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INLEIDING

Kunst gaat over veranderen. Als je bang bent voor verandering, leer je niks. Kunst leert ons 
dat er niet één waarheid is, maar dat er vele standpunten zijn. Afhankelijk van wie je bent, 
van je roots, je kleur, je gender. Danstheater AYA laat altijd zien dat er meerdere werkelijk- 
heden zijn, en bevraagt de status-quo. Wat is echt belangrijk? 

Voor grote veranderingen hebben we elkaar hard nodig. Daarin kan kunst ons helpen. Want 
om te veranderen moet je weten wat het perspectief van de ander is. Als mensen kunnen 
we elkaar op een wezenlijk niveau aanvoelen. Als we onszelf recht in de ogen kunnen kijken, 
zullen we dat ook bij de ander makkelijker kunnen. Kunst roept op tot moed. Tot het maken 
van andere keuzes. 

Dit schreven we in ons beleidsplan 2017-2020: “We leven in een samenleving waar een 
vrijblijvende mening niet kan. We moeten stelling nemen en de theaters openbreken, toegan-
kelijk maken en een zo breed mogelijk publiek bereiken. […] Het danstheater dat AYA maakt, 
nodigt het publiek uit naar zichzelf en de wereld te kijken en daarop kritisch te reflecteren.”

Als we terugkijken op de afgelopen jaren dan zien we – met trots – dit: Interactieve zalen, een 
Zwaan-nominatie, nieuw publiek van heel diverse samenstelling en jongeren die getriggerd 
worden hun mening te uiten, vaak tijdens de voorstelling zelf. Dat doen wij met dans die 
jeugd aanspreekt, een mix van urban en hedendaags. 

AYA begon in 1996 voorstellingen te maken voor jong publiek. We waren pioniers die jeugd-
dans op de kaart zetten. Met voorstellingen die toen al hedendaagse dans mixten met break-
dance en streetdance en met andere urban disciplines als skaten en spoken word.
AYA is stevig geworteld in thuisstad Amsterdam en speelt regionaal, landelijk en internatio-
naal. We spelen voor jongeren, maar ook voor kinderen. De komende jaren zijn er frequenter 
producties voor jongere leeftijdsgroepen. AYA kiest ervoor om haar rol binnen de sector 
te behouden en over te dragen. In dit kunstenplan werken wij met twee huischoreografen, 
Ryan Djojokarso en Anne Suurendonk, die samen met Wies Bloemen en onder haar artistiek 
leiderschap het programma van AYA gaan vormgeven. Een nieuwe generatie die niet alleen 
de volgende vier jaar spannende producties maakt, maar daar al dit jaar mee start en wordt 
voorbereid een gezelschap artistiek te leiden. Zodat de organisatie klaar is om in de periode 
2025-2028 onder een nieuwe leiding jong publiek te blijven verbazen met het danstheater 
waarmee AYA groot is geworden. 
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AYA’S MISSIE, VISIE EN PROFIEL 

Missie

Danstheater AYA maakt laagdrempelig en brutaal danstheater voor kinderen en jongeren uit 
alle lagen van de bevolking. We staan voor dans met een sterke inhoud. AYA omarmt sinds 
de oprichting het ‘anders zijn’. Los van de dominante westerse norm van wat mooi is en wat 
hoort in dans en theater. We zorgen dat ons jonge en veelkleurige publiek zich thuis voelt in 
het theater en zich kan herkennen in wat er op het podium gebeurt. In de voorstellingen en 
de educatie- en participatieprojecten vertellen we verhalen die écht iets teweeg brengen en 
gaan over de wereld van nu. 

Visie

“Ik wil dat je iets meemaakt als je in de zaal zit. Dat je het er warm 
van krijgt.” (Artistiek leider Wies Bloemen in het NPO programma Podium Dans, 4-11-19)
ATERREGELS
AYA is niet bang voor grote emoties. Die horen bij ons opgroeiende publiek. En dans is bij  
uitstek geschikt om die emoties te laten zien. Daarom maakt AYA gepassioneerd danstheater  
dat indruk maakt en overtuigt. Dans die niet het intellect aanspreekt maar het gevoel. 

Ons publiek is zo breed als de samenleving is. AYA vindt dat het theater toegankelijk moet 
zijn voor iedereen. Daarom is er speciale aandacht voor kinderen en jongeren die niet zo-
maar van huis uit met cultuur in aanraking komen. Vaak komen ze voor het eerst in het 
theater. Dat vraagt om performers waar ze zich in herkennen. De dansers en spelers van 
AYA hebben uiteenlopende culturele achtergronden en maken contact met hun publiek. Die 
interactie is essentieel. We kiezen performers die niet bang zijn voor hun eigen emoties of 
angsten. Sterke persoonlijkheden die zich ook kwetsbaar durven op te stellen en die elke 
voorstelling opnieuw levend kunnen maken.

