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WOW

 organiseerde in 2017 meer dan 50 succesvolle events   
in en rondom het gebouw én in de stad.
 werkte in 2017 samen met onder andere de KunstRAI,           
Museumnacht, Muziekgebouw aan ’t IJ, Museum Het 
Rembrandthuis, VondelCS, Amsterdam Fonds voor de 
Kunst, Mondriaan Fonds, Gerrit Rietveld Academie, 
Sandberg Instituut, 24H West, Bureau Broedplaatsen, 
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West en vele anderen. 
  opende in 2017 de Kas in het PlantageLab: een plek 
waar lezingen, presentaties en workshops worden 
gegeven, en buurtkinderen creatieve workshops volgen. 
   verwelkomde in 2017 27 nieuwe AIRs in de community 
van verschillende disciplines, waaronder beeldende 
kunst, mode, muziek, videokunst, fotografie, dans en 
theater.

...  startte in 2017 samen met het ROC van Amsterdam het 
WOW Horeca-traject waarin 20 statushouders worden         
opgeleid voor de horeca en een baan krijgen. 
   maakte in 2017 samen met 33 AIRs een programma voor 
onder andere de Museumnacht, de Vrijheidsmaaltijd, 
WOW Open AIR en de KunstRAI. 
   werd in 2017 met het project ‘Guess Who’s Coming        
to Dinner Too?’ gekozen als Best Practice door de 
stuurgroep Code Culturele Diversiteit, dankzij de unieke 
en intensieve samenwerking tussen drie culturele 
instellingen in Amsterdam West: AGA LAB, GildeLab    
en WOW.
   kreeg in 2017 een Eervolle Vermelding tijdens de        
Museumnacht voor de programmering in Huis Marseille. 
   twee van onze AIRs werden in 2017 door Young         
Amsterdam Art Fund beloond met een stipendium. 
  twee van onze AIRs stonden in 2017 in de Forbes 
Europe list ‘30 under 30’, een lijst met de meest        
veelbelovende Europeanen onder de 30 (categorie      
Art & Style). 
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markt. Ook is WOW bezig met de ontwikkeling van een 
nieuw concept dat ontmoeting faciliteert en dat het moge-
lijk maakt om bestaande vergader- en ontmoetingsruimtes 
te delen (denk aan de bestuurskamer van een organisatie 
die maar enkele keren per maand wordt gebruikt of aan 
particulieren met een mooie salon). Het concept wordt 
interessant voor bedrijven, zzp’ers, verenigingen en elke 
Amsterdammer die iets organiseert. 

 Het hostel wordt bekend

In Europa is Amsterdam na Madrid de snelste groeier op 
de toerismemarkt en WOW heeft in Amsterdam de hoog-
ste ABR, average bed rate. Om dit zo te houden  en 
de vooruitzichten zijn gunstig  worden competitieve 
maar realistische prijzen gehanteerd. We werken met een 
flexibele bedprijs door dagelijks de pricing van concur-
renten te monitoren. In 2017 is daarbij de ‘non refundable’ 
reservering geïntroduceerd, waardoor het aantal no shows 
sterk is afgenomen. Het aantal gasten neemt nog steeds 
toe. In 2017 was de gemiddelde bedbezetting met 77,57%, 
opnieuw hoger dan het voorgaande jaar. Nog regelmatig 
sluiten we contracten met nieuwe bookingsites en travel-
agents. WOW is dan ook onverminderd populair bij 
scholen uit binnen- en buitenland (onder meer door de 
beschikbaarheid van privékamers voor docenten). Veel 
gasten keren terug. WOW is veel meer dan een betaalbare 
plek. De culturele buzz in het gebouw, de uiteenlopende 
mix van gasten en bezoekers, de experimentele sfeer van 
de Plantage maken het hostel tot een bijzondere erva-
ring. Veel bezoekers zijn bovendien verrast om naast het 
centrum een heel ander deel van de stad te leren kennen. 

 Het gebouw vernieuwt

In 2017, drie jaar na de start, is de financiële ruimte 
ontstaan om opnieuw in het gebouw te investeren. Deels 
gaat het om gewoon onderhoud  het intensieve gebruik 
maakt schilderwerk noodzakelijk, maar ook zijn er moge-
lijkheden gevonden om het aantal bedden te vergroten 
en het aanbod te verbreden met extra vier-persoons 
kamer, de double de luxe. Door aanpassing van de ramen 
is het ook gelukt drie kamers te realiseren voor iets langer 
verblijf, interessant voor professionals uit de culturele 
sector. Voor een bijzondere ervaring kan in de Plantage 

 WOW-AMSTERDAM in 2017

Amsterdam is in verandering. In 2017 is het thema van 
de veranderende stad prominent op de agenda komen 
te staan. Hoe kan de stad het beste dealen met de vele 
nieuwe bewoners en toeristen die zich aandienen? Dat is 
niet alleen een kwestie van woningen en accommodatie, 
maar ook van kwaliteit. Hoe blijft de veranderende stad 
niet alleen een leefbare stad, maar ook een interessante 
stad, zowel voor Amsterdammers als voor bezoekers? 
Het zit in het DNA van WOW om aan deze verandering 
een bijdrage te leveren. Daarom biedt WOW: 

  aantrekkelijke en betaalbare accommodatie voor toeris-
ten op een locatie die het centrum van de stad ontlast.
  een bijdrage aan een interessant cultureel klimaat in    
de stad door de startup van jonge kunstenaars te 
ondersteunen.
   een dynamisch cultureel programma aan bezoekers én   
Amsterdammers. WOW brengt deze groepen met elkaar 
in contact en betrekt de omringende buurt bij het 
programma.
   kansen voor de integratie van nieuwkomers met bijzon-
dere opleidingstrajecten samen met onderwijspartners 
in de stad.
   een bijdrage aan een veilige stad door ruimte te geven 
voor maatschappelijke opvang en samen te werken met 
straatcoaches. 

 Het concept ontwikkelt zich

Het oorspronkelijke WOW-concept, waarbij commerciële 
en culturele belangen de handen ineenslaan, blijft het 
hart van de onderneming. Maar gaandeweg ontstaan er 
nieuwe loten aan de stam. Het dienstbaar zijn aan de stad 
krijgt meer aandacht, bijvoorbeeld met het opleidings-
traject voor statushouders en activiteiten voor de buurt. 
Het WOW-concept vindt weerklank. Andere stadsdelen 
en organisaties zien het succes ervan en doen een beroep 
op de kennis en expertise die we hebben opgebouwd. 
Er liggen uitnodigingen om ideeën te ontwikkelen voor 
een cultureel programma op de Zuidas, en voor het invul-
len van ateliers aan het Delflandplein. Er zijn gesprekken 
gaande met het bestuur van stadsdeel West om te komen 
tot activiteiten voor jongeren met afstand tot de arbeids-
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 Sinds eind 2016 huisvest WOW de stichting 
Connect Veiligheid en Dienstverlening. Connect maakt 
zich in Nieuw West sterk voor meer maatschappelijke 
participatie van bewoners in de wijk. Zij doen dat met 
projecten voor jonge vrouwen, het activeren van vaders 
en moeders en het bieden van nieuwe kansen aan jonge 
jongens die via justitie bij Connect belanden. Toen in 
de zomer van 2017 ook rond WOW onrust ontstond en 
het hangen door jongeren leek toe te nemen, hebben de 
straatcoaches van Connect zich met succes ingezet om 
de situatie te stabiliseren. De expertise en grote buurt-
kennis van Connect blijkt ook uit het feit dat de nieuwe 
burgemeester Jozias van Aartsen vrijwel direct na zijn 
aantreden Connect uitnodigde om hem te informeren 
over de situatie in Nieuw West.  

 De Plantage innoveert

In 2017 gaf WOW opnieuw het beheer van de grote 
besloten binnentuin, de Plantage, in handen van de 
stichting PlantageLab, een stichting die zich sterk maakt 
voor experiment en innovatie op het gebied van stads-
landbouw, duurzaamheid, vergroening, klimaat en water-
berging. Onderdeel van de afspraken is het betrekken 
van buurtbewoners bij het beheer. Dit leverde onder 
andere drukbezochte zaai- en oogstdagen op en ook 
BoerenAvonden waar samen gekookt en gegeten werd.
 De oplevering van de grote kas maakte een brede 
programmering in de Plantage mogelijk. Het KasCO is een 
prikkelende en sfeervolle ruimte geworden voor ontvang-
sten, muziekavonden en workshops. In het najaar van 
2017 vond hier bijvoorbeeld de aftrap plaats van de 
PlacemakingWeek Amsterdam. Een internationale groep 
van veertig deelnemers voerde een placegame uit voor 
verschillende plekken in en rondom het WOW-gebouw. 
Verschillende ideeën, waaronder een verbeterde beweg-
wijzering, worden in 2018 uitgewerkt. 
 Op het voorplein van WOW liggen de eerste 
Rainproof-tegels van de stad, een gezamenlijk initiatief 
van PlantageLab en WOW. Jeroen van Berkel (bestuurder 
stadsdeel West) en Luca van der Putten (PlantageLab) 
namen de door Fien Dekker ontworpen tegels feestelijk 
in gebruik. De tegels zorgen voor een vertraagde afvoer 
van regenwater, zodat het riool niet overbelast raakt. 
Ook het slimme regenton-project (overloop voor overtollig 

het tiny house worden gereserveerd dat is gebouwd en 
ingericht door kunstenaar Wannes Rooyaards. 

 Het maatschappelijk programma groeit

Van groot belang vindt WOW de maatschappelijk opvang 
van mensen en gezinnen die in acute nood zijn geraakt. 
De kamers, waarvoor met de gemeente Amsterdam een 
contract is afgesloten, zijn altijd bezet. In 2017 vonden 
er ca. 15.000 overnachtingen plaats. WOW draagt graag 
bij aan de opvang van deze stadgenoten en bovendien 
verweven zij, net als de AIRs, WOW met het dagelijkse 
leven in de buurt. Kinderen gaan in de wijk naar school, 
er worden boodschappen gedaan en praatjes gemaakt. 
Binnen WOW ontstaat een boeiende mix van toeristen, 
kunstenaars en gewone Amsterdammers. Een deel van de 
maatschappelijke gasten maakt gebruik van de maaltijden 
in het restaurant. Daarnaast is voor hen enkele dagen 
per week de keuken in de kleine kas (onderdeel van de 
Plantage) beschikbaar om zelf te koken, een mogelijkheid 
waar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook moeders uit de 
buurt maken van deze mogelijkheid gebruik, hetgeen leidt 
tot leuke nieuwe contacten. 
 Bijzonder trots is WOW op het leer-werk-traject 
voor statushouders dat in september 2017 werd afgetrapt. 
Samen met het ROC van Amsterdam en de gemeente 
Amsterdam biedt WOW aan twintig statushouders een 
entreeopleiding facilitaire dienstverlening. Scholing en 
werk vormen belangrijke voorwaarden voor een goede 
integratie in de Nederlandse samenleving. De deelnemers 
doen onder begeleiding van het ROCvA bij WOW ervaring 
op met alle facetten van hospitality, housekeeping, receptie, 
onderhoud en keuken. Na zes maanden stromen ze door 
naar betaald werk bij één van de restaurants van Streets-
mart, waar ze vier dagen aan de slag gaan en nog één 
dag naar school. In 2018 volgt een tweede groep. Daarna 
draagt WOW het stokje over aan een volgend hotel, als 
onderdeel van het House of Hospitality, een initiatief van 
de gemeente Amsterdam. Niet onvermeld mag blijven de 
bijzondere theatervoorstelling ‘A Room With a View’ van 
theatergezelschap Hotel Courage die in december een-
malig bij WOW was geprogrammeerd in het kader van het 
leer-werk-traject. Theatermaakster Katrien van Beurden 
maakte de voorstelling met statushouders uit de hele 
wereld. 
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 Professioneel Podium

WOW heeft zich genesteld in het culturele landschap van 
Amsterdam en is uitgegroeid tot een toonaangevend plat-
form voor jong creatief talent in de stad en daarbuiten. 
Aan vijftig zorgvuldig geselecteerde, vooral internationale, 
jonge kunstenaars bieden we rust en ruimte om zich te 
ontwikkelen en zich aan de stad te binden. WOW gelooft 
dat bij het ondersteunen en het stimuleren van creatief 
talent meer nodig is dan alleen huisvesting, en ontwikkelt 
zich daarom tot een plek voor talentontwikkeling voor 
jonge kunstenaars. Voor hen vormt WOW een springplank 
naar het stedelijke en landelijke kunstcircuit. WOW onder-
scheidt zich met een divers cultureel programma, work-
shops professionalisering voor jonge kunstenaars en 
het aanleggen van een WOW-collectie. Daarnaast draagt 
WOW met buurtgerichte activiteiten bij aan de verbinding 
tussen creatief talent, de wijk en de stad, en creëert WOW 
meerwaarde voor de creatieve industrie. 

