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PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2018

Kunstschooldag[en] 2018
Het was wederom een bijzondere editie deze Kunstschooldag[en] van
donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018
Voor het 31e achtereenvolgende jaar bezochten leerlingen uit groep 8 van de
basisscholen uit Amsterdam en omliggende steden, een dag lang
verschillende culturele instellingen in de stad
Zo zaten ze in indrukwekkende theaters en stonden ze oog in oog met werk
van beroemde kunstenaars.
Ze zagen acteurs, dansers, vertellers, zangers en zangeressen, rappers en
musici een wereld creëren, die hen meevoerde en hun fantasie in werking
zetten.
Musea, podia, concertzalen, theaters, bioscopen en archieven zetten hun
deuren wagenwijd open om de jonge bezoekers te verwelkomen.
Het was voor iedereen een dag om te onthouden en realiseren wat een
rijkdom Amsterdam te bieden heeft aan kunst en cultuur.
Voor velen ging er wereld open.
En voor sommigen was het een stimulans om zelf muziek te gaan maken,
toneel te gaan spelen of op een andere manier creatief actief te worden.
De Kunstschooldag in 2012, gehouden op vrijdag 23 maart 2012, was de
25ste jubileum editie en tevens de laatste in het oude concept.
Wij hebben ons concept in 2013 dus aangepast en het verdeeld over twee
dagen: de donderdag en de vrijdag, met als nieuwe naam
Kunstschooldag[en].
Deze naam is ook vastgelegd in het Benelux merkenbureau.
We hebben niet getornd aan de inhoudelijke opzet van drie
voorstellingen/concerten/bezoeken op één dag.
Het nieuwe concept is in de jaren erna gecontinueerd.
In tweeëndertig jaar zijn er bijna 200.000 Amsterdammers, in de leeftijd van
nu 12 – 44 jaar in ieder geval in drie Amsterdamse kunstinstellingen geweest.
En met grote waardering van zowel de leerlingen als de begeleiders
(leerkrachten en ouders).
Wie maken de Kunstschooldag[en] mogelijk:
De Kunstschooldag[en] worden georganiseerd door Stichting JAM.
De bijzondere dag is alleen mogelijk met een donatie van de RABO bank
Amsterdam, en een sponsorbijdrage van Intersafe Amsterdam en Aan de
Amstel Evenementen en Produkties BV en de ongelooflijke inzet van alle
deelnemende kunstinstellingen en hun medewerkers.
Ook betalen de scholen per deelnemers een bijdrage van 9,50 euro (inclusief
BTW). Grote dank is Stichting JAM ook verschuldigd aan de medewerking

van de enthousiaste artiesten, kunstenaars en rondleiders.
Net als de inzet van de vele vrijwilligers van onder meer het ROC van
Amsterdam.
Bovendien helpen circa 100 stagiaires van onder andere de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten en Pact+ van het ROC van Amsterdam om
deze dagen tot een succes te maken. De stichting JAM is door
samenwerkende Kenniscentra erkend als Leerbedrijf voor o.a. Artiest.
Daarbij onderschatten we de inzet van de leerkrachten, ouders en
begeleiders niet!
Hun enthousiasme stimuleert de leerlingen hun ogen en oren open te zetten
en zich te laten voeden door de rijke kunst en cultuur van Amsterdam.
Aangezien we geen structurele Gemeente subsidie hiervoor hebben, moeten
we wederom groot beroep doen op de deelnemende kunstinstellingen om
voor niet of uitsluitend out of pocket kosten mee te werken aan de
kunstschooldag(en).
Aan deze Kunstschooldag[en] 2018 hebben 61 kunstinstellingen
deelgenomen en hun gebouw open gezet voor de achtste groepers van de
Amsterdamse basisscholen. Nieuw dit jaar was de uitbreiding met
verschillende locaties van de OBA Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Op één dag krijgen deze leerlingen en hun begeleiders een programma
aangeboden van drie verschillende onderdelen.
Het doel is een echte kennismaking met het Amsterdamse kunstleven en
doordat zij allemaal drie verschillende kunstinstellingen bezoeken en vaak
dus ook drie verschillende kunstdisciplines, kunnen zij zelf bepalen wat zij
waarderen of niet.
Het vervoer van en naar de binnenstad vindt plaats met het gewone
openbare vervoer. Alle deelnemers krijgen van ons een speciale dagkaart,
die wij met korting kopen bij het GVB.
Ook dit is een educatief onderdeel van de kunstschooldag[en].
Heel veel leerlingen hebben nog nooit gereisd met het Amsterdamse
Openbaar Vervoer en zullen dat wel gaan doen als ze volgend jaar naar het
Voortgezet Onderwijs gaan dat verdeeld zit over de hele stad en niet
buurtgericht is zoals het basisonderwijs.
DEELNAME
Totaal aantal groepen
Aantal deelnemende scholen
Aantal scholen buiten Amsterdam
Totaal leerlingen
Totaal aantal leerkrachten en overige begeleiders
Totaal aantal leerlingen + begeleiders
Aantal voorstellingen, concerten en museumbezoeken
Aantal deelnemende kunstinstellingen

