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Voorwoord

Introduction

Een kind dat leert fietsen, ontdekt al snel dat het juist door te
bewegen in evenwicht blijft. Een mooie metafoor voor de kracht die
kunst in zich heeft: kunst beweegt! Het gezamenlijk werken aan een
creatief proces of een kunstproductie brengt mensen in beweging.
Of dit nu theater, zang, dans of een andere uiting is, kunst is in staat
om unieke verbindingen te leggen tussen groepen mensen. Net
zoals met leren fietsen, zorgt juist die beweging in veel gevallen voor
balans in de levens van de deelnemers. In de dagelijkse praktijk van
het Oranje Fonds weten we al langer dat kunst beweegt. Niet alleen
door mensen in vervoering te brengen, maar vooral ook als middel
om unieke verbindingen te leggen. Kunst brengt mensen samen. Je
leert elkaar op een andere manier kennen én leert tegelijkertijd veel
van elkaar. Kunst kan zo een uitermate sterk middel zijn tot meer
samenhang tussen verschillende groepen mensen.

Children who learn to ride a bicycle soon discover that they can keep their balance through motion. This
is a nice metaphor for the force of art: art moves! Working together in a creative process or realising an
artistic product sets people in motion. Whether through singing, dancing, visual art or any other form of
expression, art is capable of forging unique connections between people and groups of people.
Just as in learning to ride a bicycle, this motion often brings the lives of the participants in balance. Over
the years, the daily practice of the Oranje Fonds has taught us that art moves. Not only by moving people
emotionally, but specifically also as a tool for forging unique connections. Art brings people together. It is
an opportunity to get to know each other in a different way and at the same time learn from each other.
Art can be a very powerful instrument in uniting different groups of people.
In 2011, we were thrilled to give our annual award ‘Appeltje van Oranje’ to ZID Theater. Meanwhile, they
have been participating in our Oranje Fonds Growth Programma, with the goal of applying their work
method in other settings. The moving force of art is thus given space to bring together people everywhere.

Ronald van der Giessen
Directeur Oranje Fonds

Oranje Fonds is an endowment foundation and
the largest in the area of social welfare in the Netherlands
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May this publication inspire you to discover that force for yourself.
Ronald van der Giessen
Director of the Oranje Fonds

5

Wij mochten in 2011 een Appeltje van Oranje, onze jaarlijkse prijs, uitreiken aan het ZID Theater.
En inmiddels draaien ze al weer even mee in ons Oranje Fonds Groeiprogramma, om de methodiek
ook op andere plekken in te zetten. Die bewegende kracht van kunst krijgt zo de ruimte om overal
mensen samen te brengen. Laat deze publicatie voor u een inspiratie zijn om die kracht ook te
ontdekken.

Voor onze theatervrienden en grote voorbeelden

To our theatre friends and great examples

Dragan Klaić en Eugenio Barba

Dragan Klaić and Eugenio Barba

Dit boek had er niet kunnen komen zonder alle mensen die zich bij ZID Theater actief hebben ingezet in
deze afgelopen 22 jaar. Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen, die stuk voor stuk hun
sporen bij ZID hebben achtergelaten.

This book could never have been published without all the people who have been actively involved in ZID
Theater over the past 22 years. We wish to thank all of you for your contributions, the results of which
can still be traced in ZID today.

Verder onze speciale dank aan de journaliste Shirley Brandeis, die dit avontuur van interviewen op zich
wilde nemen, en wat tot al deze spannende persoonlijke verhalen over ZID heeft geleid. Dank ook aan
alle geïnterviewden voor jullie betrokken bijdragen. Aan alle fotografen van wie foto’s in het boek zijn
opgenomen. En bij voorbaat excuses als we iemand over het hoofd hebben gezien. De uitgever Jan van
Zijp, voor zijn vertrouwen van meet af aan dat het met dit project goed zou komen en zijn geduld en
begrip. Speciale dank ook aan onze ex-collega Fenna Vlekke, die van af het begin bij dit project betrokken
was en aan Alinde Hoeksma, Marieke Lucas en Marjanne van der Molen die aan het boek hebben
meegewerkt. De vertaler Leo Reijnen en vriendin en schrijfster Abi Basch, voor hun bijdragen. En
natuurlijk ons huidige bestuur, voorzitter Tatjana Coric, penningmeester Alice Leek en secretaris
Wendy Ripassa, voor jullie steun te allen tijde.

Our special thanks to journalist Shirley Brandeis, who took it upon herself to do all these interviews,
resulting in all these exciting personal stories about ZID. And thanks to all the interviewees for their
heartfelt contributions and to all the photographers whose images are part of this publication. We
apologise beforehand to anyone we may have overlooked.
We thank publisher Jan van Zijp, who had faith in the project from day one, for his patience and
understanding. Special thanks also to our former colleague Fenna Vlekke, who was involved from the
beginning and to Alinde Hoeksma, Marieke Lucas and Marjanne van der Molen who helped
produce the book; and to translator Leo Reijnen and our friend and writer Abi Basch, for their
contributions. And of course to our present board, chairwoman Tatjana Coric, treasurer Alice Leek
and secretary Wendy Ripassa for their never wavering support.

En dan natuurlijk dank aan alle familieleden van Karolina en Sebo, die ons al deze jaren geduldig
hebben gesteund en steeds een trouw publiek zijn geweest. Ook dank aan onze dochter Lara, die
van jongs af aan onverschrokken in dit avontuur heeft meegedaan en als een professionele actrice vele
mooie podium- en zangpresentaties heeft neergezet, ondanks dat ze pas 12 jaar is.

Then of course we have to thank all of Karolina and Sebo’s family members who have supported
us patiently all these years and have always been our most faithful audience. Thanks also to our
daughter Lara, who has fearlessly participated in this adventure from a very young age and has already
given many fine stage and singing performances, despite the fact that she is now still only twelve.

Ook willen we alle onze financiers bedanken, zonder jullie vertrouwen en ondersteuning was ons werk
nooit gerealiseerd.
Alle donateurs, dank dat jullie dit boek hebben mogelijk gemaakt.

Who wish to thank all our financial backers; without your belief and support we could never have realised
our work.
To all those who donated money for his book: thanks for making it possible.

Tot slot gaat onze bijzondere dank uit naar het Oranje Fonds dat ons waardering en vertrouwen heeft
geschonken door het toekennen van het Appeltje van Oranje in 2011 en ons in 2013 heeft opgenomen in
het driejarige Groeiprogramma, dat voor de nieuwe ontwikkeling van ZID heeft gezorgd.

Finally, our very special thanks to the Oranje Fonds, for giving us their appreciation and trust by awarding
us the Appeltje van Oranje in 2011 and for including us in their three-year Growth Programme, which has
been so influential in ZID’s new development.

Jullie allemaal zijn onderdeel van de ZID-community, die blijft groeien. Daarvoor hartelijk dank.

All of you are part of the ZID community, which is still growing. Thank you so much for that.

Karolina Spaić en Sebo Bakker

Karolina Spaić and Sebo Bakker
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With thanks to
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Met dank aan

Verleden is nu

Droomstad

Past is present

Dream City

Demolition we like to see!

Het in Amsterdam gevestigde ZID Theater is een voorbeeld van hoe kunst en cultuur mensen kunnen
verbinden. Het organiseert projecten voor buurtbewoners die hun creativiteit willen ontwikkelen
en willen leren om hun talenten in te zetten voor wijk en stad. Zij doen dit door met en voor andere
buurtbewoners culturele activiteiten te ontplooien: van buurthuis tot Stadsschouwburg.

Amsterdam-West’s ZID Theater is a fine example of how art and culture can connect people. ZID organises
projects for residents who wish to develop their creativity and learn how to use their talents to improve
their neighbourhood and city by deploying cultural activities with and on behalf of other residents: from
community centre to Stadsschouwburg.

Van culturele organisaties vraagt Amsterdam talentontwikkeling, cultureel ondernemerschap en het
aantrekken van nieuw publiek. Het ZID Theater onder leiding van Karolina Spaić en Sebo Bakker doet
precies dat. In Amsterdamse wijken, buiten de ring, maar ook internationaal in samenwerking met
culturele partners in Marokko en Verenigde Staten, slecht het ZID Theater muren tussen mensen. Wat je
noemt het betere sloopwerk!

Amsterdam asks of cultural organisations that they engage in talent development, cultural entrepreneurship and drawing new audiences. ZID Theater is doing exactly that, under the leadership of Karolina
Spaić and Sebo Bakker. In the neighbourhoods of Amsterdam, but also beyond the ring road, and even
internationally in collaborative projects with cultural partners in Morocco and the United States, ZID is
tearing down the walls between people. The kind of demolition we like to see!

Mr. E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam

Mr. E.E. van der Laan
Mayor of Amsterdam
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Het betere sloopwerk!

Muren breken en deuren openen - Erica Smits
10 jaar ZID Theater in Amsterdam-West
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De rijkdom laten zien

“Ik heb vaak voorstellingen gemaakt met leeftijdsgenoten”, vertelt Karolina. “Dan krijg je een zekere
uniformiteit, omdat we allemaal ongeveer hetzelfde doen en denken. Dat is geen stem van de wereld.”
Het werken met mensen van verschillende leeftijden en culturen is dan ook écht een meerwaarde. “Je
hoort verhalen die je anders nooit zou horen”, legt Karolina uit. “En doordat we zo intensief met elkaar
samenwerken, leer je een andere cultuur op een diepere laag kennen. Je gaat verder dan het cliché.” En
dat levert volgens Karolina en Sebo een enorme rijkdom op. Karolina: “Gek eigenlijk dat we in Nederland
nooit kijken naar de rijkdom van al die verschillende culturen in onze samenleving. We zien alleen de
tekortkomingen. Iemand spreekt misschien niet perfect Nederlands, maar wel perfect Arabisch. Die
rijkdom kunnen we nog veel meer verkennen. En wij zitten bovenop die bron.” Het community theater
levert niet alleen Karolina en Sebo inspiratie op: de theatermakers hopen ook juist de deelnemers iets
te kunnen bieden. Sebo: “We zijn gevestigd in een wijk waar mensen niet bezig zijn met zelfreflectie,
maar met overleven. Hier is niemand die vraagt wie je eigenlijk echt bent. Doordat wij dat wel vragen
en ook echt luisteren, zet je als het ware een deur open bij iemand.” Door vervolgens samen aan een
voorstelling te werken, geef je mensen een stem. Ze worden gehoord. Dat maakt mensen sterker en die
empowerment werkt door in het gezin, in de straat, in de wijk en uiteindelijk in de stad. Het zijn misschien
maar heel kleine stapjes die je zet, maar die kleine stapjes zijn wel het begin van vooruitgang. Sebo: “Dat
is de schoonheid van community art.”

Hyra Psathas, Dizz Kids: Ik heb meegedaan aan het project ‘Later als ik groot ben’. In dit

Mooie herinneringen

Sebo en Karolina hebben mooie herinneringen te over aan die tien jaar in Amsterdam-West. Zoals de
voorstelling Zoet & Zout (2008/2009), een ontmoeting met verschillende culinaire culturen. Sebo kijkt
er met veel plezier op terug. “Het letterlijke kijkje in elkaars keuken, het proeven van een cultuur, het
overschrijden van grenzen en het luisteren naar al die verhalen, dat was een unieke ervaring. Veel van
de mensen die hun verhalen deelden met ons, waren zo open en trots, dat ze uiteindelijk zijn gaan mee
doen aan de voorstelling. Voor ons was dat een belangrijk keerpunt: de eerste keer dat we een échte
community-voorstelling maakten.” Een ander belangrijk keerpunt en dierbare voorstelling, vindt Karolina
DeRussenNU. In het kader van een samenwerking met Toneelgroep Amsterdam, stortte ZID Theater zich
in het werk van Tsjechov. Dat ging niet zonder slag of stoot. Karolina: “Ik had daarvoor nooit gedacht
dat ik met community art ook echt voorstellingen zou maken. Ik wilde mijn spelers vrijheid geven in
plaats van ze krampachtig een repertoiretekst opdringen. Hun kwaliteit zit daar namelijk niet, maar in
hun authenticiteit. Bovendien sluit Tsjechov totaal niet aan bij het leven van de mensen met wie wij
werken. De personages van Tsjechov zijn stinkend rijk, maar toch depressief. Dat gaat er bij deze mensen,
die na alles wat zij hebben doorstaan, gewoon doorgaan, er simpelweg niet in. Toch hebben we
het gedaan, maar wel op onze eigen ZID-wijze.” Die ‘eigen ZID-wijze’ werd in 2011 beloond met
het Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds, een prijs die wordt uitgereikt aan initiatieven die
zich inzetten voor een leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samenhang
tussen verschillende groepen.
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Tijdens de première van ‘Van de werelddaken’, de jubileumvoorstelling van ZID Theater, is de zaal van
Podium Mozaïek barstensvol. Alle stoelen zijn gevuld met mensen van de meest uiteenlopende leeftijden,
culturen en talen. Minstens net zo kleurrijk zijn de mensen op het podium; merendeels buurtbewoners uit
Amsterdam-West in een feestelijke voorstelling over politiek, Shakespeare en salsa.
De oorsprong van ZID Theater ligt eigenlijk al het Servië van 1981 toen Karolina Spaić zich met een aantal
andere jongeren afsplitste van de jeugdtheaterschool om hun eigen voorstellingen te maken. Met die
voorstellingen wilden ze de wand tussen spelers en publiek doorbreken. Ze speelden op straat, in trams
en in theaters. Blijkbaar raakten ze een gevoelige snaar, want in korte tijd werden ze uitgenodigd op
allerlei internationale festivals.
Karolina ging naar de regieopleiding, maar het vooruitzicht om repertoiretheater te moeten maken
bij een groot gezelschap stond haar tegen. Ze vertrok naar Utrecht om de Akademie voor Expressie te
volgen. Daar kreeg ze de kans om haar eigen theatertaal te ontwikkelen. Vlak na de opleiding kwam ze
tijdens een auditie acteur Sebo Bakker tegen. De vonk sloeg over (artistiek én privé) en sindsdien vormen
ze samen ZID Theater. In eerste instantie bestond het werk van ZID Theater met name uit locatietheater
waarmee ze de hele wereld over reisden en uit jeugdtheatervoorstellingen door heel Nederland.
Na de nodige omzwervingen belandden ze met hun repetitieruimte en atelier in een oude gymzaal
in Amsterdam-West. “We werden nieuwsgierig naar de buurt”, vertelt Karolina. “We gingen
samenwerken met scholen, speelden onze voorstellingen, maar we wilden ook iets doen voor de
mensen die hier wonen, zoals workshops en ZID Mixt Zondagen.” Sebo vult aan: “Wat wij deden viel
hier blijkbaar op z’n plek. Er was hier geen theater, maar wel een grote behoefte aan mensen die
konden luisteren en die de muur tussen mensen en culturen konden doorbreken. Dat waren wij.”

De toekomst voor ZID Theater ligt nog wijd open. Er zijn ideeën voor een community-film, er
zijn dromen over het verder ontwikkelen van ‘ZID-satellieten’ in heel Nederland, er zijn artistieke
vragen om uit te werken. Maar vooral is er de hoop om het effect van ZID Theater in AmsterdamWest, in alle generaties en alle culturen in heel Nederland en daarbuiten verder te zien groeien.

Erica Smits
Erica studeerde Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 rondde zij haar
MA Dramaturgie af. Binnen haar studie had zij een bijzondere interesse voor mime en beeldend
theater. Sindsdien is zij werkzaam als freelance journalist en dramaturg. Ze schrijft onder andere
voor Theatermaker en Theaterkrant en werkt als dramaturg bij PS|theater. Ook zit zij in de VSCD
mimejury. Daarnaast verzorgt ze inleidingen en nagesprekken, schrijft ze mee aan subsidieaanvragen
en beleidsplannen en werkt als marketingmedewerker bij Schouwburg Almere.

bijzondere project heb ik gedanst, gezongen en natuurlijk toneel gespeeld, dingen die ik

ZID Theater ken ik als een zeer betrokken community
theater organisatie die pioniert in de straten, wijken
en zalen in de stad. Hier in Nieuw-West, waar we
een veelheid aan culturen en leeftijden hebben is
het verbinden van mensen en in hun kracht en talent
zetten echt nodig, iets dat goed past in de pionieren en
verbinden-mentaliteit van Nieuw-West. Luisteren naar
bewoners en ze actief laten meedoen met hun talenten
maakt ze zichtbaar en daardoor leren we elkaar beter
begrijpen. Met mooie projecten zoals de Werelddaken in
theater de Meervaart en het Cultuurgidsen programma,
maar ook de krachtige Droomstad tour door Slotermeer
is dit boek een mooie documentatie voor de toekomst.
Achmed Baâdoud
Voorzitter dagelijks bestuur
Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam

Het ZID Theater is sinds 2003 aanwezig in de buurt
en één van de eersten die in Bos en Lommer
is gevestigd. Met hun bijzondere activiteiten
en voorstellingen hebben ze veel mensen uit
de buurt weten te bereiken en bewoners met
verschillende leeftijden en achtergronden weten te
verbinden. Van community art tot cultuureducatie,
talentontwikkeling en minifestivals. ZID is een
gedreven theater-organisatie die verbindt en de
buurt weet op te fleuren.

Since 2003, ZID Theatre has been part
of this neighbourhood, as one of the
first cultural organisations to settle
themselves in the Bos en Lommer
district. With their remarkable
activities and performances they
have reached many people in the
neighbourhood and have been able
to connect residents from various age
groups and cultural backgrounds.

Gerolf Bouwmeester
Voorzitter dagelijks bestuur
Stadsdeel West Amsterdam

Gerolf Bouwmeester
Chairman of the Amsterdam-West
district council’s executive board

I know ZID Theater as a very dedicated community theatre
organisation, a pioneer in the streets, neighbourhoods and
venues of this city. Here in the Nieuw-West district with its
many cultures and people of all age groups, connecting people
and empowering them through their own strength and talent
is a much-needed activity. It fits well with the pioneering and
connecting mentality of Nieuw-West. Listening to local residents
and making them actively participate by deploying their talents
brings them out into the open and helps us to better understand
each other. By documenting wonderful projects such as From the
World’s Rooftops in theatre De Meervaart and the CultureGuides
programme, but also the powerful DreamCity tour of Slotermeer,
this book is a fine source of inspiration for the future.
Achmed Baâdoud
Chairman of the Amsterdam Nieuw-West district council’s
executive board

Walls Fall Down and Doors Open - Erica Smits
10 Years of ZID Theater in Amsterdam-West
At the opening night of From the World’s Rooftops, ZID’s anniversary performance, it is a full house at
Podium Mozaïek. All the seats are taken by an audience consisting of people of all ages, cultures and
languages. The people on stage are just as colourful. They are mostly residents of Amsterdam-West who
take part in a festive performance about politics, Shakespeare and salsa.
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Showing the Riches

‘I have produced many shows with people my own age,’ says Karolina. ‘That leads to a certain
uniformity, as they all do and think roughly the same things. It is not representative of the world.’ Working
with people of different ages and from different cultures really adds value. ‘You hear stories that you
would never hear otherwise,’ Karolina explains. ‘And because we work together so intensely, we learn
about other cultures in a much more profound way. It goes beyond the cliché.’
And that, according to Karolina and Sebo, is a source of riches. Karolina: ‘It is actually quite strange that we
never look at the riches of all these different cultures in our society. We always focus on the shortcomings.
For instance, people may not speak perfect Dutch, but they do speak perfect Arabic. There is still much to
explore about those riches, and we are sitting right at the source.’
Community theatre is not only a source of inspiration to Karolina and Sebo. Both theatre makers hope
they have something to offer the participants in ZID in return. Sebo: ‘We are based in a neighbourhood
where people are more concerned with survival than with self-reflection. Nobody here asks who you
really are. But we do, and because we really listen, it is as if you open a door in people.’ Then, by working
together on a performance, people are given a voice. They are being heard. This makes people stronger
and that empowerment has an effect on the family, on the street, on the neighbourhood and, eventually,
on the city. These are perhaps just very small steps, but these small steps are the start of progress. Sebo:
‘That is the beauty of community art.’

normaal niet zou durven. - Bezoeker: It touched my senses and I felt really home. Wat is

Sebo and Karolina share lots of fine memories of these ten years in Amsterdam-West. For instance, the
production Sweet & Salty (2008/2009), which was an encounter of various culinary cultures. Sebo fondly
remembers: ‘To literally take a peep into each other’s kitchen, to taste a culture, to cross borders and to
listen to all these stories was a unique experience. Many of the people who shared their stories with us were
so open and proud that they ended up participating in the performance. That was an important turning
point for us: it was the first time we had created something that was truly a community performance.’
Another important turning point and a production dear to their hearts was TheRussiansNOW, says
Karolina. For a collaborative project with Toneelgroep Amsterdam, ZID Theater studied the work of
Chekhov. The project was not an easy one. Karolina: ‘I had never before imagined that I would make
actual performances in community art, as I wanted to give my actors freedom instead of forcing a text
on them. Their quality lies not there but in their authenticity. Besides, Chekhov’s world hardly resonates
with the lives of the people we work with. His characters are often filthy rich, but depressed all the same.
And our people, who just go on despite everything they have gone through, simply don’t buy that. We still
pulled it off, but we did it in our own special ZID way.’
In 2011, this ‘special ZID way’ was recognised by the Oranje Fonds, which gave ZID the ‘Apple
of Orange’ Award. This award is given to initiatives that are committed to a better society and
improving social cohesion among various groups.
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ZID Theater’s origin actually goes back to Serbia in 1981, the year when Karolina Spaić, together with
other young people, split off from the youth theatre school to make their own performances. Their idea
was to break down the wall between performers and audience. They performed in the streets, on public
transportation and in theatres. Apparently they struck a chord, as before long they were invited by various
international festivals. Karolina went on to study directing, but the prospect of doing repertory theatre
at some large theatre company didn’t appeal to her and she went to Utrecht to study at the Academy for
Expression. It was there that she had the opportunity to develop her own theatre language. Shortly after
graduating, she met actor Sebo Bakker at an audition. They clicked (both artistically and personally) and
since then the two of them have been ZID Theater. At first ZID’s work consisted mainly of location theatre
(they travelled all over the world) and youth theatre performances throughout the Netherlands.
Finally, they found an old gym in Amsterdam-West that they could use as a rehearsal space and
studio. ‘We became curious about the neighbourhood,’ says Karolina. ‘We worked in schools
and did our performances, but we also wanted to do something for the people who lived here;
workshops and ZID Mixes Sundays.’ Sebo adds: ‘What we did apparently suited the situation.
There was no theatre here, but there was a great need of people who could listen, who could
break through the walls separating people and cultures. That was us.’

Fine Memories

ZID’s future is still wide open. There are ideas to make a community film, dreams about establishing
other ZID ‘satellites’ throughout the Netherlands and there are artistic questions to follow up. But
first and foremost there is the hope to see the effect of ZID Theater in Amsterdam-West grow in
all generations and all cultures in the Netherlands and far beyond.

Erica Smits
Erica studied Theatre Science at the University of Amsterdam. In 2005 she obtained her MA in
Dramaturgy. In her studies she has focused on mime and visual theatre. She has since then worked
as a freelance journalist and theatre maker. She writes for the magazines ‘Theatermaker’ and
‘Theater-krant’ and works as a dramaturge with PS|theater. She sits on the VSCD Mime Jury. She
also does theatrical introductions and discussions, co-writes grant applications and policy plans and
works as a marketing employee at Almere Theater.

thuis zijn? Aan het denken gezet. Bedankt! – Dijana Milošević: The production From the

“ZID geeft deelnemers zin en
zelfvertrouwen om zichtbaar te zijn”

“ZID gives participants the desire and
self-confidence to be discernible”

Ellen Blom

Ellen Blom

Waterscoop

Waterscope

Theater is de Kunst van het Nu - Karolina Spaić
Zoals Ana Tasic, recensent bij de Servische krant Politika, het verwoordde: ‘Theater is de kunst van het nu,
het komt direct voort uit de actuele maatschappelijke realiteit. Als theater een tastbaar maatschappelijk
belang wil hebben, dan moet het sterker en concreter verbonden worden met de tijd waarin het wordt
gemaakt.’ (Politika, 28 september 2014)
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Een creatief web

Met ZID werken we in de kern aan twee dingen door de artistieke kracht en techniek van het theater
in te zetten: aan het verbinden van mensen met elkaar en aan het empowerment van het individu. ZID
is een creatief web dat enorme aantrekkingskracht heeft op allerlei mensen, van verschillende afkomst,
huidskleur, geloof, maatschappelijke status en leeftijd. Bij ZID komt iedereen bij elkaar. Als er acht spelers
in een voorstelling spelen, dan komen ze waarschijnlijk alle acht oorspronkelijk uit een ander land. De
titel van de laatste voorstelling drukt dat ook uit: Van de Werelddaken, het gevoel een wereldburger in
Amsterdam te zijn.