 Talentontwikkeling

Het platform voor jong talent maakte in 2017 een interes-
sante ontwikkeling door. WOW ondersteunde de talenten 
net als in voorgaande jaren in praktische zin bij het maken 
van exposities, modeshows en andersoortige performances, 
maar ondersteunde de AIRs ook met workshops op het 
gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering en hielp 
hen aan concrete opdrachten. WOW koppelde AIRs aan 
interessante netwerken en opdrachtgevers en adviseerde 
bij het verkopen van werk. Bovendien speelde WOW zich 
met sterke projecten en vruchtbare samenwerkingsver-
banden bij een breed publiek in de kijker. Met trots kunnen 
we zeggen dat onze ambitie om verder te wortelen in 
het culturele veld is gehaald. Ook zijn we trots op de 
grote talenten die zijn uitgevlogen, vaak met steviger 
grond onder hun voeten en een fantastisch trackrecord 
aan prestaties. Mede dankzij hun verblijf in WOW hebben 
zij volop kansen in de kunstwereld. 

 Organisatie

Met een vast kernteam voor de culturele programmering 
wist WOW een dynamisch programma neer te zetten en 
werd in toenemende mate op andere locaties in de stad 

regenwater) trok veel aandacht. In 2017 organiseerde 
PlantageLab samen met het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht zes ‘regentonsessies’ voor buurtbewoners, water-
deskundigen en anderen, zoals architecten en ontwerpers. 
Hoe belangrijk is de regenton op weg naar een klimaat-
bestendige stad? Wat verleidt buurtbewoners een ton in 
de tuin te plaatsen? Kun je een regenton ‘slim’ in de gaten 
houden? Als resultaat van de sessies werd in september 
de XXL-regenton onthuld. 

 Kortom

Een hostel, een culturele broedplaats, een plek voor 
innovatie en duurzaamheid, een centrum in de buurt, 
een gastvrije plek. WOW is het allemaal.

 Sandra Chedi
 Directeur stichting WOW Amsterdam
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neergestreken. Het programmateam bestaat inmiddels uit 
twee vaste projectleiders en het hoofd culturele program-
mering, en wordt aangevuld met stagiaires die worden 
aangetrokken voor afgebakende projecten en voor de PR/
communicatie. Mede door de extra capaciteit is er ook op 
het financiële vlak een extra inspanning geleverd. Voor het 
culturele programma is 60% aanvullend budget opgehaald 
bij fondsen. 
 In 2017 is de selectieprocedure voor de AIRs 
aangescherpt. Behalve het artistieke niveau van het werk, 
de motivatie en voordracht van de kunstopleidingen, telt 
nu het ontwikkelplan van de kunstenaar in belangrijke 
mate mee. Verder hebben we onafhankelijke experts in 
het kunstenveld die ons adviseren bij de selectie. WOW 
wordt steeds vaker gevraagd om samen te werken of op 
andere locaties te programmeren, bijvoorbeeld in Huis 
Marseille tijdens de Museumnacht. Dit programma leverde 
WOW een Eervolle Vermelding bij de N8 Awards op. Het 
community art project Guess Who’s Coming to Dinner Too? 
van beeldend kunstenares Patricia Kaersenhout viel even-
eens in de prijzen. De stuurgroep Code Culturele Diversiteit 
koos het als Best Practice, dankzij de unieke en intensieve 
samenwerking tussen drie culturele instellingen in Amster-
dam West en het zeer actuele thema van de expositie. 
 In 2017 werkte WOW steeds vaker samen met 
Amsterdamse musea zoals Het Rembrandthuis en met 
partners op het gebied van talentontwikkeling zoals het 
AFK, Voordekunst en het talentontwikkelingsprogramma 
3PackageDeal van het AFK en Bureau Broedplaatsen.
Regelmatig nam WOW deel aan presentaties en stads-
gesprekken over kunst en de rol van broedplaatsen en 
programmering. De aanwezigheid en zichtbaarheid in het 
veld zijn nuttig en dragen bij aan de wederzijdse verster-
king in het netwerk. Doel blijft om verder te verbinden met 
kwaliteitspartners en stakeholders in de kunstwereld en uit 
te groeien tot een platform van (inter)nationale betekenis. 

 Bereik 

WOW bereikt met haar activiteiten een steeds groter publiek 
en weet steeds gerichter doelgroepen aan te spreken en 
aan zich te binden. Dankzij de relaties met de kunstop-
leidingen en de organisatie van evenementen met onze 
AIRs bereikt WOW een vooral jong kunstenaarsnetwerk. 
De stevige banden met de buurtscholen, wijkorganisaties 

Wordt vervolgd na bijlagen op pagina 55.
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WOW Activiteiten Uitgelicht

Evenement: Untitled, 2017 
Expositie: X-C: Transference Between Neighbours
Evenement: WOW Open Air 
Expositie: WOW OPEN op de KunstRAI
Educatie: DURF!
Educatie: SoundLAB
Kunstproject: Guess Whoʼs Coming to Dinner Too?
Evenement: Eindexamenshow Rietveld
Expositie: House of Leaves
Performances: Museumnacht in Huis Marseille
Evenement: All Tomorrowʼs Parties
Kunstproject: Lights After Sunset

AIRs Uitgelicht

Junadry Leocaria 
Sophie Hardeman
Linda Plaude
Marlies van Gangelen
Kaveh Vares
Josephine van Schaik
Clément Carat
Sibs Shongwe-La Mer

Media

Selectie verschenen artikelen in de  pers 
n.a.v. WOW activiteiten 

Overzicht

WOW activiteiten + bezoekersaantallen 
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Nineties Productions presenteerde met Untitled, 2017, 
uitgevoerd in de Green Gallery, een kakofonische wereld 
van performances, muziek, (historische) speeches, (live) 
videobeelden en interviews. De tentoonstelling werd gemaakt 
en uitgevoerd door de muzikale spelers Yannick Noomen, 
Marius Mensink, Annelinde Bruijs en Lucas Kramer. Bij deze 
voorstelling was daarnaast het publiek niet alleen publiek 
maar ook gast. Ze werden uitgenodigd om mee te doen met 
de feestelijkheden, een biertje te drinken en mee te zingen.
 Artist in Residence Paul Stümpel speelde een gastrol 
tijdens de voorstelling die zeer goed onthaald werd door 
de pers en van de Theaterkrant zelfs vijf sterren kreeg. 

UNTITLED, 2017

Wat: Untitled, 2017. Wanneer: 31.03.17. Deelnemers: Annelinde Bruijs, 
Lucas Kramer, Marius Mensink, Yannick Noomen, Anne Maike Mertens, 
Floor Houwink ten Cate, Carmen Schabracq, Mara Aronson, Paradiso 
Melkweg Productiehuis, Stadsschouwburg Amsterdam, Nineties 
Productions 

ACTIVITEITEN

AEXPOSITIEWOW Activiteiten Uitgelicht 
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WOW Artists in Residence Xavier Robles de Medina en 
Clément Carat presenteerden in de Green Gallery in WOW 
een tentoonstelling waarbij de werken van beide kunstenaars 
in een ander licht kwamen te staan en werden verdiept, 
zodoende de titel: Transference between Neighbours. Het 
doel van de tentoonstelling was om de relatie tot elkaar als 
bewoners en buren in WOW te onderzoeken. Dan Dickhof 
en Florence Parot spraken tijdens de opening.
 Ze trachtten de confrontatie aan te gaan met elkaars 
kunstpraktijk en zo de grenzen van hun kunst te onderzoeken. 
Het contrast tussen de twee makers was hierbij belangrijk: 
waar Xavier’s tekeningen zich tussen droom en fotografie 
bevinden, onderzoekt Clément met zijn beelden alledaagse 
objecten met een speciale etstechniek. Beide kunstenaars 
worden gezien als internationaal georiënteerde talenten. 
Xavier stond al op de shortlist van de Prix de Rome; Clément 
krijgt steeds meer internationale bekendheid, onder meer 
door zijn onderzoekende kunstprojecten, waaronder over 
de Border Patrol in de Verenigde Staten. 

X-C: TRANSFERENCE BETWEEN NEIGHBOURS

Wat: X-C: Transference between Neighbours: Xavier en Clément. Wanneer: 
03.04.17-13.05.17. Deelnemers: Xavier Robles de Medina, Clément Carat. 
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A EVENEMENTWOW Activiteiten Uitgelicht 
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WOW Open Air, onderdeel van 24H Nieuw-West, was een 
unieke, duizelingwekkende en verrassende samenkomst van 
het werk van de bijna vijftig Artists in Residence van WOW. 
Het was een bijzondere kans om kennis te maken met de 
diversiteit en creativiteit van deze jonge kunstenaars van 
de Amsterdamse kunstopleidingen. Van beeldende kunst 
tot mode, muziek, film en performances; er was veel te zien 
en te doen.
 Men kon onder andere de experimentele muziek van 
PERFORATOR (het experimentele muziekduo Marlies van 
Gangelen en Akim Moiseenkov) beluisteren, die onlangs te 
zien waren bij Vrije Geluiden. Ook toonde de jonge maar nu 
al bekroonde Zuid-Afrikaanse filmmaker Sibs Shongwe-La 
Mer fragmenten uit zijn debuutfilm. Verder presenteerde 
modeontwerper Linda Plaude haar collectie Beings of 
Frequency met de hulp van een sopraan van de Nationale 
Opera, waarbij bepaalde toonhoogtes delen van de kleding 
deden oplichten in de schemering van deze bijzondere avond 
in mei. Verder was er programmering voor jongere bezoekers: 
tijdens de workshop Tiny Wonders van Iris Kloppenburg 
konden zij naar hartenlust verven met indigo.