2018
464
160
3
5383
765
6148
210
56

Inschrijven
Inschrijven op de kunstschooldag[en] kan sinds een paar jaar ook via het
Internet: www.kunstschooldag.nl Hierop staat ook het hele programma van
de Kunstschooldag[en].
De Kunstschooldag[en] is nog steeds het grootste Kunsteducatie evenement
ter wereld op twee dagen.
Doelstelling wereldklasse in de kunsteducatie is zeker bereikt.
Internationaal trekt het de aandacht en zijn er verschillende buitenlandse
delegaties langs geweest o.a. uit Frankrijk, België, Zweden en China.
In Zweden zijn ze in 2015 gestart met een Zweedse versie op het eiland
Gotland (in de Baltische Zee)met de titel Arts School Day.
De Kunstschooldag[en] is een belangrijk podium voor talentontwikkeling voor
jonge artiesten. Voor velen is de Kunstschooldag[en] de afgelopen jaren een
springplank geweest voor een professionele carrière.
Er is een structurele samenwerking opgezet met de kunstvakopleidingen van
het Conservatorium van Amsterdam, de Hogeschool van de Kunst
Amsterdam en Pact+ van het ROC van Amsterdam.
Ook is de Kunstschooldag[en] voorloper in de Amsterdamse Kunsten met de
mogelijkheid van scannen met de QR code op je Smart Phone van alle
verschillende programma’s en kunstinstellingen.
De financiële basis heeft natuurlijk wel alle aandacht nodig.
De subsidiering vanuit de stadsdeelraden is er niet meer door het opheffen
van de kunst budgeten bij de deelraden.
Fondsen willen niet structureel projecten ondersteunen. De bijdrage vanuit de
scholen is wel bijna het maximum wat wij kunnen vragen.
Wij hopen wel dat het aantal deelnemende scholen zal stijgen. We gaan de
komende jaren ook kijken of scholen buur gemeenten willen meedoen.
De Kunstschooldag[en] zal in 2019 plaats vinden op donderdag 28
en vrijdag 29 maart 2019.

Matchpoint Cultuureducatie
De stichting JAM blijft een vraagbaak voor het onderwijs, zowel basis als
voortgezet, op het gebied van kunsteducatie en het organiseren van allerlei
activiteiten op school maar ook in theaters en concertzalen.
In 2017 hebben wij voor het eerst, in samenwerking met de stichting
Veteranen, twee bijzondere interactieve concerten verzorgd van The Battle in
het DeLaMar Theater. Deze samenwerking zal in 2019 worden gecontinueerd
met een nieuw project in DeLaMar.

