
  impact
2020-2022

maakt 



maakt impact
2020-2022



2

Gelijke kansen op succes, voorwoord Stefanie Vermeiren 4

IMPACT als kookpot 6

Meet de maker Nabil Tkhidousset 12

Meet de maker Bernadette Pires 14

IMPACT-interview Stefanie Vermeiren 16

Meet de maker Carina Fernandes 20

Meet de maker Waikuma Pentury 22

IMPACT in beeld 24

Gemeente Rotterdam X IMPACT, Alice Vlaanderen 26

IMPACT-interview Gavin-Viano 28

Meet de maker Bas van der Kruk 32

Inhoud



3

Meet de maker Melissa Fortes 34

Podium Islemunda X IMPACT, Irma van Lierop 36

IMPACT in beeld 38

IMPACT-interview Renee Trijselaar 40

Meet de maker Arend de Jonge 44

Meet de maker Marco Martens 46

Lloydscompany X IMPACT, Lloyd Marengo 48

Facts 50

Dank!, dankwoord Stefanie Vermeiren 52

Colofon 56

Gelijke kansen op succes, voorwoord Stefanie Vermeiren 4

IMPACT als kookpot 6

Meet de maker Nabil Tkhidousset 12

Meet de maker Bernadette Pires 14

IMPACT-interview Stefanie Vermeiren 16

Meet de maker Carina Fernandes 20

Meet de maker Waikuma Pentury 22

IMPACT in beeld 24

Gemeente Rotterdam X IMPACT, Alice Vlaanderen 26

IMPACT-interview Gavin-Viano 28

Meet de maker Bas van der Kruk 32



Gelijke kansen 
op succes

Ik miste iets. En met mij veel creatieve 
makers. Al die prachtige theaters, musea, 
festivals, maar waar begin je?! Waar 
vind je nog de tijd en de ruimte om aan 
jezelf te werken en je creatieve ideeën 
te ontwikkelen? De vrijheid om je eigen 
geluid te laten horen? Waar mag je vallen 
en weer opstaan? En ook al heb je talent 
en ben je awesome on stage, hoe regel 
je je zaken achter de schermen? Welke 
kennis, connecties en voorwaarden heb 
je nodig? Hoe overtuig je anderen en 
werk je samen binnen een team?

Ik werkte zelf in zo’n prachtig theater-
gebouw, zag de luxe, de lege ruimtes. 
Zonde! Er is zoveel mogelijk! Zonder 
creativiteit in huis zijn dit slechts dure 
stenen. Ik wilde een bijdrage leveren, 
omdat creativiteit ook voor mij veel 
betekent. Ik wilde een startplek creëren 
waar je echt mag zijn, raar, creatief, 
gepassioneerd, gesteund, samen. Waar 
je groots mag denken en klein kunt 

uitproberen. Waar je ondanks alle regels 
en labels je eigen ding mag doen en 
hierdoor anderen kunt inspireren. Samen 
met makers en mogelijkmakers opkomen 
voor creatieve waarde. 

Mijn missie: bij IMPACT kunnen mensen 
vanuit alle lagen en met allerlei achter-
gronden elkaar ontmoeten en elke kans 
grijpen.

En daar was IMPACT opeens, echt! Op 
Zuid, waar de wind net iets harder waait. 
In januari 2020 gelanceerd and then the 
pandemic hit. Het was een crazy ride, 
maar ik ben bevestigd en gesterkt in mijn 
overtuigingen en beschermingsdrang. 
Als de wereld instort en we onszelf en 
anderen kwijt zijn, moet er des te meer 
ruimte zijn voor dromen en doelen. Dan 
is er nog meer behoefte aan ontmoeting 
en troost. 

IMPACT is in twee jaar tijd een autonome 
broedplaats geworden, met veel vrijheid. 
Waar ambitieuze makers kansen pakken, 
ruimte benutten en hun eerlijke verhalen 
delen. Werken met die ene coach of die 
andere geweldige maker, eindelijk op dat 
droompodium staan, from scratch een 
eigen voorstelling maken, met budgetten 
werken, een publiek en netwerk opbouwen, 
een organisatie oprichten. They did!

Ik ben trots dat IMPACT er is dankzij het 
geloof en het vertrouwen van velen. Het 
betekent iets voor anderen en dat is een 
onbeschrijflijk mooi gevoel. IMPACT is nu 
van ons allen. 

Stefanie Vermeiren
Initiatiefnemer en projectleider IMPACT 
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‘Bij IMPACT kunnen mensen 
vanuit alle lagen en met allerlei 
achtergronden elkaar ontmoeten 
en elke kans grijpen’
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IMPACT is een talentontwikkelingsplatform 
in Rotterdam-Zuid voor eigenzinnige makers 
met professionele ambities. Bij ons kunnen 
makers hun makerschap ontwikkelen,  
voor en achter de schermen.
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COACHEN 
IMPACT scout nieuwe 
makers en biedt coaching 
op maat. Het ondersteunt 
makers bij het ontwikkelen 
van creatieve concepten 
en zakelijke plannen, en 
bij het navigeren binnen 
de cultuursector. 

PRODUCEREN 
IMPACT biedt werk- en 
presentatieruimte voor 
experiment, en voor door- 
ontwikkeling van concept 
en vorm. Het (co)-produ-
ceert nieuw werk, voor-
stellingen en events. 

PROGRAMMEREN 
IMPACT introduceert het 
werk van nieuwe makers 
bij diverse podia en 
producenten. 

VERBINDEN 
IMPACT verbindt makers 
met het werkveld en het 
publiek, en bouwt mee 
aan een inclusief netwerk.
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IMPACT start in 2019 als idee bij 
de ambitieuze en ondernemende 
initiatiefnemer Stefanie Vermeiren. 
Met een mentaliteit van ‘nu of nooit’ en 
‘dit of anders niet’ zet zij een innovatief 
pilotprogramma op in Rotterdam-Zuid. 

IMPACT moet een ontwikkelingsplatform worden 
voor young professionals, een nieuwe generatie 
creatieve makers met professionele ambities. Stefanie 
ziet een niche, een stuck in the middle-doelgroep van 
creatieven die zich ergens tussen beginnend talent 
en gevestigde maker bevinden. 

Medio 2019 stelt 
gemeente Rotterdam 
budget beschikbaar voor 
een tweejarige pilot van 
IMPACT. De gemeente 

speelt een belangrijke rol in het opzetten van 
denktanks met het veld, het stimuleren van start-ups 
en vernieuwing, en gehoor geven aan behoeften 
in de stad. Met de zakelijke en facilitaire steun van 
directie en bestuur van Podium Islemunda wordt 
stichting IMPACT opgericht en naar een hoger plan 
getild.
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IMPACT is een kookpot. Een mix van 
voedzame en noodzakelijke ingrediënten. 
Zelf zien we het ontstaan van IMPACT 
als voorbeeld van ontwikkeling door 
samenkomst en samenwerking van 
diverse lagen in de cultuursector. 

De verschillende ingrediënten van de culturele 
sector die bij IMPACT samenkomen, gebruiken 
we als leidraad voor ons programma en als 
voorbeeld voor nieuwe makers: verdiep je in de 
ingrediënten en mix & match wat bij je past! 

S
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IMPACT zoek aansluiting 
bij diverse financierings- 
mogelijkheden. Naast het 
kleine snelloket en de 
grote meerjarenfinancie- 
ring, moet er ook ongela-
beld, flexibel geld beschikbaar zijn voor het inves-
teren in vernieuwing. Het helpt als fondsen het land 
ingaan en budgetten laagdrempeliger toegankelijk 
maken, zodat niet alleen de usual suspects en de 
sterke schrijvers hun financiering rondkrijgen.

Maar wat is een initiatief zonder 
strijders: medestanders en 
voorgangers, een kritische 
garde, de influisteraars? Mensen 
die hun nek durven uitsteken, 
die de status quo bevragen. In 
2017 ondertekent Stefanie een 
brandbrief aan de wethouder 

van Cultuur namens tachtig gelijkgestemde cultuurmakers 
in Rotterdam, die vanuit het oogpunt van de geschiedenis 
een gemis ervaren aan duurzame werkplaatsen, budget, 
ondersteuning en ruimte voor vernieuwing.

Belangrijk in 
het verhaal 

is de diepgewortelde Rotterdamse mentaliteit. 
Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar 
poetsen. Wederopbouw, ook van broedplaatsen, 
die in de Maasstad komen en gaan. Niet voor niets 
vestigt IMPACT zich in het rauwe Rotterdam-
Zuid. Waar weinig voorzieningen zijn en het thema 
‘maakbaarheid’ politiek-strategisch centraal staat. 
IMPACT start er een kleinschalige testomgeving in 
de luwte – van de wijk naar de kop – waarmee het 
makers, publiek en partners van en naar Zuid wil 
trekken om te bouwen. 

