgt en verdient. In de reeks Met
Gestrekt Been gaven drie toonaangevende Nederlandse medici hun visie op de gezondheidszorg. Zo pleitte
toenmalig AMC-voorzitter Marcel Levi ervoor om te schrappen in de zorg om de zorg te verbeteren. Psychiater
Jim van Os viel zijn eigen beroepsgroep aan: te bureaucratisch, te duur en te omslachtig. Drie knuppels in het
hoenderhok die het maatschappelijk debat op gang brachten.

Soms, zo bleek in 2016, heeft maatschappelijk debat een vertragend gesprek nodig. In de aanloop naar de
verkiezingen van 2017 werd dan ook de reeks Slow Politics wederom opgepakt – een reeks die op zoek gaat
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naar de achtergrond van politiek, rechtsspraak en macht en tegenmacht. Samen met vaste moderator Clairy
Polak zijn de Trias Politica, verhouding tussen politiek en journalistiek, het feitenvrije debat en het functioneren
van onze vertegenwoordigende democratie gesproken. Gastsprekers waren onder meer Femke Halsema, Jack
de Vries, filosoof Pieter Pekelharing en Tom-Jan Meeus. De consequent volle zalen bewezen dat er behoefte is
aan een rustig, verdiepend gesprek. Een oud format, een ronde tafel en 1 groot gesprek, kan anno 2016 opeens
heel vernieuwend zijn en een nieuw licht schijnen op de maatschappij.
De zoektocht naar nieuwe manieren om licht te schijnen op de maatschappij leidt in De Balie ook altijd tot
kunst. In 2016 maakte De Balie zeven Midden Oostenreports waarvan vier edities met een speciaal voor het
programma gemaakte mini-opera. De Balie heeft hiermee een volledig nieuw genre ontwikkeld, waarbij
muziektheater, lezing, debat en politieke actualiteit live met elkaar werden verbonden. Een hoogleraar
vluchtelingenrecht vertelde ons bijvoorbeeld over de schrijnende situatie van Afghaanse vluchtelingen, een
betoog dat werd afgewisseld met hertaalde liederen uit Schuberts Winterreise door rapper Massih Hutak, die
zelf op jonge leeftijd uit Afghanistan vluchtte.
Ook middels een samenwerking met het Noord Nederlands Toneel en hun productie Borgen verkende De Balie
de grens tussen theater en gesprek. Het Noord Nederlands Toneel speelde scènes uit hun voorstelling Borgen,
deze scènes vormden het uitgangspunt voor het gesprek achteraf met onder meer minister Jet Bussemaker.

Ook Beeldbepalers bewees in 2016 zijn kracht. In samenwerking met het Mondriaan Fonds biedt De Balie een
landelijk podium waarop vooraanstaande Nederlandse kunstenaars een avond lang de gelegenheid krijgen om
De Balie als laboratorium te gebruiken en daarmee iets te vertellen over werk en maatschappij. In Berend Striks
Redefining Realness nam Strik het publiek tijdens de avond mee in zijn brein. Hoe ontstaat kunst? In Barbara
Vissers Beeldbepalers liet Visser ons met een optische illusie nadenken over wat kunst vermag en welke
waarde we het toekennen. Renzo Martens presenteerde (in samenwerking met IDFA) zijn nieuwe project het
Lusanga Research Centre on Art and Economic Inequality. Kun je geëngageerde kunst winstgevend maken in
een verarmd gebied?

Publiek tijdens Beeldbepalers met kunstenaar Berend Strik.
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De driedaagse Engaged Art Fair stelde ook de vraag of geëngageerde kunst waarde heeft. In samenwerking met
galerie STAFF_ROOM was de Engaged Art Fair de eerste kunstbeurs in Europa waar uitsluitend politiek en
maatschappelijk geëngageerde kunst werd getoond en verkocht. 18 kunstenaars maakten en exposeerden
werk dat ging over o.a. klimaatverandering, recycling en migratieproblematiek. Drie dagen lang werden
kunstdiners, filmprogramma’s en debatten afgewisseld met pitches om het werk te verkopen. Kunnen we
kunst bekostigen en kunnen kunstenaars hun werk blijven voortzetten nu kunstsubsidies meer afnemen?