Amsterdam Urban Dance Company
Dit is de naam voor een groot aantal van onze succesvolle dansproducties
die wij produceren met jonge talentvolle dansers, zowel in opleiding als
afgestudeerd.
Produkties zoals African Urban Dance Show, Amsterdam Carribean Dance
Show, Impact 2013, Amsterdam Urban Dance Show zijn de grote shows, die
o.a. in Koninklijk theater Carré, De Meervaart en DeLaMar theater werden
opgevoerd.
Maar er zijn ook diverse kleinere producties, waarmee we optredens
verzorgen op scholen, kleinere theaters en op festivals.
Amsterdam Urban Dance Company is o.a. een langdurige samenwerking
met het MOBO dans Pact+ van het ROC van Amsterdam, verschillende
jonge talentvolle dansgroepen en de stichting JAM.
Ook zullen we doorgaan met jonge afgestudeerde professionele dansers
diverse producties gaan opzetten, zowel voor het onderwijs, als kleine zalen.
Verschillende groepen maken onderdeel uit van de programmering van de
Kunstschooldag[en].
Schoolvoorstellingen
In het winterseizoen 2017/2018 en de herfst 2018 hebben wij twee
verschillende voorstellingen gebracht op diverse basis en voortgezet
onderwijs scholen in de regio Amsterdam.
De 1e productie was het thema “Carrière”.
De 2e productie door 13 jonge dansers had als titel “Gelukszoekers”.
Deze laatste productie loopt door tot en met februari 2019 en zal ook worden
geprogrammeerd op de Kunstschooldag[en] 2019 in DeLaMar.
Scholen zijn zeer enthousiast.
Voorstellingen theater Dansmakers aan het IJ
In dit theater aan het IJ in Amsterdam Noord hebben wij gedurende drie
avonden in mei zes kleine dansproducties gemaakt onder de titel
MINI’S DANCE SHOW

Dit waren de eindproducties van de 3e jaars studenten van de MBO Dans van
Pact+ van het ROC van Amsterdam.
In 2019 zullen we de mini produkties uitbrengen in het OBA Theater in april.
Basisschool de Punt
Hier hebben wij voor de tweede maal het schooljaar afgesloten met

workshops dans voor alle kinderen van groep 1 tot en met groep 7 en
afgesloten met een spetterend optreden op de laatste schooldag op het
schoolplein met alle kinderen (800).

CHINA PROJECTEN
In 2018 wij in het OBA theater een bijzonder concert georganiseerd van een
traditioneel Chinees Jasmine Music Ensemble op Chinese instrumenten en
met diverse solisten. We hebben diverse ontmoetingen gehad met onze
Chinese partners (CFLAC China Federation of Literary and Art Circle

In 2019 zullen wij met de Big Band Miss Jones act de préséance geven op
het CFLAC festival in Inner Mongolië.

Jeunesses Musicales International (JMI) /
Jeugd en Muziek Holland JM Holland
De stichting JAM is in 1949 opgericht als afdeling Amsterdam van de
landelijke vereniging Jeugd en Muziek Nederland, wat weer onderdeel
uitmaakte van het Internationale netwerk van Jeunesses Musicales
International JMI.
Na opheffing van de vereniging Jeugd en Muziek Nederland is JAM tot op de
dag van vandaag altijd actief gebleven binnen het netwerk JMI.
In 2005 is JAM gevraagd om als officiële Nederlandse partner voor JMI te
gaan opereren.
Onder de titel Jeugd en Muziek Holland hebben wij sinds 2006 diverse
landelijke muziek activiteiten ontplooid. Eind 2007 is er door de stichting JAM
een speciale stichting voor Jeugd en Muziek Holland opgericht en wij
proberen verschillende internationale activiteiten te ondersteunen.
Zoals de uitwisselingen met Jeugd en Muziek China (Chinese Music
Assocation) en CFLAC.
Rob van Waaijen is in 2016 herkozen voor drie jaar als treasurer
(penningmeester) van Jeunesses Musicales International op het jaarlijkse
congres in Italië.
Hij is tevens President van de JMI Foundation in Brussel, bestuurslid van de
stichting World Youth Choir (dit koor heeft opgetreden tijdens de uitreiking
van de NOBEL Vredesprijs in Oslo) .
www.jmi.net en www.jeugdenmuziek.nl

Stichting Music Crossroads International (MCI)
Deze Nederlandse stichting is de verzelfstandiging van een van de
activiteiten georganiseerd door JMI.
Het bestond uit het organiseren van muziekfestivals voor jongeren in vijf
Afrikaanse landen: Tanzania, Zambia, Malawi, Mozambique en Zimbabwe.
Sinds enkele jaren hebben wij de activiteiten verdiept en in drie landen:
Malawi, Mozambique en Zimbabwe, Music Academies geïntroduceerd.
Een opleiding voor jonge muzikanten, met een heel opleidingsprogramma,
met docenten uit Afrika en de rest van de wereld.
In ieder land is een eigen juridische organisatie met een kleine staf.
MCI heeft een kleine staf in Europa (België) en het formele adres is bij de
stichting JAM.
Rob van Waaijen is president van deze stichting.
Het programma wordt nu al gedurende enkele jaren financieel ondersteund
door het Ministerie van Foreign Affairs van het Koninkrijk Noorwegen en
vanaf 2016 ook door de European Commission (Directorate-General for
Education, Youth, Sport and Culture) en diverse internationale sponsoren.