De creatieve makers van IMPACT hebben 
een missie in Rotterdam! Ze spreken 
vanuit hun hart, maken de stad en zetten 
in op heel veel lagen voor het creëren 
van een nieuwe generatie makers en 
nieuw publiek. Met een  tomeloze passie 
en creativiteit zijn de makers inspirerend 

en echt in hun zijn en hun verhalen. Ze maken de essentie van 
hun makerschap voelbaar, maar ook de zwakke plekken van 
de culturele sector. Denk aan de harde zakelijke kant en de 
stroperigheid, die niet bevorderlijk zijn voor de creativiteit. 

S
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Een pilot is een fijne vorm 
om te experimenteren, te 
onderzoeken. Een plek 
waar je op je bek kunt 
gaan. En niet onbelangrijk: 
wat we makers op het 

podium gunnen, moeten we ook het IMPACT-team 
achter de schermen gunnen. Opstaan, vallen en 
weer doorgaan. 

S

IMPACT doet een beroep op warme, 
toegankelijke instellingen die 
binnen hun programma ruimte maken 
voor nieuwe Rotterdamse makers. 
Die begrijpen dat je als cultuurhuis 
niet alles zelf kunt overzien en 
doen. Makers en bottom-up-organisatoren hebben 
waardevolle expertise en netwerken – informeel en buiten 
de cultuurbubbel. Als ze de kans krijgen en met instellingen 
samenwerken, kunnen gezamenlijke doelen op het gebied 
van programma en publieksbereik worden behaald. Win-win!

S

Als alle bovenstaande 
seinen in het universum op 
groen staan, flowt alles en 
komen alle ingrediënten in 
de kookpot tot hun recht – en dat gebeurde! Het 
momentum was daar, de sterren stonden goed. 
 

Dit alles heeft IMPACT mogelijk gemaakt! 
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Nabil Tkhidousset is 
culturele ondernemer, 
schrijver, spokenwordartiest 
en podcastmaker. Met de 
voorstelling Jihad al Nafs 
(‘Het gevecht van de ziel’) 
zet hij zijn eerste stap als 
theatermaker. Hij wil iets 
betekenen voor biculturele 
jongeren die te maken 
hebben met vervreemding en 
radicalisering. 

‘In spoken word komen mijn 
liefde voor taal en storytelling 
samen. Het heeft voor mij deuren 
geopend in de culturele wereld, 
en leverde me daarnaast werk 
op als docent – met veel plezier 
geef ik schrijfworkshops op 
scholen en in bibliotheken. Een 
eigen theatervoorstelling maken, 
was al lang een ambitie van 
me, maar ik had er de middelen 
niet voor. Door IMPACT kan ik 
die langgekoesterde droom nu 
waarmaken.’ 

‘Mijn voorstelling over de 
Marokkaans-Nederlandse jongen 
Moesa, die ingeklemd zit tussen 
twee culturen en op zoek gaat 

naar zichzelf, is deels gebaseerd 
op mijn eigen leven. Moesa 
groeit op als kind van gescheiden 
ouders in het tijdperk van Hirsi Ali, 
Wilders en Fortuyn. Hij voelt zich 
door de Nederlanders in het hokje 
van terrorist geplaatst, zoekt steun 
in de islam en wordt met open 
armen ontvangen door een groep 
radicale vrienden. Als zij één 
voor één naar Syrië vertrekken 
om voor IS te gaan vechten, blijft 
Moesa alleen achter en gooit hij 
het over een andere boeg. Hij 
probeert zichzelf terug te vinden 
met psychische hulp, maar ook in 
de GGZ voelt hij zich in de steek 
gelaten.’ 

‘Met de voorstelling, die ik ga 
spelen op scholen en in theaters, 
wil ik een lans breken voor mensen 
zoals Moesa, maar ik denk dat 
veel jongeren die vastlopen in 
het school- en zorgsysteem zich 
zullen herkennen in thema’s als 
eenzaamheid en vervreemding, 
in zoeken naar waar je thuishoort.’ 

‘IMPACT heeft me geholpen 
tijdens het ontwikkelen van de 
voorstelling en op alle vlakken 

‘Veel jongeren zullen zich 
herkennen in thema’s 
als eenzaamheid en 

vervreemding’
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Nabil Tkhidousset
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actief meegedacht, dat is écht 
goud waard! Een van de meest 
waardevolle dingen die ik heb 
geleerd in de workshops is hoe je 
je zakelijk en financieel het beste 
kunt opstellen als theatermaker. 
Inmiddels heb ik via mijn pitch 
voor IMPACT een mooie subsidie 
van Fonds ZOZ mogen ontvangen. 
Het is voor mij vanzelfsprekend om 
via kunst maatschappelijk impact 
te maken. Kunst moet mensen 
raken en iets losmaken. Hetzelfde 
doe ik ook met de podcast 
Echtemannentakkies, waarin Lev 
Avitan en ik praten over mentale 
gezondheid en emoties, om zo het 
taboe daarop onder mannen te 
helpen doorbreken. Als ik met mijn 
voorstelling, met de podcast of met 
mijn poëzie ook maar één persoon 
hoop kan geven op een beter leven, 
dan heb ik mijn doel bereikt.’

‘Kunst moet 
mensen raken  
en iets losmaken’
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Bernadette Pires maakte 
carrière als zangeres en 
oprichter van het online 
muziekplatform Hey Sista You 
Got This!. Na een moeilijke 
periode waarin ze kanker 
overwon, presenteert ze 
Wisdom & Wine, haar eerste 
solovoorstelling als zangeres 
en spokenwordartiest. 

‘In 2017 kreeg ik een zeldzame en 
agressieve vorm van kanker. Door 
de chemotherapie verloor ik mijn 
wimpers en wenkbrauwen, en 
mijn enorme krullenbos. Bij een 
operatie moesten onder andere 
mijn baarmoeder en eierstokken 
worden verwijderd. Dit alles 
zorgde ervoor dat ik mezelf de 
vraag stelde of ik nog wel een 
vrouw was, nu een aantal van mijn 
vrouwelijke kenmerken waren 
verwijderd. En wat maakt mij nu 
precies tot een vrouw?’ 

‘Die vragen inspireerden me tot 
het maken van mijn eerste muzi-
kale theatervoorstelling Wisdom 
& Wine, die gaat over wat vrouwe- 
lijke kracht nu precies is. Vrouw- 
zijn gaat over zoveel meer dan 

een moeder of een partner zijn. 
Het gaat over kwetsbaarheid, 
veerkracht, sexyness en onafhan- 
kelijkheid, eerlijkheid en openheid. 
Vrouwen zijn de brug, de basis en 
de fundering van de samenleving.’

‘In een jazzbarsetting ga ik tijdens 
de voorstelling met het publiek in 
gesprek over vrouwelijke kracht, 
terwijl wijsheden, wijn, muziek en 
spoken word zullen rondgaan. 
Ik hoop niet alleen vrouwen te 
bereiken, maar iedereen die te 
maken heeft met het vrouw-zijn. 
Ook wil ik laten zien dat als je iets 
wilt, je het gewoon moet gaan 
doen, ongeacht je situatie. Dat is 
iets wat IMPACT mij zeker heeft 
meegegeven.’ 
 
‘Ik zing al twintig jaar, vooral in 
bandjes, maar dit is de eerste keer 
dat ik mezelf als soloartiest op de 
kaart zet. Ik heb drie kinderen, en 
toen ze kleiner waren, vond ik het 
ingewikkeld om het moederschap 
en mijn carrière te combineren, 
maar ondertussen zag ik collega-
artiesten groeien. IMPACT heeft 
er vooral voor gezorgd dat ik als 
artiest meer zelfvertrouwen heb 

‘Wat is vrouwelijke 
kracht nu precies?’

Bernadette Pires
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‘Ik heb ontdekt 
dat ik mezelf 
eindelijk mag 
gaan neerzetten, 
dit is wat ik hoor 
te doen’
gekregen. Ik kwam in eerste 
instantie bij IMPACT om Hey 
Sista You Got This! uit te breiden, 
mijn online platform waar 
internationale artiesten met een 
chronische ziekte samenkomen 
via Zoom om op te treden voor 
publiek. Bij IMPACT vertelden ze 
me dat de tijd rijp was om aan 
mijn eigen naamsbekendheid te 
gaan werken, en dat het publiek 
voor het platform dan vanzelf zou 
volgen. Ik heb tijdens het traject 

van IMPACT ontdekt dat ik mezelf 
eindelijk mag gaan neerzetten, 
dit is wat ik hoor te doen. Het 
heeft me enorm veel energie en 
betekenis gegeven, die ik mede 
vanwege mijn ziekte een periode 
kwijt ben geweest. Ik hoop dat ik 
straks met deze voorstelling in 
theaters in Nederland kan gaan 
optreden.’