Het mag duidelijk zijn, De Balie schuwt geen grote vragen én ook geen grote denkers. Afgelopen jaar hebben
we vol ingezet op de programmareeks Grote Denkers; een programmaserie waarin we grote vrouwelijke
schrijvers/denkers uit verschillende delen van de wereld onder de aandacht brachten. Zo maakten we
afleveringen over Audre Lorde, Anaïs Nin, Fatima Mernissi en Hannah Arendt met hedendaagse denkers als
Gloria Wekker en Nanda Oudejans die op het werk reflecteerden. Thema’s als totalitarisme, oriëntalisme,
feminisme en seksualiteit werden zo binnen hun historische context besproken en binnen hun huidige context
geactualiseerd.

Door juist alleen vrouwelijke denkers te selecteren wezen we in Grote Denkers op een blinde vlek binnen de
filosofie, namelijk aandacht voor vrouwelijke filosofen. En zo gaven we in De Balie in 2016 veel vaker een
podium aan mensen, groepen, of minderheden die meer aandacht mogen krijgen.

Programmamakers Merlijn Geurts en Mirthe Frese in gesprek met gasten over Hannah Arendt.

In de reeks Vers Bloed, de programmareeks waarbij talenten uit diverse kennisgebieden een pitch mogen
houden van 15 à 20 minuten, stond één avond volledig in het teken van diversiteit & identity politics. In deze
editie hebben wij jonge kunstenaars, journalisten, theatermakers en politici uitgenodigd die (het gebrek aan)
culturele en etnische diversiteit thematiseren of agenderen in hun werkveld. In de jury zaten Karin
Amatmoekrim, Tofik Dibi, en Rajae el Mouhandiz.
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Diversiteit werd ook geagendeerd in de jaarlijkse Martin Luther King Day-lezing, in de Vrijheidslezing met
Patrisse Cullors en in onze cinema-programmering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het International Queer &
Migrant-festival of Cinéma Arabe.
Als cultureel centrum met als hart Amsterdam is er in 2016 veel geprogrammeerd over Amsterdam en met
Amsterdammers en Amsterdamse instellingen. De langlopende reeks Stadsgesprekken – in samenwerking met
Het Parool - werd gecontinueerd. Alle wethouders werden op hun dossiers aan de tand gevoeld, van de
woningmarkt via integratie tot eenzaamheid én drukte in de stad. De Balie en Rialto maakten samen weer
maandelijks cinemaprogramma’s. Met o.a. NEMO werd het maandelijkse wetenschapsprogramma Het
Kenniscafé (al 10 jaar!) gemaakt. Amsterdamse politieke junkies weten dat ze 1 keer per maand op vrijdag in
De Balie moeten zijn voor Politieke Junkies en de borrel daarna.

Samen met de Hogeschool van Amsterdam maakt De Balie al 4 seizoenen een masterclassreeks waarin 30
excellente studenten van alle faculteiten van de HvA van maatschappelijk succesvolle mensen de lessen leren
die je uitsluitend in de praktijk kan opdoen: welke dilemma’s kom je tegen? Zo spraken ze met Harald Dunnink,
oprichter van Momkai en de ontwerper en mede-oprichter van De Correspondent. In het kader van de
Onderwijsprogrammering vonden er verder nog 5 bijeenkomsten plaats met de Arbeidsmarktfondsen en de
reguliere reeks Mijn Idee voor Onderwijs. In 2017 wordt nog intensiever samengewerkt met de gemeente op
dit belangrijke onderwerp.

Nieuwe series die dit jaar ontwikkeld zijn, zijn onder meer Het Rusland Report. Dit is een spin-off van het
Midden Oosten-report met maandelijks actuele en verdiepende programmering rondom Rusland. We hebben
daarvoor meerdere grote Russische gasten naar Nederland weten te halen, als de oppositiekandidate Irina
Prochorova. De serie Werken Anno Nu werd opgestart met FNV. Slow Politics werd opnieuw opgestart.