OUDEREN SONGFESTIVAL
2018

Info@ouderensongfestival.nl
www.ouderensongfestival.nl

Ouderen Songfestival
Het Ouderen Songfestival is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een
groots evenement met: voorronden door het hele land , 2 halve finales in
theaters en tot slot de Grande Finale in Het DeLaMar Theater in Amsterdam.
Ruim honderdvijftig kandidaten boven de 55 jaar hebben in de voorronde
gestreden om een plaats in de halve finales en uiteindelijk voor een plaats in
de finale. Zij werden begeleid door een groot combo onder leiding van onze
artistiek leider Kees van Zantwijk.

VOORRONDES 2018
Aanvang alle voorrondes 14.00 uur en de toegang is gratis
zondag 2 september Leo Polakhuis
Saaftingestraat 8, 1069 BW Amsterdam
donderdag 6 september De Roode Bioscoop
Haarlemmerplein 7, 1013 HP Amsterdam
donderdag 13 september Het Mennistenerf
H. Gerhardstraat 77, 1502 CC Zaandam
donderdag 20 september Evean Twiskehuis
Watermanstraat 2, 1033 AN Amsterdam
zondag 7 oktober Vrijdag Concertzaal
Sint Jansstraat 7, 9712 JM Groningen
donderdag 11 oktober Jaap van Praaghuis
Rietgorsplein 1, 1444 TA Purmerend
zondag 14 oktober Sint Jan Baptist
Neerstraat 1, 6071 JJ Swalmen
donderdag 18 oktober Leppehiem
Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
zondag 21 oktober Verpleeghuis De Venser
Berthold Brechtstraat 1, 1102 RA Amsterdam
donderdag 25 oktober Rietveld Theater
Rietveld 49, 2611 LH Delft
Halve Finales 2018
Na alle tien voorrondes volgen de twee halve finales. Deze vonden plaats in
theaters, in Houten (theater Aan de Slinger) op zondag 15 oktober en in
Heerenveen (Posthuis Theater) op zondag 22 oktober. Toegangsprijs 10
euro. Door naar de twee halve finales waren maar liefst 34 kandidaten.
Bij de halve finales worden de deelnemers begeleid door het Ouderen
Songfestival Combo onder leiding van onze artistiek leider Kees van Zantwijk.
De presentatie van deze twee halve finales was in handen van Ruud Douma.
zondag 4 november 2018 | aanvang 14.00 uur
Theater Aan de Slinger Houten
Presentatie Ruud Douma
Ouderen Songfestival Combo
Kees van Zantwijk artistiek leider | pianist
Paul Mulder contrabas | basgitaar
Pieter Slijkoord saxen | klarinet
André van Damme drums

zondag 11 november 2018 | aanvang 14.00 uur
Posthuis Theater Heerenveen
Presentatie Ruud Douma
Ouderen Songfestival Combo
Kees van Zantwijk artistiek leider | pianist
Paul Mulder contrabas | basgitaar
Pieter Slijkoord saxen | klarinet
Jeroen Molenaar drums
Grande Finales Ouderen Songfestival 2018 DeLaMar theater
Op zaterdag 8 december vond de Grande Finale van het Ouderen
Songfestival plaats in de Mary Dresselhuis zaal van DeLaMar Theater in
Amsterdam. Een maand van tevoren startte de voorverkoop. In de dagen
voorafgaande aan de ‘Grande finale’ was er een generale repetitie met het
Ouderen Songfestival Orkest en alle deelnemers.
Op de dag van de ‘Grande Finale’ was er in de ochtend een uitgebreide
muzikale doorloop en werd er nog geoefend. De zestien deelnemer konden
dan ook uitgebreid kennismaken met het backstage gedeelte van het theater
en de beste manier om van hun kleedkamers naar het podium toe te komen.
Waarna om twee uur de ‘Grande finale’ van start ging.
De Grande Finale werd gepresenteerd door Dolly Bellefleur.
De deskundige jury, onder leiding van Joost Nuissl en Ben Lansink, heeft de
drie winnaars aangewezen en met een korte jury verantwoording bekend
gemaakt.