WOW OPEN AIR

Wat: WOW OPEN AIR Wanneer: 13.05.17. Deelnemers: WOW Artists in 
Residence: Matthias Sigurdsson, Christine Cornwell, PERFORATOR 
(Marlies van Gangelen en Akim Moiseenkov), Maya Fridman, Kaveh Vares, 
Tenfold, Tabaquí, Julia Sokolnicka, Xavier Robles de Medina, Clément 
Carat, Paul Stümpel, Iris Kloppenburg, Amber Slooten, Ting Gong, J. DU, 
Ruben Baart, Ron Amir, Laura A Dima, Geray Mena, Vita Stasiukynaite, 
Lotte Hardeman, Klara Ravat, Karim Adduchi, Milad Taheri, Johannes 
Holt-Iversen, Junadry Leocaria, Linda Plaude, Carolin Giessner, Sophie 
Hardeman, Sibs Shongwe-La Mer, Sam Ashby
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Samen met galeriehouder Rob Malasch (Serieuze Zaken) 
presenteerde WOW jong talent tijdens de KunstRAI. 
Met kunst vanuit verschillende disciplines, van schilderijen 
tot mode, van fotografie tot een geurinstallatie. In het midden 
van de KunstRAI, op een oppervlak van 700 m2 werd een 
groots opgezette presentatie gegeven van WOW Artists in 
Residence en kunstenaars uit andere broedplaatsen.

WOW OPEN OP DE KUNSTRAI

Wat: WOW Open op de KunstRAI 2017. Wanneer: 31.05.17-05.06.17. 
Deelnemers: Karim Adduchi, Olfa Ben Ali, Clément Carat, Lilian Eliëns, 
Domenique Himmelsbach de Vries, Geray Mena, Klara Ravat, Paul Stümpel 
en Rob Malasch. 
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DURF! was een project waarbij kinderen uit Bos en Lommer 
met de Artists in Residence van WOW werden verbonden. 
Dit gebeurde door middel van ontmoetingen tussen de 
kinderen en verschillende AIRS: Linda Plaude (modeont-
werpster), Karim Adduchi (modeontwerper en beeldend 
kunstenaar), Valentijn Bannier (zanger, gitarist), Marlies van 
Gangelen (hoboïst) en Junadry Leocaria (danser). Zij gaven de 
kinderen workshops waardoor ze in aanraking kwamen met 
verschillende kunstdisciplines. De kunstenaars en de kinde-
ren trachtten elkaars werelden te leren kennen en er werd 
gesproken over de rol van kunst en creativiteit in hun leven. 
Zo maakte Karim Adduchi samen met de 10-jarige Karim 
een schilderij over hun herinneringen aan Marokko, waar 
ze beiden herinneringen aan hebben. De kinderen werden 
gestimuleerd om het lef te hebben om zichzelf te zijn. 
 De workshops en ontmoetingen werden vastgelegd door 
filmproducenten Remke Westerhof en Maaike Bosma, die 
brede ervaring hebben met het werken met kinderen en het 
maken van documentaires over jongeren. Dit resulteerde in de 
ontroerende documentaire DURF!, een film over creativiteit en 
zijn wie je bent. De documentaire werd twee keer vertoond in 
Podium Mozaïek. Het project werd ondersteund door het VSB 
Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Amsterdam, 
Stadsdeel West en WOW Amsterdam. 

Wat: DURF! Workshop filmen met kinderen uit Bos en Lommer en 
documentaire screening, Wanneer: voorjaar en najaar 2017. Deelnemers: 
Linda Plaude, Karim Adduchi, Valentijn Bannier, Marlies van Gangelen, 
Junadry Leocaria, kinderen uit Bos en Lommer, Podium Mozaïek, Small 
Tallk Films en Paper Clip. 

DURF! WORKSHOP+DOCUMENTAIRE
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SoundLAB was een serie workshops muziek maken voor 
kinderen uit de buurt van WOW. Het resultaat was een 
optreden in Muziekgebouw aan ’t IJ. De kinderen kregen 
les van de getalenteerde en vernieuwende muzikant en 
Artist in Residence Marlies van Gangelen, die in Londen 
muziek maakte in het ensemble van Damon Albarn en met 
het Nederlandse experimentele ensemble PERFORATOR 
onder andere bij Vrije Geluiden speelde.
 Samen met Marlies leerden de kinderen zich meer thuis 
te voelen in de muziek. Ze leerden spelen op een spiksplin-
ternieuw elektronisch instrument, luisteren, componeren, 
samenwerken en zichzelf te uiten middels muziek. De work-
shop biedt een unieke kans aan kinderen uit Bos en Lommer 
om creatieve vaardigheden bij te leren of in zichzelf te ont-
dekken, maar biedt bovenal een heel bijzondere ervaring om 
samen te werken met toptalenten en op een groot stedelijk 
podium op te treden.

SOUNDLAB

Wat: SoundLAB kids workshop + optreden in het Muziekgebouw aan ’t IJ. 
Wanneer: voorjaar en najaar. Deelnemers: Marlies van Gangelen, kinderen 
uit de directe omgeving van WOW (Bos en Lommer), Eva Roelofsen 
(Muziekgebouw aan ’t IJ) 
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Guess Who’s Coming to Dinner Too? was een kunstproject 
van beeldend kunstenaar en activist Patricia Kaersenhout in 
samenwerking met AGA LAB, het GildeLab en BYBROWN. 
WOW trad op als trekker en penvoerder van het project. 
Kaersenhout (1966) wilde met dit project een artistieke kritiek 
leveren op Judy Chicago’s The Dinner Party (1979), waarin 
sterke vrouwen worden geëerd maar gekleurde vrouwen 
minder worden vertegenwoordigd. Dit deed zij door middel 
van een installatie die bestond uit een grote, driehoekige 
eettafel vol symboliek, waarmee zij 36 zwarte vrouwen 
eerde, verzetsheldinnen uit de verre en nabije geschiedenis. 
De tentoonstelling werd breed besproken in de pers, waar-
onder in het toonaangevende hedendaagse kunsttijdschrift 
Metropolis M maar ook in media die niet per se over kunst 
schrijven, zoals het Afro Magazine.
 De tentoonstelling ging gepaard met een uitgebreide 
programmering met evenementen, allen gekenmerkt door de 
drijfveer om kunst te programmeren die tegelijk artistiek en 
maatschappelijk geëngageerd is. Tijdens de opening werd 
een haka opgevoerd ter ere van de vrouwen en er vond een 
lezing van P.C. Hooftprijs-winnaar Astrid H. Roemer plaats. 
Verder waren er lezingen, gesprekken en filmvertoningen, 
zoals Once Were Warriors (1994, Lee Tamahori). Verder werd 
een gesprek georganiseerd tussen Philomena Essed en 
Gloria Wekker. Het gesprek kreeg veel aandacht in de media.

GUESS WHO’S COMING TO DINNER TOO?

Wat: Guess Who’s Coming to Dinner Too? Wanneer: 29.06.17-13.10.17. 
Deelnemers: Patricia Kaersenhout, AGA LAB, GildeLab, BYBROWN, 
Philomena Essed, Gloria Wekker e.a. Het project werd aangewezen als 
‘Best Practice’ door de organisatie van de Code Culturele Diversiteit.
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De spectaculaire afstudeershow van de modeafdeling van 
de Gerrit Rietveld Academie van 2017 werd mede mogelijk 
gemaakt door WOW. De show werd gehouden onder het 
viaduct van de A10 tegenover WOW, waar de studenten 
hun provocatieve visies op mode presenteerden. De locatie 
werd vernieuwend gevonden. Zo schreef reporter Mimi Berlin 
dat het inspirerend was om te zien dat de Graduation Show 
werd gehouden in een alledaagse omgeving en dat de afstand 
tussen de kunstenaars, modellen en buurtbewoners of voor-
bijgangers erdoor werd verminderd. WOW faciliteerde de 
backstage, een fascinerend tafereel met 250 modellen en 
een groot aantal kappers en make-upartiesten.
 Ook werkte modeontwerper Karim Adduchi mee aan de 
Graduation Show, door samen met vluchtelingkinderen een 
eigen modecollectie te maken. Zij liepen mee op de catwalk 
tijdens de show.

Wat: Fashion Graduation Show Gerrit Rietveld Academie Wanneer: 
09.06.17. Deelnemers: Anouk Beckers, Boris Kollar, Chelsea Peterson, 
Jonathan Aldenberg, Karen Huang, Line Langkjer, Miro Hämäläinen, 
Nathaly Vlaun, Ninamounah Langestraat, Yujin Jung. Instelling: Rietveld 
Academie 

FASHION GRADUATION SHOW 
GERRIT RIETVELD ACADEMIE
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Vita Stasiukynaite is een modeontwerper met een interesse 
voor planten en de natuur, welke zij in Nederland verder 
ontwikkelde aan de Gerrit Rietveld Academie. Haar creaties 
krijgen de laatste tijd steeds meer bekendheid. Zo presen-
teerde zij in 2016 haar project Anomalies in Mediamatic, 
waarvoor zij de relatie tussen mode en voedsel onderzocht 
als product van het consumentengedrag in onze samenleving. 
In 2017 nam zij deel aan ‘Amsterdam maakt er wat van’. Voor 
dit project presenteerde zij ontwerpen die zij had gecreëerd 
tijdens Amsterdam Fashion Week en die als onderwerp het 
hergebruiken van kleding hadden.
 Voor WOW realiseerde zij een van haar eerste soloshows: 
House of Leaves, geïnstalleerd in de Green Gallery. Ze werd 
voor dit project geïnspireerd door haar verblijf in WOW en de 
omgeving die zij daar voor zichzelf had vormgegeven. De 
tentoonstelling reflecteerde op wat een ‘thuis’ is en hoe men 
met zowel natuurlijke als synthetische materialen een stedelij-
ke hemel kan creëren. Ook onderzocht zij voor dit project de 
rol van planten in ons dagelijks leven en de relatie van planten 
met ons lichaam. Het Bijbelse verhaal van Adam en Eva 
diende hiervoor als inspiratie.

HOUSE OF LEAVES

Wat: House of Leaves expo. Wanneer: 20.10.17-14.01.18. Deelnemers: Vita 
Stasiukynaite, Carolin Giessner, Eliak Suriam, Gauthier Chambry
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Verschillende WOW Artists in Residence presenteerden 
tijdens de jaarlijkse Museumnacht een opwindend en ver-
rassend programma in de statige grachtenpanden van 
fotografiemuseum Huis Marseille. Het programma omvatte 
een interactief make-upritueel van Laura A. Dima. Ook was 
er een ruimte-specifieke performance van Alban Karsten, 
The Guide, waarin hij samen met het publiek de ruimte van 
het museum onderzocht en het gegeven van de museale 
rondleiding op de hak nam. Voorts geurkunst van Klara Ravat, 
geïnspireerd door de werken van fotograaf Jamie Hawkesworth, 
wiens werken in Huis Marseille werden tentoongesteld. Mode-
ontwerper Ting Gong presenteerde zijn nieuwe collectie en 
danseres Junadry Leocaria liet samen met protegé Tamara 
Robledo Oud een duet zien, geïnspireerd door de vele vrou-
welijke lichamen op de foto’s in de tentoonstelling.   
 Het programma van WOW en Huis Marseille kreeg een 
Eervolle Vermelding van de N8 Awards die werd uitgereikt 
door een jury van jonge mensen tot 30 jaar oud. 

MUSEUMNACHT IN HUIS MARSEILLE

Wat: Museumnacht in Huis Marseille. Wanneer: 04.11.17. Deelnemers: 
WOW Artists in Residence Alban Karsten, Laura A Dima, Klara Ravat, 
Ting Gong, Junadry Leocaria, Carolin Giessner, Tamara Robledo Oud 
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All Tomorrow’s Parties was een muziekavond met jonge, 
getalenteerde bands en een voorbeeld van een zeer 
succesvolle samenwerking tussen WOW en haar Artists 
in Residence. Josephine van Schaik, zangeres van The 
Mysterons, organiseerde de avond. Voor het evenement 
verzorgde muzikant Valentijn Bannier de presentatie en 
richtte performancekunstenaar Laura A. Dima de ruimte in. 
De avond was dan ook een succes: er waren veel bezoekers 
en er werd verslag over gedaan door het online tijdschrift 
Women In Music. 