15
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Stefanie Vermeiren
Initiatiefnemer en projectleider IMPACT 

‘IMPACT checkt 
wat een maker 
nodig heeft, 
ook aan de 
zakelijke kant’  
Stefanie Vermeiren 
is initiatiefnemer 
en oprichter van 
IMPACT. Ze blikt 

terug op de opstartfase en pilot van 
IMPACT, en ze kijkt vooruit.

Wat wilde je doen voor makers in 
de stad toen IMPACT vorm kreeg? 
‘Het idee voor IMPACT ontstond 
toen ik merkte dat er in Rotterdam 
een vrije ontwikkelplek ontbrak voor 
creatieve makers die pril zijn in hun 
makerschap. Ik werkte destijds voor 
Podium Islemunda, waar ik in contact 
kwam met mensen die graag hun idee 

wilden ontwikkelen. Ze vroegen me 
of ik ze in contact kon brengen met 
de juiste mensen en of ik een plek 
wist waar ze terechtkonden. Podium 
Islemunda is een lokaal cultuurhuis 
zonder talentontwikkelingsfunctie, 
maar het gebouw heeft wel alle ruimte, 
zoals een zaal met een podium en 
repetitieruimtes. Het leek me geweldig 
om die open te gooien voor beginnende 
makers om dingen uit te proberen. Toen 
ging het balletje rollen.’
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Wat is het verschil met bestaande 
makersplekken in de stad?
‘Er zijn verschillende theaters met 
werkplaatsen. IMPACT is een autonoom 
platform voor nieuwe makers die niet 
aan een productiehuis verbonden zijn, en 
die willen onderzoeken welke mensen, 
huizen, programmeurs of fondsen en 
organisatievormen bij hen passen. Een 
plek waar verschillende disciplines 
samenkomen en die ruimte biedt om 
verhalen en vormen te onderzoeken en 
uit te proberen. Het is een startloket waar 
je wordt geholpen bij de eerste stappen 
van je proces. Bij IMPACT checken we 
wat een maker nodig heeft, ook aan de 
zakelijke kant. Wie een carrière nastreeft 
in de cultuursector heeft meer nodig 
dan talent. Daarnaast zijn er op Zuid 
minder culturele voorzieningen, terwijl 
dit stadsdeel rauw en divers is. De ideale 
plek voor IMPACT.’

Hoe wordt er door de culturele sector 
op IMPACT gereageerd?
‘Steeds meer mensen weten ons 
inmiddels te vinden. Vooral het afgelopen 
jaar komen er steeds meer makers, 
instellingen en fondsen kijken naar wat wij 
doen. Hoogtepunt was de ‘Makers Pitch’ 
die we hadden georganiseerd, waarbij 

Rotterdamse programmeurs en fondsen 
langskwamen. De makers presenteerden 
die dag hun plannen, waarna de gasten ze 
tips gaven. Daar zijn heel wat vruchtbare 
gesprekken uit voortgekomen. De pitch 
was precies wat we wilden bereiken: 
talent presenteren, kansen creëren 
en ontmoetingen opzetten. Hiermee 
geven we andere culturele instellingen 
medeverantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van nieuwe Rotterdamse 
makers en bieden we hun de kans om 
samen te werken.’ 

Waar ben je het meest trots op als je 
terugkijkt op de afgelopen twee jaar?
‘Op het werken met een mix van 
makers, met verschillende talenten en 
achtergronden, en hun persoonlijke 
groei meemaken. En dat we er zijn voor 
twintigers, dertigers en veertigers, en niet 
alleen voor jong talent. Je bent nooit te 
oud om jezelf te ontwikkelen en mooie 
dingen te maken: die boodschap hebben 
we over weten te brengen.’ 

‘Je bent nooit te oud om jezelf  
te ontwikkelen en mooie dingen 
te maken: die boodschap hebben 
we over weten te brengen’

17
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 ‘Wie een carriere nastreeft in de cultuursector 
heeft meer nodig dan talent’

—

En als je kijkt naar jezelf, als 
initiatiefnemer?
‘Het leerproces dat ik heb 
doorgemaakt om IMPACT 
vanuit een wild idee uit 
te werken naar een echt 
platform, waar zoveel mensen 
samenwerken, is voor mij 
vergelijkbaar met het pad dat 
een nieuwe maker bewandelt. 
De enige eenzame stap die 
je zet, is het broeden op een 
idee. Vervolgens leer je dat 
je ideeën ook relevant zijn 
voor anderen en zij je kunnen 
helpen om het naar een hoger 
plan te tillen. Daar haalde ik 
zelfvertrouwen en kracht uit.’

Hoe ziet de toekomst van 
IMPACT eruit?
‘We gaan door, in elk geval 
tot december. Nu is het vooral 
hard werken om IMPACT voort 
te zetten in het nieuwe jaar. 
Mijn wens is om makers nog 
meer te bieden en nog meer 
aansluitingen te vinden in de 
cultuursector. Dat makers die 
spannend en vernieuwend 
werk maken gezien worden 
en er letterlijk meer ruimte 
voor ze komt.’
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 ‘Wie een carriere nastreeft in de cultuursector 
heeft meer nodig dan talent’

—
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Carina Fernandes heeft als 
spokenwordartiest, zangeres, 
host en songwriter al op 
menig podium geschitterd. 
Nu laat ze voor het eerst haar 
eigen nummers horen, met 
background vocalists Glenda 
Roseval en Marieke Bertha.

‘Van jongs af aan kan ik heel slecht 
tegen onrecht. Mijn talent om me 
verbaal goed uit te drukken, zet 
ik in voor een mooiere wereld. 
Van huis uit heb ik meegekregen 
dat het goed is om je gave voor 
een groter doel in te zetten. Mijn 
moeder leerde me trots te zijn 
op mijn Surinaamse roots, maar 
op school leerde ik niets over 
de koloniale geschiedenis van 
Nederland en Suriname. Ik vond 
dat vreemd en stelde er kritische 
vragen over, wat door anderen als 
‘activistisch’ werd gezien.’

‘Ik noem mezelf liever een ARTivist 
Als maker heb je de kracht om 
mensen via kunst te bereiken 
(Carina was medeorganisator van 
het Black Lives Matter-protest bij de 
Erasmusburg en hoofdorganisator 
van Poetry Slam Schiedam, red.). 

De afgelopen tien jaar trad ik op 
als spokenwordartiest, maar mijn 
hart ligt eigenlijk bij muziek: soul, 
R&B en triphop. Muziek is een 
toegankelijke manier om een 
boodschap over te brengen, meer 
dan spoken word, dat net iets 
directer en harder is. Mensen zijn 
echt verbaasd als ze horen hoe 
dromerig en mellow mijn muziek 
klinkt, maar ook dat is een kant van 
mij, die ik nu kan laten zien." 

‘Met IMPACT ben ik me voor het 
eerst op mijn muzikale droom 
aan het focussen: optreden met 
een live band. Het idee is om 
aan het einde van deze zomer 
een EP uit te brengen. De eerste 
single Nothing But Freedom is 
geïnspireerd op een wandeling 
die ik maakte door het depot 
van het Wereldmuseum langs 
objecten uit West-Papoea, waar 
momenteel genocide plaatsvindt. 
Met het nummer wil ik aandacht 
vragen voor de schrijnende 
situatie daar.’

‘IMPACT heeft me uitgedaagd 
om stappen te zetten als maker 
en me echt te focussen op de 

‘Als maker heb je de 
kracht om mensen via 
kunst te bereiken’

Carina Fernandes
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muziek. Het was heel fijn om te kunnen 
sparren met professionals uit het vak, om 
te experimenteren en mezelf te pushen. 
Ik heb ook veel opgestoken over hoe je 
het zakelijke gedeelte moet aanpakken 
als artiest en over hoe je budgetten kunt 
aanvragen, want alleen als er geld is, kun 
je echt dingen gaan doen. Ik wil ooit op 
North Sea Jazz optreden met een live 
band en via IMPACT is daar nu een begin 
mee gemaakt.’

‘Ik wil ooit op 
North Sea Jazz 
optreden met 
een live band’
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Danser en theatermaker 
Waikuma Pentury maakt 
met actrice Ghislaine van 
IJperen Mijn vrouw, een 
indringende dansvoorstelling 
over huiselijk geweld. Hij 
put hiervoor uit zijn eigen 
verleden en wil voorlichting 
geven over jongeren die 
opgroeien in een onveilige 
thuissituatie.