Een ultieme theater droom

In september 2014 vertrokken we met onze laatste voorstelling Van de Werelddaken on Tour, naar
Belgrado, mijn geboortestad, om te spelen op het BITEF Polyfonie festival. Uitgenodigd door Ljubica
Beljanski Ristić, een pionier op het gebied van kunsteducatie en cultuurparticipatie, sinds eind jaren
tachtig. In haar jeugdtheater studio Skozoriste, leerde ik, als kind van 14, alles wat ik later in het theater
zou toepassen. Voor mij was het een reünie met vele vrienden en theatercollega’s en voor Sebo Bakker
was het teruggaan naar de stad waar we vele projecten samen maakten. Voor de spelers van ZID anno
2014, was het een ongelooflijk avontuur. Alles verliep boven verwachting en het leek alsof we drie dagen
ondergedompeld waren in een ultieme theaterdroom. In die korte tijd gebeurde er zo veel en dat maakte
een onuitwisbare indruk op ons allemaal. Vanaf het moment dat we op het vliegveld landden,
waren we een opvallend gezelschap: Anika, Daan, Gokhan, Emmanuel, Lara, Mahmoud, Marieke,
Nanda, Ista, Phoebe, Sebo en ik. Vier professionals, negen buurtacteurs, waarvan twee kinderen,
oorspronkelijk afkomstig uit 7 landen, van 4 continenten. De voorstelling was een poging om de
utopie van de multiculturele samenleving in Nederland te laten zien. Na deze bijzondere ervaring
voelde de groep hechter en heeft weer reislust gekregen. Een belangrijke drijfveer voor ZID in al
deze jaren.
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In deze korte tekst vatte Tasic datgene samen, waar ZID al 22 jaar lang voor staat, een vorm van theater
die direct verbonden is met de mensen en het hier en nu. Van begin af aan, begin jaren negentig, werkend
in de wijken van Amsterdam en Rotterdam, op podia binnen en buiten, en in verschillende landen, zoals
Colombia en Costa Rica, Rusland, Tsjechië, tijdens de oorlog in Servië en Bosnië en verschillende keren
in de Verenigde Staten. Hierin zocht ZID altijd naar een verbinding tussen ‘hoge’ kunst op de festivals
waar we speelden en de gewone mensen. We zochten ze op met straat- en locatievoorstellingen, in de
vluchtelingenkampen, in jongerencentra, op scholen en theateropleidingen, zowel in het buitenland als
in Nederland. We ontdekten namelijk de enorme kracht van theater in het werken met gewone mensen
In 2010 presenteerde ZID zijn werkmethode, die uit dit veldwerk is geboren en die in de loop van de tijd
is uitgekristalliseerd, op een conferentie in New York onder de naam ‘Healing Power of Theatre’. Sinds
2003 is onze thuisbasis de Kolenkitbuurt van Amsterdam, waar we voortdurend aan de slag gaan met
theater voor en door gewone mensen. Van hieruit werken we verder in Amsterdam, Nederland
en de wereld. Woorden en termen zijn vaak ontoereikend en zorgen voor misverstanden. Is het
community theater, community based theater of sociaal-artistieke praktijk? De specialisten die
we hier in het boek aan het woord laten, kunnen dat misschien beter omschrijven. Wij leven dit
theater en voor ons is dit het ‘Theater van het Nu’.

groot belang. Het is geen amateur die een professionele acteur nadoet. Hij/zij wordt er in getraind om
eigen ervaringen en verhalen als vertrekpunt te nemen voor zijn/haar podium presentatie. Soms ontstaan
hierdoor fascinerende artistieke processen, zoals in de repetities van De RussenNU, een productie die
gebaseerd was op de gelijknamige voorstelling van Toneelgroep Amsterdam. Buurtacteurs weigerden
om de personages zelfmoord of moord te laten plegen uit hun gevoel van onmacht en zinloosheid. In de
repetities kwamen discussies op gang die uiteindelijk resulteerden in de oplossing: een feestelijk tweede
deel van de voorstelling, waarin de mensen het heft in eigen hand namen.

Terug naar het begin

Het werkwoord ‘to empower’ betekent ’in staat stellen’. Voor ZID betekent het de mensen hun kracht
terug geven, een universele kracht om zelf te spelen, net zoals ze deden toen ze nog kind waren. Hun
in staat stellen om het spel machtig te worden, en bewust te maken van hun capaciteiten. Niet elke
deelnemer aan de workshops en bijeenkomsten staat uiteindelijk op het podium, maar dat hoeft ook
helemaal niet. Elke deelnemer aan een activiteit van ZID krijgt een rol op het podium van zijn eigen leven,
wordt bewust van zijn (hervonden) creatieve mogelijkheden en ontwikkelt talenten. Diegenen die hierdoor
een fascinatie voor het podium krijgen, kunnen zich binnen ZID verder ontwikkelen als z.g. buurtacteur.
Buurtacteur zijn is veelzijdig, want je bespeelt een hele buurt, op locaties, binnen, buiten, in theaters, op
scholen, straten en markten. En buurtacteurs nemen deze rijkdom aan ervaringen mee naar een grote
artistieke productie die onder andere in de Stadsschouwburg van Amsterdam of op een buitenlands
festival komt te staan. Buurtacteurs spelen bij ZID een hoofdrol in het ‘Theater van het Nu’. Hij/zij is een
schakel tussen het artistieke en de eigen stem van het volk. De authenticiteit van de buurtacteur is van

Toen Sebo en ik in 1992 samen naar het Odin Teatret afreisden in het stadje Holstebro, midden op het
Deense Jutland, ontstond een basis voor de werkmethode, die we later samen zouden ontwikkelen
binnen ZID. Van Odin, dat wordt geleid door regisseur Eugenio Barba, leerden we dat alles uit de acteur
moet komen, alle ‘materiaal’, bewegingspartituren, zang- en stempartituren en de scènes, worden
door de acteur zelf gecreëerd. Een co-creatie tussen de regisseur en de acteurs resulteert uiteindelijk
in een voorstelling. Hiervoor hebben de Odin acteurs een specifieke fysieke techniek en een scala aan
oefeningen ontwikkeld. Het delen van die verantwoordelijkheid in het creatieve proces, en de talloze
technische principes van het spel, hebben we verder op eigen manier ontwikkeld en toegepast in ons
werk, eerst met professionele acteurs en dansers en later met de buurtacteurs. Maar dat is niet alles. De
wereldse benadering van Odin Teatret en de theaterantropologie die daar uit voortkwam, zorgde ervoor
dat theatermakers uit alle werelddelen ideeën met elkaar konden uitwisselen. Hierdoor geïnspireerd
hebben we een eigen ZID-theatertaal
ontwikkeld. Geen taalgebonden theater, maar een artistieke signatuur waarin het fysieke spel, de tekst,
muziek en video gecombineerd kunnen worden tot een allesomvattende gebeurtenis, die geen klassieke
voorstelling is. Met onze voorstellingen creëren we theatrale werelden, met stemmen vanuit verschillende
bronnen. Waarin perfectie en imperfectie hand in hand gaan, zoals in het leven zelf en waarin het publiek
wordt uitgedaagd om zichzelf als een onderdeel van deze bijzondere werelden te beleven.
En zoals Eugenio Barba het samenvatte: ‘De tijd bepaalt de zin en de waarde van onze daden. Maar in
feite is de tijd de anderen, zij die na ons komen. Dat is tegenstrijdig: het theater is de kunst van het heden.’

World’s Rooftops On Tour is a Utopia of ZID’ own choice. – Linda Abdellah: Met Zoet &

Zout hebben we een mooie prijs gewonnen; het Appeltje van Oranje. Koningin Máxima

Buurtacteur in de hoofdrol

Ik heb geleerd, dat je uit een basisstukje wat
je moet oefenen, een fantastisch theaterstuk
kunt maken, dat er veel meer theatertalent in
mij zit dan wat ik had gedacht en hoe ik kan
communiceren op het podium zonder te praten.

I have learned that you can make a wonderful
theatrical piece based on something very basic
that you are practising. I also found that there
was much more theatre talent in me than I
originally thought and I have learned how to
communicate on stage without speaking.

Emmanuel Lucas

Emmanuel Lucas

Als je zo druk bezig bent geweest in het
bedrijfsleven, zoals ik de afgelopen ruim twintig
jaar, dan dender je door zonder nog links en rechts
te kijken. Ik ben twee jaar geleden tot stilstaan
gebracht, waardoor ik weer kon herademen en
om mij heen kijken en observeren. Ik ben enorm
verslaafd geweest aan werken, vond het heerlijk.
Maar zo ontwikkel je niet je andere talenten die
heel diep in jou ook verborgen zitten. Ik ben
binnen gelopen bij het ZID en direct geraakt hoe er
met veel overgave wordt gewerkt met de mensen
uit de wijk, maar ook daar buiten. Ik ben onder
de indruk hoe ZID ook mensen van zelfs buiten
Nederland in contact brengt met de (buurt-)
acteurs. De taal van het theater wordt begrepen
door iedereen die dezelfde passie in z’n hart heeft.
Marieke Lucas

Ik ken ZID Theater al een aantal jaren en nu
speel ik zelf in de nieuwe voorstelling Van de
Werelddaken en dat vind ik erg leuk. Als je
tegen mij zou zeggen dat ik met ZID naar Servië
zou gaan om te spelen en op bezoek te gaan bij
de Nederlandse Ambassade daar, zou ik je niet
geloven. Maar het is echt gebeurd en daar ben
ik trots op.
Nanda Jagdew

Marieke Lucas

If you would have told me that I would go
to Serbia with ZID to perform and visit the
Dutch embassy there, I would not believe
you. But it really happened and I am
proud of that.
Nanda Jagdew

If you have been as busy in the business world as
I have been over the past twenty years, you tend
to just keep going without paying much attention
to anything else. Two years ago, I was brought
to a halt, which gave me a chance to catch my
breath and look around me and observe again. I
was truly addicted to work. I loved to work, but
it is not the way to develop other talents that are
also buried somewhere deep inside you. One day,
I paid a visit to ZID and I was immediately touched
by how committed they were working with people
from the neighbourhood, but also in other places.
I am impressed by how ZID brings even people
from outside the Netherlands in contact with the
neighbourhood actors. The language of theatre is
understood by everyone who has the same passion
in their hearts.

Theatre is the Art of the Now - Karolina Spaić
As Ana Tasić, a critic for the Serbian newspaper Politika said: ‘Theatre is the art of the now, it comes
straight from the current social reality. If theatre is to have a tangible social influence, it must be more
strongly and more concretely connected to the times in which it is made.’ (Politika, 28 September 2014)
With this brief statement, Tasić summarized exactly what ZID has stood for these 22 years: a form of
theatre that is directly connected with people and the here and now. From its very beginnings, in the early
1990s, working in neighbourhoods in Amsterdam and Rotterdam, on indoor and outdoor stages, and in
various countries, such as Colombia and Costa Rica, Russia, the Czech Republic, during the war in Serbia
and Bosnia, and on several occasions in the United States. At the festivals were we performed, ZID was
always looking for a connection between ‘high’ art and ordinary people. We went to them with street
and location performances, in refugee camps, youth centres, schools and at theatre academies both in
the Netherlands and abroad.
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A Creative Web

Basically, by applying the artistic force and techniques of the theatre, we at ZID work at two things:
connecting people and empowering the individual. ZID is a creative web with a strong appeal to all kinds
of people who have a different background, ethnicity, religion, social status and age. At ZID they all come
together. If there are eight performers in a production, chances are that they all originally come from
different countries. This is expressed in the title of our latest production From the World’s Rooftops, the
feeling of being a world citizen in Amsterdam.

Neighbourhood Actors Play the Lead Parts

‘To empower’ means ‘to enable’. To us it means giving people back their strength, a universal strength to
play, like they did when they were still children. Enabling them to master play, making them realise their
capabilities. Not everyone who takes part in workshops or gatherings will eventually appear on stage,
but that’s not really the point. All those who join a ZID activity are given a part on the stage of their own
lives, are made aware of or rediscover their creative potential and start to develop their talents. The ones
that are drawn to the stage can further develop themselves at ZID as so-called neighbourhood actors.
Being a neighbourhood actor is a versatile thing, as you play for an entire neighbourhood, on location,
indoors, outdoors, in theatres, schools, streets and markets. Neighbourhood actors bring their wealth
of experience to larger artistic productions, for instance at the City Theatre Amsterdam or at a festival
abroad. At ZID, neighbourhood actors play the lead in the ‘Theatre of the Now’. He or she becomes a link

was hier in het theater en sprak met ons. - Fenna Vlekke: Community Art – How to…? This

The Ultimate Theatre Dream

in September 2014, we went to my native Belgrade to present our latest production From the World’s
Rooftops On Tour at the BITEF Polyfonie Festival. We had been invited by Ljubica Beljanski Ristić, a pioneer
in the field of art education and cultural participation ever since the late 1980s. As a 14-year-old, I learned
everything I would later apply in theatre at her youth theatre studio Škozorište. For me, going to Belgrade
now meant a reunion with many friends and theatre colleagues and to Sebo Bakker it meant revisiting the
city where we had done so many projects together. To the performers of ZID of 2014 it was an incredible
adventure. It all went even better than expected and we felt like we were living the ultimate
theatre dream for three days. So much happened in this short time span that it left an indelible
impression on all of us. From the moment our plane touched down again we were a remarkable
team: Anika, Daan, Gokhan, Emmanuel, Lara, Mahmoud, Marieke, Nanda, Ista, Phoebe, Sebo and
me. Four professionals, nine neighbourhood actors (two of whom were children), originating from
7 countries on 4 continents. The performance was an attempt to present a utopian, multicultural
society in the Netherlands. After this special experience, the group felt even more tied and eager
to travel, which has been an important motivation for ZID through the years.
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It is because we see what a force theatre can be in working with ordinary people. In 2010, ZID presented
its work method – born out of this fieldwork and crystallised in the course of time – at a conference
in New York under the heading ‘Healing Power of Theatre’. Since 2003, our home base is the Kolenkit
neighbourhood in Amsterdam, where we are constantly working with theatre for and by ordinary
people. From here we extend their activities to the rest of Amsterdam, the Netherlands and
even further, to other parts of the world. Words and phrases are often inadequate or lead to
misunderstandings. Is it community theatre, community-based theatre or a social-artistic
practice? Perhaps the specialists, in their contributions to this book, are better at articulating
what we do. We are living the theatre and to us it is the ‘Theatre of the Now’.

between the artistic and the voice of the people, which is why being authentic is so important. They are
not amateurs imitating professional actors. They are trained to take their own experience and stories as
the starting point for a presentation on stage. Sometimes this leads to fascinating artistic processes, as
was the case with the rehearsals of TheRussiansNow, a performance that was based on the production
of the same title by Toneelgroep Amsterdam. The neighbourhood actors refused to have the characters
commit suicide or murder simply out of feelings of powerlessness or senselessness. During rehearsals,
this led to debates, which resulted in a solution: a festive second part of the performance in which people
took control of their own lives.

Back to the Beginning

in 1992, when Sebo and I went together to Odin Teatret in the town of Holstebro, in the middle of
Danish Jutland, we laid the foundation for the work methods that we would later develop together at
ZID. At Odin, led by director Eugenio Barba, we learned that everything had to come from the actor; all
the ‘material’, the motion scores, the song and voice scores and the scenes are created by the actors
themselves. Eventually, a co-creation between director and actors results in a performance. The actors
at Odin have developed a specific physical technique and a whole range of exercises to accomplish this.
The sharing of responsibility in the creative process and the many technical principles of acting were
further developed and applied in our work, in our own way, first with professional actors and dancers and
later with actors from the neighbourhood. But that is not all there is to it. Odin Teatret’s world-oriented
approach and resulting theatre anthropology have made it possible for theatre makers from all over the
world to exchange their ideas. Inspired by this, we have developed our own theatre language for ZID. Our
theatre is not language-specific, but rather an artistic signature in which the physical play, text, music and
video can be combined into an all-encompassing event that is not a traditional performance.
And, as Eugenio Barba has stated, ‘Time will decide the meaning and value of our actions. But, in fact,
time is the others, those who will come after us. This is a paradox: theatre is the art of the present’.

inspirational gathering was unique and was well received by various target groups.

Als ik op het dak van de wereld stond
Dan gaf ik mijzelf gouden vleugels
Dan zou ik balanceren op het randje van
het luchtbalkon
En gaf ik de aarde teugels
Dan zou ik huilen
En mijn tranen door de straten laten
spoelen,
Opdat de mensen en de aarde
Mijn wensen zouden voelen
Ik zou mijn lijf met klanken vullen
van het mensenpeloton
En dan een sprong
De sprong van een koning
Die voorover van het werelddak
met zijn gouden vleugels
Als een onttroning of een kroning
in de mensenaarde valt
En bij de val zou ik kijken naar boven
En bij het raken van de aarde
In de mensen gaan geloven
Sebo Bakker

If I would stand
on the rooftop of the world
I would give myself golden wings
and I would balance on the edge
of the air balcony
and I would give reins to Earth
Then I would cry
and let my tears run down the streets
so that the people and the Earth
would feel my wishes
I would fill my body with sounds
of the people platoon
And then a jump
The jump of a King who falls
headlong from the world’s rooftop
with his golden wings
like a dethronement or a coronation
into the people earth.
And while I fell I would look up
and upon touching the ground
I would start to believe in people
Sebo Bakker

De inter-acterende antropoloog - Sebo Bakker

interview Shirley Brandeis

“In de Kolenkitbuurt was nog plek voor bruggenbouwers. Het was – ik spreek in de verleden tijd, want
in twaalf jaar tijd is de buurt enorm vooruit gegaan – een wijk met veel problemen. Met een mix aan
culturen ook. Dát wilden we: een buurt waar muren – ZID is Servisch voor muur - nog doorbroken moesten
worden. Sinds we hier zijn, zeker sinds de minifestivals ZidMixtZondagen, is er echt een community
opgebouwd. Een plek waar mensen samen komen, waar ze hun buren leren kennen. Ook initiatieven
als Cascoland en The Bookstore hebben bijgedragen aan een meer leefbare, prettigere buurt. Dat kost
natuurlijk tijd. Het was pionieren in 2003. We gingen de straat op, we haalden de mensen - jong en ouder
- naar ons toe. Jongvolwassenen van nu herken ik nog als de kinderen van DIZZ Kids. Het gaat goed met
ze, ik ben trots op ze. Zelf voelde ik me verloren als kind. Totdat op de middelbare school een clown – niet
eentje met een rode neus, maar zo’n moderne – een theaterles kwam geven. Er ging een wereld voor me
open. Diezelfde handreiking wil ik nu ook geven. Aan mensen, aan de community. Hoe ik dat doe, is een
methodiek geworden: community art.

zeker ook voor de buurtacteurs. Maar hoe groot het podium ook is, bij ZID blijven we ‘inter-acteren’.
Veel meer dan een acteur, ben ik dat: een inter-acteur. In Amerika noemen ze dat met een mooi woord
‘joker’. Iemand die op het podium constant bezig is met de mensen om zich heen. Dat doe ik ook, dat is
mijn kracht. Ik voel de angst van de buurtacteur die moet zingen, ik speel in op de situatie, stel gerust,
demp de spanning. Maar dat het spannend is, snap ik. Dat is het ook voor Karolina en mij. We maken grote
stappen deze jaren. Sinds Zoet & Zout zijn we niet meer dat buurthuisje waar theater wordt gemaakt.
Sinds het Appeltje van Oranje doorbreken we nog meer muren. Per voorstelling zie ik ons groeien. Onze
traditionele rolverdeling - ik meer van de vloer, zij van het geheel - wordt door die groei vager. Dat is
wennen. Dat is leuk. In de basis doen we nog steeds hetzelfde: mensen een levenservaring geven, mensen
hun talent laten ontdekken. Zoals ik het mijne ontdekte dankzij die clown in de klas.”

Theater als middel
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Sebo Bakker
Sebo studeerde in 1991 af aan de Sonia Moore Theatre School in New York. Sinds 1992 is hij
betrokken bij ZID Theater en is samen met Karolina de drijvende kracht binnen de organisatie.
Sebo heeft als acteur, coach en trainer aan bijna alle voorstellingen van ZID meegewerkt.
Ook is hij artistiek coördinator van Dizz Kids, de educatieve afdeling van ZID, gericht op
de kunstopleiding van kinderen. Verder geeft hij empowerment trainingen en coaching en
begeleidt hij maatschappelijke evenementen. Behalve in de theatervoorstellingen van ZID
speelde hij mee in verschillende andere (internationale) producties en films.

29

Wij maken theatrale kunst mét en voor de mensen, buurtbewoners, jong en oud. Iedereen vindt bij ons
zijn of haar plek, ongeacht leeftijd, achtergrond, wat dan ook. Van die mix leer je. Door naar elkaar te
kijken, leer je. Taal is van minder belang. De nadruk ligt op lichaamstaal; fysiek theater begrijpt
iedereen. Tijdens repetities en trainingen zoek ik als een soort antropoloog al die culturele talen.
Het gaat niet zozeer om het eindresultaat, maar om het sociale proces. Theater is een middel, niet
een doel. Ik zoek steeds naar de samenwerking, naar de energie, naar de authenticiteit, oftewel
de echtheid van mensen. Daarbij maakt het niet uit of iemand wel of niet zuiver zingt bijvoorbeeld.
Ik noem het zeker ook geen amateurtoneel, want dat klinkt alsof het niet echt is wat je doet. Wij
noemen onze spelers buurtacteurs. Iedereen heeft een talent en bij ZID proberen we mensen
op een integere manier in hun talent te zetten. Dat alles levert uiteindelijk dan wel iets op, aan
de hand van een thema. Zoals culinaire tradities bij de voorstelling Zoet & Zout en politiek bij Van de
Werelddaken. Iedereen heeft wel een mening over of een herinnering aan zo’n thema en die willen we
horen. We zoeken samen naar overeenkomsten en naar verschillen. We
luisteren en kijken naar elkaar, we doen fysieke oefeningen. Zoals door de
ruimte lopen en elkaar groeten; dat kan op zo veel verschillende manieren.
Ik noem dat geen toneel. Toneel is iets dat niet uit het leven komt, wat
wij doen wel. Dát is community art. Onze voorstellingen zijn een montage
van scènes die ontstaan zijn uit de uitwisselingen tussen de deelnemers.
Het is een weergave van hun verhalen en belevingswereld. Deze manier
van spelen verkleint de afstand tussen spelers en het publiek. Er is geen
duidelijke grens tussen speelvlak en het ‘echte leven’. De toeschouwer beschouwen we als medespeler.
Zo krijg je die gewenste ontmoeting tussen mensen.

‘Theater is mijn passie en een mooie manier om mensen, culturen en de samenleving te
verbinden.’

De nadruk ligt op
lichaamstaal; fysiek
theater begrijpt
iedereen

Talenten ontdekken

Sinds de samenwerking met Toneelgroep Amsterdam in 2011 is het een uitdaging om in een kolossaal
decor te spelen en toch die grens vaag te houden. Om muren te blijven doorbreken. Sinds DeRussenNU
zijn dat niet alleen muren tussen mensen, maar ook tussen centrum en buitenwijk, tussen Amsterdam en
andere steden. We maken samen die reis. Naar de Stadsschouwburg, naar Rotterdam. Dat zijn avonturen,

– Jasper Cnossen: Nice organization with local impact and global reach. Check it out!