Een eerste theaterbezoek kan overweldigend zijn. Genieten van dans en theater vergt ook 
oefening. Daarom worden onze jonge kijkers zoveel mogelijk voorbereid met educatiemate-
riaal en workshops op school waarin ze zelf aan de slag gaan. Ze zijn daarmee voorbereid 
op de ‘gekheid’ van het theater. De eerste schok is er vanaf, zodat ze beter kunnen kijken.

AYA duikt liever in actuele thema’s of vertelt verhalen vanuit een nieuw perspectief, dan 
te putten uit de westerse canon. We laten ons inspireren door een nieuwe generatie die 
van zich laat horen en de straat opgaat. De voorstellingen zijn maatschappelijk relevant en 
soms zelfs activistisch. Ze zijn een oproep aan onze jonge bezoekers om na te denken over 
onderwerpen die hen zelf aangaan, of waar ze mee worstelen. Via dans en theater kunnen 
thema’s als racisme, gender en man/vrouwrollen, pesten of groepsdruk op een heel andere 
manier bespreekbaar worden gemaakt. Deze tijd vraagt om voorstellingen die in your face 
zijn. Brutaal en onontkoombaar danstheater dat je niet loslaat. En met de nodige humor. 

Profiel

Danstheater AYA is in 1990 in Amsterdam opgericht door maker en choreografe Wies  
Bloemen. AYA neemt sinds 1996 een vooraanstaande positie in de jeugddans in met toe-
gankelijke voorstellingen voor een jong en divers publiek. Met een gemiddelde van 160 voor-
stellingen, 135 workshops en 20.000 bezoekers per jaar. Het zwaartepunt van AYA ligt bij 
voorstellingen voor pubers. Jongeren vanaf 12 jaar van alle niveaus, van havo/vwo tot vmbo. 
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Met name het vmbo weet AYA goed te bereiken. Daarnaast worden geregeld voorstellingen 
gemaakt voor jongere leeftijdsgroepen. In het nieuwe kunstenplan gebeurt dit frequenter, 
omdat we het belangrijk vinden om wezenlijke onderwerpen bij een zo jong mogelijk publiek 
aan te kaarten. We laten ze kennismaken met het openhartige en brutale danstheater van 
AYA. Daarvoor halen we nieuwe choreografen in huis die dat goed kunnen. Er zijn voorstel-
lingen voor 12+, 8+, 6+ en voor de allerkleinsten. 

AYA maakt voorstellingen met een mix van hedendaagse en urban dans en spel. In de dans-
taal putten we veel uit de hiphopdans en -cultuur met zijn oorsprong in de Afro-Amerikaanse  
gemeenschap. Een cultuur waar jongeren tegenwoordig hun eigen community omheen  
vormen. Dansers die zichzelf deze stijlen hebben aangeleerd, staan bij AYA naast acade-
misch gevormde dansers op het podium. Daarnaast worden vaak andere kunstvormen  
ingezet zoals livemuziek, zang, spoken word, video, of absurd poppentheater om onze  
bezoekers een ervaring mee te geven die binnenkomt. De voorstellingen zijn gevaarlijk en 
niet zelfingenomen, lekker barok, eclectisch en met humor. Niet zuinig en angstig, maar dans 
die ontroert en waarin de rijkdom van verschillende culturen weerklinkt. In het werk van AYA 
zijn openheid en oprechtheid van groot belang. Bij de dansers, de bewegingen, maar ook bij 
de jonge bezoekers. Het publiek is als het ware medemaker: “Je gaat en je gaat samen.” Bij 
die oprechtheid hoort ook het laten zien van pijnlijke eigenschappen die we het liefst ontlo-
pen, zoals kwetsbaarheid en twijfel, angst, woede en schaamte. Gevoelens die we allemaal 
hebben, die ons menselijk maken en die ons met elkaar verbinden. En die zich heel mooi 
laten dansen.

“De uitzonderlijk goed gelukte kruisbestuiving tussen dans en theater 
werkt als supergeleider voor de thematiek van etnisch profileren en 
verschillen in herkomst en opleiding.” 
(Recensie I call my brothers, de Volkskrant****)

Jaarlijks speelt AYA in Amsterdam in verschillende theaters en verzorgt workshops op scho-
len in de wijken, van centrum tot west, van zuidoost tot noord. De voorstellingen in de 
theaters worden door scholen uit de buurt goed bezocht. Vaste speelplekken zijn Theater 
De Krakeling, Podium Mozaïek, Bijlmer Parktheater, de Meervaart en sinds kort CC Amstel 
in De Pijp. AYA is ook stevig verankerd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en bereikt 
duizenden jongeren en kinderen in steden en dorpen die ver weg liggen van het beschikbare 
kunst- en cultuuraanbod, zoals Uithoorn en Beverwijk. Onze activiteiten passen goed bin-
nen de programmalijnen ‘toegankelijkheid’ en ‘cultuur aan de basis’ van de Metropoolregio 
Amsterdam. AYA speelt daarnaast in alle regio’s in Nederland en met regelmaat buiten de 
landsgrenzen. (zie geografische spreiding)
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TERUGBLIK 2017-2020 
SAMENWERKEN EN GRENZEN VERKENNEN