‘Mijn vrouw gaat over een man 
met onverwerkte trauma’s, wat 
hij met geweld afreageert op zijn 
vrouw. Het is gebaseerd op mijn 
ervaringen als kind; met deze 
voorstelling wil ik jongeren helpen 
die zich in een soortgelijke situatie 
bevinden. Ik heb het stuk gemaakt 
bij wijze van voorlichting, voor 
hulpverleners en docenten die te 
maken hebben met jongeren die 
opgroeien met huiselijk geweld. Ik 
heb delen van het stuk inmiddels 
gespeeld voor Jeugdzorg en voor 
docenten op middelbare scholen.’

‘Mijn doel is om hulpverleners 
en docenten een beter beeld te 
geven van wat kinderen ervaren 
die thuis met geweld te maken 

hebben, zodat ze er beter mee om 
leren gaan. Het wordt nu nog te 
vaak niet herkend of bespreekbaar 
gemaakt, waardoor kinderen 
uit zo’n situatie vaak verkeerd 
begrepen worden – daar weet ik 
uit eigen ervaring helaas alles van. 
Na de voorstelling ga ik in gesprek 
met het publiek, om vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
Op deze manier hoop ik het taboe 
op praten over huiselijk geweld te 
helpen doorbreken. Maar ik heb 
de voorstelling ook gemaakt voor 
jongeren die zelf met huiselijk 
geweld te maken hebben, voor 
de slachtoffers en voor de ouders, 
zodat ze weten dat ze niet alleen 
zijn.’

‘Een van de belangrijkste dingen 
die ik bij IMPACT geleerd heb, is 
om me persoonlijk meer open 
te durven stellen. Ik vind het 
lastig om mijn eigen verleden 
te bespreken, ik druk me liever 
uit via dans. Het delen van mijn 
verhaal is nog steeds moeilijk, 
maar het gaat me steeds beter 
af. Dans en theater zijn mijn 
uitweg geweest, het zorgde 
ervoor dat ik niet op straat ging 

‘Ik hoop het taboe op 
praten over huiselijk 
geweld te helpen 
doorbreken’

Waikuma Pentury
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hangen en slechte keuzes zou maken.  
Ik dans sinds mijn elfde als hobby en sinds 
mijn vijftiende professioneel. Ook volgde 
ik de dansopleiding aan het ROC Midden 
Nederland, Creative College in Utrecht 
Overvecht. Talent voor dans heb ik niet 
per se, maar ik ben wel gedisciplineerd, 
en een gepassioneerde en harde werker. 
Dans heeft me naar betere plekken 

gebracht en kansen gegeven die ik 
anders niet had gekregen. Ik ben actief 
als uitvoerend danser bij Backbone 
Company en sta nu in de voorstelling 
Alph van choreograaf Donna Chittick.’

‘Als maker heb ik veel gehad aan 
IMPACT. Ik kon aan de slag in hun studio 
en theater, en mocht gebruikmaken 

van alle faciliteiten. Ik leerde ook 
subsidie aan te vragen en zakelijk te 
onderhandelen, waar ik nu al de vruchten 
van pluk. Er staan momenteel twee grote 
subsidieaanvragen uit. Als die vallen, kan 
ik alle plannen rondom de uitvoering van 
Mijn vrouw realiseren. Dat zou een droom 
zijn die uitkomt.’

‘Dans en 
theater zijn 

mijn uitweg 
geweest’



BLACK GIRL MAGIC
GET YOUR TICKETS! 

25 FEBRUARI THEATER ISLEMUNDA
27 FEBRUARI BIJLMER PARKTHEATER

A PLASTIC 
STATE OF MIND

WISDOM LANES & TRC PROMOTION present
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IMPACT is ontstaan vanuit 
de behoefte om op Zuid 
talent beter te spotten, te 
ondersteunen, te coachen 
en verder te helpen. Een jaar 
of drie geleden kwamen we 
als gemeente in contact 

met Stefanie Vermeiren, 
die bij Podium Islemunda 
in IJsselmonde onder meer 
nieuwe makers begeleidde. 
Ze vertelde ons enthousiast 
en gedreven over de grote 
aanwezigheid van culturele 

Alice Vlaanderen
Hoofd Cultuur, gemeente Rotterdam 

makers in Rotterdam-Zuid. 
Makers die vaak een andere 
weg volgen dan via het formele 
onderwijs, die onvoldoende 
worden gefaciliteerd in hun 
ontwikkeling en die weinig 
kansen geboden krijgen. 

Op verzoek van gemeente 
Rotterdam schreef Stefanie 
het plan voor IMPACT, over 
hoe talentontwikkeling op 
Zuid aangepakt zou kunnen 
worden. We waren direct 
enthousiast en blij dat we het 
project konden financieren met 
een budget voor twee jaar. (Het 

geld kwam beschikbaar vanuit 
het Rijk, via de Regio Deal, 
om de kracht van de regio te 
versterken en werd aangevuld 
met geld vanuit gemeente 
Rotterdam, red.) 

Stefanies visie sluit naadloos 
aan bij de drie speerpunten 
van het cultuurbeleid van 
gemeente Rotterdam, waarbij 
het draait om de drie i's: 
inclusiviteit, innovatie en inter-
connectiviteit. Als gemeente 
willen we cultuur voor alle 
Rotterdammers bereikbaar 
maken, ruimte geven aan G
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‘Als gemeente willen 
we cultuur voor alle 
Rotterdammers 
bereikbaar maken’ 

nieuwe makers en streven we naar 
een compleet evenwichtig cultureel 
ecosysteem in de stad dat de brede 
culturele sector intern verbindt. Zo 
ook in Rotterdam-Zuid, een stadsdeel 
dat op allerlei vlakken extra aandacht 
en ruimte verdient, zeker ook op het 
gebied van kunst en cultuur.

Het project is enorm inspirerend, 
IMPACT máákt impact. Door de wijze 
waarop er wordt samengewerkt 
met andere culturele partijen in de 
stad. En door aan te sluiten bij wat 
talenten nodig hebben om verder te 
komen, innovatief te zijn en ruimte 
te geven aan experiment. Op deze 
manier ontstaat er een keten die 
nieuw talent de ruimte geeft en 
ondersteunt, die aandacht heeft voor 

vernieuwing en ondernemerschap 
en die streeft naar een cultuursector 
die representatief en inspirerend 
is voor de hele stad. Ik ben enorm 
trots op alles wat IMPACT en de 
nieuwe makers tot nu toe hebben 
bereikt. Dat de gemeente dit initiatief 
heeft kunnen steunen, is ontzettend 
waardevol.
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‘Hard werken 
om samen tot 
iets moois te 
komen’Gavin-Viano was maker tijdens 

de eerste lichting van IMPACT 
(2020-2021) en produceerde er zijn 
afstudeervoorstelling A Plastic 
State of Mind. In het tweede jaar 
werd Gavin-Viano door IMPACT 
gevraagd als redactielid en is hij 
artistiek coach van de nieuwe 
lichting makers.

Je afstudeervoorstelling A Plastic 
State of Mind heb je met hulp van 
IMPACT geproduceerd en uitgevoerd. 
Hoe kwam de samenwerking tot 
stand?

‘In mijn laatste jaar van de regieopleiding 
aan de Toneelacademie Maastricht werd 
ik uitgedaagd om twee voorstellingen 
te maken. Als maker worstelde ik met 
de vraag ‘wie ben ik?’ in een sector 
met vooral witte mensen. Ik hou van 

Shakespeare en Tsjechov, maar ik wist 
dat ik niet zo mijn eerste handtekening 
wilde zetten. Tijdens mijn eigen 
onderzoek kwam ik het werk tegen van 
actrice en toneelschrijver Danai Gurira. 
Ik was meteen gegrepen en heb toen 

Gavin-Viano 
Maker 2020, redactie en coach IMPACT
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‘Van huis uit heb ik geleerd 
dat als je ergens goed in 
wilt zijn, je er veel tijd aan 
moet spenderen’

29

haar stuk A Plastic State of Mind bewerkt. 
Onder het dak van IMPACT kon ik de 
productie ook daadwerkelijk maken.’

Wat voor soort maker ben je?

‘Van huis uit heb ik geleerd dat als je 
ergens goed in wilt zijn, je er veel tijd aan 
moet spenderen. Ik doe de dingen niet 
half en neem mijn werk uiterst serieus. 
Naast spel en regie heb ik ook dans 
gestudeerd. Omdat ik het vak beheers, 
kan ik aan een choreograaf dus goed 
overbrengen waar ik naar op zoek ben. 
Dat ik die kennis kan toepassen, werkt 
in mijn voordeel, want ik maak graag 
stukken die een combinatie zijn van 
theater, dans en muziek. Omdat er in 
mijn stukken veel tegelijkertijd gebeurt, 
is samenwerken en het delen van visies 
belangrijk. Ik kan tenslotte niet alles in 
m’n eentje doen. Hard werken om samen 
tot iets moois te komen, daar leer je van.’