De Balie, communicatie, media en online
De Balie is in zekere zin zelf een groot communicatiemiddel. Een medium dat agendeert, kennis deelt en een
grote verscheidenheid aan thema’s onder de aandacht brengt van een zo divers mogelijk publiek. 2016 was een
jaar met veel grote gebeurtenissen in De Balie. Met meerdere hoogtepunten zoals de eerste editie van het
Forum on European Culture, wat veel internationale pers trok. Maar ook de reeks Vrijheidslezingen, de serie
Operatie Interview, IDFA en Beeldbepalers konden op veel aandacht rekenen.
De communicatie van De Balie richt zich op het versterken van het merk ‘De Balie’, aandacht voor haar
programma’s genereren in de pers en haar volgers en (potentiële) bezoekers op de hoogte brengen van de
programmering en hen te betrekken bij de gebeurtenissen in De Balie. Hiervoor worden meerdere middelen
ingezet, zoals de website, social media, de nieuwsbrief, maandfolder, drukwerk en DeBalie.TV.

14

De Balie | Bestuursverslag 2016

Samenstelling publiek
De Balie kent een kern van trouw en loyaal publiek met daarnaast een overgroot deel van de bezoekers die
voor een specifiek thema of een specifieke spreker naar De Balie komt. Het vaste publiek van de programma’s
van De Balie is te typeren als maatschappelijk betrokken, overwegend hoogopgeleid met een bovenmatige
interesse in kunst, cultuur, politiek en life long learning. Kunstenaars, politieke junkies, activisten, creatieven,
expats, beleidsmakers, journalisten, zowel links als rechts. Studenten, maar ook professionals uit allerlei
sectoren, ZZP’ers, toeristen en uitgaanspubliek worden tot de vaste schare bezoekers gerekend. En door
festivals zoals IDFA en IQMF trekt De Balie veel nieuwe bezoekers die zo kennismaken met het instituut.

Vragen uit het publiek tijdens De Vrijheidslezing door Maajid Nawaz.

De Balie in de media
Wat betreft media-aandacht heeft De Balie een uitzonderlijk goed jaar gehad, waarbij zij haar vaste plek in het
Nederlandse medialandschap heeft weten te bestendigen. De Balie is in toenemende mate een organisatie
geworden die niet alleen de actualiteit op de voet volgt, maar waar ook nieuws wordt gemaakt. Zo vond
voormalig PvdA-leider Diederik Samsoms eerste publieke optreden na zijn vertrek bij de PvdA plaats in De
Balie, waar hij Shell-directeur Marjan van Loon interviewde over het duurzaamheidsbeleid van het
energiebedrijf.
Redacties van uiteenlopende media zijn zich hier van bewust. Zij weten De Balie in groeiende mate te vinden
als relevante nieuwsbron en volgen ontwikkelingen in De Balie nauwgezet. Dit blijkt voor ons uit het grotere en
intiemere netwerk van journalisten met wie De Balie contact heeft, maar ook de snelheid waarmee
uiteenlopende media reageren op gebeurtenissen in het gebouw. Het aantal keren dat De Balie zelf, of haar
programma’s, in de geprinte landelijke pers is verschenen is gegroeid, evenals de hoeveelheid online artikelen
die gepubliceerd zijn over De Balie.
De Balie heeft in 2016 niet alleen haar bereik heeft vergroot, maar ook gediversifieerd. De media waar De Balie
in wordt genoemd bereiken lezers in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
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Staten. De politieke ideologie van de lezers bevindt zich op beide flanken van het politieke spectrum. De Balie
bereikt haar doelgroepen zowel online, als offline.
Net als voorgaande jaren is bij veel programma’s van De Balie een mediapartner betrokken. Het Parool, de
Volkskrant, Trouw zijn voorbeelden van print media waar De Balie mee samenwerkt. Salto, het NOS-kanaal
Politiek 24, De Correspondent en de website van NRC zenden programma’s van De Balie integraal uit.

Bijdrage aan de ambities uit het Kunstenplan van Amsterdam
Internationale Cultuurstad van wereldklasse
Internationaal aansprekende gasten naar De Balie halen zit in het DNA van De Balie en werd in 2016 vooral
zichtbaar bij het Forum on European Culture waar de grootste, meest interessante internationale
cultuurdragers over Europa spraken. Een kleine greep: socioloog Benjamin Barber, filosoof Chantal Mouffe,
filosoof Larry Siedentop, activist Flavia Kleiner, acteur Jude Law, filmmaker Ulrich Seidl, schrijver Laurent Binet,
denker Gyorgy Konrad, historicus Philipp Blom en vele anderen. Aan al deze internationale gasten koppelden
we het beste wat Nederland te bieden heeft: Benjamin Barber werd omlijst met muziek van Wende Snijders,
Toneelgroep Amsterdam speelde speciaal een openingsvoorstelling met Jude Law.