ALL TOMORROW’S PARTIES

FO
TO

’s
: M

el
an

ie
 L

em
ah

ie
u 

(C
lo

ud
 M

in
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y)

WOW Activiteiten Uitgelicht KUNSTPROJECT

33

A

FO
TO

’s
: G

er
ay

 M
en

a 

LIGHTS AFTER SUNSET

WOW Artists in Residence Laura A Dima (ruimtelijk ontwerp-
ster), Ting Gong en Linda Plaude (beiden modeontwerpster) 
bundelden hun krachten tijdens een eenmalig event waarvoor 
zij ieder een experimentele lichtinstallatie produceerden met 
hun eigen werk als basis. Deze magische show was exclusief 
in de kas van WOW te zien. 
 De drie ontwerpers creëerden samen een mysterieus 
landschap waarin gespeeld werd met licht en duisternis, 
onthullen en verstoppen, spotlight en schaduw. Het idee van 
de drie-eenheid kwam ook terug in de elementen die in het 
werk domineren: licht, beweging en water. De installaties 
riepen het beeld op van een fantastische onderwaterwereld, 
waarin de bezoeker het gevoel kreeg een parallel universum 
te betreden, of terug in de tijd te gaan naar de mystieke stad 
Atlantis. 

Wat: All Tomorrow’s Parties. Wanneer: 15.11.17. Deelnemers: WOW Artist 
in Residence Josephine van Schaik; bands: Suikerbeat, San Dollar, Maple; 
host: Valentijn Bannier (WOW Artist in Residence); ruimtelijk ontwerp: 
Laura A. Dima (WOW Artist in Residence)

Wat: Lights after Sunset. Wanneer: 13.04.17. Deelnemers: WOW Artists 
in Residence: Laura A. Dima, Linda Plaude en Ting Gong 
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JUNADRY LEOCARIA
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Junadry Leocaria is al ruim tien jaar wereldwijd werkzaam 
als professioneel danseres, choreograaf, coach en docent. 
Ze was onderdeel van het bekende urban dansgezelschap 
ISH en ze was te zien in voorstellingen van Don’t Hit Mama, 
waarbij freestyle in showvorm wordt gegoten. Verder maakte 
ze deel uit van de all-female-crew Femme Lethal en House 
of Vineyard, het eerste Europese productiehuis in de zo-
genaamde ‘Ballroom Vogue’-scene. In 2017 was ze onder 
andere te zien in het Vondelpark Openluchttheater met 
haar voorstelling Awor aki. Al met al zorgde haar liefde voor 
het podium ervoor dat ze als talentvol sleutelfiguur binnen 
het urban danstheater steeds meer bekendheid krijgt. 
 Junadry’s stijl wordt vaak omschreven als expressief 
en krachtig. Eén van de stijlen die zij beheerst is ‘waacking’, 
een stijl die afkomstig is uit de LGBT-scene in Los Angeles 
en waarbij wordt gespeeld met verschillende persoonlijk-
heden, emoties en uitdrukkingen. De laatste jaren bouwt 
ze aan haar eigen danspraktijk als choreograaf, coach en 
docent, waarbij ze de nadruk legt op de expressieve kant 
van dans. 
 In samenwerking met WOW deed Junadry een specta-
culaire soloperformance in de Green Gallery, waarbij zowel 
geïnteresseerden aanwezig waren, als haar professionele 
coaches en fondsen vanuit de 3Package Deal die zij ter 
ondersteuning heeft gekregen (3Package Deal is een 
ontwikkelfonds van Amsterdams Fonds voor de Kunst 
en Bureau Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam). 
Ook verraste zij het publiek tijdens WOW Open AIR. 
 

AIRS UITGELICHT

Junadry Leocaria (1985, Willemstad)

JUNADRY
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SOPHIE HARDEMAN + LINDA PLAUDE
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Sophie Hardeman is een van de meest veelbelovende jonge 
modeontwerpers van Nederland. Nadat ze in 2015 met haar 
Out of the Blue-collectie aan de Gerrit Rietveld Academie 
afstudeerde, ging het hard: het jaar erna showde ze op de 
New York Fashion Week. Ondertussen hangt haar kleding 
in prestigieuze winkels als het Parijse Colette en wordt er 
over haar geschreven door uiteenlopende media als Forbes, 
Vice, de Volkskrant en NRC Handelsblad. 

Sophie gebruikt bijna altijd denim, de ‘gewoonste stof’, 
die ze bewerkt en vervormt tot allesbehalve gewone spijker-
broeken. Het merk Hardeman staat voor ‘gender fluid jeans’ 
en kleding die het publiek uitdaagt om voorbij de conventies 
te kijken. Het zijn non-conformistische broeken die van het 
abnormale de nieuwe standaard maken en een revolutie 
beogen binnen de mode. Ook is ze veelzijdig getalenteerd. 
Zo produceerde zij samen met fashion filmmaker Emma 
Westenberg een tweetal korte modefilms. Blue and You, een 
haast utopische film over een blauwe buurt in Amsterdam-
Noord was deel van de selectie van niemand minder dan 
modefotograaf Nick Knight. 

Binnen WOW werd Sophie geïnspireerd om haar fashion-
experimenten te verbreden. Samen met Klara Ravat, een 
geurkunstenaar en mede-Artist in Residence, creëerde ze 
een nieuw parfum voor het label HARDEMAN. De lancering 
vond in februari 2018 in WOW plaats.  

Linda Plaude is een jonge en innovatieve modeontwerpster 
die kortgeleden afstudeerde aan het Amsterdam Fashion 
Institute, richting Fashion & Design. Het is haar missie 
om nieuwe doelen voor kleding te vinden en te kijken hoe 
kleding ons kan dienen in de toekomst. Eén van de manieren 
waarop ze dat wil bereiken is door cross-disciplinaire 
samenwerking. 

Zo stelde zij zich voor haar afstudeerproject de vraag of 
kleding ons kleur- en geluidstherapie zou kunnen geven. 
Ze werkte hiervoor samen met een sounddesigner en een 
programmeur en ze leerde zelf hoe ze met microcontrollers 

Sophie Hardeman (1990, Arnhem)

Linda Plaude (1992, Riga)

LINDA

SOPHIE
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en elektronische circuits in kleding kon werken. Samen 
creëerden zij een interactieve performance en zeven ethe-
rische en atmosferische outfits, die door haar als ‘under-
water beings‘ worden omschreven. Zij representeerden 
de zeven kleuren van de regenboog, de zeven muzieknoten 
en de zeven energiecentra van het lichaam, de chakra’s. 

Haar residency bij WOW inspireerde haar om samen te 
werken met andere AIRs. Door WOW werd ze gesteund 
om samen met AIRs Ting Gong en Laura A Dima de perfor-
mance Lights After Sunset in de Kas van WOW te maken. 
Een vluchtige, eenmalige gebeurtenis waarbij licht, een 
gemeenschappelijke interesse van de kunstenaars, 
centraal stond. 

De avontuurlijke muzikant Marlies van Gangelen is de 
oprichter van het Nederlandse experimentele ensemble 
Perforator, hoboïst bij het orkest van Kyteman en het in 
Berlijn gevestigde ensemble Stargaze. Daarvoor studeerde 
zij aan het Conservatorium van Amsterdam en de Guildhall 
School voor Muziek en Drama in Londen, waar ze haar 
vaardigheden als artistiek leider en improvisator ontwikkelde 
en ervaring opdeed met community art en jongerenwerk. 
Ze sloot zich aan bij de London Improvisers Orchestra 
(2013-2014) en werd ze lid van het collectief Africa Express, 
een initiatief van Damon Albarn (bekend van Blur en Gorillaz).

Door het gebruik van onconventionele speeltechnieken en 
elektronica bereikt ze een steeds breder palet van nieuwe 
muzikale expressievormen en krijgt haar werk steeds meer 
erkenning. In 2016 was Van Gangelen te zien tijdens het 
Holland Festival, toerde ze met Stargaze door de VS en 
trad ze op tijdens de BBC Proms in de Royal Albert Hall. 
Met Perforator brak ze door en was ze op tv te zien bij 
onder andere Podium Witteman.

Haar verblijf bij WOW zorgde ervoor dat zij geïnspireerd werd 
om samen met componist en muzikant Bram Stadhouders 
een concert te geven in de Vertical Gallery. Ook werkte ze 
samen met WOW en het Muziekgebouw aan ‘t IJ om een 
muzikaal project voor buurtkinderen op te zetten: SoundLAB. 
Met behulp van experimentele muziekinstrumenten leert ze 
kinderen te luisteren, zichzelf te uiten en eigen talenten te 
ontdekken, gevolgd door een gezamenlijk optreden in het 
Muziekgebouw. 

Marlies van Gangelen (1988, Utrecht)MARLIES
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Componist Kaveh Vares studeerde fysica in zijn geboorte-
land Iran en verhuisde daarna naar Nederland om klassieke 
muziek en filmmuziek te studeren aan het Conservatorium 
van Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie. 

Kaveh heeft een brede interesse in verschillende muziek 
stijlen en verschillende culturen. In de muziek die hij schreef 
voor de recente opera Ontheemd combineerde hij bijvoor-
beeld invloeden uit de Perzische muziek met de Nederlandse 
taal. Vernieuwende en hedendaagse muziekstijlen hebben 
ook zijn interesse. Zo is zijn compositie In The Space of 
Saffron uitgevoerd door het ASKO Schoenberg Ensemble, 
een toonaangevend ensemble voor nieuwe muziek. 
Eveneens deed hij mee aan Ortel Arial, een project waar-
bij klassieke muziek en dans muziek werden vermengd. 
De stukken die het resultaat waren van dit project werden 
tijdens het Amsterdam Dance Event van 2015 uitgevoerd. 

Zijn oeuvre breidt zich constant uit. Hij maakte muziekvideo’s 
en schreef de soundtrack voor Fenix, een Nederlandse tv 
miniserie en verschillende shorts. Eén van zijn recente 
projecten is de opera Ontheemd waarvoor hij alle muziek 
schreef. Deze opera speelde op verschillende plaatsen 
door heel Nederland en had als onderwerp de ervaring die 
mensen hebben die net in een vreemd land zijn gaan wonen. 
Binnen WOW werd één van zijn muziekstukken opgevoerd 
tijdens WOW Open AIR door celliste Maya Fridman. 

Josephine van Schaik studeerde aan het Conservatorium 
van Amsterdam, afdeling zang, en is de zangeres van de 
band The Mysterons en haar soloproject Odile. Haar her-
kenbare en dromerige zangstijl krijgt door het succes van 
haar band The Mysterons een steeds groter podium. De 
band, getekend bij Excelsior, speelde al op Lowlands, Into 
The Great Wide Open, Noorderslag en Valkhoff en er werd 
over hen geschreven door 3voor12 en NRC Handelsblad. 