Maatschappelijke urgentie is 
belangrijk in je werk, klopt dat?

‘Daar sta ik inmiddels bekend om. Ik 
vind het belangrijk om werk te maken 
vanuit een historische context dat tegelijk 
iets zegt over deze tijd. En om verhalen 
van mensen te vertellen die je niet snel 
ziet op een theaterpodium. Dan heb ik 
het over diversiteit in kleur en geslacht, 
geloofsovertuigingen en lichaamstypen. 
Daar ben ik bewust mee bezig.’
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Inmiddels ben je artistiek coach bij 
IMPACT. Hoe pak je dat aan?

‘Als coach stimuleer ik de nieuwe lichting 
makers hun ideeën om te zetten naar 
een artistiek product en help ik ze in hun 
ontwikkeling. Ik ben erg sensitief voor 
andermans energie, dus als iemand er 
niet helemaal uitkomt, kan ik die persoon 
over de streep trekken. Ik ben vrij direct 
en eerlijk, en ga recht op mijn doel af. 
Omdat ik groot denk, help ik makers over 
ambitieschaamte heen te komen. Ik laat 
ze nadenken over hun toekomst en laat 
ze hun wens hardop uitspreken. Is je doel 
om ooit een MTV Award in ontvangst te 
nemen? Spreek het uit, dan kijken we 
samen hoe je daar kunt komen. Of in elk 
geval dichterbij. Ik geloof in de kracht van 
de verbeelding. Met creativiteit en fantasie 
kun je grote dingen bewerkstelligen.’

Wat wil je de makers meegeven?

‘Dat het belangrijk is dat je zowel als 
maker en als mens waarachtig blijft aan 
je diepste verlangens. Alle stappen die je 
neemt, moeten in de richting zijn van je 
doel. Als dat betekent dat je een bijbaan 
moet nemen om bijvoorbeeld je nieuwe 
single te kunnen bekostigen, dan moet je 
dat doen. Dat is een proces, want je weet 
soms nog niet precies waar je naartoe 
wilt. Maar doe vooral dingen die goed zijn 
voor je ziel. Als je eenmaal die formule 
hebt gevonden, wil je daar niet meer van 
afwijken.’

In
te

rv
ie

w



‘Alle stappen die je neemt, 
moeten in de richting zijn 
van je doel’

31
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Performer Bas van der Kruk 
speelt graag met de codes 
van het theater. Hij betrekt 
het publiek actief bij zijn 
voorstelling Wat nu? en 
bezorgt de mensen een 
theatrale totaalervaring.

‘In Wat nu? laat ik de bezoekers 
‘een avondje naar het theater’ 
anders ervaren dan ze gewend 
zijn. Centrale vragen daarbij zijn: 
wat verwacht het publiek van 
mij, en wat verwacht ik van het 
publiek? Tijdens de voorstelling 
vraag ik de mensen in de zaal 
om bepaalde rollen op zich te 
nemen. Zo werken we samen aan 
een creatief eindproduct. Tijdens 
dat proces ben ik faciliterend 
performer. Uiteindelijk ontstaat 
er een korte film, met daarbij live 
opgedragen spoken word.’

‘Het idee ontstond nadat ik ging 
onderzoeken wat bestaande 
theatercodes eigenlijk inhouden. 
Als maker druk ik namelijk altijd 
een stempel op wat het publiek 
gaat zien. Maar is wat ik vertel 
wel de waarheid? De theaterzaal 
zit tenslotte vol mensen die de 

avond kunnen meebepalen. Het 
sociale aspect ervan vind ik net zo 
belangrijk. Dus waarom doen we 
als artiest en toeschouwer niets 
met het feit dat we een bepaalde 
tijd samen in één ruimte zijn?’

‘Ik wil mensen theater laten 
beleven als een totaalervaring. Ik 
vraag ze om uit hun comfortzone 
te stappen, maar dring niets op. 
Ik zet mensen in het hier en nu, 
wat soms komische momenten 
oplevert. Ook omdat het 
vervreemdend is dat de fantasie 
van mensen wordt geprikkeld: 
niet door wat ze zien, maar door 
de interactie en de rol die ze 
plotseling krijgen. Het spel dat 
ontstaat, is een vrijbrief om samen 
even helemaal los te gaan, zonder 
dat er consequenties aan zitten.’

‘Ik ben opgeleid in klassiek ballet 
en moderne dans. Voor mij is dans 
een fysieke vorm van expressie 
die tot de verbeelding spreekt en, 
meer dan spel, ruimte laat voor 
interpretatie. In klassiek ballet zijn 
de rollen van man en vrouw vaak 
duidelijk bepaalt en weet je wat 
je als publiek kunt verwachten. 

‘Mijn ‘makersdrang’ kan 
me soms behoorlijk in de 
weg staan’

Bas van der Kruk
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Vanuit de traditie zijn er allerlei codes 
waarmee je kunt spelen. Door in het stuk 
op spitzen te dansen, doorbreek ik een 
van die codes. Ik ben heel erg mezelf op 
het podium. Daarom vind ik het belangrijk 
dat het publiek ook zichzelf kan zijn en mij 
meeneemt in hún wereld.’

‘Bij IMPACT heb ik Wat nu? uitgewerkt 
tot een totaalconcept en gepresenteerd 
tijdens een showcase. Nu ga ik het stuk 
verder uitkristalliseren, want ik wil nog te 
veel. Mijn ‘makersdrang’ kan me soms 
behoorlijk in de weg staan. Toch leerde 
ik bij IMPACT dat mijn nieuwsgierigheid 
en behoefte om dingen uit te proberen 
een meerwaarde kan zijn. Ook ervoer ik 
dat ik niet alleen ben in het maakproces 
en met andere makers kan sparren om 
verdieping te zoeken.’

Dus waarom doen 
we als artiest en 
toeschouwer niets 
met het feit dat we een 
bepaalde tijd samen in 
één ruimte zijn?’
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De Kaapverdiaans-
Nederlandse zangeres en 
actrice Melissa Fortes heeft 
veel podiumervaring. Nu 
zet ze haar eerste stappen 
in het ontwikkelen van een 
eigen muziekvoorstelling, 
Amordisiac. Met liedjes en 
verhalen over de kracht van 
liefde.

‘Als backing vocalist tourde 
ik jarenlang met bekende 
Kaapverdiaanse artiesten als 
Nelson Freitas, Livity en Gil 
Semedo de hele wereld over. 
Ik bracht mijn soloalbum Sonho 
de um beija-flor uit en werd door 
Radio 6 genomineerd als Beste 
Nieuwkomer. De afgelopen 
jaren trad ik op als zangeres, ik 
deed mee aan diverse projecten, 
volgde een cursus, bereidde me 
voor op een nieuwe voorstelling 
waarin ik zou gaan spelen, kreeg 
een leuke nieuwe baan bij een 
toffe stichting en werkte daarnaast 
in twee musea als docent. 
Uiteindelijk bleek het te veel van 
alles. Ik sliep slecht, kreeg last van 
paniekaanvallen, vergat dingen 
en had spontane huilbuien.’

‘Door corona kwam al mijn werk 
stil te liggen en had ik eindelijk 
de rust en de ruimte om nieuwe 
muziek te maken. Toen vorig jaar 
alles ineens open ging, pakte 
ik weer alles aan wat mij werd 
aangeboden. Ik kwam mezelf 
flink tegen en zocht hulp door 
met iemand hierover te praten. 
Ik leerde met meer zachtheid 
naar mezelf te kijken en alleen 
nog maar dingen te doen waar ik 
energie van krijg: 'I am trying to pick 
the cherries and kill my darlings.' 
Ik ontdekte dat het in het leven 
uiteindelijk draait om de liefde: 
zelfliefde, liefde voor muziek, voor 
familie en geliefden en voor mijn 
roots. Liefde overwint uiteindelijk 
alles. Dat inzicht inspireerde 
me tot het opnemen van een 
nieuwe EP en het maken van een 
muzikale feelgoodvoorstelling, 
beide met de titel Amordisiac.’