– Anush Avetisyan: Kinderen zijn onze toekomst, het fundament van een gezonde

The Inter-acting Anthropologist - Sebo Bakker

interview Shirley Brandeis

“In the Kolenkit neighbourhood there was still room for bridge builders. It was – and I use the past tense,
because there has been tremendous improvement here over the past twelve years – a multi-problem
neighbourhood with a mix of many cultures as well. That is exactly what we wanted: a place that still had
walls to break through. In Serbian, ‘ZID’ means ‘wall’. Since we came here, and especially since we started
the mini festivals ZidMixesSundays, a real community has been established. A place for people to meet
and get to know their neighbours. Initiatives such as Cascoland and The Bookstore have also contributed
to a better, nicer neighbourhood to live in. Of course such things take time.
Back in 2003, we were pioneering. We went out into the streets to draw
the people – both young and old – to us. I still recognize the young adults
of today as the kids at DIZZ Kids. They are doing well and I’m proud of
them. Personally, I felt rather lost as a child, until one day in secondary
school a clown – not one with a red nose, but a modern clown – came by
for a theatre class. A whole new world opened itself to me and now I want
to pass that experience on to others. To other people, to the community.
The way in which I do that has become a method: community art.

The emphasis is on
body language;
anyone can
understand
physical theatre.
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We make theatrical art with and for the people, local residents, young and old. Anyone can find
their place with us, regardless of age, background, or whatever. That mixture of people is very
instructive. You learn by looking at each other. Language is less important, as the emphasis is on
body language. Anyone can understand physical theatre.
During rehearsals I am looking for all these cultural languages like an anthropologist. It is not so
much the end result that counts, but rather the social process. Theatre is a means, not the goal.
I always look for collaboration, for the energy, the authenticity or the ‘realness’ in people. Then it
doesn’t matter if someone is singing a little bit out of key, for instance. I certainly do not call it amateur
theatre, because that sounds as if what you’re doing is not real. We call our players neighbourhood actors.
Everyone has a talent and at ZID we try to develop people’s talents in an honest way. Eventually this yields
a result, guided by a theme. For instance, we used culinary traditions in the production Sweet&Salty and
politics in From the World’s Rooftops. Everyone has an opinion about or memory of such a theme and we
want to hear them. Together we look for similarities and differences. We listen to and look at each other
and do physical exercises. For instance, by walking the room and greeting each other. There are so many
different ways to do that. I do not call that theatre. Theatre is something that does not come from life, and
what we do does. That is community art. Our performances are a montage of scenes that originate in the
exchange among the participants, like a reflection of their stories and their perception of the world. It is a
way of acting that shrinks the distance between players and audience. There is no clear border between
the stage and ‘real life’. We see the audience as a co-actor and that is how you accomplish the meeting of
people that you strive for.

Sebo Bakker
Sebo graduated from the Sonia Moore Theatre School in New York in 1991. He has been with
ZID Theater since 1992 and, together with Karolina, he is one of the driving forces within the
organisation. As actor, coach and trainer Sebo has participated in almost all of ZID’s theatre
productions. He is also the artistic coordinator of Dizz Kids, ZID’s education department,
which is dedicated to art education for children. He also provides empowerment trainings
and coaching and is a moderator at social events. Besides in ZID’s theatre performances he
has performed in various other international productions and films.
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Theatre as a Means

especially for the neighbourhood actors. But no matter how large the stage is, at ZID we continue to
“inter-act.” Much rather than an actor, that is what I am: an inter-actor. In the USA they have a wonderful
word for that: “joker.” Someone who is continuously working with the people around him on stage. That’s
what I do, that is my strength. I sense the fear of the neighbourhood actor who has to sing. I anticipate the
situation, reassure them, take the tension off. But I understand that it’s tense. The same goes for Karolina
and me. We are taking huge steps these years. Since Sweet&Salty we are no longer that tiny community
centre that also does theatre and since we received the Apple of Orange Award we are breaking down
even more walls. I can see us grow with each production.
Our traditional division of roles – me being more on the work floor, Karolina overseeing the whole – is
becoming less clear because of that growth. That takes getting used to, but it’s fun. Basically we are still
doing the same thing: providing people with an experience for life, helping people discover their talent,
just like I discovered mine when that clown came to my school.”

‘Theatre is my passion and it is a great tool to connect people, cultures and society.’

Discovering Talents

Ever since our collaboration with Toneelgroep Amsterdam in 2011, the challenge is to perform in a huge
set and still keep that border vague and break through walls. Since TheRussiansNow, it’s not just walls
between people, but also between the centre and the suburb, between Amsterdam and other cities.
Together we make that journey. To the Stadsschouwburg, to Rotterdam. These are real adventures,

samenleving. Wij dragen via onze activiteiten met Dizz Kids zo ons steentje bij.

- Albina Matuzko: ZID MIXT is fabulous. It truly mixes cultures, people, dancing, playing in

“What makes ZID special
for me, is their involvement
and open-mindedness”
Alice Leek

“Wat ZID speciaal voor me maakt, is
dat ZID ruimdenkend en betrokken is”
Alice Leek

De artistiek directeur en wereldburger
Karolina Spaić & haar dochter Lara Bakker

interviews Shirley Brandeis
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Internationaal en ‘de wijk’

Het is zonde om
iets dat impact
heeft voor jezelf
te houden

Tien jaar – ongeveer het hele laatste decennium van de vorige eeuw
– hebben we gereisd. In Nederland verzorgden we ondertussen
kunsteducatieprojecten, in het buitenland deden we kunstfestivals
aan, zochten we de samenwerking met andere theatergroepen op en
speelden we op locaties als parken, scholen en vluchtelingenkampen. Dát
vonden we het allerleukst. Op festivals kom je mensen zoals jezelf tegen, op straat zie je het echte
leven. Zie je wat er gebeurt in een land. In mijn geboorteland Servië waren door de oorlog alle culturele
betrekkingen stopgezet. Door mijn connecties lukte het een visum te regelen en konden we er optreden,
op onze manier iets betekenen voor de mensen. Het was moeilijk - Mostar was door bombardementen
onherkenbaar veranderd – en spannend ook, voor het eerst sinds tien jaar kwamen de ‘vroegere vijanden’,
Serviërs, naar het theater, in het Kroatische deel. We speelden ‘Dictionary of Nomads’, over moderne
nomaden, een thema dat mij erg aanspreekt. Ik noem mezelf een wereldburger, komend uit Servië,
woonachtig in Nederland, reizend over de wereld. Reizen doet je relativeren, laat je het universele tussen
mensen ontdekken. Het is prachtig om, waar je ook speelt, die betovering door theater te merken. Dát is
kunst, als dat lukt: ontroering zien bij de mensen, zien dat je iets over brengt, contact maken met de zaal.
In 2003 tekenden we het contract voor de huidige locatie aan de De Roos van Dekamaweg, in een
voormalige school. Bedoeld als opslag voor decors, maar eenmaal in de Kolenkitbuurt besloten we
anders. We hadden inmiddels een dochter, Lara, en minder behoefte om te reizen. Ook zagen we de
wijk, de bewoners en dachten: is dat niet iets voor hen, om met ons theater te gaan maken? We gingen
kunsteducatie op buurtscholen geven, we wilden ook de ouders betrekken. Dat kon met die enorme
ruimte in een woonwijk. We waren omgeven door publiek, door potentiële acteurs! Zo werd een gymzaal
een theater. Een vaste plek ja, maar dat betekende niet dat we vast zaten. Afwisselend konden we nog
naar het buitenland. Inspirerende dingen doen, zoals een serie workshops op scholen in Atlanta, een

a natural, friendly, inclusive way. - Dido Mirck: Wandelend door de Kolenkitbuurt met

Een echt theaterkind

Of ik tevreden ben als ik terugkijk? Ja. Ik ben er trots op hoe wij in Nederland hebben overleefd, zonder
structurele subsidie. Ik ben er trots op hoe inventief wij zijn. Hoe de dingen die we doen met de tijd mee
blijven groeien, terwijl de kern hetzelfde blijft: we doorbreken de vierde muur en maken iets mét de
mensen. Ik hoop vooral voor de bewoners dat de continuïteit, altijd afhankelijk van financiële middelen,
gewaarborgd blijft. Je kunt niet tegen buurtacteurs zeggen dat het geld op is, dat het project stopt. Zij zijn
geen project. Daarom proberen we huidige en toekomstige investeerders te laten zien wat wij doen: een
podium bieden voor talent, voor iedereen. Mensen die je anders nooit in één ruimte samen krijgt
tot een langdurige samenwerking brengen.
Soms voel ik nog wel die hunkering naar het internationale, maar dat zal langzaam terugkomen.
Lara is bijna twaalf. Een echt theaterkind is het. Ze kan heel professioneel omgaan met mij, haar
moeder, als regisseur. Ze heeft alle ingrediënten voor een kunstopleiding, maar vaak denk ik:
ga jij maar een gedegen studie volgen. Ik koester de samenwerking met haar. ZID drijft op onze
familiekracht, en die begint bij ons drieën: Sebo, Lara en ik.”
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“Wat niet iedereen weet, is dat ZID al dertig jaar bestaat. In verschillende vormen. Als tiener met theateren balletambities vormde ik in mijn woonplaats Belgrado met een paar jongeren een vrij progressieve
theatergroep. We noemden het ZID, het Servische woord voor muur, verwijzend naar de vierde ‘muur’ in
het theater, de denkbeeldige wand waar het publiek doorheen kijkt. Maar wij wilden die muur doorbreken,
wij wilden daar staan, dicht bij de toeschouwers. Mijn vader, rechter én vrijwilliger bij de brandweer,
reed ons met de brandweerauto naar optredens en naaide ook onze kostuums. We repeteerden bij ons
thuis op zolder. Logischerwijs ging ik naar de theaterschool, maar daar trof ik een te serieuze aanpak van
spelen aan. Ook in Utrecht, waar ik uiteindelijk belandde, was de aanpak op de theaterschool niet zoals
ík het voor me zag: niet de bestaande stukken spelen, maar zélf iets maken, samen met anderen. Weer
vormde ik een theatergroep, het was begin jaren negentig, weer kreeg het de naam ZID. Dit keer liet ik ons
registreren: ZID theatergroep/Stichting ZID Theater. De ambtenaar waar ik de papieren hiervoor invulde,
gaf me ongevraagd het advies het niet te doen. ‘U kunt zo bij een gezelschap werken, waarom gaat u voor
uzelf beginnen!’ Maar dát was juist mijn droom als regisseur. Het zelf doen, en anders. ZID is anders. Het
is geen dans, geen mime, geen theater. Het is iets er tussenin. Internationaal heet dat physical theatre, in
Nederland kende men dat toen nog niet. Zo speelden we bijvoorbeeld ‘A Midsummernight’s Dream’. Ja,
een bestaand stuk, maar op mijn manier. Het was de eerste samenwerking met Sebo Bakker. Vijf
maanden na zijn auditie, na onze eerste kennismaking, waren we een stel. We vullen elkaar goed
aan, gedijen allebei goed in chaos en reizen graag.

project in Marokko. In de toekomst hoop ik onze producties, zoals nu Van de Werelddaken, in Los Angeles
of Servië te spelen. Uiteraard toegespitst op wat daar lokaal speelt. Dan is Shakespeare heel geschikt;
zijn thematiek is universeel en actueel. Maar ook Amersfoort en Rotterdam zijn daarvoor geschikt. Het
is zonde om iets dat impact heeft voor jezelf te houden. Dat is overigens niet mijn persoonlijke ambitie,
het is het type werk dat ons meeneemt: community art. Wat pas de afgelopen jaren in Nederland een
begrip werd, deden wij al langer - ik heb tien jaar lang dit als specialisatie gehad aan de International
School of Theatre Anthropology, onder leiding van Eugenio Barba - maar nu heeft het dus een officiële
naam én bekendheid. Ook ZID hebben we inmiddels omgedoopt tot ZID - Community Art& Performance
Centre, om duidelijk te maken dat we geen amateurtheaterschool zijn, maar voor en door een community
gedragen worden. Zonder community, zonder de mensen uit de wijk, geen theater, vinden wij.

Lara: “Ik ben heel trots op wat mijn ouders doen. Vooral als vriendinnen komen kijken. Ze hebben leuk
werk. Ik geniet zelf ook van het optreden, van zingen en dansen. Ze pushen me niet in de richting van
het theater, maar het trekt aan me. Later wil ik graag naar de universiteit; journalist, advocaat of rechter
worden. Maar wel zingend. Ja, een zingende rechter, dat lijkt me wel wat.”

Karolina Spaić
Na een opleiding klassiek ballet, een studie literatuur en veel (jongeren)theaterervaring in haar
geboortestad Belgrado (Servië) kwam Karolina naar Nederland om te studeren. In 1988 studeerde
ze af aan de Internationale Theaterafdeling van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). In
1991 richtte ze Stichting ZID Theater op. Zij heeft tientallen voorstellingen gemaakt, die zowel in
Nederland als in het buitenland te zien waren. Door haar specialisatie aan de International School
of Theatre Anthropology (ISTA), o.l.v. Eugenio Barba, ontwikkelde zij een passie voor community art
en niet-westerse kunstvormen.
‘Met ZID creëren we geen standaard voorstellingen, maar gebeurtenissen, waar je ook als
toeschouwer een deel van wordt, in mee denkt, mee danst en voor een korte tijd in mee leeft.’
Lara Bakker, 12 jaar, dochter van Karolina en Sebo, is al van kind af aan betrokken bij ZID en speelt,
danst en zingt mee in de voorstellingen.

het publiek letterlijk om je heen, voelt heel groot en heel intiem tegelijk.

Een nomadisch, bont gezelschap kwam
naar Belgrado. Ondanks dat ze geen echte
nomaden zijn, lijken ze er wel op. Ze kwamen
bij elkaar in Amsterdam, bij ZID Theater ,
vanuit verschillende hoeken van de wereld
– uit Joegoslavië, Nederland, Venezuela,
Tunesië. Dit waren moderne acteurs ,
nomaden, die door de strijd om te overleven
op het toneel en steeds nieuwe ontmoetingen
en ervaringen te delen, op reis waren
gestuurd.
Jelena Kovačević

A nomadic, colourful company came to
Belgrade. They were no real nomads, of
course, but they did look the part. They had
met in Amsterdam, at ZID Theater, coming
from various corners of the world – from
Yugoslavia, the Netherlands, Venezuela,
Tunisia. These were modern actors, nomads,
sent on their travels by the struggle to survive
on stage and to share new encounters and
experiences.
Jelena Kovačević

The Artistic Director and World Citizen
Karolina Spaić & her daughter Lara Bakker

interviews Shirley Brandeis
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It is a waste
not to share
a thing that
has impact

International and ‘The Neighbourhood’

For ten years – roughly the last decade of the last century – we have been travelling. In the
Netherlands we did art educational projects and abroad we went to art festivals, set up collaborations
with other theatre groups and performed at locations such as parks, schools and refugee camps. That is
what we enjoyed the most. At festivals you meet like-minded people and in the streets you experience
real life, what really goes on in a country. In my native Serbia the war had put an end to all international
cultural relations. Through my connections we managed to obtain visas and we could perform there, and
mean something to the people, in our own way. It was difficult – the city of Mostar had been bombed
beyond recognition – but also exciting. For the first time in ten years the former ‘enemies’, the Serbians,
came to the theatre in the Croatian part of town. We performed Dictionary of Nomads, about modern
day nomads, which is a theme dear to my heart. I call myself a world citizen who comes from Serbia,
lives in the Netherlands and travels all over the world. Travelling makes you put things in perspective;
you discover the universal similarities among people. It is wonderful to experience the enchantment
of theatre, wherever you perform. That is art, if it works: to see that people are moved, that you
communicate something and establish a connection with the audience. In 2003, we acquired our present
location at the De Roos van Dekema road, in a former school building. At first we only wanted to store
sets there, but once we were in the Kolenkit neighbourhood, we changed our mind. We had a daughter
now, Lara, and wanted to travel less. But mainly we saw the neighbourhood, the people who live there
and we thought: wouldn’t it be nice if we could bring them to do theatre with us? We started by giving art
education classes at schools in the neighbourhood and we also wanted to get the parents involved. We
could do that, with our big space in the middle of a neighbourhood. We were surrounded by an audience,
by potential actors! That’s how a gym became a theatre room. We now had a permanent venue, but that

– Iris Bakker: Enthousiastic and dedicated performers. Bringing to life all those locations

A Real Child of the Theatre

Am I content, looking back? Yes. I’m proud of the fact that we have survived in the Netherlands without
structural subsidies. I’m proud of how ingenious we are. How the things we do keep evolving in step with
the times, while the core remains the same: we break through the fourth wall and create something
together with people. For the local residents I hope that our continuity, which always depends on financial
means, is safeguarded. You can’t tell neighbourhood actors that there is no more money and that
the project stops. They are not a project. That’s why we try to show current and future investors
what we do: provide a stage for talent, for everyone. Make people who would normally never be
together in the same space enter into a long-term collaboration. I still sometimes long for the
international context, but that will take some time. Lara is now almost 12 and she’s truly a child
of the theatre. She has a real professional attitude towards me, her mother, as a director. She has
everything it takes to follow an education in art, but I often think: why not do a solid study? I do
cherish our collaboration. ZID is carried by our strength as a family and that starts with the three
of us: Sebo, Lara and me.’
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“Not many people know this, but ZID has existed for thirty years already now, in various incarnations.
As a teenager with aspirations in theatre and ballet I formed a rather progressive theatre group in my
hometown of Belgrade, together with other young people. We called it ZID, the Serbian word for ‘wall’, a
reference to the fourth ‘wall’ in theatre, the imaginary wall through which the audience looks at the stage.
We wanted to break through that wall. We wanted to be right there, close to the audience. My father,
who was a judge and a volunteer firefighter, would drive us to venues in the fire engine and he also made
our costumes. Rehearsals took place in our attic. Of course I enrolled in acting school, but the approach
to acting there was much too serious for my taste. In Utrecht, where I ended up eventually, the approach
was not as I would want it to be: I didn’t want to do standard repertoire; I wanted
to create original material, together with other people. Again I started a theatre
company. This was in the early 1990s and again I named it ZID. This time I officially
registered it: ZID Theatre Group/Stichting ZID Theater. The official where I handed
in the paperwork gave me the unsolicited advice not to do it: “You could join an
existing company. Why start one of your own?” But that was my dream as a director.
To do it myself, and in a different way. ZID is different. It is not dance, or mime, or
theatre. It is something in between. Internationally, it is called ‘physical theatre’, a concept that
was still unknown in the Netherlands at that time. For instance, we did A Midsummer Night’s
Dream. Yes, an existing play, but we did it my way. It was the first time I worked with Sebo Bakker.
Five months after his audition, the first time we met, we were a couple. We really complement
each other; we both thrive in chaos and we both like to travel.

didn’t mean that we were stuck. We still went abroad on occasion and did inspiring things, such as a series
of workshops at schools in Atlanta and a project in Morocco. I hope to be able to take our productions,
such as From the World’s Rooftops, to Los Angeles or Serbia, in the near future. Obviously geared toward
what goes on in those places. Shakespeare lends himself very well to that, as his themes are universal and
still relevant today. But it can be done in Amersfoort or Rotterdam just as well. It is a waste not to share a
thing that has impact. This is not a personal ambition, as it is intrinsic to our line of work: community art.
This has only emerged in the Netherlands over the past few years, but we’ve been doing it for a long time
now. I specialized in it for ten years at the International School of Theatre Anthropology, under Eugenio
Barba, but it now has an official name and is becoming well-known. We have meanwhile renamed ZID
into ‘ZID – Community Art & Performance Centre’, to make clear that we are not a school for amateur
theatre, but are based in and on a community. Without community, without local residents, there is no
theatre, in our view.

Lara: “I am very proud of what my parents do. Especially when my friends come over to watch. They
have great ‘jobs’. Personally, I also enjoy performing, to sing and dance. They are not pushing me in the
direction of theatre, but it appeals to me strongly. I’d like to go to university later and become a journalist,
a lawyer or a judge. Still singing, though. Yes, a singing judge. That would be something.”
Karolina Spaić
After having studied classical ballet and literature and gaining much experience in theatre and youth
theatre in her native Belgrade (Serbia), Karolina came to the Netherlands to study here. In 1988 she
graduated from the International Theatre Department at the HKU Utrecht. In 1991 she founded
ZID Theater as a non-profit organisation. She has made dozens of productions that have been
performed both in the Netherlands and abroad. Through her specialisation at the International
School of Theatre Anthropology (ISTA), headed by Eugenio Barba, she developed a passion for
community art and non-Western art forms.
‘At ZID, we do not create standard performances, but rather events in which the audience takes part
by thinking, dancing and living along for a while.’
Lara Bakker (daughter of Karolina Spaić and Sebo Bakker) is now 12 years old and has been involved
with ZID from an early age, acting, dancing and singing in many of the productions.

in public space is quite an achievement. – Rada Stojanovic: Bij ZID leer ik nieuwe mensen

“We gingen samen op reis
en speelden onder andere
in Colombia, in Rusland, in
Servië en Bosnië Herzegovina,
waar ik de brug in Mostar
herbouwd zag worden.”
Balduino Sierra

“We went on tour together
and we played in Colombia,
Russia, Serbia and Bosnia
Herzegovina, where I saw
the bridge in Mostar being
rebuilt.”
Balduino Sierra

Dictionary of Nomads

De improviserende nomade - Balduino Sierra

interview Shirley Brandeis

“Daar stond ik dan op Schiphol, vlak voor de millenniumwisseling, met in mijn rugzak de hoogst nodige
kleding en mijn notitieboeken. Ik schrijf, teken, schets en schilder mijn ideeën, ervaringen en wensen in
boeken. Een houvast dat zeker in een moeilijke periode uitkomst bood. Een periode waarin ik, weggelopen
uit een relatie, mezelf een week dakloos, maar niet platzak, in het Vondelpark bevond. ‘Wordt dit het
einde van mijn Europese droom?’ vroeg ik me daar, omringd door zwervers uit vele verschillende landen,
af? Nee, besloot ik. Ik was ook wel wat gewend uit mijn jeugd. Een stabiel, conservatief gezin met broers
en een zusje, waarin ik veelal mijn eigen weg ging en altijd vond. Ik was de eerste uit het Venezualeense
gezin die ging studeren. Medicijnen, want daarmee maak je immers je ouders blij. Maar het voelde niet
goed, na twee jaar koos ik voor de kunst. Of ik gek was geworden, zei mijn familie toen ik uiteindelijk de
keus voor het artistieke bestaan, beginnend met een opleiding kunstgeschiedenis, maakte. Ik zou onder
de brug belanden.

Balduino Sierra
Balduino komt uit Venezuela. Hij studeerde af in Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Caracas.
Sinds 2000 woont hij in Amsterdam, waar hij bij verschillende dans- en theatergroepen speelde. Van
2000 tot 2005 was hij werkzaam bij ZID Theater. Vanaf 2006 werkt hij bij Combiwel als jeugdwerker
en als circusdocent bij Circus Elleboog. In 2009 sloot hij zich ook bij Compagnie with Balls als een
internationale straatartiest.

Am-ster-dam
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Maar ik volgde mijn hart, studeerde af, ging met bul en toch trotse ouders op de foto en zocht mijn
weg. Een lange weg, via de bergen, waar ik mediteerde en me in het Boeddhisme verdiepte, naar een
ander deel van Venezuela en uiteindelijk naar Amsterdam. Ik kende de stad niet, ik kende alleen Johan
Cruyff, maar het klonk goed: Am-ster-dam. Intuïtief wist ik dat ik het daar moest zoeken. Gaan
veel jongeren uit mijn vaderland voor de Amerikaanse droom, voor mij was het de Amsterdamse
droom. Bij aankomst keek ik mijn ogen uit. De mensen waren lang, spraken allemaal g-g-g-g-g als
in ‘gezellig’ en de politie, waarvoor je in Venezuela bang moest zijn, was vriendelijk. Ik begreep
niet veel, maar het voelde fantastisch. Zonder verblijfsvergunning mocht ik niet werken. Toch kon
ik aan de slag, als vrijwilliger, bij Circus Elleboog, vanwege mijn ervaring met kinderen en theater
in Venezuela. Taal was geen obstakel, lichaamstaal was genoeg. En ik leerde snel, want kinderen
lachen je uit en verbeteren je fouten. Geld verdiende ik als huisschilder. De muren van de studio
aan de Cliffordstraat heb ik nog opgeknapt. Een medewerker van ZID zag me bezig en was onder de indruk
van mijn snelheid en behendigheid op de steiger; of ik op auditie wilde komen bij Karolina. Ik toonde een
explosie van energie en ik werd aangenomen. Het klikte met haar, met Sebo, het klikte met het thema van
de nieuwe voorstelling, Dictionary of Nomads.