Jury
Joost Nuissl | juryvoorzitter
Ben Lansink | technisch juryvoorzitter
Hedy d’Ancona verhinderd
Annemarie Reitsma
Graziëlla Hunsel Rivero
Hans Duijf
Frank Wentink
Dick van den Heuvel

Winnaars Ouderen Songfestival 2018

Vakjuryprijs
1e Bob Bullee
2e Machteld van der Gaag
3e Dries van der Heijden
Internetprijs
Machteld van der Gaag
Hans Martinusse | Amsterdamprijs publieksprijs
Dries van der Heijden

Presentatie Dolly Bellefleur Ouderen Songfestival 2018

Ouderen Songfestival Orkest

Kees van Zantwijk artistiek leider | pianist
Paul Mulder contrabas | basgitaar
Pieter Slijkoord saxen | klarinet
André van Damme drums
Nando van Westrienen trompet
Angelo Toorré gitaar
Marieke de Bruijn viool
Jos Teeken cello

Grande Finalisten Ouderen Songfestival 2018

1. Machteld van der Gaag

Bruxelles
[Jacques Brel]

2. Peter de Graaf

O mooie Westertoren
[M.S. Whitehood]

3. Ingejan Hölslag

Con te partirò
[Francesco Sartori / Lucio Quarantotto]

4. Inna van der Velde-Tishchenko

Gandzia | Oekraiens lied
[arr. Nandenenko]

5. Bill Monsour

Love Story
[Francis Lai / Carl Sigman]

6. Klaas Landman

Weet je nog wel die avond in de regen
[Jack Bulterman]

7. Elly Spruyt

Lately
[Stevie Wonder]

8. Berry Reijnen

Wie Gott will | uit de operette Boccaccio
[Franz von Suppé / Camillo Walzel / Richard
Genée]

9. John Spoel

Leven lukt me niet met jou
[J. van Raaijen]

10. Wil Tifres

Sapphische Ode
[Johannes Brahms / Hans Schmidt]

11. Jack Cross

I’ll never fall in love again
[Lonnie Donegan / Jimmy Currie]

12. Francine Scharrenberg

Mon coeur s’ouvre à ta voix | uit de opera
Samson et Delila
[Camille Saint-Saëns / Ferdinand Lemaire]

13. Bob Bullee

Hey look, no crying
[Susan Birkenhead / Jule Styne]

14. Coby Spierings

Padam Padam
[Norbert Glanzberg / Henri Contet]

15. Dries van der Heijden

Gethsemane | uit de musical Jesus Christ
Superstar
[Andrew Lloyd Webber / Tim Rice]

16. Viviane Dumollard

For me … Formidable
[Charles Aznavour]

Het doel is om te laten zien dat er bijzonder veel talent leeft onder de ouderen
en dat zij niet stil zitten na een arbeidsloopbaan. Er is van de finale een
televisieregistratie gemaakt. Ook wordt er door diverse landelijke
televisiezenders aandacht besteed aan het Ouderen Songfestival.
Informatie is er o.a. via de speciale website: www.ouderensongfestival.nl
Voor het Ouderen Songfestival wordt door ons samengewerkt met radio en
televisie Noord-Holland, DeLaMar theater, verzorgingshuizen en diverse
organisaties voor ouderen.
Een aantal finalisten van het Ouderen Songfestival verzorgt daarnaast
diverse optredens. In 2018 konden wij dankzij een subsidie van de
Gemeente Amsterdam 25 concerten geven onder de titel Tour de Chant OSF
2018 op diverse locaties door heel Amsterdam.