Uniek aan het geluid van Josephine zijn de uiteenlopende 
invloeden en onderwerpen die terugkomen in haar muziek 
uitingen. Turkse muziek, Britse sci-fi series uit de jaren 

Josephine van Schaik (1993, Rotterdam) 
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Kaveh Vares (1982, Tehran)

KAVEH
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zestig, de moderne componist Philip Glass, Portishead, 
innovatieve maatsoorten, de planten- en dierenwereld en 
de vervreemdende en psychedelische sferen van schrijvers 
William S. Burroughs en Franz Kafka, het vindt allemaal een 
weg naar haar creaties. Daarnaast heeft ze een soloproject, 
Josephine Odile, waarvoor ze alle muziek zelf speelt en 
verschillende kleine optredens heeft gedaan. 
 
In WOW organiseerde Josephine een geslaagd muziekeve-
nement in de Kas waarvan onder andere het online magazine 
Women in Music verslag deed. Dit evenement werd gekenmerkt 
door een frisse line-up van jonge acts: de experimentele 
groep Suikerbeat, de psychedelische popband San Dollar 
en de fuzz popband Maple. Deze succesvolle samenwerking 
zou zich op kleine schaal weer herhalen: Josephine trad met 
The Mysterons en San Dollar op in de Paradiso tijdens de 
nieuwjaarsborrel van Indiestad; Paradiso’s initiatief voor 
getalenteerde nieuwe bands. 

Clément Carat studeerde in 2016 af aan het Sandberg 
Instituut, richting Fine Art. Clément onderzoekt in zijn 
conceptuele kunst techniek, technici en arbeid. Kort na 
zijn afstuderen kreeg zijn kunstenaarspraktijk al enige inter-
nationale bekendheid met een aantal tentoonstellingen en 
performances, waaronder tijdens de Internationale Biënnale 
van Wroclaw in Polen. In samenwerking met de border 
patrol in Texas (VS) deed hij het kunstenaarsproject, 
Jesus and the Coyote. 

Ook in Nederland deed hij innovatieve kunstprojecten. 
Tijdens zijn opleiding aan het Sandberg Instituut deed hij 
een performance in samenwerking met een technicus van 
de autogarage Ruimzicht, de oudste eenden garage van 
Nederland. Fusi Time was een project waarbij zijn interesse 
in arbeid naar voren komt. Hij filmde in het kader hiervan 
twee fabrieksarbeiders in fabriekswagens die tegen elkaar 
racen tijdens werktijd om zo kunst en arbeid samen te 
laten komen.
 
Samen met mede-AIR Xavier Robles de Medina creëerde 
Clément de tentoonstelling X-C: Transference between 
Neighbours in de Green Gallery van WOW. Ze werden 
geïnspireerd door zowel de verschillen als overeenkomsten 
tussen elkaars kunstpraktijk en besloten gedurende een 
maand werk te maken waarbij ze zich door elkaars werk-
techniek lieten beïnvloeden om zo de grenzen van hun 
eigen stijlen en werkwijzen op te zoeken.

Clément Carat (1991, Evry)

CLEMENT

BAIRs Uitgelicht SIBS SHONGWE-LA MER
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Sibs Shongwe-La Mer is een talentvolle filmregisseur, 
scriptschrijver, muzikant en beeldend kunstenaar uit 
Johannesburg. Hij kreeg bekendheid met zijn muziekvideo’s 
en zijn korte, bekroonde films Death of Tropics en Territorial 
Pissings. Deze twee korte films worden gekenmerkt door 
de manier waarop ze zijn gefilmd: lo-fi (tegenhanger van 
hi-fi waarin alles in de beste kwaliteit wordt gemaakt), 
experimenteel en in zwart-wit. 

Necktie Youth, zijn eerste lange speelfilm over roekeloze 
en gedesillusioneerde millenials uit Zuid-Afrika, baarde 
internationaal opzien. Zo mocht hij er tijdens het Durban 
International Filmfestival in 2015 zowel de prijs voor beste 
film als beste regisseur voor in ontvangst nemen. Op het 
Wereld Cinema Festival in Amsterdam won hij met Necktie 
Youth de Jury Award en werd de film geselecteerd voor onder 
meer het Berlin International Film Festival, het Tribeca 
Filmfestival (New York), de Berlinale (Panorama) en het 
Sydney International Filmfestival.

Tijdens zijn verblijf in WOW startte hij een samenwerking 
met de Amsterdamse producent Halal, die onder andere 
recent aandacht kreeg met de documentaire Vincent. Sibs 
heeft tijdens zijn verblijf in WOW in samenwerking met Halal 
en met ondersteuning van de 3PackageDeal Film Coalitie 
(Eye, Filmacademie Amsterdam, Binger Filmlab en IDFA) 
een tweede lange speelfilm ontwikkeld die in 2018 wordt 
geschoten, in samenwerking met grote namen uit Hollywood.

Sibs Shongwe-La Mer (1991, Johannesburg)

SIBS
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Over de activiteiten van WOW verschenen 
o.a. de volgende artikelen in de pers: 

 16.01.17
‘Kunstraad thuis in WOW’, WOW als 
onderdeel levendig kunstklimaat West, 
Kunstraad (website)

 25.01.2017
‘The best hostel for backpackers in 
Amsterdam’, WOW wordt aangeraden 
in top 10, theculturetrip (website)

 20.02.2017
‘Kolenkit-kids veroveren muziek-
gebouw’, cursisten van SoundLAB 
met AIR Marlies van Gangelen die 
les kregen in WOW, traden op in 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Stadsblad 
De Echo (print)

 23.02.17
‘Nederland Represents: Xavier Robles 
De Medina & Remy Jungerman’. 
X-C: Transference Between Neighbours 
tentoonstelling in WOW wordt genoemd 
in artikel over Xavier Robles de Medina, 
Trendbeheer (website)

 01.03.17
‘WOW.Doc #2’, WOW documentaire-
avond wordt genoemd, Stadsblad 
De Echo (print)

 23.03.17 
‘Droge voeten dankzij speciale stoep-
tegels’, artikel over de duurzame rain-
(a)way tegels van WOW Amsterdam, 
De Westkrant (website)

 22.03.17
‘Start aanleg Rain(a)Way tegels 
voorplein WOW Amsterdam’, artikel 
over de duurzame rain(a)way tegels van 
WOW Amsterdam, Rainproof (website)

 06.04.17
‘WOW.doc’, documentaireavond op 
de agenda, Podium Mozaïek (website)

 20.04.17
‘Broedplaats WOW Amsterdam’, 
uitgebreid artikel van Sasha Dees 
over WOW en Transference Between 
Neighbours van Clement Carat en 
Xavier Robles de Medina in de galerie 
in WOW, Trendbeheer (website) 

 21.04.17
‘Opening Rain(a)way Tegel’, over 
de milieuvriendelijke tegels bij WOW, 
Rainproof (website)

 12.04.17
‘Speeddaten met cultuurverkenners’, 
WOW genoemd als locatie Speeddates, 
De Westkrant (website)

 08.05.17
‘Met deze routes geniet je optimaal van 
24H Nieuw-West’, Parool noemt WOW 
Open AIR in artikel over de beste routes 
tijdens 24H Nieuw-West, Parool (website)

 14.05.17
‘In de achtertuin van WOW, Groene 
Reis door de Stad’, nieuwsbrief 
Pakhuis de Zwijger

 14.05.17
Column Rob Malasch, noemt WOW 
als deelnemer KunstRai, Amsterdam 
Web (website)

 17.05.17
‘WOW Open’, vermelding WOW 
Open KunstRAI op Fotoexpositie, 
Fotoexpositie (website)

 23.05.17
‘Gerrit Rietveld Academie brengt Mode 
naar de Straat’, Nederlands Media 
Nieuws noemt WOW in nieuws item 
over Rietveld Fashion Show 2017, 
Nederlands Media Nieuws (website)

 31.05.17
‘Modeshow Rietveldstudenten onder 
viaduct’, aankondiging Rietveld Fashion 
show bij WOW, Parool (website)

 31.05.17
‘KUNSTRAI’, WOW Amsterdam wordt 
genoemd, Kunstkieken (website)

 01.06.17
‘Kunstrai: 10 beelden’, over Domenique 
Himmelsbach en Broodje Viergever bij 
WOW Open, Museumtijdschrift (website)

 01.06.17
Aankondiging Crowdfunding sessie 
21 juni, Nieuwsbrief Cream Club 
(De Nieuwe Wester)

 01.06.17
Aankondiging Rietveld Fashion Show, 
nieuwsbrief Gemeente Amsterdam

 01.06.17
‘Weekendtips KunstRAI Mode Arnhem 
Sneakerness’, noemt WOW op de 
KunstRai, Elle Magazine (website)

 01.06.17
‘Kunstrai 2017, een verzameling van’, 
stukje over WOW op de KunstRai, 
Writing Berries (blog) 

 02.06.17
‘Aleen maar negativiteit’, vanaf 
00:08:00 interview, Broodje bij WOW 
en Vrijheidsmaaltijd, AD: Vlog van 
Ismaïl Ilgun (website) 
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 06.06.17
‘9 juni. De eindexamencollecties van de 
Gerrit Rietveld Academie’, I-D noemt 
WOW als locatie Fashion Show 2017, 
I-D (website)

 10.06.17
‘Gerrit Rietveld Academie toont werk 
modestudenten’, noemt WOW als 
partner in samenwerking Fashion 
Show 2017, Couturekrant (website) 

 12.06.17
‘‘Guess Who’s Coming to Dinner Too?’ 
eert zwarte heldinnen’, aankondiging 
Patricia Kaersenhout, Afro magazine 
(website)

 14.06.17
‘Karim Adduchi werkt met vluchtelingen 
aan zijn nieuwe collectie’, interview met 
Karim Adduchi, noemt WOW, I-D. Vice 
(website)

 22.06.17
‘Guess Who’s Coming to Dinner Too 
Opening’, Opening, We Are Public 
Selectie (website) 

 20.07.17
WOW genoemd ivm rondleiding 
‘Hospitality’ op 16 juli, Van Eesteren-
museum nieuwsbrief

 08.08.17
‘We moeten elektriciteitsleidingen 
eigenlijk eens doorknippen’, artikel 
over de zonnepanelen op dak van 
WOW, De Westkrant (website)

 02.09.17
Agenda, Aankondiging screening 
De Wereld Heeft Gezicht Verloren, 
Parool PS Agenda (print)

 04.09.17
Interview met Rob Malasch, Malasch 
noemt WOW en legt het concept uit, 
Radio Programma Nooit Meer Slapen, 
VPRO (radio)

 09.09.17
Agenda, gesprek met Gloria Wekker 
en Philomena Essed, Parool PS (print)

 15.09.17
‘Tips for Moderators: Don’t Be the 
Barrier that Prevents Expression’, 
bespreking Duogesprek 14 september 
door E Tori, Medium (website) 

 15.09.17
‘Mees made a mess—Heleen Mees 
ingehuurde stoorzender’, bespreking 
Duogesprek van 14 september door 
Anja Meulenbelt, New Media Platform 
(website)

 16.09.17
‘Die Oude Homewrecker was weer 
bezig’, artikel van Meulenbelt over 
Duogesprek 14 mei ge-quote op 
GeenStijl, Geen Stijl (website) 

 20.09.17
‘Geray Mena Hyper Focus’, stuk 
over Geray Mena’s Hyper-Focus, 
centro internacional de fotografía 
y cine (website)

 20.09.17
‘Guess Who’s Coming to Dinner 
Too?—Gloria Wekker & Philomena 
Essed vs Heleen Mees’, over Duo-
gesprek 14 september in WOW als 
onderdeel van het kunstproject van 
Patricia Kaersenhout in WOW, door 
Sietske Roorda, Metropolis M (print/
website)