Ook dit jaar werden er regulier veel samenwerkingen opgezet met internationale partners en samenwerkingen.
Het Human Rights Watch Weekend vond wederom plaats, met de Atlantische Commissie werd Robert Kaplan
naar Nederland gehaald en voor het Impactdebat werd samengewerkt met de Nationale Postcode Loterij en
The Climate Group. Het ECF bleef in samenwerking met De Balie in 2016 programmeren over Europa.
Daarnaast is De Balie sinds 2016 één van de voortrekkers van het Time To Talk, een Europees netwerk van
debatcentra die elkaar helpen met inhoudelijke uitwisselingen over belangrijke thema’s uitwerken. De
verschillende debatcentra maken vervolgens programma’s hierover die via Time To Talk gedeeld worden, en
waar de livestream te zien is.

Prachtstad
Amsterdam is een wereldstad en De Balie is één van de belangrijke culturele spelers binnen Amsterdam. Dat
bleek uit het Kunstenplan van de gemeente, waarbij De Balie als instelling van ‘internationale kwaliteit’ werd
gezien. Het blijkt ook uit de linking pin-functie die De Balie ook in 2016 weer had, met samenwerking door de
hele stad met andere instellingen. De Balie is van mening dat een podium met een debatfunctie, juist in de
huidige gepolariseerde samenleving, onontbeerlijk is voor de stad.
Het is daarom ook dat het Forum on European Culture alle facetten raakte. Door jarenlang te investeren in
samenwerking met culturele partners lukte het om rondom het Forum vele belangrijke instellingen in de stad
betrokken te krijgen om een groot succes te realiseren. Het Parool blijft met De Stadsgesprekken een
belangrijke partner, de afterparty van het Boekenbal vindt niet voor niets elk jaar in De Balie plaats.
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De bezoekers van De Balie zijn al relatief jong, maar via samenwerkingen met scholen stimuleren we ook
educatie en een cultuur waarbij jongeren het maatschappelijk debat belangrijk gaan vinden. Dat gebeurt door
bij de Vrijheidslezingen samen te werken met scholen, via de reguliere onderwijsprogrammering, maar ook
door samen met studenten onderzoek te doen naar wat De Balie is en kan zijn.

De Balie faciliteert kleine cultuurhuizen als Stichting Julius Leeft en Club Interbellum, en nodigt lokale
kunstenaars uit te exposeren in de Bovenfoyer. Programma’s als Vers Bloed en Stadsleven met Tracy Metz zijn
opgezet door kleine Amsterdamse denktanks en Politieke Junkies mag dan wel over Haagse politiek gaan, de
Amsterdamse bluf en Amsterdamse redactie maken het een hoogtepunt in de culturele agenda voor veel
Amsterdammers.
De structurele samenwerking met Rialto rondom filmprogrammering loopt nog steeds – en rondom het Forum
on European Culture werd ook samengewerkt met een grote filmpartner als Pathé. In 2017 zal de
samenwerking met de Stadsschouwburg rondom programma’s starten.
De Balie bood in 2016 podium aan nieuw kunsttalent via de 3Package Deal, een initiatief van het Amsterdam
Fonds voor de Kunst (AFK) waarbij 15 internationale toptalenten uit diverse kunstdisciplines een jaar lang
betaalbare woon- en werkruimte, een ontwikkelingsbudget en begeleiding ontvangen van Amsterdamse
kunstinstellingen. De Balie vormt samen met De Ateliers en het Veem House for Performance de coalitie
"Engaged Art". Samen met hen stellen we ons netwerk, onze kennis en podia open voor kunstenaar Anthony
Nestel (1987, Antwerpen). Anthony, wiens werk varieert van video-installaties tot performances, was in 2016 in
residency in Amsterdam om aan twee nieuwe projecten te werken. Het werk van Anthony Nestel is zowel qua
onderwerp als verschijningsvorm eigenzinnig, inspirerend en gedurfd.
Op het gebied van inkoop is De Balie met een aantal theaters rondom het Leidseplein verenigd in de Leidse
Knoop. De Balie is ook een actieve deelnemer aan het duurzaamheidstraject zoals ingezet door het overleg van
Amsterdamse Theaters.