Nomade

Treffender kon het niet, ik had in die tijd nog geen verblijfsvergunning, ik wás die nomade. Ik moest dat
enorm fysieke stuk gaan spelen. Samen, met bloed, zweet, tranen en passie. Onder leiding van Karolina,
die met ijzeren discipline mij pushte en pushte. Een proces van geven en nemen was het; ik pushte net zo
hard terug. Ik, de master van improvisatie, maar met nog veel te leren – van Sebo – over theatertechniek.
Maar het klikte creatief gezien enorm. We gingen samen op reis en speelden onder andere in Colombia, in
Rusland, in Servië en Bosnië Herzegovina, waar ik de brug in Mostar herbouwd zag worden. De symboliek
trof me: je kunt voor altijd aan één kant blijven staan, maar je kunt ook een brug bouwen en naar de andere
kant gaan. Ik realiseerde me daar dat de cirkel rond was, dat ik aan de andere kant was gekomen. Thuis, bij
ZID. Bij mijn ‘familie’, mijn reisgenoten. Dankzij Karolina en Sebo kreeg ik ook een verblijfsvergunning – zij
konden mijn artistieke onmisbaarheid aantonen – en werd ik Amsterdammer. Al scheidden onze wegen na
die paar jaar samenwerking – ik werk nu onder andere als jongerenwerker, als freelance circusdocent bij
Elleboog en als artiest bij Compagnie with Balls – het goede gevoel blijft. Het deed pijn om afstand te nemen,
maar het moest. Ik had een andere reis te bewandelen. Maar ik weet zeker, ooit komen we weer samen.”

kennen en mijn talenten beter inzetten. - Chanje Kunda: Thank you ZID, for being

revolutionary, for taking risks, for creating a space for expression.

The Improvising Nomad - Balduino Sierra

interview Shirley Brandeis

“There I was, at Schiphol airport, on the brink of the new millennium, with nothing in my backpack but
some clothes and my notebooks. I write, draw, sketch and paint my ideas, experiences and wishes in
notebooks. Something to hold onto, especially in difficult times. Times like when I, having just ended a
relationship, found myself homeless, but not penniless, in Amsterdam’s Vondelpark for a week. ‘Is this
the end of my European dream?’ I wondered, surrounded by drifters from many different countries. No,
it is not, I decided. And I had prior experience to fall back on. I come from a stable, traditional family with
brothers and a sister and I had always searched and found my own way. I was the first in our Venezuelan
family to go to university. I studied Medicine, because that pleased my parents. But it didn’t feel right and
after two years I chose art. My family wondered if I had lost my mind when I finally made the choice to be
an artist, starting with a study in art history. They were sure I would end up in the gutter.

Balduino Sierra
Balduino is from Venezuela. He graduated in Art History at the University of Caracas. Since 2000, he
has been living in Amsterdam, performing with various dance and theatre groups. He has worked
with ZID Theater from 2002 until 2005. Since 2006, he works as a youth worker at Combiwel and as
his circus teacher at Circus Elleboog. In 2009, he also joined Compagnie with Balls as an international
street artist.

Am-ster-dam
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Still, I followed my heart, I graduated, had my photograph taken with my diploma and with my parents
– who were proud, in spite of themselves – and went on my way. It was a long way, via the mountains,
where I meditated and studied Buddhism, then to another part of Venezuela and, finally, to Amsterdam. I
didn’t know Amsterdam. I had only heard of Johan Cruyff, but it sounded good: Am-ster-dam. I intuitively
felt that it was the right place for me. Whereas many young people from my country chase the
American dream, I went for the Amsterdam dream. When I arrived I couldn’t believe my eyes. The
people were so tall, they all spoke with hard g-g-g-g-g’s, as in gezellig and the police – a force to
be feared in Venezuela – were friendly. There was much I didn’t understand, but it felt great. And
even though without a residence permit I wasn’t allowed to work, I could be a volunteer at Circus
Elleboog, as I had some experience with children and theatre in Venezuela. Language wasn’t an
obstacle; body language was all I needed. Besides, I learned the language quickly, because children
will laugh at you and correct your mistakes. I earned some money as a house painter. I painted
the walls in the studio at Cliffordstraat. Someone from ZID saw me working there and was impressed
with my speed and agility on the scaffolding. Would I like to do an audition with Karolina? I did so with an
explosion of energy and I was accepted. I had a click with Karolina, with Sebo and with the theme of the
new production, Dictionary of Nomads.

Nomad

How very appropriate! At the time, I had no residence permit, I was that nomad. I had to perform the
piece, which was very physical. Together with them, with blood, sweat, tears and passion, directed by
Karolina who kept pushing me with iron discipline. It was a process of give-and-take, as I pushed back
just as hard. Me, the master of improvisation but still with a lot to learn – from Sebo – about theatre
technique. Creatively, however, we got along enormously well. We went on tour together and we played
in Colombia, Russia, Serbia and Bosnia Herzegovina, where I saw the bridge in Mostar being rebuilt. I was
struck by the symbolism: you can stay on one side forever, or you can build a bridge and go to the other
side. There, I realised that I had come full circle, that I had arrived on the other side. Home, with ZID. With
my ‘family’, my fellow travellers. Thanks to Karolina and Sebo I also got my residence permit (they could
show that I was indispensable as an artist) and became an Amsterdammer. And even though we parted
ways after a few years of working together – I now work with youngsters, as freelance Circus teacher
at Elleboog and as an artist at Compagnie with Balls – that good feeling is still there. It hurt to distance
myself, but I had to. I had to embark on a different journey. Still, I am sure that one day our paths will
cross again.”

- Petra Morel: ZID verbindt verschillende mensen en instanties. Dat geeft me een heel

blij en gelukkig gevoel. De samenwerking met buurtgenoten is geweldig, enerverend!

Met de wijk
de wereld in
Droomscoop

Taking the
neighbourhood into
the world
Dreamscope

Ista Bagus Putranto

Ista Bagus Putranto

In de toekomst wil ik me richten op
theater buiten het theatergebouw,
zoals parken, bossen, cafe´s en in de
wijken, overal ter wereld. Ik ben dan
ook heel blij dat ik bij ZID werk en me
hier kan richten op community art.
Daan Bosch

In onze ruim tien jaar samenwerking
met ZID Theater vind ik het telkens weer
bijzonder om te ervaren hoe zij met hun
artistieke en creatieve gave een enorme
diversiteit aan bewoners met elkaar
weten te verbinden.

After having collaborated with ZID
Theater for over ten years, I still find it
remarkable to see how they manage to
forge links among such a great variety of
local residents by using their artistic and
creative skills.

Dick Glastra van Loon
directeur Bewonersorganisatie
‘Eigenwijks’

Dick Glastra van Loon
Director of Residents’ Organisation
‘Eigenwijks’

In the future I wish to focus on
theatre outside theatres, theatre
in parks, woods, cafés and
neighbourhoods, all over the world.
That’s why I‘m happy to work at
ZID now and learn more about
Community Art.
Daan Bosch
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In Indonesië heb ik veel wijktheater en
community theater projecten gedaan,
maar het leuke hier is de samenstelling
van de groep, met zoveel nationaliteiten.
Dat heb je in Indonesië niet.

I love to perform with ZID Theater.
I have done a lot of neighbourhood and
community theatre projects in Indonesia,
but the nice thing here is that the group
consists of so many nationalities. This is
not the case in Indonesia.

Het Oranje Fonds brengt mensen
bij elkaar om zo de betrokkenheid
in ons land te vergroten. ZID
Theater doet dat op een hele
mooie manier met buurttheater.
Met mensen uit verschillende
culturen, sociale groepen en
leeftijden.

The ‘Oranje Fonds’ strives to
bring people together in order to
stimulate involvement between
those who live in this country. ZID
Theater does so in a very good
way with community art, involving
people from various cultures, social
groups and ages.

Eline Crins
Oranje Fonds

Eline Crins
Oranje Fonds

DeRussenNU

TheRussiansNOW

De lerende danser - Mahmoud Ibrahim

interview Shirley Brandeis

“Mijn vader wilde dat ik ging studeren. Ik wilde danser worden. Muziek raakt me, muziek maakt me blij.
Arabische muziek, Jazz, Rock&Roll, het maakt niet uit. Muziek is de enige taal die je niet hoeft te studeren.
Het is een taal van je gevoel, woorden zijn niet nodig. Ik begrijp mijn vader nu wel. Mijn jongste broer
studeerde wel; hij heeft het financieel nu goed voor elkaar. Maar ik ben niet jaloers. Ik heb mijn gevoel
gevolgd, als enige van ons grote gezin. Ik wilde dansen, ik heb altijd
gedanst en dans nog steeds. Omdat dat in Egypte zeker geen toekomst
had, kwam ik via Frankrijk naar Nederland. Hier mag je overal dansen.
Ooit moest de politie er aan te pas komen om mijn na sluitingstijd
uit een disco weg te halen. Ik wilde niet stoppen. Ze vonden het een
grappige situatie. Op straat danste ik verder. Natuurlijk schaam ik me
niet. Waarom zou ik. Ja, sommige mensen vinden het gek. Maar dan
denk ik aan de mensen in tram 3 die voor me applaudisseerden toen ik in de regen op een brug in de Pijp
op de muziek van Staying Alive danste. Of die meneer die me – zonder dat ik dat wist – op het perron,
wachtend voor de trein die me naar mijn werk bracht, had zien dansen. Mijn walkman op, luisterend
naar het ritme, blij. Hij ging met pensioen en gaf me bloemen als afscheid en dank. Dat is het fijne van
Nederland, dat ik hier kan doen wat ik wil. En dat is leren en zelf kiezen.

Mahmoud Ibrahim
Mahmoud komt uit Egypte. Hij is vanaf Zoet & Zout in 2008 als buurtacteur betrokken bij ZID Theater
en behoort tot het kernteam. Hij speelde in verschillende producties van ZID en is mee geweest op
de tournees in Marokko en Servië. Naast acteren, is zijn passie salsa dansen, waarin hij ook les geeft.
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Die nieuwe wereld,
waar ik nu bijna zes
jaar in zit, bevalt me
goed.

Ik heb op grote podia gestaan. Ik heb samen met Sebo en Karolina in Marokko workshops aan kinderen
in een arme wijk gegeven. Ik durf nu ook onemanshows te geven, ik bedenk mijn eigen teksten en
geef salsaworkshops aan de andere acteurs. En ik leer van de anderen. Sinds de samenwerking met de
Toneelgroep Amsterdam heb ik zelfs les gekregen van Gijs Scholten van Aschat! Hij leerde ons over de
verschillende manieren van bewegen op het podium, over emoties, klemtonen, over de boodschap die
je aan het publiek wil meegeven. Tijdens elke productie van ZID kom ik een stapje verder, komt de hele
groep een stap verder. We worden kwalitatief steeds beter. Dat zie ik in de ogen van het publiek.”

Allerlei nationaliteiten

In Egypte, mijn geboorteland, is je vrijheid beperkt. Ik maak me boos en ben bezorgd om mijn
familie daar. Europa doet weinig om de democratisch gekozen president te steunen. Hier heb ik
een eigen politieke partij opgericht, De Partij voor Mens & Spirit. We willen oprechtere politiek
hier, met meer het menselijke gevoel. Vrijheid hebben we, oprechte politici te weinig. Ik zie
dat, ik voel dat. Dat is mensenkennis. Ik heb veel verschillende banen gehad – lasser, schilder,
masseur, gids, bakker – en heb op hoog niveau gehandbald in Egypte en hier. Als beveiliger zit ik
dagelijks achter een loket. Het is mijn venster op de wereld. Ik zie hier allerlei soorten mensen, allerlei
nationaliteiten. Hier zag ik ook Karolina en Sebo voor het eerst, in 2008. Ze hadden een afspraak op de
eerste verdieping, maar wilden ook met mij afspreken. Een collega had mij getipt. Ze wilden weten wat ik
kon, wat ik wilde. Salsa dansen! Ik zag dat voor het eerst eind jaren negentig, op de Dam. Ik moest bijna
huilen, zo mooi. De volgende dag had ik al mijn eerste les.

Een podium

Bij ZID kreeg ik een podium om te dansen én te acteren. Mijn kennismaking was tijdens de repetities van
Zoet & Zout. Alhoewel, repetities. Ik zag mensen samen eten, praten over eten. Ik dacht: wat een leuk
feestje. De volgende zondag belden ze waar ik bleef. Ik had helemaal niet door dat het een repetitie was,
dat het tot een voorstelling leidde. ‘Dit is theater! Wij gaan optreden en jij ook!’ haalde Sebo me over.
Hij is het die me kennis liet maken met toneel. Hij leerde me durven, leerde me dat je er staat omdat je
in jezelf gelooft, dat je negatieve reacties en zenuwen van je af kunt laten glijden. En het mooie was, na
het eerste, spannende optreden in de Meervaart wilde hij dat ik bleef. Dat wilde ik ook graag. Door ZID
had ik een podium, leerde ik acteren, leerde ik nieuwe mensen en plekken kennen, nieuwe woorden ook
zoals improviseren en toi toi toi, dat Karolina riep en me de eerste keer verbaasde. De taal spreken is zo
belangrijk. Als mensen hier komen wonen, adviseer ik altijd: leer de taal en omring je met Nederlandse
mensen. Dat eerste is niet makkelijk. Gorgelend met water heb ik Groningen, maatschappelijk werk en
gefeliciteerd leren uitspreken. Ik wil het goed uitspreken. In het dagelijks leven en op het podium. Die
nieuwe wereld, waar ik nu bijna zes jaar in zit, bevalt me goed. In de supermarkt word ik soms herkend.

– Lilian Vis Dieperink The stories of the guests at Resto van Harte serve as a great inspiration

for material for the next ZID production. - Wendela de Vos: Ik kom er altijd blij vandaan,

Bij DAR Amsterdam,
Larache, Marokko

At DAR Amsterdam,
Larache, Marocco

Sebo nam met zijn bolhoed op plaats tussen kinderen van
een jaar of zes. Het was februari en het was koud in Larache,
Marokko. De meeste kinderen liepen in zomerkleren en op
blote voeten. Binnen 10 minuten zag je op die bezorgde,
angstige gezichten een lach verschijnen en het onbevangen
kind weer naar boven komen.
Sabine Gimbrere

Sebo sat down among children of about six years of age,
wearing a bowler hat. This was in February, in Larache,
Morocco and it was pretty cold. Most of the children still wore
summer clothes and were barefooted. Within ten minutes their
worried, anxious frowns turned into smiles and you could just
see their uninhibited inner child appear.
Sabine Gimbrere

The Learning Dancer - Mahmoud Ibrahim

interview Shirley Brandeis
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I have been part of
this new world for
almost six years now
and I like it

Many Nationalities

In my native Egypt there is little freedom. I am angry, and I worry about my family over there.
Europe is not doing much to support the democratically chosen president. I have founded my own
political party here, the Party of Man and Spirit. We want more sincere politics over here, politics
with human feelings. We have freedom, but not enough sincere politicians. I see that, I feel that.
I’m a good judge of character.
I have held many different jobs, as a welder, painter, masseur, guide, baker, and I have played handball
at the highest level, both in Egypt and here. Now I am a security guard and I sit behind an office window
every day. It is my window onto the world. I see all kinds of people here, from all nationalities. This is how
I met Karolina and Sebo too, in 2008. They had an appointment on the first floor, but they also wanted to
meet with me. One of my colleagues had mentioned me to them and they wanted to know what I could
do and what I wanted. I wanted to dance the salsa! I had seen it for the first time in the Dam Square in
Amsterdam in the late 1990s. It almost made me cry because it was so beautiful. The next day I took my
first lesson.

cried out and that surprised me the first time I heard it. Speaking a language is so important. I always
say to people who come to live here: learn the language and surround yourself with Dutch people. The
language is not easy. I have learned to pronounce Groningen, ‘maatschappelijk’ and ‘gefeliciteerd’ by
gargling with water. I want to pronounce the words right, both in everyday situations and on stage.
I have been part of this new world for almost six years now and I like it. People sometimes even recognize
me in the supermarket. I have performed on some big stages. Together with Sebo and Karolina, I have
done workshops in Morocco with children from poor neighbourhoods. I even have the courage to do
one-man-shows now, I write my own texts and I do salsa workshops with the other actors. And I learn
from others too. Since the collaboration with Toneelgroep Amsterdam I have even had lessons from Gijs
Scholten van Aschat! He explained to us the different ways to move about the stage. He told us about
emotions, accents, about the message you want to convey to the audience. With each ZID production
I take one step forward, and so does the entire group. Our quality keeps improving. I can see that in the
eyes of the audience.”

Mahmoud Ibrahim
Mahmoud was born in Egypt and has been involved with ZID Theater as a neighbourhood
actor since Sweet&Salty, in 2008. Mahmoud is one of ZID’s core team members and has
performed in various ZID productions, joining ZID also on tours of Morocco and Serbia. In
addition to being an actor he is an enthusiastic salsa dancer and also teaches salsa.
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“My father’s wish was for me to go to university. I wanted to become a dancer. Music touches me, music
makes me happy. Arabian music, jazz, rock ‘n’ roll, any music. Music is the only language that you don’t
have to study. It is the language of feeling and it doesn’t need words. I do understand my father now,
though. My youngest brother did go to university and he is financially well-off now. But I’m not envious.
I followed my heart, the only one to do so in our large family. I wanted
to dance, I’ve always danced and I’m still dancing. As there was
absolutely no future in dance in Egypt, I came to the Netherlands, by
way of France. Here, you can dance everywhere. One day, at a disco,
they had to call the police to make me leave at closing time. I just
didn’t want to stop. The police found it rather amusing. Outside, I kept
on dancing. Of course I am not ashamed. Why should I be? All right,
some people think it’s weird. Then I think of the people in tram line 3 who applauded me one day when
I was dancing in the rain on a bridge here in Amsterdam, to the music of ‘Staying Alive’. Or I think of the
man who – without me knowing it – had seen me dance on the platform while I was waiting for the train
to take me to work. I had my Walkman on, I was listening to the rhythm, happy. He was retiring and gave
me flowers to say goodbye and thank me. That’s what’s so great about the Netherlands, that I can do
anything I want here, which is learning and making my own choices.

A Stage

ZID provided me with a stage to dance and to act. My introduction was during the rehearsals for
Sweet&Salty. Well, rehearsals… I saw people eating together and talking about food. I thought: what a
nice party. The next Sunday they called me to ask why I hadn’t come. I had no idea that I had witnessed a
rehearsal in preparation for the performance. “This is theatre! We are going to perform and so are you!”
is how Sebo persuaded me. He is the one who introduced me to theatre. He told me to be brave and to
stand there because I believe in myself and can let go of my negative responses and my nervousness.
And the great thing was, after the first tense performance at De Meervaart, that he wanted me to stay.
I wanted that very much too. Through ZID I had found a stage, learned how to act, got to know new people
and places, and new words as well, such as ‘improvisation’ and ‘toi toi toi’, something that Karolina often

van die voorstellingen met al die verschillende mensen bij elkaar. Geluk is een middag met

ZID! – Willem van der Craats: Social squares form the natural habitat of community art.

ZID houdt zich bezig met
het verbinden van mensen
en talent. Hun dynamiek
fascineert me.

ZID is trying to connect
people with their
talents. They have a
fascinating dynamics.

Wasilis Psathas

Wasilis Psathas

De poppende rapper met eigen teksten
Satish Jagdew

interview Shirley Brandeis

“Wat er zo leuk is aan Bollywood dansen? Dat ik de enige jongen in de groep ben, ha ha. Ik dans al acht
jaar, sinds m’n zevende. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ik doe aan popping, een schokkerig dans, met
waves, een beetje als een robot. We treden ook op. Dat was dus niet nieuw voor me, toen ik door mijn
moeder vier jaar geleden bij het ZID Theater terechtkwam. Ik heb gedanst tijdens DeRussenNu, geacteerd
tijdens Droomstad en gezongen tijdens Van de Werelddaken. Acteren vind ik minder eng dan dansen. Als
je een fout maakt, heeft het publiek het niet door. Bij dans ziet men dat wel.
Met zingen wil ik zeker verder. Dat doe ik sinds mijn twaalfde. Ik schrijf zelf mijn teksten. Omdat ik niet
heel goed kan zingen, ben ik gaan rappen. Ik ben nu op zoek naar een studio en aan het sparen voor een
beat. Dat kost zo honderd euro om te laten maken. Duur, hoor.

Ik durf steeds meer
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Mijn vrienden
hebben geen idee
dat ik dit doe

Satish Jagdew
Satish, 16 jaar, is vier jaar geleden via zijn moeder Nanda bij ZID Theater terechtgekomen en heeft
tot nu toe meegedaan aan De RussenNU, Droomstad en Van de Werelddaken. Hij houdt van rappen
en dansen en heeft zijn talenten in de voorstelling Van de Werelddaken aan iedereen laten zien.

– Annemarie Akopyan: Het was een grote eer om Koningin Máxima te ontmoeten. Ik was

interview Shirley Brandeis

“The nicest thing about Bollywood dancing? That I am the only boy in the group, ha ha! I have been
dancing for eight years now, since I was seven. I do ‘popping’, a sort of jerky dancing, with waves, a bit
robotic. We also perform in public, so when my mother introduced me to ZID Theater four years ago,
I was already familiar with that aspect. I danced in TheRussiansNow, I acted in Dream City and I sang in
From the World’s Rooftops. I’m less nervous when I act than when I dance. If you make a mistake, the
audience won’t notice, whereas in dance they will.
I definitely want to develop my singing. I’ve been doing it since I was twelve, and
I write my own lyrics. As I am not a truly great singer, I started doing rap. Now I’m
looking for a studio and I’m saving money to make a beat. Making a beat costs at
least a hundred euros. Quite expensive.

My friends
have no idea
I’m doing this

I Am More Daring Now

I have considered becoming a professional, but I have my doubts. I think that it takes a lot of energy
to look for inspiration time and again, especially as you grow older. I also do a course in retail, which
I also like. But it’s great to be able to sing and rap at ZID in my spare time. I find that I’m becoming more
experienced; in acting too. Sebo gives me good advice and he gives me space; I dare to do much
more now. Getting applause from an audience is nice. I always feel very relieved and I think:
‘Great. That went well.’ My friends have no idea that I’m doing this. I don’t really know why I don’t
just tell them. When they ask what I’ve done over the weekend, I say: ‘Ah, I just chilled’.”
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Ik heb wel eens overwogen om er mijn beroep van te maken. Maar ik
twijfel. Het lijkt me ook wel erg vermoeiend, zeker als je ouder wordt,
om steeds maar weer inspiratie te moeten krijgen. Ik doe een opleiding
voor de detailhandel. Dat ligt me ook wel. Maar het is fijn om in mijn vrije
tijd bij ZID te kunnen zingen en rappen. Ik merk dat ik ervaring
opbouw; ook met acteren. Sebo geeft goede aanwijzingen, hij
geeft me de ruimte, ik durf steeds meer. En applaus van publiek krijgen is leuk. Ik ben dan altijd
erg opgelucht. ‘Gelukkig, het is goed gegaan,’ denk ik dan. Mijn vrienden hebben geen idee dat
ik dit doe. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het niet vertel. Als ze vragen wat ik het weekend heb
gedaan, zeg ik gewoon ‘ach, lekker gechild’.”

The Popping Rapper who writes his own lyrics
Satish Jagdew

Satish Jagdew
Satish is 16 and came into contact with ZID Theater through his mother, Nanda, four years ago. So
far, he has participated in TheRussiansNow, Dream City and From the World’s Rooftops. He likes to
rap and dance and has displayed his talents in the performance of From the World’s Rooftops.

zenuwachtig, maar het was een topdag. Met al onze energie hebben we geknald!