 20.09.17
‘Vossenjacht’, over Hyper-Focus van 
Geray Mena, Alles Is Cultuur (website) 

 22.09.17
‘The Sound of Disruption’, over 
gesprek 14 september, Grace and 
Jako (website)

 25.09.17
Over slotavond Guess Who, Ideas 
to Go & Grow (website)

 25.09.17
‘Intellectuele Armoede Racismedebat’, 
over het racismedebat en het gesprek 
van 14 september in WOW, One World 
(website)

 09.17 
Agenda, over documentaire screening 
WOW.doc A Family Affair in WOW, 
Amsterdam Journal (website)

 01.10.17
Over WOW als één van de 6 voorbeelden 
van Broedplaatsen, Amsterdam Enjoy 
(print)

 04.10.17
Over Horecatraject met statushouders, 
Stadsdeelkrant

 05.10.17
‘Kunst kan best een geschiedenisles 
zijn’, Simone van Saarloos’ essay over 
Guess Who’s Coming to Dinner van 
Patricia Kaersenhout, CJP Magazine 
Blog (website) 

 10.10.17
Agenda, WOW.doc A Family Affair van 
19 oktober in WOW wordt aangekon-
digd, nieuwsbrief Podium Mozaïek

 12.10.17
‘Follow Up WOW Amsterdam Stagiar 
PR en Communicatie’, interview 
met stagiar Saúl de Boer over WOW, 
culturele vacatures blog (website) 

 16.10.17
‘De Comeback van tieneridool Jasper 
Erkens’, interview met WOW Artist in 
Residence Jasper Erkens, noemt 
WOW, Humo (print/website)

 01.11.17
Agenda, Museumnacht WOW in Huis 
Marseille, nieuwsbrief Huis Marseille 

 15.11.17
‘All Tomorrow’s Parties WOW Amster-
dam, over All Tomorrow’s Parties in 
WOW, Women In Music (website) 

 12.17
Aankondiging theatervoorstelling 
Hotel Courage in WOW, De Westkrant 
(website) 

 08.12.17
‘Oase van Ra’, lang item met stads-
imker Annemieke Timmerman, die 
WOW noemt als broedplaats, Het 
Gewilde Westen/Buurt Tv (YouTube)

 10.12.17
Hotel Courage A Room With a View 
In Amsterdam, aankondiging met tekst 
over Hotel Courage, Arts Talk Magazine 
(website)

 12.17
‘Ik mis vaak nieuwsgierigheid bij 
mensen’ interview Patricia Kaersenhout 
met Rosa te Velde, noemt expositie 
Guess Who’s Coming to Dinner Too? 
en Duotalk bij WOW, Metropolis M 
(print) 
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WOW BEZOEKERSAANTALLEN JANUARI TM DECEMBER 2017

  Data waarop programma-activiteiten 
  plaatsvonden  

  Exposities green gallery  
  tm 15 januari
  3 maart tm 13 mei
  
  29 juni tm 13 oktober
  
  20 oktober tm 14 januari 2018 
 

  Exposities vertical gallery  
  21 september tm 31 december 
  5 mei tm 3 september
  
 
  Exposities andere locaties  
  31 mei tm 4 juni
  28 september tm 8 oktober
  12 tm 15 oktober

  Muziekoptredens  
  19 februari
  22 tm 23 oktober
  29 oktober
  15 november 
  

  Workshops professionalisering AIRs 
  twee maandelijks
  21 juni
  april
  4 oktober

  Speciale evenementen  
  15 januari
  29 januari
  31 maart
  13 tm 14 april
  30 april
  13 mei
  
  9 juni
  14 september
  21 oktober
  4 november
  10 december
  
 

  Screenings fims en documentaires  
  Twee maandelijks
  13 juli
  14 juli 
  23 augustus
  7 september
  
  20 september  
  doorlopend

D
 Programma-activiteit   Bezoekers opening /  Bezoekers gedurende Totaal bezoekers   
 Cultureel Programma WOW  evenement  looptijd
 2017 

 Exposities green gallery   
 ONZIJN – Curated by Jurgen Bey   nvt  300  300 
 X-C: Transference between neighbours, Xavier Robles de Medina 
 & Clément Carat    80  720  800   
 Guess Who’s Coming to Dinner Too?, Community Art Project 
 by Patricia Kaersenhout   200  1.060  1.260 
 House of Leaves, Vita Stasiukynaite    50  870  920   

 Exposities vertical gallery      
 Hyper Focus, Geray Mena   60  1.020  1.080 
 This Must Be Wonderful! I Donʼt Understand It At All, Paul Stümpel 40  1.210  1.250 
 
 
 Exposities andere locaties      
 WOW Open op de KunstRAI    1.000  2.000  3.000  
 SNK Sprouts Young Talents, bij SKB Amsterdam   300  1.000  1.300 
 BIG ART, groepsexpositie in de Zonnewijser  300  1.500  1.800  

 Muziekoptredens      
 SoundLAB (kinderen uit de buurt) Muziekgebouw aan ʼt IJ  40  0  40   
 Philip Glass 80!, concert in de Melkweg   1.400  nvt  1.400   
 SoundLAB (kinderen uit de buurt) Muziekgebouw aan ʼt IJ  60  0  60   
 Bandjesavond All Tomorrowʼs Parties in de Kas  150  0  150   

 Workshops professionalisering AIRs      
 Speeddates met adviseurs AFK (tweemaandelijks)   0  40  40
 Workshop Crowdfunding i.s.m. Voordekunst en AFK   30  0  30
 Workshop Ondernemerschap en bedrijfsvoering   8  0  8
 Speeddates i.s.m. AFK bij SBK Young Sprouts 2017   8  0  8   

 Speciale evenementen      
 Nieuwjaarsborrel met speech van Felix Rottenberg   150  0  150
 Winterlezing over de Ring A10 i.s.m. ARCAM  70  0  70
 Theatervoorstelling Untitled, 2017 door Nineties Productions  100  0  100
 Lights After Sunset, Fashion-light installation in de Kas  150  0  150
 X-C: Sunday Dinner met de kunstenaars  25  0  25 
 WOW OPEN AIR, open studios en programmering met alle AIRs 500  0  500
 Graduation Show Fashion Department Gerrit Rietveld Academie,
 onder viaduct bij WOW   1.200  0  1.200
 Duo Talk met Philomena Essed & Gloria Wekker  250  0  250
 Fundraiser diner met Philip Glass in het Restaurant  120  0  120
 Museumnacht programmering WOW in Huis Marseille  2.000  0  2.000
 Theatervoorstelling A Room With A View door Hotel Courage  100  0  100
  

 Screenings fims en documentaires      
 WOW.Doc, serie documentaire screening i.s.m. AIR Kristina Daurova  120  0  120
 Amsterdam, Sporen van Suiker van Ida Does  10  0  10
 Durf! – premiere documentaire n.a.v. educatieproject Moving Stories 120  0  120
 Once Were Warriors   20  0  20
 De wereld heeft gezicht verloren, docu over Astrid H. Roemer  5  0  5
 Have you ever killed a bear – or becoming Jamila   
 & AFRODisiac/Performance   10  0  10
 The One Minutes in the blue skull van AVL  0  3.650  3.650
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  Data waarop programma-activiteiten 
  plaatsvonden  

  Educatie en buurtprogramma 
  april
  
  22 september
  
  5 mei

  18 mei
  januari-februari 
  september-oktober
  april-juni

  februari-maart  

  Bijzondere bezoeken/ontvangsten WOW 
  18 mei
  29 november
  13 september
  10 oktober

  Januari-december 2017 
 

 Programma-activiteit   Bezoekers opening /  Bezoekers gedurende Totaal bezoekers   
 Cultureel Programma WOW  evenement  looptijd
 2017 

 Educatie en buurtprogramma      
 Workshops Indigo verven met AIR Iris Kloppenburg   
 voor kinderen van de Tijl Uylenspiegelschool   10  0  10
 Kickoff WOW Horeca leertraject voor statushouders i.s.m. ROCA  120  0  120
 Vrijheidsmaaltijd Kolenkitbuurt met muzikale programmering 
 voorplein WOW    200  0  200
 Bezoek onderbouw Slootermeerschool + tekenworkshop 
 en ontmoeting div. AIRS    120  0  120
 SoundLAB #1  i.s.m. Muziekgebouw aan ʼt IJ   0  10  10
 SoundLAB #2 i.s.m. Muziekgebouw aan ʼt IJ   0  10  10
 Moving Stories i.s.m. Tijl Uylenspiegelschool   0  10  10
 Workshop streetdance voor buurtkinderen i.s.m. 
 Junadry Leocaria     0  20  20
 

 Bijzondere bezoeken/ontvangsten WOW 
 Expeditie PlantageLab, Pakhuis de Zwijger op bezoek  30  0  30
 Out of the blue box Day voor de politie    150  0  150
 Tour HTS-complex   20  0  20
 Placegame i.s.m. Stipo, over placemaking bij WOW   40  0  40
 

 Totaal aantal bezoekers WOW programma 2017      22.786   
 Bezoekers uit het hostel die activiteit meemaken of expo bekijken       
 (ca 65 personen per dag x 365 dagen)       23.725   
      

  
 Totaal aantal bezoekers januari-december 2017      46.511  

D
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en Stadsdeel West geven WOW de kans waardevolle 
projecten op te zetten zoals de Vrijheidsmaaltijd en de 
educatieve workshops die we met en voor de lokale 
scholen organiseren. 
 Ook het stedelijke, landelijke en in kunst geïnteres-
seerde publiek wordt steeds beter bereikt, onder andere 
dankzij de activiteiten met bekendere kunstenaars en 
curatoren en een intensieve communicatiestrategie 
via de social media. Het stemt tot tevredenheid dat de 
media ons in toenemende mate oppikken. Zo stonden 
we afgelopen jaar voor het eerst met een artikel in een 
kunsttijdschrift Metropolis M. 
 Ruim 44.000 mensen (39.000 in 2016) bezochten 
in 2017 de activiteiten en de exposities, waarvan ruim 
17.000 gericht op een evenement of een expositie van 
WOW afkwamen en het overige deel als internationale 
gast in aanraking kwam met de programmering van 
WOW. Online is er een gestage groei met eind 2017 6.373 
volgers op Facebook (5.300 eind 2016) en ruim 1.321 
volgers op Twitter (1.250 in 2016). Op Instagram hebben 
we inmiddels 1.315 volgers (850 eind 2016). 

 Doelgroepen 

Met het culturele programma richt WOW zich op culturele 
(internationale) bezoekers, graduates van de Amsterdamse 
kunstopleidingen, stedelingen en buurtbewoners. Deze 
verschillende doelgroepen wist WOW afgelopen jaar 
wederom te bereiken. Het stedelijke publiek dat op de 
basis-programmering afkomt, was ook afgelopen jaar 
gemengd. Zo trokken de mode-events, de openingen van 
AIR-exposities en de muziekavond steevast jong publiek, 
en bleken de open studio’s tijdens WOW OPEN AIR en 
de Vrijheidsmaaltijd voor zowel jong als oud interessant. 
Verdeling stad, buurt, hostel/internationaal: 30-10-60% 
 Vooral de openingen van de exposities Guess 
Who’s Coming to Dinner Too? en WOW Open op de 
KunstRAI trokken veel publiek, met respectievelijk 200 
en 1.000 bezoekers. WOW OPEN AIR (onderdeel van 
24H West) bleek met 500 bezoekers (op één avond) weer 
een populair programmaonderdeel. De modeshow onder 
het viaduct bij WOW trok bijzonder veel mensen voor 
zo’n kortstondig programma van een uur (1.200 bezoekers) 
en was daarmee een van de best bezochte events van 
het jaar. Noemenswaardig is het dubbelinterview met 

Vervolg Jaarverslag WOW 2017.
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Sophie Hardeman en geurontwerpster Klara Ravat zijn 
gefascineerd door elkaars werk en ontwikkelden eind 
2017 samen een nieuw parfum voor het label HARDEMAN 
(presentatie in februari 2018 in WOW). Deze samenwer-
kingen onderstrepen de meerwaarde van de community 
met al zijn mogelijkheden voor kruisbestuiving, inspiratie 
en co-creatie. 