Denktank en broedplaats
De Balie agendeert nieuwe onderwerpen én nieuwe initiatieven en ontwikkelt formats en ideeën. Zo is in 2015
de reeks ‘Operatie Interview’ ontwikkeld, waarin één gast wordt verrast door 3 interviewers die vooraf niet aan
hem of haar bekend zijn gemaakt. Zo werd burgemeester Van der Laan geïnterviewd door zijn eigen vrouw.
Daarnaast leveren succesvolle formats spin-offs op. Het Midden Oosten-report kreeg een zusje in het Rusland
Report, de reeks Ongezonde Angst uit 2015 werd in een iets ander format doorgezet naar Met Gestrekt Been;
beiden zeer succesvolle reeksen over de gezondheidszorg. Bij het Forum deden sprekers naast hun reguliere
bijdragen mee aan masterclasses om met jonge denkers te broeden op innovatieve ideeën over onder meer
onze omgang met het koloniaal verleden.
De reeks Slow Politics werd in 2016 definitief doorgezet én Vers Bloed kreeg een succesvolle make-over. Grote
Denkers werd succesvol doorgezet. En eigenlijk is elk programma een broedplaats op zich, waar
programmamakers met of zonder partners op zoek gaan naar ideale vormen voor programma’s. Zo wordt bij
Grote Denkers elke keer een aparte leesclub georganiseerd, waar jonge denkers met elkaar over de thematiek
van de avond kunnen doorpraten.
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Slow Politics aflevering met o.a. Clairy Polak, Femke Halsema en Jack de Vries.

Daarnaast biedt De Balie ruimte voor innovatie en onderzoek. Niet alleen doet De Balie sinds 2016 specifieker
onderzoek naar eigen doelgroepen, ook betrekt het studenten bij onderzoek naar belangrijke thema’s. Samen
met University College Maastricht wordt in 2017 – een voortvloeisel uit het Forum - een reeks lezingen onder
de noemer Re:Thinking Europe georganiseerd. Dit gebeurt zowel in Maastricht als Amsterdam en De Balie
werkt hierbij samen met twee veelbelovende studenten van het University College. Een prachtkans voor de
studenten, die meteen ervaring opdoen in het maatschappelijk debat.
De aanwezige expertise op de redactie in De Balie wordt op meerdere manieren ingezet, De Balie fungeert ook
als denktank. Organisaties door het hele land vragen de redactie van De Balie om hun expertise op het gebied
van gesprek en debat, en De Balie agendeert zelf structureel thema’s waar dieper over moet worden
doorgedacht. Er is geen plek in Nederland waar onderwijs zo’n structurele plek in de programmering heeft als
De Balie met de reeks ‘De Balie Leert’. Hierdoor vormt zich een denktank van onderwijzers en schoolleiders die
bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs. De onderwijsprofessionals bespreken en
ontwikkelen samen met alle andere stakeholders (ouders, leerlingen, bestuurders, beleidsmakers) de toekomst
van het Nederlandse onderwijs.

Talentontwikkeling
Binnen het ecosysteem van de Amsterdamse en Nederlandse kunstwereld vervult De Balie de functie van
belangrijke kweekvijver voor talenten van vele disciplines. De Balie biedt een podium aan talent – zowel in de
expositieruimte als in de zalen - en zoekt expliciet samenwerkingsverbanden met jonge organisaties en jonge
kunstenaars. Ook op personeel vlak investeert De Balie in talent. Veel oud-medewerkers van De Balie hebben
in de culturele sector of in de politiek en media belangrijke posities verworven, en dat zal in de toekomst niet
anders zijn. De Balie Academie stimuleert stagiaires om programmamaker te worden. In 2016 zijn hier
belangrijke stappen in gezet en is De Balie Academie in full swing. Stagiairs maakten onder meer het
programma ‘De Slag Om Satire’ en bespraken in een uitverkochte zaal waar de grens van satire ligt.
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Toonaangevende Nederlandse cartoonisten maakten speciaal voor deze avond unieke cartoons en spotprenten
met als thema De Balie.

Studenten van De Balie Academie.