‘In de voorstellng combineer ik 
Kaapverdische en Braziliaanse 
sounds met een vleugje Afropop. 
Paulo Bouwman speelt gitaar 
en ik werk met een loop station, 
waarmee ik mijn stem ‘loop’. 
Liedjes wissel ik af met herkenbare 

‘Liefde 
overwint 

uiteindelijk 
alles’

Melissa Fortes
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‘Ik wil mensen 
even al hun zorgen 
laten vergeten’

en grappige persoonlijke verhalen 
over liefde in de breedste zin 
van het woord. Met mijn stuk wil 
ik mensen even al hun zorgen 
laten vergeten door ze onder te 
dompelen in een warm bad van 
mooie muziek en verhalen. Muziek 
verbindt. Zeker op kwetsbare 
momenten is het een oppepper, 
het biedt troost en werkt helend.’ 

‘Zonder IMPACT had ik de stap 
naar een eigen voorstelling 
waarschijnlijk nooit gezet. Ik kreeg 
alle ruimte om te onderzoeken 
wie ik ben als maker en wat 
mijn dromen zijn. Ik wilde altijd 
al met een loop station leren 
werken, maar het kwam er 

nooit van. IMPACT bood mij 
de mogelijkheid om lessen te 
nemen en te maken wat ik het 
liefst wilde. Mijn creativiteit is door 
dit mooie traject weer gaan rollen. 
Als ervaren maker die haar glazen 
plafond dacht te hebben bereikt, 
heeft IMPACT mij zoveel verder 
geholpen. Daar ben ik enorm 
dankbaar voor.’
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Mag ik ons eerst even voor-
stellen? Podium Islemun-
da is een laagdrempelige 
culturele ontmoetingsplek, 
diep in Rotterdam-Zuid. Een  
podium met vele faciliteiten, 
zoals een theaterzaal, een 
filmzaal, studio’s en horeca. 
 

Wat maak je hier zoal mee? 
Denk aan filmvertoningen, 
theatervoorstellingen, con-
certen, lezingen, exposities, 
voorleesochtenden et ce-
tera. Er is ook volop ruimte 
om zelf kunst en cultuur te 
maken, tijdens een open 
podium voor de buurt en 

Irma van Lierop
Directeur Podium Islemunda

musicallessen voor tieners 
bijvoorbeeld. Bovendien is 
er voor nieuwe makers in de 
podiumkunsten letterlijk en 
figuurlijk alle ruimte om zich 
te ontplooien, te ontwikkelen 
en verder te komen met hun 
ambities. 

IMPACT heeft een enorme 
impuls gegeven aan Podium 
Islemunda als levendige  
maakplek. In de afgelopen 
twee jaar is er door de 
makers van IMPACT gretig 
gebruikgemaakt van de 
beschikbare ruimtes en de 

productionele en technische 
kennis binnen ons team. 
Ze betraden in al hun 
kwetsbaarheid regelmatig het 
podium en brachten nieuw 
publiek mee, met wie ze vaak 
in een intieme setting hun 
prille werk, experiment en 
vragen deelden. IMPACT is in 
twee jaar tijd een belangrijke 
programmapartner van 
Podium Islemunda geworden. 
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In 2018 is IMPACT ontstaan vanuit 
Podium Islemunda, met onze 
collega Stefanie Vermeiren als 
initiatiefnemer. Haar drive, sense of 
urgency en doortastendheid hebben 
ervoor gezorgd dat er medio 2019 
budget beschikbaar kwam voor een 
tweejarige pilot van IMPACT. Ruim 
twee jaar later staat IMPACT als een 
huis, ondanks het feit dat Covid-19 
een zware wissel trok op het team, 
de makers en de activiteiten van 
de stichting. Maar IMPACT bleef 
overeind en hoe gaaf is het dat 
het afsluiten van de pilot – tevens 
het begin van een nieuwe fase – 
ongedwongen en zonder restricties 
kan worden gevierd met een IMPACT 
Weekender. 

Podium Islemunda en IMPACT 
gaan samen verder. We geloven 
in de synergie tussen podium en 
platform. We versterken elkaar. 
Het allerbelangrijkste is dat we 
samen de kansen vergroten van de 
nieuwe generatie makers om zich 
te ontwikkelen en gezien te worden. 
Daarmee leveren we een belangrijke 
bijdrage aan de inclusiviteit van 
de culturele sector. Ontzettend 
nieuwsgierig naar hun verhalen, 
talenten en vernieuwende ideeën 
blijven we ons samen onverminderd 
inzetten voor de ontwikkeling deze 
makers. 

‘IMPACT heeft een enorme 
impuls gegeven aan Podium 
Islemunda als levendige 
maakplek’
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‘Het is belangrijk om  
te ownen wie je bent  
en wat je maakt’

Als redactielid 
adviseert culturele 
quarterback Renee 
Trijselaar over het 
programma en het 
beleid van IMPACT. 
Daarnaast is zij 
zakelijk begeleider 
voor de makers en 
coacht zij hen in 
ondernemerschap en 
fondsenwerving.

Als redactielid hielp je IMPACT bij de 
werving en selectie van de makers. 
Hoe ging dat in z’n werk?
‘In eerste instantie kon iedereen zich 
aanmelden via een online open call. 
Daaruit hebben we negen talenten 
geselecteerd, waarbij de focus op 

podiumkunst lag. We zochten een 
multidisciplinaire club van startende 
creatieven die de omslag wilde maken 
naar concreet makerschap. Maar ook 
makers die al een tijdje bezig zijn, een 
volgende stap wilden maken in hun 
carrière en graag de zakelijke kant zoals 
financiering wilden onderzoeken.’

Financiering van projecten is voor veel 
makers een drempel. Hoe komt dat?
‘Makers hebben vaak geen idee dat er 
geld voor hen beschikbaar is. Of als ze dat 
wel weten: hoe ze erbij kunnen komen. 
Subsidiegelden gaan voor het grootste 
deel naar de culturele instellingen. 
Daarmee zijn zij gatekeepers voor het 
geld dat zou moeten doorsijpelen 
naar de makers. Dit zorgt voor een 

Renee Trijselaar
Redactie en coach IMPACT
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scheve verhouding, bij samenwerkingen 
bijvoorbeeld. Gelukkig komen er steeds 
meer regelingen die het mogelijk maken 
dat makers zelf geld kunnen aanvragen.’

Hoe helpt IMPACT daarbij?
‘Wij helpen hen aanspraak op fondsen te 
maken, zodat ze bij de instellingen een 
betere onderhandelingspositie hebben. 
Bij IMPACT leren we makers dat het 
belangrijk is om te ownen wie je bent en 
wat je maakt. Dat je trouw blijft aan jezelf 
en je werk, en dat je geen dankjewel hoeft 
te zeggen als je ergens een kans krijgt. Je 
komt tenslotte ook iets brengen. We leren 
de makers zelf geld te werven, zodat ze 
tijdens hun hele werkproces betaald 
worden en daarvoor niet afhankelijk 
zijn van grotere cultuurinstellingen. Een 
goed project levert namelijk iedereen 
iets op. Het is dan ook hard nodig dat de 
verhoudingen gelijkwaardiger worden.’

Hoe helpen jullie de makers om 
zichzelf beter in de markt te zetten?

‘Met IMPACT gaan we in op de identiteit 
van de makers: wat drijft hen, wat is hun 
visie en wat is de artistieke waarde van 
hun werk. Dat doen we door middel 
van opdrachten en vele diepgaande 
gesprekken. Zo kan een maker zich later 
beter positioneren in de sector. Hiervoor 
moeten mensen behoorlijk de diepte in, 
maar de groep is hecht en voelt als een 
veilige haven. Omdat de deelnemers 
gemotiveerd zijn, staan ze voor alles 
open. Ze stimuleren elkaar en geven 
waardevolle feedback. Samen werken ze 
eraan om groot te denken en te leren hun 
wens uit te spreken.’

‘Je kunt geen mooie dingen 
maken als je wakker ligt omdat 
je de huur niet kunt betalen’
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Hoe benadruk je vervolgens het belang van 
financiering?

‘Door makers ervan te doordringen dat de 
zakelijke kant van het makerschap even belangrijk 
is als het artistieke vlak. Het één kan niet zonder 
het ander. Je kunt geen mooie dingen maken als 
je wakker ligt omdat je de huur niet kunt betalen. 
Daarom creëren wij de fundamenten waardoor 
mensen verder kunnen. Wat ik cool vind aan 
IMPACT is dat het een van de weinige plekken is 
waar je niet geselecteerd wordt op de inhoud van 
je idee, of dat je moet passen bij een creatieve 
signatuur. Je wordt geselecteerd op je inzet en 
je potentie, en vanwege het feit dat je een maker 
bént. Wij geven mensen op elk vlak handvatten 
om in zichzelf te investeren, te gaan waarvoor 
ze staan en bieden daarvoor de juiste ingangen. 
Daarbij hebben we Podium Islemunda als honk, 
met een toneel en studio’s waar makers kunnen 
repeteren en creëren. Dit soort plekken vind je 
niet vaak, maar ze zijn hard nodig.’
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‘Wij geven mensen op elk 
vlak handvatten om in 
zichzelf te investeren,  
te gaan waarvoor ze  
staan en bieden daarvoor 
de juiste ingangen’
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Arend de Jonge is wiskundige, 
virtualrealityprogrammeur 
en luchtacrobaat. Die drie 
passies brengt hij nu samen 
in zijn eerste solovoorstelling 
Superpositie. 