 Toptalenten 

WOW biedt ruimte aan talentvolle kunstenaars die al 
bekendheid genieten of op het punt van doorbreken 
staan. Een uitzonderlijke prestatie zagen we afgelopen 
jaar bij filmmaker Sibs Shongwe-La Mer die in 2017 als 
jonge filmregisseur internationaal doorbrak en in 2018 
zijn nieuwste film schiet met grote namen in Hollywood. 
Modeontwerpster Sophie Hardeman werd direct na haar 
afstuderen internationaal opgemerkt en showde haar 
collecties al in Parijs, New York en San Francisco. In 2017 
benoemde de Volkskrant haar tot Modetalent van het jaar. 
Onder de muzikanten sprong hoboïst Marlies van Gangelen 
eruit. Zij timmert internationaal aan de weg en speelt 
onder andere bij Kyteman, Stargaze en Perforator. Door 
het gebruik van onconventionele speeltechnieken en 
elektronica ontwikkelt ze een steeds breder palet van 
nieuwe muzikale expressievormen en krijgt haar werk 
steeds meer erkenning. Van Gangelen was te zien tijdens 
het Holland Festival, toerde met Stargaze door de VS en 
Europa, en trad op tijdens de BBC Proms in de Royal 
Albert Hall. Met Perforator brak ze in 2017 door en was 
ze te zien bij onder andere Podium Witteman. Componist 
Kaveh Vares ontwikkelde zich tot uitzonderlijk talent met 
de muziek die hij schreef voor onder andere een grote 
opera ‘Ontheemd’ en voor de nieuwe tv-serie Fenix. 
 Onder de beeldend kunstenaars toonde Giovanni 
Giaretta zich veelbelovend. De kunstenaar en filmmaker 
werd al in 2015 genomineerd voor de Prix de Rome Beel-
dende Kunst en exposeert zijn werk sinds zijn afstuderen 
op talrijke plaatsen in Europa. Meerdere films van zijn hand 
werden getoond op het IFFR. Het werk van de Finse 
schilder Jouni Toni is veelbelovend. In 2017 kwam hij na 
zijn residency bij de Rijksakademie bij WOW. In 2018 
organiseert WOW zijn eerste solo-expositie in Nederland. 
 WOW bood in 2017 weer ruimte aan talenten 
die via de 3PackageDeal werden voorgedragen, zoals 

academici Philomena Essed en Gloria Wekker waarvoor 
zo’n 500 mensen zich geïnteresseerd toonden (waarvan 
we er 250 konden plaatsen). De multidisciplinaire pro-
grammering van WOW tijdens de Museumnacht trok veel 
publiek (2.000). Het toont aan dat het publiek vooral op 
bijzondere evenementen afkomt of op onderdelen met 
een zekere exclusiviteit (internationale sprekers) en goede 
content. 

 Artists in residence 2017 

WOW creëert voor de AIRs continu kansen om zichzelf 
te presenteren zodat hun kwaliteit en werk gespot kunnen 
worden. Daarnaast krijgen ze de kans een basis te leggen 
voor hun onderneming en zich steviger te wortelen in het 
culturele veld. Zo draagt WOW bij aan een gezond klimaat 
voor de creatieve industrie en levert zij op artistiek niveau 
een bijdrage aan het Amsterdamse culturele circuit. WOW 
hecht grote waarde aan de kwaliteit van de AIRs. Dankzij 
de zorgvuldige selectie hebben we talenten in huis die 
zich landelijk en internationaal kunnen profileren.
 In 2017 leverden 33 AIRs een bijdrage aan het 
culturele programma. Modeontwerper Karim Adduchi 
droeg meerdere malen bij aan projecten als Moving Stories 
en de Rietveld modeshow (pag. 29). In de vlucht die zijn 
carrière neemt, toont hij een grote maatschappelijke 
betrokkenheid. Danseres Junadry Leocaria zette zich 
bovengemiddeld in met diverse dansvoorstellingen in 
WOW, een dansworkshop voor buurtkinderen, en een 
meervoudig optreden tijdens de Museumnacht in Huis 
Marseille. Zij vormen een voorbeeld voor anderen. 
 Ook tussen de AIRs onderling vonden interessante 
ontwikkelingen plaats. Zij lieten zich in het afgelopen jaar 
meer dan voorheen door elkaar inspireren en wisten daad-
werkelijk samen projecten te initiëren. Zo lieten beeldend 
kunstenaar Xavier Robles de Medina en beeldhouwer 
Clément Carat zich door elkaar inspireren en realiseerden 
zij een duo-expositie in WOW die werd geopend door 
Florence Parot (docent Sandberg Instituut en curator 
Centre Pompidou). Singer-songwriter Josephine van 
Schaik pakte de populaire muziekavonden binnen WOW 
weer op en organiseerde de bandjesavond ‘All Tomorrows 
Parties’ in samenwerking met AIR Laura A Dima die het 
decor en de aankleding van de zaal verzorgde, en AIR 
Valentijn Bannier die de avond hoste. Modeontwerpster 
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 Samenwerking met kunstinstellingen 

Het is voor WOW van groot belang zich blijvend te onder-
scheiden als plek waar groot talent gespot kan worden. 
Goede relaties met de kunstopleidingen, het artistieke 
veld en kunstinstellingen die hen voordragen zijn daarvoor 
onmisbaar. WOW heeft goede banden met de Rietveld 
Academie, Sandberg Instituut, Rijksakademie voor Beel-
dende Kunsten, AMFI, Filmacademie en Conservatorium 
Amsterdam. In juni 2017 werd in samenwerking met de 
Rietveld Academie de Fashion Graduation Show van 
de modeafdeling onder de Ringweg A10 georganiseerd, 
vlakbij WOW. Een spectaculair evenement waar zo’n 1.200 
bezoekers op af kwamen uit zowel de stad als de wijk. 
Het is een mooi voorbeeld van een goede en vruchtbare 
samenwerking met de opleidingen. Daarnaast zijn de 
banden met de musea aangehaald. De eerste verbindingen 
zijn gelegd op het gebied van educatieve programma’s 
om deze vervolgens verder uit te bouwen. In 2018 staan 
er projecten op stapel met onder andere het Tropenmuse-
um, Museum het Rembrandt Huis, het Van Gogh Museum, 
Muziekgebouw aan ’t IJ en Paradiso. 

 Samenwerking met lokale partijen 

WOW speelt op lokaal niveau vaak een verbindende rol 
en staat in contact met lokale partijen, wijkorganisaties 
en Stadsdeel West en scholen in de buurt. In 2017 werd 
concreet samengewerkt met AGA LAB, GildeLab, Operatie 
Periscoop en Cascoland. Zo leidde de gezamenlijke in-
spanning rond de Vrijheidsmaaltijd tot grote betrokkenheid 
van de buurt. 
 Binnen het WOW-complex werd samengewerkt 
met AGA LAB, GildeLab, BYBROWN en ZID Theater. 
WOW heeft hierin een aanjagende en initiërende rol. De 
samenwerking kreeg onder andere gestalte in het project 
Guess Who’s Coming to Dinner Too?. Dit leidde tot betere 
relaties onderling en betere kennis van ieders expertise. 

 Educatie 

WOW biedt educatieve programma’s en workshops voor 
scholen en groepen om hen op een toegankelijke manier 
in aanraking te brengen met hedendaagse kunst, kunste-
naars en creatieve denkprocessen. De creatieve workshops 
geven kinderen uit Bos en Lommer een unieke kans om 
creatieve vaardigheden bij te leren of in zichzelf te ontdek

danseres Junadry Leocaria, gitarist Valentijn Bannier (1e 
lichting), Klara Ravat en Sibs Shongwe La-Mer. Tijdens 
haar eerste jaar bij WOW werd ook Sophie Hardeman 
onderdeel van de 3PackageDeal. 

 Ondersteuning professionalisering talent 

In 2017 startte WOW met workshops professionalisering 
voor AIRs op het gebied van ondernemerschap, financie-
ring en crowdfunding (met Voordekunst). De AIRs waar-
deren de workshops zeer. De maandelijkse speeddates 
die WOW daarnaast opzette met het AFK waren een 
groot succes, de negen bijeenkomsten leverden in totaal 
41 speeddates op. Een groot deel van de AIRs (9 van 
de 41) werd hierdoor op weg geholpen in de wereld van 
subsidieregelingen en kreeg advies bij het schrijven van 
hun projectplannen en aanvragen. 
 Een heel directe manier om de jonge kunstenaars 
te ondersteunen is het aankopen van hun werk. Vijf aan-
kopen deden de WOW-collectie in 2017 verder groeien: 
‘Drill’ van Clément Carat, ‘Untitled’ van Xavier Robles de 
Medina; ‘Philip Glass by Chuck Close by Karim Adduchi’ 
van Karim Adduchi, ‘A moment in WOW’ van Nicolas 
Chuard en ‘This must be wonderful! I don’t understand 
it at all’ van Paul Stümpel. 
 In 2017 heeft WOW het uitzonderlijke talent van 
Karim Adduchi extra ondersteund met onder andere 
sponsoring van zijn modeshow in De Duif. Ook in 2018 
zullen we excellent talent waar het zich voordoet onder-
steunen. 
 Onze brugfunctie naar de kunstwereld kreeg in 
2017 vooral gestalte tijdens beurzen en verkooptentoon-
stellingen zoals de KunstRAI, ‘SBK Sprouts Young Talents 
2017’ en de Big Art expositie, waar we in totaal werk van 
16 AIRs toonden. We programmeerden samen met onze 
AIRs op externe locaties zoals tijdens de Museumnacht in 
Huis Marseille met een dynamisch programma bestaande 
uit modeshows, dans- en art performances. Zo’n twee-
duizend bezoekers bezochten deze avond en maakten 
kennis met WOW en haar talenten. De relatie tussen 
performances en tentoonstelling en de manier waarop 
nieuw publiek aan de Museumnacht werd gebonden 
waren aanleiding WOW een eervolle vermelding te geven 
tijdens de N8 Awards.
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(flyers en posters die gericht worden verspreid). 
 Om de zichtbaarheid van onze AIRs te vergroten 
zijn de interviews geïntensiveerd en wordt er om de week 
een interview op de website gepubliceerd en gedeeld via 
de social media. Het radioprogramma ‘Opium’ van de 
VPRO laat met regelmaat AIRs aan het woord. Het radio-
programma wordt beluisterd door tienduizenden mensen 
en via Facebook gevolgd door 7.900 mensen. 
 In 2017 wist WOW meerdere malen de krant te 
bereiken en kregen we voor het eerst een artikel in een 
kunstmagazine: Metropolis M gaf een verslag van de 
duo-talk tussen de hoogleraren Philomena Essed en 
Gloria Wekker. Ook Het Parool wijdde een paginagroot 
artikel aan het project Guess Who’s Coming to Dinner 
Too? van beeldend kunstenares Patricia Kaersenhout. 