Het succes van De Balie Academie heeft geleid tot funding voor Spraakmakers. De Balie ontwikkelt een
leergang van 3 maanden waarin 5 tot 10 kandidaten worden opgeleid tot Spraakmakers. Een Spraakmaker is
iemand met een buitengewone expertise of talent, intrinsiek maatschappelijk geëngageerd is en een specifiek
maatschappelijk doel voor ogen heeft om te realiseren.
Hun eigen expertise of talent is opzichzelfstaand van waarde om toe te voegen aan het maatschappelijk debat.
Daarnaast hebben de Spraakmakers nog geen podium of netwerk; dat gaan wij hen bieden door
samenwerkingen aan te gaan met diverse off- en online podia en media. En door middel van 10 masterclasses
van topdocenten uit binnen- en buitenland ontwikkelen zij vaardigheden hoe je een kwalitatief goed
maatschappelijk debat voert.
De Balie vindt het van belang voortdurend jonge makers, denkers en doeners aan zich te verbinden, en om zelf
scherp te blijven en dicht op de huid van de tijdsgeest te opereren.

Talentontwikkeling en Internationale cultuurstad van Wereldklasse
Realisatie

Realisatie

Voorgenomen 2016

2016

2015

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal bereikte scholen

6

247

502

Aantal bereikte scholieren (PO en VMBO)

150

508

394

Aantal opgeleide jonge makers

20

249

170

Aantal internationale coproducties

4

29

25

Aantal producties/activiteiten in het buitenland

1

3

1

Aantal activiteiten voor internationaal publiek in Amsterdam

1.120

1.974

1.954

Aantal buitenlands bezoek van totale bezoek

1.000

8.218

5.308
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Uit de stijging in aantallen op alle fronten blijkt dat zowel het internationale aspect als cultuureducatie, de
ontwikkeling van onderwijs en talentontwikkeling inmiddels een belangrijke plek binnen de programmering van
De Balie innemen. Niet alleen is het overgrote deel van de getoonde films geschikt voor een internationaal
publiek ook een groot deel van de overige programmering is dat.
Het aantal bereikte scholen en scholieren is opvallend en vele malen meer dan bij het opstellen van de
prestaties gedacht. Het is De Balie in de afgelopen jaren gelukt om een stevige onderwijspoot op te zetten met
onder andere programma’s over onderwijs waar vele scholen aan deelnemen en in meedenken. Ook werkt De
Balie sinds een aantal jaar samen met het onderwijs, zowel met basisscholen als middelbaren scholen en
universiteiten met programma’s in De Balie voor studenten en scholieren en programma’s op universiteiten en
scholen.

Maajid Nawaz hield een speciale Vrijheidslezing op het Calvijn College in Amsterdam.

Realisatie van de voorgenomen prestaties
Voorstellingen en bezoekersaantallen
voorgenomen 2016
aantal

Totaal 2016

totaal 2015

aantal

aantal

Voorstellingen

Bezoekers

voorstellingen

Bezoekers

voorstellingen

Bezoekers

Eigen programma

126

6.930

445

40.249

416

32.381

Dagelijks film

1129

22.500

1792

22.989

1728

23.579

Verhuur

280

22.000

143

15.277

165

17.716

Tentoonstelling

10

1.600

42

13.934

31

10.949

Muziek

80

8.000

118

6.450

96

5.290

Totalen fysiek

1.625

61.030

2.540

98.899

2.436

89.915

Totalen online

315.000
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De bezoekersaantallen overtreffen de verwachtingen ruimschoots en zijn ten opzichte van 2015 gestegen met
10% voor wat betreft het ‘fysieke’ bezoek. Opvallend is de stijging van het aantal eigen programma’s en van het
gemiddeld aantal bezoekers bij deze programma’s. De Balie heeft in het afgelopen jaar regelmatig een
uitverkochte zaal gekend en in het najaar is besloten om met de maximale capaciteit van de zaal te
experimenteren.
Bij een verhoging van het aantal zitplaatsen van 180 naar 220 wordt het “speeloppervlak’ verkleind maar zitten
de bezoekers wel dichter op het programma. Deze capaciteit is niet voor alle programma’s toepasbaar maar
bevalt goed en wordt daar waar mogelijk ingezet. Ook het aantal tentoonstellingen is gestegen. In 2016 waren
veel tentoonstelling in combinatie met een programma in De Balie waarbij het werk voor, tijdens en na het
evenement geëxposeerd wordt.
De dagelijkse cinema kent meer vertoningen en minder bezoekers, na de stijging van 49% in 2014 zien we nu
een lichte daling. De cinema is uiteraard afhankelijk van het aanbod en de populariteit van de titels die
gedraaid worden. In het najaar heeft Juf Kiet ervoor gezorgd dat de achterstand ten opzichte van 2015
nagenoeg ingehaald is. De Balie staat bekend als een waardevol filmhuis waar documentaires relatief lang
draaien. Doordat De Balie veelal randprogrammering en speciale evenementen rondom de films programmeert
is het ook voor distributeurs en bezoekers een aantrekkelijke plek.
Bij de verhuur zien we een daling van het aantal aan verhuur gelieerde programma’s en evenementen, het
gemiddeld aantal bezoekers is nagenoeg gelijk gebleven. De verhuuropbrengsten zijn gestegen ten opzichte
van 2015. Dit komt omdat het aantal evenementen dat meer dan 1 dagdeel duurt gestegen is.

