
2021 - 2024

Beleidsplan

Missie - De Balie gelooft dat een open, pluriforme, democratische en rechtsstatelijke samenleving 
de beste samenleving is. Dit is leidend voor wat wij maken, doen en laten. In onze programma’s voeren 

we gesprekken, ook als dat moeilijk is. Democratie en rechtsstaat kunnen alleen goed functioneren 
als geïnformeerde burgers en beslissers zich bewust zijn van democratische en rechtstatelijke 
principes en bereid zijn het gesprek met elkaar aan te gaan. De Balie draagt met haar diverse, 

inclusieve, pluriforme, nationale en internationale programmering meermalen per dag bij aan de vrije 
gedachtewisseling op het gebied van cultuur en politiek.

Links: Dudok Quartet Amsterdam, 23/1/2022. Rechts: De Smekelingen, 9/9/2021.



Ambitie - De Balie groeit de komende 
jaren. Nationaal en internationaal. Dat 
is nodig, want het publieke gesprek 
als onderhoud aan de democratie is 
urgenter dan ooit. Om groepen die 
zich in toenemende mate van elkaar 
afsluiten tóch telkens samen te 
brengen, om sprekers uit te nodigen 
die steeds vaker bedreigd en vervolgd 
worden om wat ze denken of wie 
ze zijn, is veel tijd nodig, en zelfs - 
steeds vaker- dure beveiliging. We 
willen ook de vele verzoeken om hulp, 
kennisdeling en samenwerking uit 
de rest van het land beantwoorden. 
We willen onze kennis en ervaring 
naar regio’s en steden brengen en 
lokaal samenwerken. De Balie wil 
daarbij ook blijven experimenteren 
- grote happenings brengen, cross-
overs tussen kunstvormen en 
actualiteit maken - en die ook over de 
landsgrenzen heen programmeren. We 
willen de groeiende positie van ons 
documentaire-filmtheater borgen. En 
we willen onze sprekers, talenten, en 
medewerkers eerlijk blijven belonen.

Artistieke visie - De Balie werkt 
vanuit het idee dat podiumkunst 
een uitgelezen kunstvorm is om het 
publiek tot introspectie, empathie, 
overpeinzingen en nieuwe inzichten te 
brengen. Betrokkenheid bij de ander 
en bij maatschappelijke onderwerpen 
worden beter doorvoeld als kennis 
met theatertechnieken wordt 
overgebracht. Wij werken vanuit 
de artistieke overtuiging dat we 
voorstellingen maken die uniek zijn 
en waarin de ontmoeting centraal 
staat. Het publiek voelt zich betrokken 
bij programma’s die wel zorgvuldig 
zijn voorbereid maar toch spontaan 
verlopen. De voorstelling, het gesprek, 
is niet gerepeteerd. 

Urgentie - Er is een groeiende 
behoefte aan echte ontmoetingen 
en goed begeleide gesprekken over 
maatschappelijke onderwerpen. We 
merken dit ook aan de voortdurende 
verzoeken van overheden, culturele 
instellingen en particuliere initiatieven 
uit het hele land om hulp, kennisdeling 
en samenwerking. 

SİLİVRİ - prison of thought, Can Dündar, 25/10/2021. 

Onze journalistieke en kunstzinnige 
producties brengen mensen bijeen, 
starten het gesprek, zetten aan tot 
acties en sterken actief burgerschap in 
Amsterdam, Nederland en Europa. 

We maken programma’s, functioneren 
als incubator voor talent en nieuwe 
initiatieven, leiden nieuwe en diverse 
stemmen op voor het publieke debat 
(De Balie STUDIO), emanciperen 
groepen en individuen, reizen met 
voorstellingen door Nederland en 
Europa (De Ark van Noach i.s.m. het 
Nederlands Kamerkoor en Re:Creating 
Europe met Jude Law i.s.m. ITA) en 
organiseren het tweejaarlijkse Forum 
on European Culture, boordevol cross-
overs tussen kunst en gesprek over de 
toekomst van Europa.

En daarna staat er snel alweer een 
nieuwe kwestie klaar. De Balie verzet 
zich daartegen. We nodigen mensen 
van alle pluimage uit en nemen de tijd 
om samen te komen en uitgebreid met 
elkaar te spreken. Alleen zo komt er 
ruimte voor empathie, ruimte om je 
te verwonderen, ontroering te voelen 
en de toekomst vorm te geven. We 
overbruggen maatschappelijke kloven, 
tussen generaties, overtuigingen en 
levenswijzen. Bijvoorbeeld door in 
het Nationaal Gesprek over Vrijheid 
Nederlandse bestuurders en MBO-
studenten samen te brengen voor 
persoonlijk gesprek over vrijheid en wat 
je eraan wilt bijdragen.

Door toename van social media en 
meer rechtstreekse communicatie van 
organisaties en politici met publiek líjkt 
het alsof de lijnen kort zijn en mensen 
meer contact met elkaar hebben. Wij 
zien het tegenovergestelde gebeuren. 
Het wordt steeds makkelijker om alleen 
te zenden en niet te luisteren.

Om mensen wier mening jij niet deelt 
te ‘muten’ of te ‘blokken’. De druk om 
met een hapklare quote een pasklare 
oplossing te poneren is groot. 

De activiteiten van De Balie lopen 
uiteen van dagelijkse vertoningen in 
het best bezochte documentaire-
filmtheater van Nederland en 
dagelijkse journalistieke programma’s, 
tot artistieke producties door het 
land en Europese initiatieven. Wij 
organiseren elke dag actualiteit in 
artistieke vorm die iedereen vrijwel 
altijd kan volgen via livestreams. De 
Balie werkt als burgerschapsgenerator 
vanuit het idee van versterking van 
rechtsstaat en democratie.