 Vooruitblik 

2018 zal in het teken staan van een compacter programma 
met een hogere kwaliteit en meer impact. Tevens wordt 
gefocust op meer samenwerkingsverbanden in het 
kunstenveld. Daarnaast worden de activiteiten die de 
professionalisering van AIRs ondersteunen uitgebreid. 
Hier liggen kansen om WOW nog meer te onderscheiden 
van andere residencies en broedplaatsen. De actieve rol 
die WOW op zich heeft genomen is uniek in de stad. Voor 
2018 heeft WOW de volgende ambities geformuleerd: 

   Verder uitbouwen van het platform waar bruggen 
geslagen worden tussen jong talent en de kunstwereld.
   Verhogen van de kwaliteit van de culturele programmering. 
   Strengere selectie van de AIRs. 
   Uitbouwen ondersteuning van de professionalisering 
van de AIRs. 
   Verder verbinden met kwaliteitspartners in het artistieke 
veld (kunstinstellingen, opleidingen, musea). 
    Vergroten zichtbaarheid onder andere door op meerdere 
locaties buiten het gebouw te programmeren (samen met 
andere partijen in de stad).
   Betrekken van partners (en sponsors) die het platform 
willen ondersteunen. 

 Marlies Buurman 
 Hoofd culturele programmering WOW Amsterdam 

ken. Het biedt ook de heel bijzondere ervaring om samen 
te werken met toptalenten en op grote podia op te treden. 
 In 2017 is er hard gewerkt aan het verder uitbou-
wen van deze activiteiten en is de samenwerking met 
scholen in de buurt geïntensiveerd. Het aantal kinderen 
dat we bereikten steeg fors (500 kinderen). WOW vormt 
een verbindende schakel tussen de scholen en de kunst-
wereld en speelt goed in op de behoefte van de scholen 
aan meer buitenschoolse, culturele activiteiten. Het pro-
grammateam zette een educatielijn op die op de website 
een eigen gezicht heeft gekregen. Scholen en andere 
partijen kunnen zien welke programma’s er zijn en kunnen 
ons benaderen voor samenwerking. 
 De pilots die zijn uitgevoerd zoals Indigo verven, 
SoundLAB met het Muziekgebouw aan ’t IJ, en Moving 
Stories met onder andere Museum Het Rembrandthuis 
waren succesvol en krijgen in 2018 een vervolg. In het 
filmproject Moving Stories werden ontmoetingen tussen 
kinderen uit de buurt en WOW-kunstenaars met de 
camera gevolgd met als resultaat de documentaire DURF! 
die in Podium Mozaïek werd gescreend. In deze film zien 
we bijvoorbeeld de jonge Karim (10) uit Bos en Lommer 
en modeontwerper Karim Adduchi (28) in diens atelier. De 
twee blijken opvallend veel overeenkomsten te hebben en 
houden allebei erg van tekenen en schilderen. Vooral de 
scenes waarin Karim Adduchi de jonge Karim meeneemt 
naar Museum het Rembrandthuis zijn treffend; de jonge 
Karim vertelt dat de Mona Lisa zijn lievelingskunstwerk is 
en dat hij later ook schilder wil worden. De documentaire 
laat zien dat dit project veel impact kan hebben op jonge-
ren en creatieve ontplooiing kan aanwakkeren. In 2018 
breidt WOW het project uit naar andere kunstinstellingen 
zoals het Tropenmuseum, Van Goghmuseum en Paradiso. 

 Communicatie en pers 

Het programmateam besteedt veel aandacht aan com-
municatie en gebruikt daarvoor verschillende media en 
platforms. Gekozen is voor een online-content-strategie 
om de WOW-talenten en de culturele activiteiten onder de 
aandacht van een groot publiek te brengen. WOW bereikt 
haar publiek vooral via de social media en de tweeweke-
lijkse nieuwsbrief (bijna 2.000 adressen). De lay-out van 
de nieuwsbrief is in 2017 aangepast; hetzelfde geldt voor 
de website. Daarnaast maakt WOW gebruik van print 
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 Bereik social media 

Website (aantal gebruikers) 73.000 
Facebook 1 januari tm 31 december 2017 (likes)        6.373
 
 Website

 Facebook: Totale bereik

 Facebook: Totaal aantal likes

 Facebook: De bezoekers

 WOW in bedrijf – feiten en cijfers

 Hostel

Aantal overnachtingen: gasten  101.890
Gemiddeld verblijf (nachten)  2,3
Gemiddelde jaarbezetting (%)  77,57
Nationaliteiten (landen)   83  
Aantal gasten restaurant  15.250 

 Maatschappelijke opvang

Aantal overnachtingen: 
maatschappelijk opvang (ca.)  15.000
Aantal Shelter City gasten   2 

 Personeel

Aantal (fte)     29,2
Aantal personen   34

 Artists in Residence (AIRs)

Aantal studio’s     50
Aantal gehuisveste AIRs   64
Aantal huurders atelier    2

 Culturele activiteiten

Aantal bezoekers activiteiten
(inclusief bezoek exposities)   46.511 
Verdeling bezoekersaantal: 
 stad/buurt/hostel (%)   30-10-60
Aantal activiteiten    57
Waaronder: Exposities, Film, 
Muziekavonden, Evenementen, 
Educatie, Gehoste evenementen, 
Bijzondere projecten.

 Culturele samenwerkingspartners

Aantal organisaties waarmee wordt samengewerkt  39
Onder meer: Gerrit Rietveld Academie, Sandberg 
Instituut, Conservatorium van Amsterdam, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Bureau 
Broedplaatsen Amsterdam, Rijksakademie voor 
Beeldende Kunsten, Muziekgebouw aan ’t IJ, 
Amsterdam Fashion Institute (AMFI), KunstRAI, 
Huis Marseille, Cascoland, GildeLab, AGA LAB.
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WOW dankt iedereen die 
heeft bijgedragen aan het 
(tot stand komen van) het 
culturele programma van 
WOW in 2017

Alban Karsten (AIR) 
Amber Slooten (AIR)
Astrid H. Roemer 
AMFI, Amsterdam Fashion 
Institute, 
 Irene Sparreboom 
 Leslie Holden 
Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, 
 Annabelle Birnie 
 Robin Vermeulen   
  (Cultuurverkenner 

West) 
Mara Joy Elfring 
(Cultuurverkenner 
Nieuw-West)

AGA LAB,
 Kristien van den Oever 
 Christina Hallström 
Andrea Karch (AIR) 
BoloBoost, 
 Lex de Jong 
Broedplaats BOUW 
BYBROWN, 
 Melanie Brown 
Carolin Giessner (AIR) 
Cascoland,
 Fiona de Bell 
 Roel Schoenmakers 
Centre for Urban Studies, 
Universiteit van 
Amsterdam 
Connect,
 Said Bensellam 
 Youssef Guennoun 
Conservatorium 
Amsterdam,
 Jack Pisters 
 Li Sang Ong 
Cindy Kerseborn 
Clément Carat (AIR) 
Cultuur & Ondernemen,  
 Alexander Ramselaar 
Domenique Himmelsbach  
 de Vries  
 Florence Parot
Gemeente Amsterdam - 
Bureau Broedplaatsen
 Jaap Schoufour 
 Naima Bouchtaoui  
Gemeente Amsterdam - 
Stadsdeel West
 Gerolf Bouwmeester 
 Melanie van der Horst 
 Sylvia van den Bremen  
 (Afdeling Kunst en   

 Cultuur) 
 San San Liem   
  (Wijkcoördinator 

Kolenkitbuurt)
 Wendelien Mijnheer   
  (Afdeling Kunst en 

Cultuur)
Geray Mena (AIR) 
Gerrit Rietveld Academie,  
  Annelies van 

Eenennaam 
Niels Klavers 
Jeroen Kramer

GildeLab, 
 Mareike Bremer 
Gloria Wekker 
Harto Soemodihardjo   
  (geluid en techniek en 

huurder WOW 
Workshopruimte)

Hotel Courage
Iris Kloppenburg (AIR) 
Inedition, 
 Eva van der Schans 
ISO,
 Dajo Bodisco 
 Florence Parot 
Jeff Martins (geluid en   
 techniek) 
Jochem Sanders 
Josephine van Schaik   
 (AIR)
Jouni Toni (AIR) 
Junadry Leocaria (AIR) 
Julia Sokolnicka (AIR)
Karim Adduchi (voormalig  
 AIR) 
Kaveh Vares (AIR) 
Klaske Oenema 
Klara Ravat (AIR) 
Kristina Daurova (AIR)
KunstRAI 
Laura A. Dima (AIR) 
Laure Jaffuel   
Leïla Arenou 
Lensvelt, 
 Hans Lensvelt 
Linda Plaude (AIR)
Lotte Hardeman (AIR)
Maple 
Marjanne Kuipers 
Marlies van Gangelen   
 (AIR)
Matthias Sigurdsson (AIR)
Max Schulze (AIR)
Museum Het Rembrandt-  
 huis, 
 Anita Soer 
Museum Huis Marseille 
Museumnacht Amsterdam  
Muziekgebouw aan ’t IJ,  
 Maarten van Boven 

 Anouk Diepenbroek 
 Eva Roelofsen 
Nicolas Chuard (AIR)
Nineties Productions 
Oona Linke 
Operatie Periscoop,   
 Yehudi van der Pol 
 Margreet van der Vlies 
Paper Clip 
Paradiso Melkweg   
 Productiehuis  
Paul Stümpel (AIR)
Patricia Kaersenhout 
Philomena Essed 
PlantageLab, 
 Luca van der Putten 
 Romke Hünd 
 Pepijn van Zoest 
Podium Mozaïek 
Py Tswang Jin 
Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten,   
 Michel van Rooij 
 Els van Odijk 
Rijnja, Amsterdam 
Rob Malasch 
Ron Amir (AIR) 
ROC van Amsterdam, 
 Paul Erdhuizen  
Ruben Baart (AIR)
Sam Ashby 
San Dollar 
Sandberg Instituut,
 Jurgen Bey 
 Sjoerd ter Borg 
 Annelys de Vet 
 Polina Medvedeva 
 Femke Dekker 
Sibs Shongwe-La Mer   
 (AIR)
Sophie Hardeman (AIR)
SBK 
Slootermeerschool 
Small Tallk Films 
Stipo, 
 Hans Karsenberg 
 Minouche Besters 
Studio Makkink & Bey 
Suikerbeat 
Tabaquí,
 Joshua Prent (AIR) 
Tenfold,
 Tineke Hussaarts (AIR) 
The One Minutes 
Tijl Uylenspiegelschool 
Ting Gong (AIR)
Valentijn Bannier (AIR)
Vandejong,
 Pjotr de Jong 
Vera Duivenvoorden   
 (voormalig AIR)
Vita Stasiukynaite (AIR)

Vooruit Project, 
 Cihad Ozcan 
 Eva Nijeboer 
 Robin Koper 
Waèl el Allouche 
Xavier Robles de Médina,   
 (AIR)
Yungmyung Lee (AIR)
Yuri Veerman 
ZID Theater, 
 Karolina Spaic 
 Sebo Bakker 

 Subsidiegevers
Amsterdams Fonds voor  
 de Kunst 
Mondriaan Fonds 
Doen! (Bank Giro Loterij  
 Fonds) 
Gemeente Amsterdam 
 Stadsdeel West 
VSB Fonds 
Prins Bernhard   
 Cultuurfonds 
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