Het Ouderen Songfestival wordt structureel gesubsidieerd de Gemeente
Amsterdam (Dienst Zorg en Samenleven) .
Structureel worden wij nadrukkelijk financieel ondersteund door Aan de
Amstel Evenementen en Produkties BV.
Wij zijn in 2018 ondersteund door het RCOAK, het Sluyterman van Loo
fonds, DeLaMar Theater Amsterdam, B&D, Posthuistheater Heerenveen en
Theater aan de Slinger in Houten.
De Grande Finale werd voor de 4e maal live gestreamd, zodat op diverse
locaties ouderen konden meegenieten.
In 2019 zal de 28ste editie plaats vinden, met wederom de Grande Finale in
de Mary Dreselhuiszaal van het DeLaMar Theater in Amsterdam.

PERSONEEL & MEDEWERKERS & BESTUUR
STICHTING JAM
De stichting JAM is een culturele organisatie en rechtsopvolger van de
vereniging Jeugd en Muziek Amsterdam (opgericht in1949).
Al sinds 1995 zijn wij een cultureel ondernemer en worden wij tot op heden
niet meer structureel gesubsidieerd voor onze exploitatie.
Wel worden wij gesubsidieerd voor activiteiten en projecten door de
Gemeente Amsterdam voor onze activiteiten, naast de bijdragen uit fondsen,
sponsoring, recettes en donaties.
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de culturele
participaties, in het bijzondere die van de bewoners van Amsterdam en
omgeving.

ANBI
Door de Belastingdienst zijn wij aangewezen als Algemeen Nut Beogende
Instelling – cultuur (ANBI cultuur). Hierdoor is het fiscaal zeer aantrekkelijk
om ons financieel te ondersteunen voor onze activiteiten.

LEERBEDRIJF
De stichting JAM is een erkend leerbedrijf, waardoor alle stagiaires bij ons
kunnen werken, zowel in de organisatie als op en rondom podia,.

CODE CULTURAL GOVERNANCE
De stichting volgt de Code Cultural Governance.
Wat hierin staat was al een vanzelfsprekendheid voor de stichting JAM en
haar functioneren in het verleden.
Wij volgen het model bestuur + directeur.
Met ingang van 1 januari 2013 is er rooster van aftreden ingegaan voor de
bestuursleden. De termijn is dan 3 jaren geworden, met de mogelijkheid van
herbenoeming van 2 maal 3 jaar (maximaal 9 jaren).
Er is een aftreedschema opgesteld waarbij niet het gehele bestuur tegelijk zal
aftreden.

SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2018

Voorzitter: Dr. Harry van Zon (tot 31 december 2019 3e termijn)
Secretaris: Roel Steinvoorte (tot 31 december 2020) 3e termijn)
Penningmeester: Richard Lancee (tot 1 februari2021) 1e termijn)
Lid: Drs. Ada Wildekamp (tot 31 december 2019 (3e termijn)
Directeur/bestuurder: Rob van Waaijen
Er is separaat een financieel rapport 2018 van de stichting JAM beschikbaar.

PERSONEEL & MEDEWERKERS
& VASTE VRIJWILLIGERS
De stichting heeft een aantal medewerkers op factuurbasis.
MEDEWERKERS
Rob van Waaijen – directeur/bestuurder
Marian Dors – projectmedewerker matchpoint en kunsteducatie
Adil Kengen – webmaster
Stephan Meijne – free lance lichttechniek
Eric Treure – free lance vormgeving
Kees van Zantwijk – artistiek leider Ouderen Songfestival
Olivier Jansen – video
Huub Zeeman - fotografie
Johan Slot - loonadministratie & administratie
Willemijn Ploem - vrijwilliger Fotografie en tekstredacteur
Roy Hartsuiker – projecten Amsterdam Urban Dance Company
Ben Lansink – vrijwilliger Ouderen Songfestival (juryvoorzitter)
Tom Welter - vrijwilliger IT
Evert van de Wissel – vrijwilliger Ouderen Songfestival en
Kunstschooldag[en]
Marion Luitjes – vrijwilliger Ouderen Songfestival
Roel Steinvoorte – vrijwilliger
Wendelien Vinkenoog - vrijwilliger
Arno Narain – vrijwilliger Techniek Ouderen Songfestival
Maarten Hietbrink – vrijwilliger audio visueel
Marisa Looman – stagiaire o.a. Ouderen Songfestival / Kunstschooldag[en]