De keuze voor De Balie als locatie voor een evenement wordt vaak ingegeven door de aard van De Balie en niet
zozeer de geografische locatie. Organisaties die actief zijn op het gebied van sociaal maatschappelijke thema’s
of politiek zien we veel in De Balie. Het overgrote deel van de organisaties die De Balie als locatie kiest, kiest
ook voor een samenwerking met De Balie waarbij De Balie het programma maakt. De verhuur betreft
uitsluitend programma’s, evenementen en congressen waarbij de Balie geen inhoudelijke inbreng heeft.
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De groei van bijna 200% in het aantal bezoekers voor De Balie TV is ongekend en overstijgt alle verwachtingen.
Door bijna alle eigen programma’s te streamen, zowel binnen als buiten De Balie, en dit actief via de website
en social media te delen stelt De Balie de bezoeker in staat om op willekeurig welke locatie de programma’s
van De Balie live of op een later tijdstip te volgen.
Niet alle programma’s genieten evenveel online aandacht maar de thema’s die in De Balie besproken worden
reiken vaak veel verder dan de muren van De Balie. 315.000 bezoekers betekent dat voor iedere bezoeker in de
zaal nog acht bezoekers online een (deel van) programma meegemaakt heeft.
Vrijkaarten voor de voorstellingen worden geregistreerd. Medewerkers van De Balie kunnen maximaal twee
vrijkaarten voor een programma benutten, afhankelijk van de drukte. Voor partners, sprekers en financiers
wordt per programma bekeken hoeveel vrijkaarten reëel zijn, ofwel in verhouding staan tot het totaal aantal
mogelijke bezoekers.

Conclusie
De Balie heeft een spectaculair jaar achter de rug met vernieuwende, verdiepende en spraakmakende
programma’s. Een jaar waarin het wederom gelukt is om op eigen kracht te groeien en nationale en
internationale aandacht te genereren met naast programmering in de eigen zalen ook steeds meer
programmering op andere podia in Amsterdam, Nederland en Europa. Het is mooi dat dit erkend wordt door
de gemeente Amsterdam met een plaats in de BIS en door de vele structurele partners die zich in de afgelopen
jaren aan De Balie verbonden hebben. Het is jammer dat nog niet herkend wordt dat een instituut als De Balie
niet vanzelfsprekend is en een breder en structureler fundament zowel vanuit de gemeente Amsterdam als de
rijksoverheid behoeft.
In het huidige tijdsgewricht kan en wil De Balie een belangrijk bijdrage leven. De samenhang in de samenleving
staat onder druk en sociale cohesie is geen vanzelfsprekendheid. Een open gesprek over de inrichting van onze
samenleving, over wat ons bindt en wat ons scheidt, is noodzakelijker dan ooit. In de praktijk wordt echter de
figuurlijke en letterlijke ruimte om dat gesprek te voeren op veel plaatsen kleiner. De Balie is de ruimte waar dit
gesprek wel plaatsvindt, en De Balie wil en kan een voorbeeldrol vervullen (best practice) in het organiseren
van het gesprek over sociale cohesie en een duurzame inrichting van de samenleving. De Balie gaat dan ook
moedig voorwaarts met het creëren van bijzondere ontmoetingen in 2017, met evenveel inzet en passie als in
de afgelopen jaren.

En dat is belangrijker dan ooit.

Amsterdam, maart 2017

Yoeri Albrecht

Jolanda Beyer

algemeen/Inhoudelijk directeur De Balie
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