Van de Werelddaken on Tour
ICAF 2014

From the Rooftops of the World on Tour
ICAF 2014

De acterende danseres die de mensen raakt
Anika Vervloet & haar dochter Yuki

interviews Shirley Brandeis

“Karolina zei dat het wel goed zat. Ik had net auditie bij ZID gedaan, het was 2008. Maar ik wist niet hoe
ze me vonden. Ik moest theatraal iets heel anders doen dan ik op de dansacademie had gedaan, ik kende
niemand, dat was spannend. Zou Karolina het zo bedoelen, zou ze het goed vinden, schoot af en toe door
mijn hoofd. En toen dus die geruststellende woorden, direct na de auditie,
dat het wel goed zat. Ik werd aangenomen om de ZidMixtZondagen te doen.
Samen met andere professionals maakten we grappige scènes, tussendoor
speelden we ook met de mensen uit de buurt. Ik vond het leuk, maar wat ZID
precies deed, bevatte ik toen nog niet. Zoals de voorstelling Zoet & Zout uit
2009. Wanneer gaan we het product nu maken, waar is het product eigenlijk,
dacht ik steeds. We stonden als professionele acteurs nog altijd niet echt
tussen de buurtacteurs in. We wisselden elkaar af. Pas daarna, tijdens de Sloterplasfestivals kwamen die
twee werelden, van de professionals en van de amateurs, meer en meer samen. Wij zorgden voor de rode
draad, droegen het stuk, faciliteerden voor de buurtacteurs zodat zij hun scènes konden spelen.

Iedereen is de
moeite waard
om op dat
podium te staan
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Ik zag steeds duidelijker wat community art is. Wat de werkwijze van ZID is. Ik leerde de mensen
uit de buurt en hun talenten kennen. Ik voelde de warme familie die we zijn, met verschillende
generaties en culturen, de onderlinge loyaliteit. Karolina en Sebo zijn er altijd voor je, dat is fijn.
De combinatie professionals en amateurs waardeer ik ook. Het is anders, leuk anders werken
met mensen voor wie toneel iets nieuws is, die de theatercodes niet kennen. Bijvoorbeeld dat
boos zijn op het podium niet betekent dat je boos bent in het gewone leven. Dat feedback van de
regisseur of trainer niet als kritiek moet worden opgevat. Dat is wennen, voor beide partijen. Sinds
Landscoop (2010) werken we echt samen; daar komt mijn docentengeest van pas. Aan mij de taak hen
aan te moedigen, uit te dagen en vooral waardering te geven. Het gaat niet om talent, al heeft volgens
mij iedereen wel ergens een talent voor. Het gaat erom dat wie mee wil doen plezier heeft. Iedereen is
de moeite waard om op dat podium te staan. Voorheen nog een klein podium, met name in ons eigen
theater of op straat. Nu staan we al in de Stadsschouwburg! Een uitdaging voor ons, waarbij aandacht
voor het proces en gezelligheid gelukkig voorop blijven staan. We zijn dan wel sinds de samenwerking
met de Toneelgroep Amsterdam een stuk geprofessionaliseerd, maar ruimte voor improvisaties en die
door mij zo gewenste gezelligheid is gebleven. De input van buurtacteurs, onmisbaar bij community art,
is nog steeds belangrijk. Tekstschrijvers nemen hun ervaringen mee in het eindresultaat, dat nog altijd
organisch tot stand komt. Het is daardoor anders dan de andere producties. Niet per se beter, wel anders.

Yuki: “Dansen voor publiek vind ik leuk, maar alleen thuis ook. Later wil ik keukenmeid, prinses, koningin,
lakei, hofdame, bakker en dierenarts worden. Ik zou ook wel een hert willen zijn of een ballerina, zoals
mama.”

Anika Vervloet
Anika speelt, danst en doceert vanaf 2008 met veel toewijding bij ZID Theater. Ze behaalde
in 2006 haar Bachelor Dance in Education aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
(AHK). Verder danst ze bij Flames of Chaos, Iris van der Sar, LUX, en diverse andere groepen.
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Warme familie

nieuwsgierig van alles aan de mensen. Wat we daar deden was echt ZID, mét de mensen. Het past enorm
bij me. Niet iets aanbieden dat vooraf is uitgestippeld; niet ik als de juf, maar sámen, co-creëren. Op zo’n
manier dat je bezoekers van het restaurant, buurtbewoners in Noord in mijn geval, van hun stoel kan
krijgen, kan laten participeren. Dan moet je je openstellen voor wat mensen willen. En dat lukte. Zo stond
ik op een gegeven moment met een bewoner van 85 te rock & rollen. Anderen sloten zich dansend aan.
Community art is iets raken bij de mensen. En dat gebeurde.”

Yuki Vervloet, 7 jaar, houdt net als haar moeder veel van het podium en heeft naast haar in
Van de Werelddaken On Tour gespeeld.

Voor jong en oud

Yuki was één toen ik bij ZID kwam. Langzaamaan durfde ze mee te doen. Eerst tijdens de pauzes van de
ZidMixtZondagen, dansend, veilig met mama. Later deed ze ook wel eens mee met mijn lessen. Tijdens
een feest bij ZID was ze opeens niet meer van het podium af te slaan. Vooral door de microfoon praten
vindt ze geweldig. Ze kennen ‘r allemaal, iedereen vraagt naar Yuki, hoe het met haar gaat, of ze wel mee
komt. Ze is ontwapenend. Dat was heel handig in de Resto VanHarte restaurants, waar we workshops
geven. Met een kind erbij ben je minder docent en meer mens. Mensen spraken Yuki aan. Yuki vroeg

– Riekje van Albada: What a festive welcome! I hope it will be a productive afternoon for

everyone and a source of much inspiration. – Anika Vervloet: Een hoogtepunt voor mij

ZID Theater heeft Cornerstone met
open armen ontvangen. Het was heel
bijzonder om een ‘zuster’-gezelschap
te zien werken dat zulke vergelijkbare
doelstellingen heeft!

ZID Theater has welcomed
Cornerstone into their space with
open arms. It was remarkable to watch
a ‘sister’ theatre company work with
such similar intentions!

Juliette Carrillo

Juliette Carrillo

Spelen bij ZID is als een avontuurlijke
reis. Vaak weet je niet eens waar
de reis je zal brengen. Maar als
je je overgeeft, wordt het een
prachtige reis, en zal je nog souvenirs
meenemen ook!
Dido Mirck

Ik ben Flamenco danseres en docent.
Bij ZID werken we veel op basis van
improvisatieopdrachten op het gebied van
storytelling en theater. Dit vind ik leuk en
leerzaam omdat ik op deze manier ook kennis
maak met andere disciplines en manieren
vind om Flamenco te combineren met andere
kunstvormen. ZID geeft veel ruimte voor eigen
inbreng en heeft veel oog voor het sociale
aspect. Het gaat bij ZID niet alleen maar om het
eindresultaat, maar je leert elkaar ook echt beter
kennen. Wat de sfeer goed doet en uiteindelijk
dus ook de wisselwerking op het podium.

I am a Flamenco dancer and teacher.
At ZID we work a lot with improvisation
in storytelling and theatre. This is both
fun and instructive, because it introduces
me to other disciplines and helps me find
ways to combine Flamenco with other
art forms. ZID provides a lot of space for
individual contributions and social aspects
are important also. With ZID not only the
end result counts. It is also about getting
to know each other much better. This
makes for a good atmosphere, which in turn
enhances the interaction on stage.

Phoebe Brack

Phoebe Brack

Performing with ZID is like going on an
adventurous journey. You often don’t
even know where this journey will
take you, but if you go with the flow it
becomes a wonderful journey and you
will even find yourself holding souvenirs
at the end of it!
Dido Mirck

The acting dancer who reaches out and touches people
Anika Vervloet & her daughter Yuki

interviews Shirley Brandeis

“Karolina told me not to worry. I had just auditioned at ZID; this was in 2008. But I had no idea what
they thought of me. In terms of theater I had to do things that were completely different from what
I had been doing at the dance academy. I didn’t know anybody, which
also made it exciting. “Is this what Karolina meant? Does she approve
of what I’m doing?” I would sometimes think. And then she said those
reassuring words, immediately after the audition, that I didn’t have to worry.
I was hired to do the ZidMixesSundays events. Together with other professionals
we would design funny scenes and in between we also acted with people from
the neighbourhood. I enjoyed all that, but at the time I didn’t fully grasp what
ZID was doing. For instance, with the production Sweet & Salty in 2009. “When are we going to make the
product? What is the product, actually?,” is what I kept thinking. As professional actors we still did not
really work together with the neighbourhood actors. We just took turns. Only later, during the Sloterplas
festivals, did those two worlds – of the professionals and of the amateurs – come together even closer.
We provided the theme, we carried the play, and helped out the neighbourhood actors so that they could
play their scenes.

A Warm Family

It became increasingly clear to me what community art was, what ZID’s working method was.
I became acquainted with the people from the neighbourhood and learned about their talent. I felt
the warmth of the family that we are, with different generations and cultures; the loyalty among
us. Karolina and Sebo are always there to help you, which is great. I also value the combination of
professionals and amateurs. It is different, in a nice way, to work with people to whom the theatre
is something completely new, people who are not familiar with the codes of the theatre. For
instance, that being angry on stage doesn’t mean that you are also angry in real life. Or that feedback from
the director or the coach should not be taken as criticism. It takes some getting used to, for both sides.
Ever since Landscoop (2010) we are truly working together and in that respect my teacher mindset comes
in handy. It is my job to encourage them, to challenge them and especially appreciate them. It’s not really
about talent, although I think that everybody has a talent for something. It’s more about the fact that
those who want to join in have a lot of fun. Everyone is worthy of being on that stage. It used to be a small
stage, especially in our own theatre or in the streets, but now we even perform at the Stadsschouwburg!
That is quite a challenge for us, but fortunately attention to the process and having a good time are still
the main thing. We did become more professional since we work with Toneelgroep Amsterdam, but there
is still much room for improvisation and for the cosiness that is so dear to me. The input of neighbourhood
actors, which is the lifeblood of community art, is still very important. The writers work their experiences
into the end result, which is still arrived at in an organic manner. That is the difference between these and
other productions. It is not necessarily better, it’s just different.

Yuki (age 6): “I like dancing before an audience, but I like doing it at home as well. When I grow up I want
to be a kitchen maid, a princess, a Queen, a lackey, a lady-in-waiting, a baker and a veterinarian. I would
also like to be a deer, or a ballerina, just like mummy.”

Anika Vervloet
Since 2008, Anika is a dedicated actress, dancer and teacher at ZID Theater. She obtained her
degree of Bachelor in Dance Education at the AHK in 2006. She dances with Flames of Chaos,
Iris van der Sar, LUX, and various other companies.
Yuki Vervloet, Anika’s daughter, loves the stage as much as her mother does and performed
with her in From the World’s Rooftops - On Tour.

For Young and Old

Yuki was one year old when I joined ZID. Gradually she worked up the courage to join in. At first during
the breaks on ZidMixesSundays she would dance, safe with mummy. Later she would sometimes join me
in my classes. Then, at a ZID party, she suddenly was on stage all the time. She especially likes talking
through a microphone. Everyone here knows her. Everyone asks after Yuki, how she is, and if she’s coming

was de gekke laatste act waarbij zich meer en meer passanten en toeschouwers aansloten

en we ten slotte knallende foto’s maakten van de wereldburgers in dit wereldpark!
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Everyone is
worthy of
being on that
stage

along. She is very disarming, which comes in quite handy at the Resto VanHarte restaurants, where we
do workshops. When you bring a child you are less of a teacher and more of a human being. People talk
to Yuki and she will ask all kinds of questions, curious as she is. What we do there is truly ZID, together
with the people. It fits me like a glove, really. Not offering some pre-programmed activity; not me being
the teacher, but creating something together in such a way that the patrons of the restaurant – local
residents from Amsterdam-North in my case – really get out of their chairs and start to participate. You
have to open up to what people want. And it works. At one point I was rock & rolling with an 85-year-old
and other people joined in. Community art is about reaching out to people and touching them. And that’s
what happened.”

ZID ziet
Zid verbreekt de muren
van stadsdeel of de stad
Zid laat je dansen tussen de wolken en sterren,
maar ontwortelt je niet
Ik? ik scheur het zwarte doek
kleur het leven geel, oranje, rood
Net als de (warme) herfst
Zid kweekt de talenten los
Energie is het betoverende
Ik neem een portie ZID
Daar van blijf ik fit!
Gökhan Aksoy

Kolenkittour

ZID sees
Zid breaks down the walls
of neighbourhoods or cities
Zid lets you dance among the clouds and the stars
but doesn’t uproot you
Me? I rip the black curtain
I colour life yellow, orange, red
just like the (warm) autumn
Zid brings out talent
Energy is the enchantment
I take a dose of ZID
It keeps me fit!
Gökhan Aksoy

Kolenkit Tour

De poëtische buurtacteur - Gökhan Aksoy

interview Shirley Brandeis

The Poetic Neighbourhood Actor - Gökhan Aksoy

interview Shirley Brandeis

“Of het iets voor mij was, vroeg een vriend. Ik had niks met theater. Maar misschien zag hij iets in me dat
ik niet zag? En ook: ik was indertijd raadslid in Geuzenveld-Slotermeer. Als politicus ben je gewend aan
een podium voor je boodschap, aan spreken in het openbaar. Dat was achteraf gezien mijn voorbereiding
voor het theater. En later herinnerde ik me dat ik het op school leuk vond om grapjes te maken, om te
entertainen. Alleen waren er toen in Nederland en Turkije niet zoveel mogelijkheden op theatergebied
voor jongeren. Jaren later kreeg ik die kans bij ZID wel en die heb ik aangegrepen. Een theatergezelschap,
in eigen buurt nog wel, het maakte me nieuwsgierig. Het was de tijd van Zoet & Zout, een productie over
eten, herinneringen en culturele tradities. Eigenlijk had ik niet eens door dat we echt theater maakten.
Het was vooral gezellig. We vertelden elkaar onze ervaringen, aten samen – ik liet ze mijn Turkse pudding
proeven - en dan had ik vaak niet door dat we aan het repeteren waren.

“Wouldn’t that be something for you, a friend of mine asked me. At the time I was a councillor for the
Geuzenveld-Slotermeer district. As a politician I was used to having a platform to say what I had to say, to
speaking in public. In hindsight that was my preparation for the theatre. Later I remembered how I enjoyed
making jokes and entertaining the other kids at school. However, at the time there were not that many
facilities in the field of theatre for young people in the Netherlands, nor in Turkey, for that matter. Many
years later, ZID did offer me that opportunity and I seized it. A theatre company, in my own neighbourhood!
I was curious. This was at the time when they were producing Sweet&Salty, a performance about food,
memories and cultural traditions. Actually, I didn’t even realize that we were doing real theatre. It was
mostly fun. We exchanged experiences, we dined together – I introduced them to my Turkish pudding –
and I often didn’t realize that we were actually rehearsing.

Stadsschouwburg

Stadsschouwburg
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Van acteur naar stadsdichter

Het stimuleert ook je creativiteit op andere vlakken. Ik schrijf graag gedichten. Voorheen deed ik er niets
meer mee dan opschrijven en bewaren, voor mezelf. Door ZID ben ik er mee naar buiten getreden. Tijdens
mijn afscheid als raadslid heb ik een gedicht voorgedragen in de raad.
‘Mijn Geuzenveld, laat de geuren ruiken
Is het Marokkaanse vislucht of Hollandse haring?
Of is het soms Grieks of toch wel Turks?
Mijn Geuzenveld, verspreid je geuren.’
Ik durfde, omdat ik bij ZID al een keer, heel voorzichtig, een gedichtje mocht voordragen. De reacties
waren toen goed, dat smaakte naar meer. Zo ben ik meer gaan dichten en meer gaan voordragen. Soms
hoor ik dat ik stadsdichter moet worden. Een mooi compliment. ZID maakt momenteel een groei door,
ik ook. Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden over mijn poëzie. Elke keer als ik voordraag is weer een
spannend moment. Maar elke keer weer die positieve reacties. Dat moedigt aan. Ooit wil ik een bundel
uitgeven. Wie weet word ik ooit stadsdichter.”

Of course it did become a performance, in which I had a part. It didn’t
really feel like acting to me until the next production, which was
TheRussiansNow, a collaborative project with Toneelgroep Amsterdam.
I was eager to be a part of it. I wanted to see ZID grow and I wanted to
gain more acting experience. We stood on the stage of the City Theatre Stadsschouwburg. That was
magic. A strange and exciting feeling. In five years I have learned so much. I have learned to present
myself, to present anything for that matter, to open myself to others, and I have discovered that
people will treat you in a positive way if you do the same. I have a different perspective on things
now, a more colourful perspective and that is definitely something that ZID has contributed to. Doing
things together, taking action, meeting other people from the neighbourhood, stepping beyond the
routine of daily life, it’s all so much fun. You know what it is about theatre? You put on a different
jacket and you become someone else, while remaining yourself at the same time.
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Natuurlijk werd het uiteindelijk een voorstelling en ik had een rol. Maar echt acteren voelde het voor
mij pas bij de volgende productie, De RussenNu, een samenwerking met de Toneelgroep Amsterdam.
ZID was hiervoor geselecteerd. Ik vond het interessant, ik wilde graag meedoen, graag die groei met ZID
naar een groter podium doormaken, speelervaring opdoen. Op het toneel van de Stadsschouwburg in
Amsterdam hebben we gestaan. Dat was een machtige ervaring. Een vreemd en spannend gevoel.
Ik heb in die periode, overigens in al die – inmiddels ruim vijf - jaren bij ZID veel geleerd. Mezelf
presenteren, sowieso durven presenteren, mezelf open stellen voor anderen en ontdekken dat
mensen je positief benaderen als je dat zelf ook doet. Ik bekijk zaken nu anders, kleurrijker. Daar
heeft ZID zeker aan bijgedragen. Samen dingen doen, iets ondernemen, andere buurtbewoners
ontmoeten, even over het dagelijks gebeuren heen stappen, dat is zó leuk. Weet je wat het is met
theater? Je doet een ander jasje aan en je bent iemand anders en tegelijk jezelf.

Doing things together,
stepping beyond the
routine of daily life, it’s
all so much fun.

Actor becomes City Poet

It also stimulates your creativity in other areas. I like to write poems. Because of ZID I brought them out
into the open. When I left the district council, I recited one of my poems in the meeting.
‘My Geuzenveld, let the scents out
is it the scent of Moroccan fish or of Dutch herring?
Or is it Greek, or Turkish?
My Geuzenveld, spread your scents.’
I dared to do that because I had already, hesitantly, recited one of my poems at ZID one day. The response
was positive, so I wanted to do it again. I began to write more poems and recite them more often. Some
people say I should be the City Poet, which is a nice compliment. ZID is currently going through a growth
process, and so am I. I have become much more confident about my poetry. Every time I recite I feel the
same tense excitement, but I keep getting positive responses. That encourages me. One day I would like
to publish a collection of my poems. And who knows, maybe I will be City Poet one day.”

Gökhan Aksoy
Gökhan komt uit Turkije en is opgeleid als boekhouder. Hij is vanaf Zoet & Zout in 2008 bij ZID Theater
betrokken als buurtacteur en behoort tot het kernteam. Daarnaast is hij een gedreven dichter en
heeft hij zijn eerste dichtbundel uitgegeven: ‘Leven met Saskia en Ottho’. Verder participeert hij in
verschillende projecten zoals de WijkJury en de Oversteek van ZINA.

Gökhan Aksoy
Gökhan is from Turkish origin and was trained as a bookkeeper. He has been involved with ZID
Theater as a neighbourhood actor since Sweet & Salty and is a core team member. He is also a driven
poet and has recently published his first collection of poems: Living with Saskia and Ottho. He also
participates in various projects such as the Neighbourhood Jury and ZINA’s Crossing.

– Monali Meher: A wonderful meeting place for creative people who wish to make a

cultural contribution to the neighbourhood. The mix of cultures makes it very special

Koninklijk bezoek

Royal Visit

De gastvrouw die een familie vond 		
Linda Abdellah & haar dochter Imane Bekkaoui

interviews Shirley Brandeis

The hostess who found a family 			
Linda Abdellah & her daughter Imane Bekkaoui

interviews Shirley Brandeis

“Mijn moeder was zo trots op me toen ze de foto van mij met toenmalige prinses Máxima zag. Ik, samen
met de toekomstige koningin van Nederland! Ik was zelf ook diep onder de indruk. Dat ZID het Appeltje
van Oranje won - een Koninklijke prijs voor sociale initiatieven – vond ik geweldig en vooral ook verdiend.
Maar de presentatie in Leeuwarden, waarbij ik ook heb gesproken, én het bezoek van Máxima waren de
hoogtepunten. Ik ga haar ontmoeten, zoemde het steeds door mijn hoofd. Ik heb haar mogen ontvangen,
op 7 juni 2012, als gastvrouw van ZID. Ik heb haar hand geschud, een klein buiginkje gemaakt, koffie voor
haar gezet. In een roes. Ik was gewoon niet ‘ik’ die dag. Ik kon het niet geloven dat ik naast Máxima zat.
Dat ze met ons allemaal, met Imane, die vrij mocht van school hiervoor, praatte over wat wij doen.

“My mother was so proud of me when she saw the photograph of me with then Princess Máxima. Me,
with the future Queen of the Netherlands! I was very impressed myself. It was already great, and welldeserved, for ZID to win the Apple of Orange Award, a Royal distinction for social initiatives, but the
presentation in Leeuwarden where I also made a little speech and Máxima’s visit were absolutely the
highlights. “I’m going to meet her,” was the thought that kept going round in my head. As hostess of ZID,
I had the privilege of welcoming her, on 7 June 2012. I shook her hand, took a small bow and made her
coffee. All in a haze. I simply wasn’t ‘myself’ that day. I could hardly believe I was sitting next to Máxima
and that she was talking to all of us, including Imane, who had the day off from school, about what we did.

Meer zelfvertrouwen

More Self-Confidence
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Ik heb hier
vrienden voor
het leven
De mooiste dag
Ik schenk de drankjes, regel de catering, elke zondag. Als ik er niet ben,
gemaakt.
mis ik het echt. Er wordt altijd gelachen, het is hier altijd gezellig. Zondag is

Ever since I joined ZID as a volunteer I have experienced great things. I first met Sebo in 2007 at VIO
(Women in Development), which was right around the corner from ZID. He told me about the theatre and
I thought it would be nice for the kids. It turned out to be like a warm bath. It feels just like you are in a
family. My children – Nordine has been playing here all through primary school and Imane is still acting –
have a fun activity in their spare time and for me it is a nice way to gain working experience while I study
to become a receptionist. All three of us have gained more self-confidence by being here. Nordine
used to be a super shy boy but by doing hip hop and acting he has grown into a sociable teenager.
And the things that Imane, who used to be shy as well, now dares to do make me very proud.
I don’t like to be on stage myself, it’s too stressful. I have tried, but I prefer to be a hostess.
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Ik maak mooie dingen mee sinds ik hier als vrijwilliger werk. Sebo ontmoette ik in 2007 bij VIO, Vrouw
in Ontwikkeling, dat hier om de hoek zat. Hij vertelde me over het theater; het leek me wel wat voor de
kinderen. Het bleek een warm bad. Als een familie, zo voelt het hier. De kinderen - Nordine heeft hier
zijn hele lagere schooltijd gespeeld, Imane acteert nog steeds – doen iets leuks in hun vrije tijd en ik doe
op een fijne manier werkervaring op naast mijn opleiding tot receptioniste. We hebben er alle drie veel
meer zelfvertrouwen door gekregen. Nordine is van een superverlegen jongen al hiphoppend
en acterend hier uitgegroeid tot een sociale tiener. Wat Imane, vroeger ook
verlegen, nu allemaal durft, maakt me trots. Ik sta zelf liever niet op het
podium, ik speel liever de gastvrouw.