 
´Superpositie is een term uit de 
kwantummechanica, het betekent 
dat een deeltje zich in meerdere 
staten tegelijk bevindt, iets wat we 
allemaal voortdurend doen, de 
hele dag door. Ik speel een VR-
blogger die tijdens een optreden 
voor zijn volgers verzeild raakt in 
allerlei mini-games. Dat leidt tot 
een climax vol frustratie en chaos, 
waarna hij op zoek gaat naar rust.’ 
 
‘In mijn voorstelling wil ik met een 
combinatie van virtual reality en 
luchtacrobatiek laten zien dat het 
soms goed is om je op één ding te 
richten, om daarna weer met volle 
teugen te kunnen genieten van 
meerdere zaken tegelijkertijd. Met 
Superpositie hoop ik mensen te 
bereiken die nog niet veel weten 
over VR en alle fantastische 
mogelijkheden die het biedt, maar 
ook mensen die zelf veel gamen. 
Het zou mooi zijn als ik het publiek 

kan meegeven hoe lekker het is 
om de digitale wereld soms te 
laten voor wat het is.´
 
‘Tijdens mijn studie wiskunde 
raakte ik geïnteresseerd in 
luchtacrobatiek. Ik hou ervan dat 
je het onderbewuste van de kijker 
ermee kunt raken. Die zit met 
open ogen te kijken naar alles wat 
er in de lucht en op het podium 
gebeurt. Jarenlang heb ik aan 
partner-acrobatiek gedaan. Nu 
speel ik samen met Eva Novakova 
op podia en festivals en daarnaast 
treed ik ook solo op als aerial rope 
artist bij Supperclub in Amsterdam.’
  
‘Tijdens corona viel al mijn werk 
in één klap weg, wat pijnlijk en 
confronterend was, maar ook een 
zegen. IMPACT kwam precies op 
het goede moment op mijn pad. 
Doordat ik gebruik mocht maken 
van alle geweldige voorzieningen 
die IMPACT bij Podium Islemunda 
in huis heeft, kon ik met de 
voorstelling de diepte in. Ik heb 
geleerd hoe ik mijn ideeën in de 
praktijk kan brengen. Zo ben ik zelf 
aan de slag gegaan met hamer en 
cirkelzaag om een green screen te 

‘Ik heb geleerd hoe ik mijn 
ideeen in de praktijk 
kan  brengen’

Arend de Jonge
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bouwen. Er zit veel technologie in de 
voorstelling, en ook daarin kreeg ik 
alle ruimte om te spelen. Daarnaast 
heeft IMPACT me geholpen bij het 
opzetten van mijn persoonlijke 
branding, de vormgeving en de 
styling van de voorstelling. Mijn wens 
is om Superpositie na de première te 
kunnen gaan spelen op festivals, 
op scholen, bij techbedrijven en 
op evenementen, om zo kunst op 
nieuwe plekken te brengen.’

‘Hoe lekker is het 
om de digitale 
wereld soms te 
laten voor wat  
het is’ 
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Marco Martens is schrijver 
en taal loopt als rode draad 
door zijn programma’s. Met 
zijn stichting De Jongens 
van Hiernaast maakt hij Niks 
nieuws, een theatershow 
vol actuele onderwerpen en 
woordkunst. In juni 2022 
verschijnt zijn debuutroman 
Erfgrens.

‘Op mijn veertiende hoorde ik 
voor het eerst muziek van Osdorp 
Posse. Zij rapten over zaken 
die ik als opgroeiende puber in 
het katholieke dorp Maarheeze 
nog nooit had gehoord. In mijn 
omgeving voelde ik me altijd 
al een buitenbeentje, omdat ik 
een andere kijk had op dingen. 
In hiphop, en later ook in punk, 
vond ik de stem die zei: er zijn 
meer mensen zoals jij die er niet 
helemaal in passen. Er ging een 
wereld voor me open, waarbij ik 
taal als middel kon gebruiken om 
de wereld te duiden.’

‘Mijn drang om dingen vanuit een 
ander perspectief te bekijken, zit 
diepgeworteld. Via het podium 
krijg ik de kans om uit te dragen 

dat er meer is dan één invalshoek. 
Die andere kijk komt vaak terug in 
mijn werk, net als het onderwerp 
ADHD. Zelf kreeg ik de diagnose 
twee jaar geleden, en het verbaast 
me telkens weer hoe mensen 
ermee omgaan. De samenleving 
ziet ADHD vooral als iets dat 
‘gefikst’ moet worden, maar dat is 
geen goed uitganspunt. Je kunt je 
ook afvragen of het onderwijs niet 
anders moet in plaats van dat een 
kind zich moet aanpassen in de 
klas. Voor mij ligt het antwoord bij 
verandering en niet bij een pilletje. 
Inmiddels sta ik aan de start van 
een project waarbij ik mensen 
met ‘drukke hoofden’ vraag hoe 
ze hun ADHD ervaren. Ook hier is 
het doel: bekijk het eens van een 
andere kant.’

‘Over drukke hoofden gesproken. 
Vanaf het moment dat ik twintig 
jaar geleden het podium op klom, 
was ik de kartrekker die alles deed. 
Van de productie tot de tekst en 
de muziek. Het lukte me daardoor 
niet om als maker de volgende 
stap te zetten. Door mee te doen 
aan IMPACT leerde ik zaken los te 
laten en te delegeren. Door het 

‘Ik kwam erachter dat 
het niet haalbaar was 
wat ik allemaal in m’n 
eentje deed’

Marco Martens
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grote netwerk van IMPACT werd ik 
aan de juiste mensen gekoppeld en 
ben ik in het satirisch schrijven enorm 
gegroeid. Ook Niks nieuws, dat toen 
nog in de kinderschoenen stond, 
heb ik samen met woordkunstenaar 
Luan Buleshkaj en IMPACT verder 
ontwikkeld. Opeens was daar ruimte 
en tijd voor. Maar ik kwam er vooral 
achter dat het niet haalbaar was wat 
ik allemaal in m’n eentje deed.’

Inmiddels is mijn podiumwerk 
collectiever, schrijf ik meer en wil 
ik Niks nieuws uitbouwen tot een 
platform. Met een theatertournee 
met andere makers, registraties en 
een podcast. Loslaten en delegeren, 
dat heb ik nu echt geleerd. Ik heb 
meer rust en elke productie gaat 
beter. Ik voel me nog steeds die 
‘rare’ buitenstaander, maar ik heb 
een manier gevonden om ermee 
om te gaan.’

‘Er ging een wereld voor 
me open, waarbij ik taal als 
middel kon gebruiken om de 
wereld te duiden’ 47
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Lloydscompany verbindt 
hiphop met theater. Voor 
IMPACT begeleidde ik 
de dansers Hassani Le 
Couvreur en Argil Randon 
om hun voorstelling Loops 
of Fear te realiseren. 

Ik kende Hassani en Argil 
al uit de Rotterdamse 
dansscene. Om door deze 
nieuwe generatie dansers 
te worden gevraagd om  
ze te coachen voor 
hun debuutvoorstelling 

Lloyd Marengo
Artistiek directeur Lloydscompany

vond ik een hele eer. Loops 
of Fear moest een theatraal 
duet worden over een 
maatschappelijk onderwerp 
dat ons allemaal raakt. Door 
middel van lichaamstaal 
vertellen Hassani en Argil over 
de angst om een vicieuze 
cirkel uit te stappen: een  
gevoel dat zij vaak zagen  
bij vrienden en dat we  
allemaal kennen. Normaal  
gesproken doen de dansers 
mee aan competities, dus 
een verhaal vertellen door 
middel van lichaamstaal was 
nieuw voor ze. Via IMPACT 

kregen zij de kans om de 
eerste stap te zetten naar 
een theatervoorstelling en 
zich op een andere manier te 
ontwikkelen.

Tijdens het maakproces liet 
ik de dansers hun creativiteit 
botvieren, waarbij ik ervoor 
zorgde dat de grenzen werden 
bewaakt. Ook hebben we 
samen veel gepraat over 
de kostuums, de muziek, 
het decor en het licht. Maar 
vooral: hoe zetten we onze 
bewegingen om in taal? 
Werken met een jonge 

  L
lo

y
d

sc
o

m
p

an
y

 X
 I

M
P

A
C

T

48



49

‘Werken met een jonge 
generatie makers is te gek, 
ze weten vaak heel goed 
wat ze willen’

generatie makers is te gek, ze weten 
vaak heel goed wat ze willen. Door alle 
informatie die ze voorhanden hebben 
via internet, groeien ze razendsnel in hun 
competenties en makerschap. Vooral 
hun verrassende benadering van het 
gebruik van muziek vond ik inspirerend. 
Als coach leer ik zelf ook nog elke dag, 
helemaal als je de kans krijgt om dingen 
uit te proberen op een plek waar alles 
gefaciliteerd wordt. 

Wanneer je, zoals bij IMPACT en in 
Podium Islemunda, de beschikking hebt 
over een repetitieruimte, een podium en 
technische apparatuur heb je letterlijk 
alle tijd en ruimte om je artistieke visie 

te onderzoeken. Het ontbreekt aan 
dat soort plekken in de stad. Het zou 
voor Rotterdamse makers goed zijn als 
er meer plekken komen om elkaar te 
ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te 
experimenteren en samen te werken 
aan een eigen cultuur. Daarnaast heeft 
de stad een groot poppodium nodig, 
waar al die talenten mogen laten zien 
waartoe ze in staat zijn en elkaar kunnen 
aanmoedigen. Die saamhorigheid, een 
plek die voor iedereen in de stad iets 
betekent, is belangrijk om tot nieuwe 
dingen te komen, origineel te zijn en 
makers te laten groeien.
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Facts
IMPACT is op 23 mei 2019 opgericht 
onder de naam ‘Stichting IMPACT-DIY’ als 
innovatief pilotprogramma in Rotterdam-
Zuid. IMPACT wordt mede mogelijk 
gemaakt door gemeente Rotterdam en 
Podium Islemunda, en ontvangt daarnaast 
incidentele productiesubsidies van Fonds 
ZOZ en Fonds Podiumkunsten.

IMPACT is een platform voor young 
professionals, een nieuwe generatie 
creatieve makers met professionele 
ambities. Een onafhankelijke safe space 
waar zij zich kunnen ontwikkelen. Maar 
ook een startloket voor beginnende 
makers en een schakel in de keten van 
talentontwikkeling tussen makers en 
werkveld.

De doelgroep van IMPACT bestaat uit startende Rotterdamse makers 
met een cultureel of maatschappelijk doel én ontwikkelingsdoelen 
– multidisciplinair en met een diverse achtergrond. Deze ‘vergeten 
doelgroep’ is het label ‘jong talent’ ontgroeid, nog geen gevestigde 
maker en zoekt meer aansluiting bij het werkveld. De makers zijn 
gemotiveerd en behandelen actuele thema’s in hun werk, zoals 
identiteit, huiselijk geweld en radicalisering.

In twee jaar tijd is IMPACT in twee 
lichtingen een ontwikkelingstraject 
aangegaan met 22 makers. Jaar één: 
Sheree Lenting, Gavin-Viano, Alexa 
Hakkenbrak, Marco Martens, Lisette 
ma Neza, Karim Elmaslouhi, Melvina 
Figaroa, Esmee Ronde, Argil Randon, 
Hassani Le Couvreur, Rabbani Sayed, 
Ivan Winter en Mustafa Kilic. Jaar twee: 
Nabil Tkhidousset, Melissa Fortes, Bas 
van der Kruk, Waikuma Pentury, Arend 
de Jonge, Carina Fernandes, Bernadette 
Pires, Michline Plukker en Evelien 
Keesmaat.
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Het IMPACT-traject bestaat uit twee 
fasen. In fase één doorlopen de 
makers gedurende een half jaar een 
workshopprogramma en eindigen ze 
met een IMPACT Makers Pitch. In fase 
twee werken de makers hun plannen 
uit met coaching en financiering 
op maat en presenteren zij hun 
ontwikkeling tijdens de IMPACT 
Showcase en IMPACT Weekender.

De coaches bij IMPACT: Renee 
Trijselaar (Well Played), Gavin-
Viano, Yahya Gaier, Hans Lein, 
Lloyd Marengo, Marjet Roerink, 
Inge de Leeuw, Dennis Vooren, 
Nicole van den Belt, Bernd 
Kruisselbrink, Gyonne Goedhoop, 
Alexa Hakkenbrak, Floris van 
Delft, Aron Fels, Nadija Roza 
Broekhart, Poliana Vieira en 
Rauwkost Collective.

(Co)producties, partners en locaties zijn: A Plastic 
State of Mind (Wisdom Lanes, Bijlmer Parktheater en 
Podium Islemunda), Closing event G/D Thyself @ Het 
Nieuwe Instituut,  IMPACT Showcase Loops of Fear 
X Lloydscompany @ Podium Islemunda & Theater 
Rotterdam, IMPACT Showcase @ Theater Zuidplein,  
IMPACT Makers Pitch X Fonds ZOZ, Nieuwe 
Makersregeling Sheree Lenting X HipHopHuis, Niks 
nieuws (De Jongens van Hiernaast), IMPACT Makers 
Pitch #2 @ Podium Islemunda (juli 21), IMPACT 
Showcase @ Podium Islemunda (juli, september, 
oktober, november 2021), Kunstlab @ Nieuwe Luxor 
Theater, RTM (IFFR) en IMPACT Weekender X Talentz 
Skool (maart 2022).

Op dit moment rondt IMPACT haar tweejarige 
pilot af. Van april tot en met december 2022 
breekt een transitiefase aan, waarin wij de 
pilot evalueren, onze community verder 
vergroten, nieuwe samenwerkingen opzetten, 
en werken aan een nieuw meerjarenplan en 
meerjarenfinanciering vanaf 1 januari 2023.
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Dank!
Naast de geweldige mensen die in deze 
publicatie staan, wil ik graag nog extra 
alle makers bedanken die met IMPACT 
het avontuur aangingen. Met wie we 
samen kleine en grote stappen vierden. 
Die leven gaven aan IMPACT met hun 
creative ways, meedeinden op de golven 
van de pandemie, het podium pakten 
toen het weer kon en superhecht bleven.

Mijn bijzondere collega’s bij IMPACT, die 
zich achter de schermen gepassioneerd 
inzetten voor onze nieuwe onderneming 
– klein van omvang, maar met forse 
ambities en een eigenzinnige werkwijze. 
Alle coaches, die hun kennis en tijd 
inzetten voor de nieuwe garde. De 
voorlopers, adviseurs, peptalkers en 
influisteraars die de noodzaak met ons 
deelden en me scherp hielden. 

De fondsen en programmeurs, die 
in IMPACT geloofden en ons van 
opdrachten en financiering voorzagen. 
Die de beperking van hun eigen hokjes 
zien, en desondanks tijd en middelen 
vrijmaken voor de good cause. 

Podium Islemunda – waar ik van bouwput 
tot hotspot heb gewerkt – en het bestuur, 
die het mogelijk hebben gemaakt om 
onze ideeën uit te werken en onze 
dromen waar te maken. 

Mijn familie, die me kracht geeft, en mijn 
lieve vriend, die mij in mijn bezeten passie 
rust geeft en realitychecks doet (‘Ga je 
vandaag nog wat leuks doen naast je 
werk?!’).

Ten slotte bedank ik iedereen die me 
energie gaf om mijn hart te blijven volgen 
in de zware tijden van deze ongebruikelijke 
opstartfase van een nieuwe onderneming. 
Ik ben heel dankbaar voor de lessen die ik 
mocht leren door mezelf zo uit te dagen. 
En het universum, dat ruimte gaf om op 
Zuid te ontpoppen.

Wat de toekomst brengt? Nog meer 
harten en deuren openen! Nu de wereld 
weer langzaam opengaat, lijken de 
vruchten van twee jaar hard werken zich 
af te werpen. Op naar meer IMPACT! 

Stefanie Vermeiren
initiatiefnemer en projectleider IMPACT 
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join

www.maakimpact.co

Platform voor een nieuwe generatie creatieve makers met professionele ambities
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Colofon
Concept en projectleiding  
Stefanie Vermeiren 

Coördinatie en eindredactie  
Saskia Gravelijn

Vormgeving 
Joey IMPOZA

Met bijdragen van  
Cathelijne Beijn, Sara Luijters, Stefanie Vermeiren,  
Irma van Lierop   

Fotografie  
Sophie Adriana, Rosa Quist, Finn van Drenth, Amanda 
Harput, Joey Roberts, Marco Slingerland, Jordy Brada

Druk  
Drukkerij Tripiti

Ook het IMPACT-team – medewerkers en makers 
– heeft geholpen bij de totstandkoming van deze 
publicatie, waarvoor dank!

  impact
2020-2022

maakt 
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