The Greatest Day

de mooiste dag van de week. Dat we wonnen, in Leeuwarden was zo mooi, dat moment. Ze telden af:
nummer drie is…, nummer twee is…, nummer één is… En toen klonk er ‘ZID Theater’. Sebo en Karolina
hebben het verdiend. Ze werken keihard, ze gaan door tot het resultaat klopt. Het Appeltje is een enorme
blijk van waardering voor hen en ons. Voor ons als familie. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt.
Vrienden die voorheen onbekende buren voor me waren. En dat blijven we, ook nu ZID een enorme groei
doormaakt. Het is een mooie ontwikkeling waardoor we nog meer leuke mensen leren kennen.”

I serve drinks and organize the catering every Sunday. If there are no activities, I really do miss it.
There’s always laughter here, and a very relaxed atmosphere. Sunday is the best day of the week
and that day in Leeuwarden was one of the best days of my life. When we won the award, that moment,
the countdown: number three is…, number two is…, number one is… and then ‘ZID Theater’. Sebo and
Karolina so deserved this. They work incredibly hard and don’t stop until the end result is absolutely right.
The award is an enormous token of appreciation for them and for us. I have made friends for life here.
Friends that were just neighbours. And we will remain friends, even now that ZID is growing so incredibly.
It is a wonderful development and we will meet and get to know even more nice people.”

Imane

Imane

“Vroeger was ik verlegen, nu sta ik voor honderden mensen op het podium. Ik speelde onder andere
mee in Zoet & Zout, De RussenNu en Van de Werelddaken. Het podium went. Het is vooral heel leuk om
te spelen, om te repeteren ook. Zondagen zonder ZID zijn zó saai. Met Máxima was een mooie dag. Het
was een geheim bezoek en ik mocht voor haar optreden. Zonder zenuwen. Acteren is gewoon een hobby.
Later wil ik dokter worden.”

“I used to be shy, but now I go on stage before hundreds of people. I acted in Sweet&Salty, TheRussiansNow,
From the World’s Rooftops, and other productions. You get used to being on stage. Acting is mostly fun,
and rehearsing too. Sundays without ZID are just sooo boring. It was a great day when Máxima came. It
was a secret visit and I was asked to perform for her. I wasn’t nervous at all. Acting is just a hobby. When
I grow up I want to become a doctor.”

Linda Abdellah
Linda kwam na haar opleiding als basisschooldocent van Marokko naar Nederland. Doordat haar
dochter en zoon aan de Dizz Kids theaterprojecten meededen, leerde ze ZID kennen. Sinds lange tijd
helpt ze bij ZID als gastvrouw en kinderbegeleidster. Verder is ze ook aan het studeren en werken.

Linda Abdellah
Linda came to the Netherlands after her training as a primary school teacher in Morocco. Because
her daughter and son participated in Dizz Kids, she became involved with ZID. She is a volunteer
hostess at ZID and one of the people working with children. She also works and studies.

Imane Bekkaoui, 10 jaar, speelt al een paar jaar mee in producties van ZID, en heeft aan veel
activiteiten van Dizz Kids meegedaan.

Her daughter, Imane Bekkaoui, who is 10, has been taking part in ZID productions for a number of
years now, after participating in many Dizz Kids activities.

and instructive, of course. - Bezoeker: Een heel bijzondere ervaring! Mooi gespeeld en

gezongen. Multi-culti is een succes! – Cora Woerde: Dance, music, theatre, smells, food,

De lerende theaterdocent - Jeritza Toney

interview Shirley Brandeis

The learning theatre teacher - Jeritza Toney

interview Shirley Brandeis

“Over een drempel gaan, leren presenteren, op een podium staan voor publiek. Een kind neemt zo’n
ervaring zijn leven lang met zich mee. In mijn theaterklas ben je nooit een boom op het podium. Al zeg je
maar één woord, omdat je verlegen bent, je doet bij mij echt mee. Theater laat mensen over grenzen gaan
en uit hun comfortzone stappen. ZID doet dat. Karolina zag mij eind 2010 in het Bijlmertheater tijdens
het Black Magic Woman Festival, presenteren en spelen. Dat is wat ik doe. Op mijn visitekaartje staat het
omschreven als ‘musical storyteller/entertainer’. Ik vertel of zing, met
mijn gitaar, verhalen; ingestudeerd of spontaan.

“To cross a threshold, to learn how to present, to be on a stage in front of an audience. These are
experiences that children take with them for the rest of their lives. In my theatre class a child is never
just a tree on the stage. Even if your text is only one word, because you are shy; in my class you really
participate. Theatre can make people push their boundaries and step out of their comfort zone. This
is what ZID does. Late 2010, Karolina saw me during the Black Magic Woman Festival at the Bijlmer
theatre, where I presented and performed. That is what I do. My visiting card says ‘musical storyteller/
entertainer’. I tell or sing stories, accompanying myself on guitar, either rehearsed or impromptu.

Vrijheid en vertrouwen

Freedom and Trust

Ik ben van ZID
geworden en wil er
nooit meer weg
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Mensen samenbrengen

ZID verlaagt de drempel daar naartoe, haalt theater naar de buurt, brengt mensen met elkaar
in contact. Ik heb net zoveel van de buurtacteurs geleerd als zij van mij. Over hun cultuur, hun
ervaringen. Ik ben dol op leren, ik sta graag voor anderen open. Als je dat doet, kun je ontvangen
en dat maakt je zo gelukkig.”

Karolina felt that I would fit in with ZID and she was right. During our first
meeting at their theatre, there was a click, both between me and the building
– its atmosphere, its warmth – and between me and Karolina and Sebo. And
I knew: we match. They give me freedom and trust. I didn’t have to show any
diplomas from theatre schools, like in most other theatres. My experience, the vision I have developed
over the years, is what counts for them. I became part of ZID and I never want to leave. I participate in the
performances at various venues, at the Van Harte Restos, I perform and sing with neighbourhood actors
and I teach at primary schools. With the children, we work at producing a performance in a real
theatre. For some of these children this is their first introduction to acting, to theatre.

Bringing People Together
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Karolina dacht dat ik goed bij ZID zou passen. Ze had gelijk. Het klikte
tijdens ons eerste gesprek op afspraak bij hen in het theater. Zowel tussen mij en het gebouw – sfeervol,
warm – als tussen mij en Karolina en Sebo, die bijdragen aan de sfeer en warmte daar. Ik wist het: wij passen
bij elkaar. Ze geven mij vrijheid en vertrouwen. Theaterschoolpapieren, een eis in bijna alle theaters,
hoefde ik niet te tonen. Mijn ervaring, mijn door de jaren heen ontwikkelde visie is waar het bij hen om
gaat. Ik ben van ZID geworden en wil er nooit meer weg. Ik doe mee met voorstellingen in de theaters, in
de Van Harte Resto’s, speel samen en zing met de buurtacteurs en geef les op basisscholen. Samen met
de kinderen werken we toe naar een eindvoorstelling in een echt theater. Voor sommige kinderen
een eerste kennismaking met acteren, met theater.

I became part of
ZID and I never
want to leave

ZID lowers the threshold for that, brings theatre into the neighbourhood, brings people into
contact with each other. I have learned just as much from the neighbourhood actors as they have
learned from me. About their culture, their life experiences. I love to learn, to be open to other
people. If you can do that, you know how to receive and that can make you very happy.”

Jeritza Toney
Jeritza werd geboren in Den Haag, maar heeft haar hele leven heen en weer gependeld tussen
Suriname en Nederland. Zij studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam, waar ze in
1995 afstudeerde. In Suriname trad zij op met o.a. Jörgen Raymann. Jeritza is zangcoach, performer,
zangeres en presentator. Zij geeft les aan volwassenen en kinderen, in zang, theater, het schrijven
van liedjes, gedichten, korte musicals en stageperformance.

Jeritza Toney
Jeritza was born in The Hague and has travelled between Surinam and the Netherlands all her life.
She studied physiotherapy at the Amsterdam Hogeschool, where she graduated in 1995. In Surinam
she has performed with Jörgen Raymann and others. Jeritza is a singing coach, performer, singer and
presenter. She teaches adults and children in thinking, theatre, song writing, poetry, short musicals
and stage performance.

atmosphere, talent, instructive, inspiring, cultures … Wonderful! – Godfried Lambriex:

Wat een prachtige voorstelling vol energie en plezier. Ik hoop dat jullie nog lang in West

Ik heb niet alleen één leuke herinnering aan
het ZID Theater, maar veel. Het zijn een paar
hoogtepunten die het ZID Theater voor mij
onvergetelijk maken. Zoals het optreden
met de kinderen van Dar Amsterdam in het
conservatorium van Larache.
Saliha Daoud

I don’t just have one nice memory of ZID
Theater, but many! There were some
highlights that make ZID an unforgettable
experience for me, such as performing with
the children of Dar Amsterdam at the Music
Academy in Larache, Morocco.
Saliha Daoud

Het ZID Theater wil verbinding tot stand
brengen tussen de bewoners in een wijk of
in een stad en op een kunstzinnige manier
bijdragen aan begrip en sociale cohesie
tussen verschillende groepen. Daarbij worden
de, soms nog onontdekte talenten van de
buurtbewoners ingezet en gestimuleerd door
de samenwerking met professionele acteurs.
Wendy Ripassa

ZID Theater wants to connect people in a
neighbourhood or a city and contribute to
understanding and social cohesion among
different groups in an artistic way. In doing
so, ZID mobilizes often as yet undiscovered
talents of local residents and stimulates these
talents by providing opportunities to work
with professional actors.
Wendy Ripassa

Met een terugblik
naar de toekomst

Zoet & Zout in Culemborg

Looking back
to the Future

Sweet & Salty in Culemborg

De criticus - Sikko Cleveringa			

interview Shirley Brandeis

“Kunst is een laboratorium voor verandering. Als je maatschappelijke verandering bewerkstelligt, moet je
nieuwe beelden creëren over de dagelijkse werkelijkheid. Kunst is een krachtige katalysator; nodig voor
verandering. ZID wil die verandering, ZID zegt maatschappelijke verandering te kunnen aanjagen. Dan wil
ik die nieuwe beelden zien. Een nieuw perspectief dus, door out of the box te denken.
Constructief kritisch reflecteren, dat doe ik met ZID, in opdracht van henzelf. Kijken, proeven, praten,
evalueren. Zo leert ZID vanuit de eigen praktijk, checkt het haar ambities, bekijkt het de vraag of ze
nog op het juiste pad zijn. Ik doe dat vanuit CAL-XL, Community Arts Lab XL, het expertisenetwerk voor
community arts, waar ik methodieken ontwikkel. Instrumenten, zoals de projectscan, die kunstenaars
dwingt keuzes in hun werk te maken.

Kracht en valkuil

The Critic - Sikko Cleveringa 			

interview Shirley Brandeis

“Art is a laboratory for change. If you want social change you have to create new images about everyday
reality. Art is a powerful catalyst that you need if you want to effect change. ZID wants to change things
and claims it can be a catalyst for that change too. Therefore I want to see those new images. A new
perspective, brought about by thinking out of the box. What I do with ZID, commissioned by them, is
constructive critical reflection. I watch, taste, talk, evaluate. This allows ZID to learn from their own
practice, check their own ambitions, see if they are still on the right track. I do this from CAL-XL, Community
Arts Lab XL, the expertise network for community arts, where I develop work methods. Instruments, such
as the project scan, which forces artists to make choices in their work.

Strength and Weakness

Goud

Gold
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ZID does a lot of improvisation with the actors, which can be a strength as well as a weakness. Sweet&Salty,
which I followed from a distance, was a safe way of working, very much within the parameters. The central
element was food and eating is a low-threshold activity. It was almost socio-cultural work. Can ZID take
the next step? The step towards new images, new relations. Or will they stay within the parameters? If
you have the ambition to change something in society you have to be prepared
to step outside the boundaries. This is my challenge to ZID.
I have closely followed the production of From the World’s Rooftops and
discussed it with Karolina and Sebo. ‘What exactly are you trying to do?’
was the key question. Making explicit what is implicit, that was the goal.
In ZID’s case this means figuring out how to apply something you do in
one place to another place, in another city or neighbourhood. Figuring
out how to get more out of the neighbourhood actors who now have a
safe place with ZID where they can develop their ambitions.

Kunnen ze de
volgende stap
zetten, of blijft ZID
binnen die lijntjes?

Door Karolina en Sebo te bevragen, spreken ze uit hoe ze dat kunnen en willen vormgeven, zodat het
geheel meer maatschappelijk geëngageerd wordt en je veel meer losmaakt bij de mensen, zowel bij de
acteurs als bij het publiek. Ze halen bij ZID de juiste mensen binnen, ze hebben goud in handen, maar
ik vind dat ze die mensen veel serieuzer moeten nemen. Niet alleen die vrijplaats bieden, maar ook
hun maatschappelijke potentie eruit zien te halen. Hen zowel acteurs als actors laten zijn. De mensen
equiperen om die actor te worden. Je hebt ze in huis, je wilt aan de samenleving schudden, maar de
acteurs worden te weinig bevraagd. Gebruik meer, gebruik nóg meer hun verhalen op dat podium. Laat
het écht horen: wat denken ze, wat maken ze mee? Dat wordt de volgende stap van ZID.”

Can ZID take
the next step?
Or will they
stay within the
parameters?
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ZID improviseert veel met de acteurs. Dat is zowel een kracht als een valkuil. Zoet & Zout, dat ik op
afstand heb gevolgd, was een veilige manier van werken, erg binnen de lijntjes. Eten stond centraal, eten
is laagdrempelig. Het was haast sociaal-cultureel werk te noemen. Kan ZID de volgende stap zetten, is nu
de vraag. De stap naar nieuwe beelden, naar nieuwe relaties. Of blijven ze binnen die lijntjes? Als je de
ambitie hebt iets te willen veranderen in de maatschappij moet je buiten de lijnen gaan. Ik daag ZID uit.
Ik heb Van de Werelddaken van dichtbij gevolgd en er met Karolina
en Sebo over gesproken. ‘Waar ben je nu eigenlijk mee bezig’ was de
hamvraag. Expliciet maken wat impliciet is, was het doel. In het geval
van ZID betekent dat bedenken hoe je wat je op de ene plek doet,
kunt toepassen op een andere plek, in een andere stad of buurt.
Bedenken hoe je meer uit de buurtacteurs, die zij nu een vrijplaats
bieden om hun ambities te ontwikkelen, kunt halen.

By questioning Karolina and Sebo, I force them to articulate how they wish to realise that and if they can
do it, in order to bring about more social commitment and more response from both the actors and the
audience. ZID knows how to attract the right people and this is a wonderful asset, but I think they should
take these people much more seriously. Don’t just offer them this safe place, but try to bring out their
social potential. Get them to be both actors and ‘actors’ and equip them with the tools to become such
‘actors’. They are there, you wish to rattle society, but the actors are not challenged enough. Use more of
them, use even more of their stories on stage. Really make them heard: what are they thinking, what are
their experiences? That will be ZID’s next step.”

Sikko Cleveringa
Sikko is actief als aanjager en begeleider van sociaal-artistieke projecten en ondersteunt stedelijke,
culturele en maatschappelijke instellingen bij beleidsontwikkeling. Hij is landelijke actief als senior
adviseur, spreker, trainer en docent. Sikko is auteur van het boek ‘Cultuur nieuwe stijl; praktijkboek
community arts en de nieuwe cultuurfuncties’ en directeur van Community Arts Lab XL (Utrecht).

Sikko Cleveringa
Sikko works as a ‘booster’ and coach for social- artistic projects and supports policy development
in this field with municipal cultural and social institutes. On a national level he is active as senior
adviser, speaker, trainer and teacher. Seiko is the author of the book Cultuur nieuwe stijl; praktijkboek
community arts en de nieuwe cultuurfuncties [The new culture; a practical guide to community arts
and new cultural functions] and director of Community Arts Lab XL (Utrecht).

stralen. – Daan Bosch: Later, I want to be active in community theatre, anywhere in the

world. Therefore I am very happy with the opportunity to gain experience in community

Waar gaan we morgen heen?
We zijn al 22 jaar met het ZID Theater op deze bijzondere reis. En er
staan nog heel veel dromen op ons lijstje, want overal zijn er mensen
die iets met hun creativiteit en talent zouden willen betekenen, maar
niet zo goed weten hoe. Hiervoor hebben we een nieuw programma
ontwikkeld, de training CultuurGidsen van de buurt. Deze willen we
de komende jaren op zo veel mogelijk plekken in Amsterdam en
in Nederland geven, zodat de wijken, steden en dorpen creatieve
hotspots van alle bewoners kunnen worden. Onze Verhalenvertellers
en de Theatertafels gaan op reis naar allerlei plekken om ontmoetingen
met nieuwe doelgroepen tot stand te brengen. Onze producties, zoals
Van de Werelddaken, gaan on Tour, naar andere gemeenschappen
in binnen- en buitenland om een bijzondere uitwisseling tussen de
Amsterdammers en de deelnemers aldaar te realiseren en onze
ervaring met het plaatselijke publiek te delen. Zo leren we van
elkaar en brengen we dialoog met en begrip voor elkaar op gang.
Hiermee zorgen we samen voor een meer bruisende en creatievere
samenleving, waar iedereen, jong en oud, van verschillende culturen
en met verschillende mogelijkheden aan deel kan nemen.
Karolina Spaić en Sebo Bakker

Where will we go tomorrow?
We have made a remarkable journey of 22 years ZID Theater. And
there are still so many things we dream of, because everywhere
there are people who would like to do something meaningful with
their creativity and talent, but don’t quite know how to go about it.
This is why we have developed a new programme, the CulturalGuides
for neighbourhoods. We hope to organise these trainings in as
many places in Amsterdam in the Netherlands as we can, turning
neighbourhoods, villages and towns into creative hotspots for all of
their residents. Our Storytellers and Theatre Tables will travel to all
sorts of places to arrange meetings with new target groups. Also, our
productions, such as From the World’s Rooftops, will go on Tour to
other communities both here and abroad in order to realise a special
exchange between the people from Amsterdam and the participants
elsewhere and share our experience with the local residents. This way,
we can learn from each other, initiate a dialogue and understand each
other better. All this makes for a more effervescent and more creative
society in which everyone, both young and old, from different cultural
backgrounds and various potential, can participate.
Karolina Spaić en Sebo Bakker

DeRussenNU

TheRussiansNOW

De Community Art-deskundige - Eugene van Erven

interview Shirley Brandeis

The Community Art Expert - Eugene van Erven

interview Shirley Brandeis

“Community art is een van de meest sociale kunstvormen. Zonder anderen ben je niks, kun je niks. Je
moet het samen doen, samen kunst maken, over maatschappelijke thema’s. Samen zo mogelijk invloed
uitoefenen op de maatschappij. Ja, dat kan. Ik heb het gezien in Aziatische landen waar heftige dictatuur
woedde. Ik zag daar kunstenaars hun leven wagen, het verschil maken, een omwenteling teweeg brengen.
Dat is niet te vergelijken met Nederland, maar het ís wel community art. Een vorm van kunst maken
waarbij professionele kunstenaars samenwerken met mensen die weinig met kunst te maken hebben,
met als basis een zorgvuldig opgebouwde relatie tussen de kunstenaar en de ander.

“Community art is one of the most social forms of art. Without others you are nothing, you can do nothing.
You have to do it together, make art together, about social issues. Have as much influence on society as
possible, together. Yes, it can be done. I have seen it in Asia, in countries that were heavy dictatorships. I have
seen artists risk their lives there, make a difference, bring about change. You can’t compare that with the Dutch
situation, but it is community art all the same. It is a form of making art in which professional artists work
together with people who have little to do with art, all on the basis of a carefully constructed relationship
between the artists and the others.

Kunst laten ontstaan

Making art happen
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In de buurt en ver buiten Nederland

Karolina en Sebo hebben veel van de wereld gezien, zijn beïnvloed door buitenlandse kunstenaars,
staan voor uitwisseling en wederzijds inspireren. Voor Nederland een haast unieke manier van community
art beoefenen. Ze zitten op hun plek in de Kolenkitbuurt. Hier is behoefte aan kleur, aan creativiteit en
inspiratie. Hier kan het gedijen, hier kan een bruisend community-leven ontstaan. Of dat al voldoende is
gebeurd, of ZID heeft bijgedragen aan een betere buurt? Dat is altijd lastig te bewijzen. Maar ik weet zeker
dat ZID een van de redenen is dat de buurt de afgelopen jaren is opgebloeid. Buurtgenoten komen door
het theater met elkaar in contact, leren elkaar kennen, praten samen, ondernemen samen. Dat betekent
niet dat elke voorstelling een geweldig succes moet zijn. Het gaat om het proces, om als kunstenaar de
mensen om je heen mee te nemen. Karolina is leergierig en open genoeg om dat proces steeds een stapje
verder te krijgen. Haar en Sebo’s internationale verleden en brede oriëntatie – ook ver buiten Nederland –
maakt het de moeite waard om in ZID te investeren. En neem de samenwerking met Toneelgroep
Amsterdam. Wie dat lukt, wie de verhalen van de buurtacteurs ook op andere plekken kan laten horen,
tot aan de Stadsschouwburg aan toe. Dan moet je van goede huize komen.”

Eugene van Erven
Dr. E.A.P.B. van Erven is in 1985 gepromoveerd in vergelijkende literatuurwetenschap aan de
Vanderbilt University (Verenigde Staten). Hij heeft literatuur en drama gedoceerd aan de Victoria
University in Nieuw-Zeeland en aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2006 werkt hij voor de
Universiteit Utrecht (theaterwetenschap).
Ook is hij artistiek leider van het International Community Arts Festival (ICAF) in Rotterdam.

theatre at ZID. - San San Liem: Een bijzondere & leuke voorstelling met buurttoppers!

From that relationship, art originates. This is what ZID does, building reciprocal relationships with the people
around them and creating something from that. As a knowledgeable outsider you don’t only judge the end result.
This is quite different in other countries. In England, for instance, community art is much more process-oriented.
The emphasis is less on producing a good end result, which in the case of theatre is a performance. Unlike in the
Netherlands, in England they work towards a stage in which the artist becomes redundant. However, the goal is
the same in both countries: to let people express themselves in art and on their own conditions. Thanks to the
input of non-artists, artists – who live in artists’ circles – are presented with a different perspective on reality
that they couldn’t obtain anywhere else. Artists who grow tired of the vainglorious art scene often take
refuge in community art. Here they can live out the social side of their character and work at realizing the
notion that everyone, regardless of class, religion, et cetera, has a right to art, which is one of the human
rights acknowledged by the United Nations. The reciprocity of the relationship is inspiring. I can see that
at ZID, a company that has a background in both political and anthropological theatre.
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Uit die relatie ontstaat kunst. Dat is wat ZID doet. Een wederkerige relatie opbouwen met de mensen rondom
hen en daar iets uit laten ontstaan, waarbij je als buitenstaander, als kenner, niet alleen het eindresultaat
beoordeelt. Een groot verschil met het buitenland. In Engeland bijvoorbeeld is community art veel meer
proces-georiënteerd, de nadruk ligt minder op het maken van een goede – in het geval van theater voorstelling. Er wordt anders dan in Nederland gewerkt naar een fase waarin de kunstenaar overbodig is. Maar
het doel is hetzelfde in beide landen: mensen zich in kunst laten uiten, op hun eigen voorwaarden. Dankzij
die input, van niet-kunstenaars, krijgt de kunstenaar - vertoevend in een kunstenaarsmilieu - een andere
kijk op de werkelijkheid die hij of zij anders niet zou krijgen. Kunstenaars die het soms ijdeltuiterige
kunstwereldje beu zijn duiken vaak de hoek van community art in, waar ze hun sociale inborst
kwijt kunnen, waar ze de idee dat iedereen ongeacht afkomst en religie recht op kunst heeft –
een door de VN vastgesteld mensenrecht - kunnen verwezenlijken. Die wederzijdse relatie geeft
inspiratie. Dat zie ik bij ZID, dat voortkomt uit het politieke én het antropologische theater.

In the neighbourhood and far beyond the Netherlands

Karolina and Sebo have seen a lot of the world and have been influenced by foreign artists. They believe
in exchange and mutual inspiration. In the Netherlands this is an almost unique way of practising community
art. They are at home in the Kolenkit neighbourhood of Amsterdam, where there is much need of colour,
creativity and inspiration. Here they can thrive. Here a vibrant community life is possible. Whether this has
been realized and whether ZID has contributed to making this a better neighbourhood is always a difficult
thing to prove. This is not a laboratory environment. Nevertheless I am convinced that ZID’s work is one of the
reasons why the neighbourhood has flourished over the past few years. Through the theatre, neighbours
here come into contact, get to know each other, discuss things together, take action together. This does not
mean, as I said earlier, that every performance has to be a resounding success. What counts is the process
in which artists take the people around them on a journey. Karolina is sufficiently inquisitive and open to take
that process one step further each time. Hers and Sebo’s international past and broad orientation – which goes
way beyond the borders of the Netherlands – make it worthwhile to invest in ZID. And look at their collaboration
with Toneelgroep Amsterdam. If you can make the stories of the neighbourhood actors also be heard in other
places, all the way to the Stadsschouwburg, then you have what it takes.”
Eugene van Erven
Dr. E.A.P.B. van Erven holds a Ph.D. in Comparative Literature from Vanderbilt University (1985, US).
He has worked at Victoria University in Wellington (New Zealand) and at Utrecht University where
he has taught literature and drama courses. Since 2006 he is working at Utrecht University, teaching
in the theatre studies department.
He is also artistic director of the International Community Arts Festival (ICAF)in Rotterdam.

– Karolina Spaić: At ZID, we do not create standard performances, but rather events in

zoet zout zuur bitter
met pitjes met schillen
met stekels met steeltjes
met grasjes met steentjes
met zandkorrels, beestjes

zoet zuur bitter zout
met schalen en schubben
met scharen met graten
met vinnen met pantsers
met huisjes met inkt

sweet salty sour bitter
with seeds with skin
with prickles with stems
with bits of grass and gravel
with grains of sand and tiny beasts

sweet sour bitter salty
with shells and scales
with scissors with fish bones
with fins with armour
with casings with ink

zout zuur bitter zoet
met blaadjes met knollen
met bast of met doppen
met besjes met knoppen
met roosjes met wortels

zoet zout sappig melig
hard zacht mals taai
wrang gruizig dun dik
met klontjes met sliertjes
met vork lepel mes:

salty sour bitter sweet
with leaves with tubers
with bark or caps
with berries with buds
with tiny roses with roots

sweet salty juicy merely
hard soft tender tough
acidic gravelly thin thick
with lumps with strings
this fork spoon knife:

zoet zout bitter zuur
met vleugels met snavels
met botjes met pootjes
met veertjes met haartjes
met peesjes met hagel

ETEN!

sweet salty bitter sour
with wings with beaks
with bones with legs
with feathers with hair
with tendons with buckshot

FOOD!

met eten en drinken
en vooral: met elkaar
Wendela de Vos

Zoet & Zout

with food and drink
and mainly: with each other
Wendela de Vos

Sweet & Salty

“Het is woensdag 11 juni 2014 en ik sta in een kring met voor mij totaal onbekende mensen in Pakhuis
de Zwijger. Het thema: Kunst voor en door de buurt. In het midden Sebo Bakker. Hij neemt ons mee met
als centrale vraag: wat kunnen we leren van aansprekende community art projecten. We worden
onmiddellijk aan het werk gezet. Onwillekeurig moet ik denken aan Simone de Beauvoir. Zij schetste ooit
het dilemma van de kunst: “brengen we de cultuur naar het volk of verheffen wij het volk tot de cultuur”.
Sebo Bakker en Karolina Spaić, beiden grondleggers van ZID Community Art, weten wel om te gaan met dit
dilemma. Hoe? Door het links te laten liggen en met het ‘volk’ een ‘eigen’ cultuur te scheppen. Sebo weet
in een korte tijd een heterogene en diverse groep die avond tot een community te smeden. De manier
waarop? Dat komt zo aan de orde. Nu eerst terug in de tijd. Het is deze maand precies 51 jaar geleden dat
Martin Luther King jr. zijn beroemde rede hield bij het Lincoln Memorial in Washington. Met zijn retorisch
vermogen ‘ I have a dream’ liet hij zien waarin hij geloofde. Zijn kracht was mensen mee te nemen in zijn
droom. They believed what I believe. King nam zijn toehoorders mee in het waarom. Het hoe en wat
kwam voor hem op de tweede plaats. Daar moesten mensen zelf maar invulling aan geven. Nog altijd
raakt zijn rede mij in de ziel. De diepere kern van community art is mensen mee te nemen in het delen
van gemeenschappelijke ideeën en waarden. Tegelijkertijd is er de ruimte over het hoe en wat van de
kunstzinnige vormgeving. Iedereen weet wel wat te doen in het leven, velen weten ook nog wel hoe je het
moet doen. Maar over het waarom zijn we het spoor bijster. Dat is de draad die community art oppakt. Als
samenleving zijn we wat kwijt geraakt sinds de speech van King in de jaren zestig. Van solidair werden
we tolerant. Daarna passeerde we de grens van onverschilligheid. Onverschillig naar elkaar, naar de
samenleving naar de natuur. Sommigen gaan nog een stap verder en zijn ronduit onverdraagzaam.
Er zijn mooie namen aan gegeven: verschraling, individualisme, radicalisme. You name it. In zijn
kern wordt de verbinding met anderen niet meer gezocht. Een goed gevoel van cultuurautisme.
Ieder gaat op zoek naar het eigen gelijk. Community art probeert die muur te slechten. De naam
ZID is ook niet toevallig gekozen. Het betekent ‘de muur’ in het Nederlands. Community art weet
heterogeen samengestelde groepen tot een gemeenschap te construeren. Niet door gelijk te
vertellen en te leren over hoe en wat er moet gebeuren. Community art start met delen. In de Antropologie
noemen wij dit articulatie van productiewijzen. Op zoek gaan naar het gemeenschappelijke. Dingen die je
met elkaar deelt. Dat is het fundament waarop community art wordt gebouwd. Een spel van herkenning
en erkenning. En de uiteindelijke vorm? Die verschilt elke keer en is vooral persoons-, situationeel en
sociaal- geografisch gebonden. Het is het (her)scheppen van een eigen cultuur. Een cultuur van het delen,
verschilligheid en verdraagzaamheid. De natuurlijke habitat van community art zijn de sociale pleinen.
Plekken bieden of zoeken waar mensen samen komen, samen zijn. Dat kan in een buurt, een wijk maar ook
in een organisatie zijn. Binnen onze ‘Pakhuisgroep’ liet Sebo de groep elementaire waarden delen: elkaar
fysiek ruimte geven, contact maken, elkaar aanraken een gekozen moment delen. Een korte workshop.
Maar de boodschap was duidelijk. Eerst een fundament voordat je bouwt. Het impliciete weer expliciet
maken. Dat is de cultuur van veranderen en het (her) scheppen van een nieuwe cultuur. Terug in de auto
richting Amersfoort heb ik muziek van Nick Cave op staan. De song ‘ People ain’t no good’ komt langs.
Gelukkig weet ik beter. Community art heeft echter nog wel werk aan de winkel.”

“On Wednesday, 11 June 2014, I find myself standing in a circle with people who are complete strangers
to me. The location is Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. The theme: art for and by the neighbourhood.
In the middle of the circle is Sebo Bakker. He guides us, and the central question is: what can we learn
from appealing community art projects. He immediately puts us to work. I can’t help thinking of Simon de
Beauvoir, who once outlined art’s dilemma: ‘Should we bring culture to the people or elevate the people
to the culture?’ Sebo Bakker and Karolina Spaić, the two founders of ZID Community Art, know how to deal
with this dilemma. How? By ignoring it and creating their ‘own’ culture with ‘the people’. In no time at all,
Sebo manages to forge a mixed and diverse group into a community that night. But first, we have to go
back in time. This month 51 years ago, Martin Luther King jr. delivered his famous speech at the Lincoln
Memorial in Washington, DC. He used all of his powers of rhetoric (‘I have a dream’) to state what he
believed in. He was capable of taking people along in his dream. They believed what I believe. King involved
his audience in the ‘why’. The how and what came second with him. The people would have to figure
that out for themselves. His speech still touches my heart. At the heart of community art lies the idea of
bringing people to share communal ideas and values. At the same time, there is room for the how and
what of shaping that artistically. Everybody more or less knows ‘what’ to do in life and many people also
know ‘how’ to go about it. It is the ‘why’ we are having trouble with today and that is where community art
steps in. Since King delivered his speech in 1963, we, as a society, have lost sight of something. Solidarity
turned into tolerance and later we crossed the line into indifference. We became indifferent to
each other, to society, to nature. Some people even take this one step further and are outright
intolerant. Many labels have been put on this: emotional poverty, individualism, radicalism. We
often no longer try to really connect with other people: cultural autism. Everybody is trying to
prove themselves right. Community art is an attempt to break down that wall. The name ZID wasn’t
picked at random. In Serbo-Croatian it means ‘the wall’. Community art is capable of constructing
a community from groups of a very mixed composition. Not by telling and teaching what should
happen and how right away. Community art starts with sharing. In anthropology this is called the
articulation of modes of production; looking for what we have in common, things that we share. This is the
foundation on which community art builds. A game of recognition, in both senses of the word. The final
shape? That is different each time, as it is linked to personal, situational and socio-geographical conditions.
It is creating and recreating a culture of our own. A culture of sharing, caring
and tolerating. Social squares are the natural habitat of community art. It
offers or looks for places where people meet and come together. These
places can be in neighbourhoods, but also within organizations. In our group
that night, Sebo had us share basic values: give each other physical space,
make contact, touch each other, share a chosen moment. It was only a short workshop, but the message
was clear: before you start building you must lay a foundation, make the implicit explicit again. That is the
culture of change and of creating and recreating a new culture. Driving back to Amersfoort I listened to
music by Nick Cave. One of the songs was called ‘People Ain’t No Good’. I know better now, but there is
still a lot of work to be done by community art.”

Willem van der Craats
Willem is actief als maatschappelijk projectontwikkelaar. Hij legt verbanden tussen mensen, bedrijven
en ideeën. Door creatief ondernemerschap in de dienstensector inspireert hij zijn omgeving. Zijn
bedrijfsmatige en sociaalwetenschappelijke achtergrond zet hij in om sociale processen in een
bedrijfsmatige context te managen. Hij is eigenaar van Bureau Point in Amersfoort. Bij ZID Theater
is hij betrokken als adviseur.

Willem van der Craats
Willem is active as a social project developer. He makes connections between people, companies
and ideas, inspiring those around him with his creative entrepreneurship in the services industry.
He applies his commercial and social sciences background to the management of social processes
in a business-like context. He is the owner of Bureau Point in Amersfoort and is involved with ZID
Theater in an advisory capacity.

which the audience takes part by thinking, dancing and living along for a while. – Sebo Bakker:

Theater is mijn passie en een mooie manier om mensen, culturen en de samenleving te verbinden.
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The Art of Change - Willem van der Craats
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De Kunst van het veranderen - Willem van der Craats

Community art is
an attempt to break
down that wall.

Belgium - Bosnia and Herzegovina
Colombia - Costa Rica
Czech Republic - Denmark
Dubai - Germany

Great Britain - Greece
Morocco - The Netherlands
Romania - Russia - Serbia
United States of America

ZID Geschiedenis - ZID History
1992
Dromen / Dreams
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Tekst / Text
William Shakespeare, bewerking / adaptation Karolina Spaić,
Muziek / Music
Jos van Woudenberg
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Ruben Boerkamp, Nadine Carmijn, Nathalie
Freriks, Jephta Hermelink, Anne-Marie Prillevitz, Karolina
Spaić, Alexis Veldboom
Tour
Amsterdam
1993
Oorlog & Liefde / War & Love
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Yael Davids, Susanne Hazen, Gita Moehadjir
Tour
Amsterdam
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1994
What About War
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Susanne Hazen
Tour
Amsterdam
1995

Dizz Kids Theater – Een Vreemde Vogel - Strange Bird
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Marjo Dames, Marwin Kolk, Hans Stokkel, Sebo Bakker
Tour
50 steden in Nederland en Odin Teatret, Holstebro,
Denemarken
50 cities in The Netherlands and Odin Teatret, Holstebro,
Denmark
1998
Glass Effect 1, Glass Effect 2
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Marjo Dames, Ruth Hollstege
Tour
Festival In and Out, Groningen, Galerie Outline, Amsterdam
Festival In and Out, Groningen, Gallery Outline, Amsterdam
Dizz Kids theater - Aarde is van ons / The Earth belongs to us
Concept, regie en spel / Concept, direction and acting
Hans Stokkel, Ruth Hollstegge
Tour
20 steden, Nederland / 20 cities, The Netherlands
Dizz Kids theater - Ons Eigen Circus/ Our Own Circus
Concept & regie / Concept & Direction
Marjo Dames, Sebo Bakker, Ruth Hollstegge
Acteurs - kinderen / Actors - children
Zerin Akilli, Romana van Alphen, Sharona Blijd, Daisy Hanssen,
Aminah Langerak, Ashimini Kanhailal, Rawin Kanhailal, Donny
Keizer, Marielle Keyser, Cindy van de Ouden, Ricardo de Pan,
Andrea Paulette, Zavanja van Prooijen, Anoup Ramdajal,
Ginger Rotteveel, Henriëtte Szabo, Demelze van Tol, Naomi
Tuinfort, Chantal de Winter
Tour
Rotterdam

There is no place for us
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Suzanne Hazen, Bojana Mladenović, Dejan
Nenadović
Première / Premiere
BITEF Theater, Belgrado, Joegoslavië/ BITEF Theatre, Belgrade,
Yugoslavia

1999

1996

Dizz Kids theater - Mijn Circus is mijn Huis / My Circus is My
Home
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker
Tour
20 voorstellingen, Nederland / 20 performances, The
Netherlands

Er is geen plek voor ons/ There is no place for us
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Suzanne Hazen, Bojana Mladenović, Dejan
Nenadović
Première / Premiere
Theater Melkweg, Amsterdam
1997
Marina
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Tekst / Text
Marina Cvetaeva
Acteurs / Actors
Marjo Dames
Décor en kostuums / Scenography and costumes
Jelena Tamburić
Tour
Amsterdam (Westergasfabriek), Eindhoven, Utrecht,
International solo theater festival Belgrado, Servië /
Internationaal solo theatre festival Belgrade, Serbia), In
Beweging festival, Antwerpen, België/ In Movement festival,
Antwerp, Belgium
Dizz Kids theater - Het Blauwe Konijn / The Blue Rabbit
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Bea van de Berg, Marjo Dames
Tour
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht (1997) en 20 steden in
Nederland (1998)
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht (1997) and 20 cities in The
Netherlands (1998)

Glass Effect 3
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Judith Molenaar
Première / Premiere
Festival My Home Abroad’ Tabor, Tsjechië (Czech Republic)

Dizz Kids theater - De Speeltuin van je Dromen /The
Playground of Your Dreams
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Farid Mazari, Petra Morel
Tour
30 voorstellingen per jaar, Nederland, 1999-2002
30 performances a year, The Netherlands, 1999-2002
Dizz Kids theater - Het is Groen en… het Leeft!/ It’s Green
and… It’s Alive!
Concept, regie & acteurs / Concept, direction &actors
Hans Stokkel, Ruth Holsteeg
Tour
20 voorstellingen, Nederland
20 performances, The Netherlands
2000
Glass Effect 4
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker
Première / Premiere
Festival Theatre of Myth, Londen, Verenigde Koninkrijk, (UK)
Dictionary of Nomads
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić

Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Judith Molenaar, Balduino Sierra
Première / Premiere
Westergasfabriek, Amsterdam
Tour
Amsterdam
Dizz Kids theater - Nomadenspel/Nomad’s Game
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Judith Molenaar, Balduino Sierra
Première / Premiere
Westergasfabriek, Amsterdam
Tour
100 voorstellingen per jaar, Nederland, 2000-2002
100 performances a year, The Netherlands, 2000-2002
BITEF Theatre, Belgrado. Servië / Belgrade, Serbia (2001)
Internationale presentatie - International Presentations
Karolina Spaić en Sebo Bakker, San Jose, Costa Rica
2001
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No-Mad
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Balduino Sierra
Tour
Festivals XXIII Festival Latino Americano de Theatro in
Manizales, Colombia
Dictionary of Nomads
Concept & regie / Concept & direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Balduino Sierra
Tour
Festivals: XXIII Festival Latino Americano de Teatro in
Manizales, III Festival International Teatro de Callejero,
Bogotá, International del Caribe, Santa Marta, Colombia
2002
Dictionary of Nomads
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Balduino Sierra
Tour
SKC, Cedeum, Belgrado, Servië; (Belgrade, Serbia)
International Conference ‘The Healing Power of Theatre’,
Mostar, Bosnië en Herzegovina (Bosnia and Hercegovina)
(2002),
2003
Dictionary of Nomads
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Farid Mazari, Balduino Sierra
Tour
Festival: International RADUGA Festival, 300-jarig bestaan van
St. Petersburg, Rusland
Festival: International RADUGA Festival, 300th Anniversary of
St. Petersburg, Russia
Prijs voor de meest authentieke voorstelling / Award for the
most authentic performance
Prijs NCDO voor een voorbeeldproject in het buitenland /
NCDO Award for an exemplary project abroad
Dizz Kids theater
Theater Express 1/ Theatre Express 1
Concept & regie/ Concept & direction
Sebo Bakker
Acteurs/ Actors
40 kinderen uit Bos en Lommer, Amsterdam/ 40 kids from Bos
and Lommer, Amsterdam
2004
Vincent & Ik / Vincent & I
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Tekst / Text
Jan Fabre
Muziek / Music
Pablo Piaggio
Acteurs / Actors
Sebo Bakker

Première / Premiere
Festival Small Theatrical Olympics, Theater OMMA Studio
Heraklion, Kreta, Griekenland (Crete, Greece)
Tour
Amsterdam, Nederland (The Netherlands) (2004/2006),
International Theatre Festival 360, Bielefeld, Duitsland
(Germany) Festival TF-2 Fringe, Amsterdam, Nederland (The
Netherlands) (2007), 7 Stages, Atlanta, Verenigde Staten (USA)
(2007).
Dizz Kids theater
Theater Express 2/ Theatre Express 2
Concept & regie/ concept & direction
Sebo Bakker
Acteurs/ Actors
40 kinderen uit Bos en Lommer, Amsterdam/ 40 kids from Bos
and Lommer, Amsterdam
2005
Home X
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Muziek / Music
Alberto Munoz, Pablo Piaggo
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Kenzo Kusuda, Tamara Roso
Tour
Amsterdam
Dizz Kids theater - Een buurt van je dromen/The
Neighbourhood of Your Dreams
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić, Sebo Bakker
Script
Acteurs - kinderen/ Actors - children
Selcan Ales, Eliz Alpaslan, Mohamed Azzouz, Marouane
Bouhbouh, Kilsy Castillo, Ilham Dardak, Tonanay Kaplan, Adila
Malhoufi, Valentinio Purperhart, Ezra Saral, Nikki Sterk, Bahar
Turgut, Merve Topal, Hamza Zoubir
Tour
Amsterdam
Dizz Kids theater – Voetsporen/ Footprints
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Tekst / Text
Ali Kouchiry
Muziek / Music
DJ Pablo Piaggo
Acteurs / Actors
Caroliene Bottema, Clarisa Chaparro, Balduino Sierra
Tour
30 voorstellingen in Nederland/ 30 performances in The
Netherlands
Internationale presentatie/ International Presentations
Karolina Spaić, Magdalena USA 2005 Festival,Providence, RI,
Verenigde Staten (USA)
2006
From an Angel Point of View
Concept en performance/ Concept and performance
Snezana Golubovic, Karolina Spaić
Première / Premiere
The Hague Sculpture Festival, Den Haag, Nederland (The
Hague, The Netherlands)
Dizz Kids theater- Sporentocht / A Track Hunt		
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Caroliene Bottema, Petra Morel, Balduino Sierra
International ZIDLab- zomertraining / Summer training
Deelnemers uit Nederland, Taiwan, Verenigde Staten en
Zwitserland/ Participants from The Netherlands, Taiwan, USA
and Switzerland
2007
Binnenste-Buiten 1/ Inside-Outside 1
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Anita Asselt, Sebo Bakker, Arianne de Vos Burchart, Joy
Ehrlich, Marinke Eijenraam, Tamar Gomez, Annet Imthorn,
Batja ten Kortenaar, Tamar Shahinian
Tour
Amsterdam, Nederland

Melkwitje - Het ritueel van de vermomming/ Milkwhite – a
ritual of disgues
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Muziek / Music
Pablo Piaggo
Acteurs / Actors
Tamara Roso
Première / Opening night
Black Magic Woman Festival, Amsterdam, Nederland
Tour
Amsterdam, ‘s Hertogenbosch, Nederland (2007),The
Netherlands; International Theatre Festival Man in Fest, Cluj,
Roemenië (Romania); Los Angeles Woman Theater Festival
(2008) LA, VS (USA), International Festival Tranist 6, Odin
Teatret, Holstebro, Denemarken (2009)(Denmark)
Blacknezz
Concept en performance/ Concept and performance
Sebo Bakker, Kay Patru
Tour
Amsterdam, Nederland (The Netherlands)

104

Later als ik groot ben/Later, When I Grow Up
Concept & regie / Concept & direction
Sebo Bakker
Muziek / Music
Pablo Piaggo
Acteurs- kinderen / Actors - children
Fouad Ait Ali Oussalem, Nora Ait Ali Oussalem, Aslinur Arslan,
Adofo Buakar, Nana Buakar, Funda Eken, Elfaira Luna Janssen,
Hyra Psathas, Atilla Tan, Bahar Turgut, Cynthia Udinga
Tour
Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
International ZIDLab zomer training/ Summer training
Deelnemers uit Duitsland en Verenigde Staten, participants
from Germany and USA
ZID Mixt Zondag- Mini festival in ZID Theater/ Haar verhaal
ZID Mixed Sunday – Mini festival in ZID Theater / Her story
2008
ZID Mixt Zondag- mini festivals in ZID Theater, Amsterdam,
Nederland
Multimedia Jam (januari), Kunst& Kids (maart), Wereldfeest
(mei), Haar Verhaal (november)
ZID Mixed Sundays – Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam,
The Netherlands: Sweet & Salty Multimedia Jam (January),
Art& Kids (March), World Celebration (May), Her Story
(November)
Binnenste-Buiten 2/ Inside- Outside 2
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Tamara Roso, Kay Patru,
Tour
Amsterdam, Nederland
2009
WATERSCOOP / Waterscope
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Muziek / Music
Branko Galoic, Merel Schoutendorp
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Lara Bakker, Antonio Battiato, Maud Bredius,
Alejandra Nettel, Rada Stojanovic, Anika Vervloet
Première / Premiere
Sloterplas Festival, Amsterdam
Zoet & Zout / Sweet & Salty
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Tekst/ Text
Wendela de Vos
Muziek / Music
Branko Galoic & Skakavac Orkestar
Acteurs / Actors
Ana, Arian, Antonio, Damaino, Dario, Dina, Elvaira, Honya, Iris,
Joey, Lara, Layla, Layla, Lisanne, meneer Khawaja, Mahmoud,
Manuek, Maria, Mirou, Mejra, Naomi, Nevza, Nourreddine,
Rada, Saliha, Tavan, Trees, Zara, Zenada,
Première / Premiere
Theater de Meervaart, Amsterdam
Prijs van Movisie - Kunst en cultuur in je wijk
Movisie Award – Art and Culture in Your Own Neighborhood

ZID MIXT ZONDAGEN – Mini festivals in ZID Theater,
Amsterdam, Nederland:
Zoet & Zout (februari), Haar Verhaal (maart), Multimedia Jam
(april), Wereldfeest (mei), Haar Verhaal (november)
ZID Mixed Sundays – Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam,
The Netherlands: Sweet & Salty (February), Her Story (March),
Multimedia Jam (April), World Celebration (May), Her Story
(November)
2010
LANDSCOOP / Landscope
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Muziek / Music
Fiora Beuger
Acteurs / Actors
Sebo Bakker, Lara Bakker, Antonio Battiato, Fako Berkers,
Petra Morel, Alejandra Nettel, Rada Stojanovic, Anika Vervoet
Première / Premiere
Sloterplas Festival, Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
Internationale presentaties / International presentations
Karolina Spaić, BITEF, Belgrade International Theatre Festival,
Belgrado, Servie. (Belgrade, Serbia)
Karolina Spaić en Sebo Bakker, International Conference: The
healing power of theater, New York, USA.
2011
DROOMSCOOPE / Dreamscope
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Muziek / Music
Fiona Burger
Acteurs / Actors
Gökhan Aksoy, Sebo Bakker, Lara Bakker, Antonio Battiato,
Annalin Hoekstra, Threes Hoekstra, Mahmoud Ibrahim, Petra
Morel, Dido Mirck, Myrrhe Oosterhaven, Rada Stojanovic,
Ioana Tudor, Elsbeth Vernout
Première / Premiere
Sloterplas Festival, Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
Tour
Amsterdam
Dizz Kids theater
Nieuwe helden / New Heroes
Concept & Uitvoering
Sebo Bakker, Karolina Spaić, Lara Bakker
Rijnlands Lyceum Dubai
Zoet & Zout in Culemborg/ Sweet & Salt in Culemborg
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Acteurs / Actors
Ayoub, Antal, Annemarie, Bram, Carin, Carolien, Devon, Dewi,
Duncan, Eliane, Esmeralda, Esra, Femke, Frelly, Hana, Hasna,
Iham, Imane, Imara, Isa, Jaimy, Jeroen, Jersey, Jessica, Joeke,
Johan, Latoya, Lizeley, Kim, Kaylee, Lois G., Lois V., Luz, Marijke,
Mieke, Nick, Nika, Nisrine, Omaru,
Pelle, Raymon, Rinia, Robin, Ronaldo, Saffira, Salomi, Shakira,
Tessa, Thijs, Thomas, Tijn, Tom, Tutku,
Yassine, Yousra, Zakaria
Première / Premiere
Theater de Franscheschool Culemborg, Nederland
ZID MIXT ZONDAGEN – mini festivals in ZID Theater,
Amsterdam, Nederland:
Cantina Lokaal (januari), Wereldfeesten (februari), Multi
Media Jam (maart), 5 Minuten in de Spotlights (April), Mijn
verborgen stad (mei), Kunst & Kids (Oktober), Haar Verhaal
(november)
ZID Mixed Sundays – mini festivals in ZID Theater, Amsterdam,
The Netherlands:
Cantina Local (January), World Celebration (February), Multi
Media Jam (March), 5 minutes in the spotlights (April), My
Hidden City (May), Art & Kids (October), Her Story (November)
Prijs Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds
National Award from the Oranje Fonds – ‘Apple of Orange’
2012
DeRussenNu/ TheRussiansNow
i.s.m. Toneelgroep Amsterdam en geïnspireerd door De
Russen! van TGA / In collaboration with Toneelgroep
Amsterdam and inspired by their production The Russians!
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Script
Elsbeth Vernout
Muziek / Music

Trio C tot de derde
Acteurs / Actors
Gökhan Aksoy,Antonio Battiato, Saliha Daoud, Mahmoud
Ibrahim, Annalin Hoekstra, Threes Hoekstra, Petra Morel, Dido
Mirck, Rada Stojanović, Anika Vervloet,
Première / Premiere
Stadsschouwburg Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
Tour
Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
1001 nacht / 1001 Nights
i.s.m. Het Nationale Ballet
Acteurs / Actors
Gökhan Aksoy, Lara Bakker, Sebo Bakker, Saliha Daoud,
Mahmoud Ibrahim, Rada Stojanović
Premiere
De Meervaart, Amsterdam
Zoet & Zout in Hardenberg/ Sweet & Salt in Hardenberg
Concept & regie / Concept & direction
Karolina Spaić
Acteurs / Actors
Dido Mirck, Petra Morel
Tour:
Hardenberg, Nederland
Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland (The
Netherlands):
ZID MIXT Talent (maart), ZID MIXT Geluk (september)
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Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland, (The
Netherlands):
ZID MIXED Talents (March), ZID MIXED Happiness (September)
Internationale tour naar Larache Marokko / International tour
to Larache, Morocco
Internationaal festival Sumes, Rudnik, Servië / International
festival Sumes, Rudnik, Serbia
Dizz Kids theater
Dizz Kids CLUB
Artistieke staf/ artistic staff
Sebo Bakker, Jerizta Toney, Niekie van den Berg
Deelnemers/ Participants:
500 kinderen uit Amsterdam-West/ 500 children from
Amsterdam-West
Opgenomen in de Groeiprogramma van het Oranje Fonds
(2012 – 2015)
Included in the Growth Programme of the Oranje Fonds
(2012 – 2015)
2013
Van de Werelddaken
i.s.m. Toneelgroep Amsterdam en geïnspireerd door Romeinse
tragedies van TGA
In collaboration with Toneelgroep Amsterdam and inspired by
their production Roman Tragedies
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Script
Anne Hogewind
Muziek / Music
Marc Baronner
Artistieke staf /Artistic staff
Sebo Bakker, Lilian Vis Dieperink, Anika Vervloet, Daan Bosch,
Jeritza Toney, Fenna Vlekke
Acteurs / Actors
Annemarie Akopyan, Gökhan Aksoy, Lara Bakker, Sebo Bakker,
Imane Bekkaoui, Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew, Satish
Jagdew, Henk de Jong, Larissa Korporaal, Emmanuel Lucas,
Marieke Lucas, Dido Mirck, Bram Niezen, Siela Orie, Astrid
Pelhan, Ista Bagus Putranto, Dineke Stroeve, Anika Vervloet
Première / Premiere
Podium Mozaïek, Amsterdam
Tour
Stadsschouwburg, Amsterdam, verder theaters in Amsterdam,
Utrecht, Nederland
City Theatre, Amsterdam, theatres in Amsterdam and Utrecht,
The Netherlands
Droomstad 1 & Droomstad 2/ Dream City 1 and Dream City 2
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić & Sebo Bakker
Artistieke staf/
Lilian Vis Dieperink, Jasmin Hasler, Anika Vervloet
Acteurs / Actors
Annemarie Akopyan, Lara Bakker, Sebo Bakker, Phoebe Barck,
Imane Bekkaoui, Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew, Satish
Jagdew, Henk de Jong, Dido Mirck, Astrid Pelhan, Ista Bagus
Putranto, Dineke Stroeve, Anika Vervloet

Tour
Amsterdam, Nederland (The Netherlands)
Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland (The
Netherlands):
ZID MIXT Open Podium
Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland, (The
Netherlands):
ZID MIXED Open Stage
Dizz Kids theater
Dizz Kids CLUB
Artistieke staf/ artistic staff
Sebo Bakker, Jerizta Toney, Niekie van den Berg
Deelnemers/ Participants:
500 kinderen uit Amsterdam-West/ 500 children from
Amsterdam-West
Nominate van Sebo Bakker voor de Amsterdammer van het Jaar
Sebo Bakker nominated for ‘Amsterdammer of the Year’
2014
Van de Werelddaken on Tour/ From the Rooftops of the World
on Tour
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spaić
Artistieke staf /Artistic staff
Sebo Bakker en Heba Soliman
Script
Anne Hogewind
Muziek / Music
Marc Baronner
Acteurs / Actors
Gökhan Aksoy, Lara Bakker, Sebo Bakker, Phoebe Brack,
Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew, Emmanuel Lucas, Marieke
Lucas, Dido Mirck, Ista Bagus Putranto, Anika Vervloet,
Tour
ICAF – International Community Art Festival Rotterdam,
Nederland (The Netherlands)
BITEF - Belgrade International Theatre Festival, Polyphony, i.s.m.
POD Teatar Belgrado, Servie (In collaboration with POD Theatre,
Belgrade, Serbia)
Erkenning voor Karolina Spaić voor de bijzondere bijdragen aan
BITEF Polyphony sinds 2000.
In recognition of Karolina Spaić’s special contributions to BITEF
Polyphony since 2000.
Nominatie voor Gouden C – Prijs van Fonds voor
Cultuurparticipatie
Nominated for the Golden C Award of the Fund for Cultural
Participation
Internationale manifestatie: Wijk als Wereldpodium/
International Manifestation: The Neighbourhood as a World
Stage
Maart, ZID Theater, Amsterdam, Nederland
Gasten / Guests
Cornerstone Theatre Company, LA, USA: Juliette Carillo, Peter
Howard, Nephelie Andoyadis, DAR Amsterdam, Larache,
Marokko (Marocco) Nouredinne Khatirmr, Abdelilah Es-semmaa
Theatertafels / Theatre Tables
Concept & regie / Concept & Direction
Karolina Spać
Acteurs / Actors
Gökhan Aksoy, Phoebe Brack, Mahmoud Ibrahim, Nanda Jagdew,
Marieke Lucas, Anika Vervloet
Tour
Amsterdam (The Netherlands)
CultuurGidsen / Culture Guides
Training voor vrijwilligers / Training for volunteers
Artistieke staf/ Artistic staff: Karolina Spaić, Sebo Bakker, Daan
Bosch
Tour
Amsterdam
Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland (The
Netherlands):
ZID MIXT Open Podium
Mini festivals in ZID Theater, Amsterdam, Nederland, (The
Netherlands):
ZID MIXED Open Stage
Dizz Kids theater
Dizz Kids CLUB
Artistieke staf/ Artistic staff
Sebo Bakker, Jeritza Toney, Niekie van den Berg, Willemijn Goos

ZID Theater - Community Art & Performance Center
ZID verbindt kunst, cultuur en samenleving door (creatieve) talenten van mensen in te zetten voor positieve
verandering. ZID Theater - Community Art & Performance Center is een culturele organisatie, gevestigd in de
Kolenkitbuurt in Amsterdam, Nederland. Hiervoor opereerde ZID Theater sinds 1992 als een professionele
theatergroep, die multidisciplinaire voorstellingen speelde in binnen –en buitenland. Op de Balkan betekent
het woord ZID ‘de muur’. Voor ZID Theater staat het voor het doorbreken, slechten van muren tussen mensen
door middel van theater. ZID maakt theaterproducties met wijkbewoners en professionals samen en is actief
op het vlak van community art, cultuurparticipatie en talentontwikkeling.
ZID werkt vanuit zijn thuisbasis in Amsterdam, stedelijk, landelijk en internationaal. Behalve in Nederland is
ZID met voorstellingen en projecten op tournee geweest in Europa, Zuid Amerika, de Verenigde Staten en
Marokko. Het gezelschap is opgericht en wordt geleid door theatermakers Karolina Spaić en Sebo Bakker. In
2011 werd ZID bekroond met het Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds.

ZID Theater – Community Art & performance Center
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ZID connects art, culture and society by engaging creative talents of people as an engine for positive change.
ZID Theater – Community Art & performance Center is a cultural organization and has been based in the
Kolenkit neighborhood of Amsterdam, The Netherlands. Before, ZID Theater operated since 1992 as
a professional theatre group performing multidisciplinary productions in both the Netherlands and
abroad. In the Balkans, the word ZID means ‘the wall’. To us it means: breaking through and tearing
down the walls between people by means of theatre. ZID produces theatre productions together with
local residents and professionals and is active in the field of community art, cultural participation and
cultural education.
From its home base in Amsterdam, ZID operates on the regional, national and international level.
Besides performing in the Netherlands, ZID has toured in Europe, South America, the United States,
and Morocco. The company was founded and is being managed by theatre makers Karolina Spaić and
Sebo Bakker. In 2011, ZID was awarded the prestigious ‘Apple of Orange’ award from The Oranje Fonds.

Prijzen / Awards
2003 Dictionary of Nomads

Prijs voor de meest authentieke voorstelling / Award for the most authentic performance
Prijs NCDO voor een voorbeeldproject in het buitenland / NCDO Award for an exemplary project abroad

2009 Zoet & Zout / Sweet & Salty

Prijs van Movisie - Kunst en cultuur in je wijk
Movisie Award – Art and Culture in Your Own Neighborhood

2011
Prijs Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds
National Award from the Oranje Fonds ‘Apple of Orange’
2013
Nominatie van Sebo Bakker voor de Amsterdammer van het Jaar
Sebo Bakker nominated for ‘Amsterdammer of the Year 2013’
2014
Erkenning voor Karolina Spaić voor de bijzondere bijdragen aan BITEF Polyphony sinds 2000
In recognition of Karolina Spaić’s special contributions to BITEF Polyphony since 2000
Nominatie voor Gouden C-Prijs van Fonds voor Cultuurparticipatie
Nominated for the Golden C Award of the Fund for Cultural Participation

Fotografen / Photographers
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Anika Vervloet
Anna van Kooij
Arjan Onderdenwijngaard
Bart Homburg
Edwin van Eis
Eigenwijks
Eric van ‘t Woud
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Lola Ruggiero
Malwina Kowalska
Maria Morales
Marieke Lucas
Marietta van Regteren Altena
Menno Herstel
Myung Feyen
Rink hof
Roberto Rizzo
Sebo Bakker
Shirley Brandeis
Simeun Knežević
Tatjana Corić
Zan van Alderwegen
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Online aanvragen - Gebruikershandleiding

Online aanvragen
Gebruikershandleiding

Interviews
Shirley Brandeis werd geboren op de Wallen en kwam als kleuter terecht in de Westelijke Tuinsteden,
op het randje van Bos en Lommer en Slotermeer. Een filmpje op school over het ontstaan van deze
Amsterdamse ‘buitenwijken’ wakkerde een interesse aan die nooit meer weg zou gaan. Na een
flinke uitstap naar Diemen (wonen) en het centrum (school) ging ze als volwassene terug naar haar
roots: het westen van de stad, waar haar ouders al bijna veertig jaar een winkel hebben en zij als
freelancejournalist en fotograaf van al het moois en goeds dat er plaatsvindt verslag doet.

Interviews
Shirley Brandeis was born in the very heart of Amsterdam, but she grew up in the Western Tuinsteden
(Garden Cities). At school she saw a film about the development of these Amsterdam ‘suburbs’ and
this kindled an interest that would never leave her again. After prolonged detours, which took her to
Diemen (to live) and the centre (education) in adulthood she returned to her roots in the West. Her
parents have been running a shop there for almost forty years and she is now a freelance journalist
and photographer reporting on all the nice and good things happening there.

Vormgever
Jan van Zijp groeide op in Amsterdam Oud-West en woont na wat omzwervingen nu bij Halfweg
in het uiterste puntje van Nieuw-West. Na zijn HTS-opleiding werkte hij ruim dertig jaar bij de
overheid. In 2002 is hij een eigen bedrijf begonnen: Polanen Adviesbureau. Hij combineert hobby en
werk met het ontwerpen van websites en het maken van allerlei soorten drukwerk. Daarnaast is hij
al acht jaar webredacteur van het Geheugen van West. Zijn uitgeverij, Polanen AB, heeft inmiddels
twee kinderboeken, vier boekjes met verhalen uit Amsterdam-West en twee historische boeken
uitgegeven.

Designer
Jan van Zijp grew up in Amsterdam’s Old-West and after having lived in several places, he now resides
near Halfweg at the far southern tip of New-West. After graduating from Technical University, he
worked for the government for over thirty years. In 2002, he started his own company, Polanen
Consultancy. Combining hobby and work, he is designing websites and producing all kinds of printed
matter. He has also been a web editor with the ‘Geheugen van West’ (the Memory of West) for eight
years. His publishing company has so far published two children’s books, four books with stories
from Amsterdam-West and two history books.
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Betrokken, meegewerkt, bijzonder bijgedragen - Involved, collaborated, special contribution

Abdelilah Es-semmaa, Abi Basch, Acelya Aksoy, Adila Malhoufi, Adilah Barnes, Albina Matuzko, Albert Vijge,
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Alberto Munoz, Alejandra Nettel, Alexis Veldboom, Ali Kouchiry, Alice Leek, Alisa Bloemendaal, Alinde Hoeksma,
Alle Hosper, Aminah Langerak, Ana Moreno Diniz, Anna Psathas, Anna Woolf, Angelique Bouwman, Andjelko
Benčina, Andrea Paulette, Andreas Fleischmann, Angelique Bouwman, Anika Vervloet, Anita Asselt, Anke
Manneveld, Anna Fornari, Annalien Hoekstra, Anne Denneman, Anne Hogewind, Annelies Hendrikse, Annemarie
Akopyan, Andjelko Bencina, Anne-Marie Prillevitz, Annet Imthorn, Annette Dolle, Anoup Ramdajal, Antonio
Battiato, Antonis Diamantis, Anush Avetisyan, Arjen Barel, Arianne de Vos Burchart, Ashanti Sartorios, Ashimini
Kanhailal, Aslinur Arslan, Aster Drissen, Astrid Huitker, Astrid Ike, Astrid Pelhan, Atilla Tan, Asia Zielińska, Bahar
Turgut, Balduino Sierra, Batja ten Kortenaar, Bea van den Berg, Bea Leek, Bernadette Schnabel, Bert van der Bijl,
Bertie Heins, Bojana Mladenovic, Boudewijn Sittrop, Bozidar Mandic, Bram Niezen, Branko Galoic, Britt Arp,
Carel den Hertog, Caspar Terra , Carla Custers, Carlos Lagoeiro, Carmen van Haren, Caroliene Bottema, Casey
Quinn, Cees Verpoort, Charles Renoult, Chanje Kunda, Chantal de Winter, Cindy, Cindy van den Ouden, Clarisa
Chaprarro, Claudette Beltman, Coos Lettink, Cora Woerde, Cynthia Udinga, Daan Bosch, Daisy Hanssen, Dani
Martai, Danielle Manders, Damiano, Daphne Krijnen, Dario Abdelkarim, Dario Mohammed, David Haneke, Dejan
Nenadovic, Demelze van Tol, Demelzha Blinker, Denise Harleman, Dick Glastra van Loon, Dick Goemans, Dido
Mirck, Dijana Milosević, Dina Sovic, Dineke Stroeve, Donny Keizer, Dragan Durković, Edith Heins, Edna, Elfaira
Luna Janssen, Eliz Alpaslan, Ella Nitters, Eline Crins, Ellen Blom, Els van der Linden, Elisabeth Ouborg, Ellen Webbe,
Elsbeth Vernout, Els Visser, Elvaira Janssen, Emmanuel Lucas, Eric van Raalte, Erica Smits, Erwin Nagel, Eva Mare
de Moor, Ezra Saral,Fako Berkers, Farid Mazari, Farida Langerak, Fenna Vlekke, Fiora Beuger, Fouad Ait Ali
Oussalem, Franciska Flohr, Frank Smits, Funda Eken, Gerald Chirino, Gerco Aerts, Gigi Schuiten, Ginger
Rotteveel, Gita Moehadjir, Gökhan Aksoy, Guillano Herdigein, Hamza Zoubir, Hans Kapteyn, Hans Stokkel,
Heba Soliman, Heidi S Howard, Hedy Siemerink, Henk de Jong, Henriëtte Szabo, Hilde Elbers, Hoessein
Elouakili, Hristina Peric, Husniye de Roock, Hyra Psathas, Ilham Dardak, Inge Voskamp, Imane Bekkaoui,
Imke Grijpma, Ineke Rutgers, Inuit Tuaregs, Ioana Tudor, Irene de Bruin, Irene van Zeeland, Irini Koutsaki,
Iris, Ista Bagus Putranto, Irene Pessy, Jacqueline Kooter, Jan Fabre, Jan van Zijp, Jaskeereet Singh, Jelena
Kovačević, Jelena Tamburić, Jephta Hermelink, Jeritza Toney, Jeroen Broeders, Jeroen van Vliet, Jesse
Steenkist, Jessica Drop, Jesus Ferrero, Jinke, Joey, Jolanda Kamphuis, Joni Koeman, Jos van der Graaf,
Jos van Woudenberg, Josée Cornely, Joy Ehrlich, Judith Molenaar, Julia Cremers, Julia Varley, Juliette
Carillo, Karin Willems, Karolina Spaić, Katelijn Nieuwenhuyzen, Kay Patru, Kenzo Kusuda, Khalid Belaziz,
Kilsy Castillo, Lance Henson, Lara Bakker, Larissa Korporaal, Latiefa Nabi, Latifa Boutaka, Latifa Yildiz,
Laura Slager, Laura van der Voort, Lauri Schoenmaker, Layla, Liesbeth Darlang, Leo Reijnen, Lilian Vis Dieperink,
Linda Abdellah, Linda Hogan, Linde Bijlhout, Line Husa, Linn den Hollander, Lisanne Punt, Ljubica Beljanski
Ristic, Lourdes Aristimuno, Lucas Geluk, Maaike Jansen, Maarten Vos, Mahmoud Ibrahim, Majid Ghadiri, Malou
Kamstra, Malwina Kowalska, Manuel, Marc Baronner, Maria, Maria Morales, Maria Tella Escala, Marieke Lucas,
Marieken van der Mark, Mariël Vaartjes, Marielle Keyzer, Mariken van der Mark, Marinke Eijenraam, Marjanne
van der Molen, Marjo Dames, Marjolein Baars, Marloes Nierop, Marouane Bouhbouh, Martin Keereweer,
Martin Taminiau, Marwin Kolk, Massai, Maud Bredius, Merel Schoutendorp, Merel Wuisman, Meroe van de
Stoep, Merve Topal, Miranda Schilperoort, Miro Popović, Mohamed Azzouz, Monali Meher, Mongols, Monica
Moreno Diniz, Monique van Alphen, Myrrhe Oosterhaven, Mara-Joy Elfring, Mohamed Elsayad, Nadia Hussain,
Nadine Carmijn, Nala Kalkanogu, Najat Elmourabit, Najib Elouakili, Nana Buakar, Nanda Jagdew, Naomi, Naomi
Tuinfort, Nathalie Freriks, Nephelie Andoyadis, Noah Jadoenathmisier, Nora Amin, Niek de Wit, Nienke Kral,
Niekie van den Berg, Nikki Gorter, Nikki Rijneker, Nikos Kazantzakis, Nienke Berghuis, Nikki Sterk, Nora Ait Ali
Oussalem, Nouredinne Bekkaoui, Nouredinne Khatirmr, Odin Heyligen, Or Bagim, Ouidad Batou, Pablo Paggio,
Patricia Bardi, Paul Ruygers Paulien Truijen, Petar Marić, Peter Hazen, Peter Howard, Petyr Veenstra, Petra Morel,
Phoebe Brack, Pieter Bakker, Pium Isabel Capelli, Prab Partik Singh, Rada Stojanovic, Rawin Kanhailal, Ricardo
de Pan, Roberto Rizzo, Rodolfo Vejer, Romana van Alphen, Ron Zandvliet, Rosicler Taffali, Rouella Maria, Ruben
Boerkamp, Ruth Hollstegge, Roberto Morsink, Rita Austmann, Sabine Gimbrere, Sahand Sahebdivani, Saijid
Saritas, Saliha Daoud, Salomi Johnsen, Sam Lelieveld, Sanne de Leur, Satish Jagdew, Sead Djulic, Sebo Bakker,
Selcan Sevda Dizdar, Serfanim Uysal, Sharon Mangoendinomo, Sharona Blijd, Shirley Brandeis, Siela Orie, Simin
Tander, Simon J Ortiz, Snezana Golubovic, Stefanie Bonte, Sovaya Gowerisimg, Srda Mirković, Susanne Hazen,
Takami Sato, Tamar Gomez, Tamar Shahinian, Tamara Roso, Tatjana Ćorić, Tatjana Pajovic, Tayyip Saritas Pablin
Kaur Singh, Teresa Jaldón, Threes Hoekstra, Tina den Have, Timothy van der Vliet, Tonanay Kaplan, Valentino
Purperhart, Vivian Deekman, Wasilis Psathas, Wendela de Vos, Wendy Ripassa, Willem van der Craats, Willemijn
van der Vaart, Willeke Colenbrander, Willemijn Goos, Wilma Smilde, Xristina Pavlou, Yassine Boussaid, Yael
Davids, Yelly Weidenaar, Yuki Vervloet, Zan van Alderwegen, Zara, Zenada, Zerin Akilli, Zovanja van Prooijen.