“Black Memories is een overrompelende voorstelling over de impact 
van kolonialisme en discriminatie en de roep om gelijkwaardigheid. 
Tussen de sterke spelscènes en energieke choreografieën van urban, 
moderne en traditioneel Afrikaanse dans wordt moeiteloos gescha-
keld. De performers zijn ijzersterk en representeren een generatie 
die verder kijkt dan hun neus lang is. Hun poging om elkaar te blijven 
begrijpen is hoopvol en aanstekelijk.”
(Uit het juryrapport - Zwaan nominatie meest indrukwekkende dansproductie 2019)
EATERRELESPROGRAMMA BIJ
In het huidige Kunstenplan koos AYA voor vernieuwing en artistieke dialoog: in verschillen-
de coproducties werd samengewerkt met gerespecteerde makers en gezelschappen. De 
behoefte was groot om de uitgangspunten van AYA verder te verkennen en het werk in een 
nieuw licht te zien. Het gaf spannende nieuwe impulsen. Door te coproduceren zijn groter 
opgezette producties mogelijk gemaakt en is er nieuw publiek bereikt. Het leverde mooie 
kruisbestuivingen en goed ontvangen voorstellingen op. 

Coproducties: Meer dan de som
Guerrilla was in 2017 de eerste coproductie met DOX en ging in 2019 in reprise. Een geënga- 
geerde voorstelling over de waarde van protest en opstand met teksten van de jonge perfor-
mers. Hun eigen meningen vormden de voeding voor het stuk. Wies Bloemen en regisseur 
Victor Mentink voelden elkaar feilloos aan. Door de oprechtheid van het materiaal ontstond 
er een voorstelling die jongeren echt aansprak om betrokken te zijn bij de wereld.

Begin 2018 werd samen met De Toneelmakerij I call my brothers gemaakt. Een hedendaags 
toneelstuk van de Tunesisch-Zweedse schrijver Jonas Hassen Khemiri, over vooroordelen 
die heersen als je een Arabische achtergrond hebt in een tijd van aanslagen. Samen met 
regisseur Liesbeth Coltof maakte Wies Bloemen deze met viersterren-recensies overladen 
voorstelling. Beide makers waren scherpslijpers in hun eigen discipline, zoals ze ontdekten 
tijdens het maakproces. Daarmee wisten ze een sterke wisselwerking te creëren tussen dans 
en tekst. 

Blood Kiss was een coproductie met het Zwitserse theatercollectief KNPV en regisseur Dirk 
Vittinghoff. Het werd een absurde en hilarische horrorshow met dansers en poppen over 
het vampiermeisje Eli en de gepeste jongen Oskar. De makers wisten dans en poppenspel 
op een eigenzinnige manier te combineren. Blood Kiss kreeg mooie recensies en won een 
festivalprijs in Winterthur. 

“AYA en KNPV moeten vaker samen voorstellingen maken. Hun multi-
disciplinaire theatertaal is van topniveau” 
(Recensie Blood Kiss, keuze van de criticus in de Theaterkrant)

De voorstelling Black Memories die Wies Bloemen maakte met choreograaf Alida Dors van 
BackBone en regisseur Herman van Baar van Tafel van Vijf werd genomineerd voor de 
Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie 2019. Een mix van livemuziek, spel en 
dans. Een gewaagd project over ons slavernijverleden en hoe het nu voelt om met een kleur 
te leven in Nederland. Al tijdens het maakproces en in de nagesprekken bij de voorstelling 
bleek hoe belangrijk het is om te blijven praten. Je leert voortdurend van elkaar.
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De laatste coproductie Cleopatra maakte AYA samen met ZEP Theaterproducties. Een  
bewerking van Shakespeares liefdesdrama ‘Antony and Cleopatra’ met toneel, dans,  
spoken word en zang. Shakespeare inspireerde AYA tot een eigentijdse visie op vrouwen 
met macht. Jongeren genoten van de strijd tussen de mannen en vrouwen op het toneel én 
van AYA’s strijd met de gedateerde kijk op vrouwen van de beroemde toneelschrijver. 

Dans als spil
AYA maakte altijd al dansvoorstellingen met gebruik van meerdere disciplines, maar dans is 
en blijft de kern van het werk. Hoe werkte dat in de coproducties? Bloemen zag daarin van 
dichtbij het vakmanschap van de regisseurs en omgekeerd zagen zij dat van haar. De pre-
cisie en het geduld in het werken met tekst, bleken een mooie weerspiegeling van haar be-
handeling van dans en beweging. De ervaring die AYA uit die coproducties heeft opgedaan 
zal in toekomstige stukken worden toegepast en gecombineerd met formats waar we al veel 
ervaring in hebben, zoals minder formele opstellingen van het publiek, andere verhalen en de 
inzet van de persoonlijkheid van de dansers. Het is belangrijk dat dans het verhaal kan ver-
tellen en niet alleen als entourage dient. Livemuziek leent zich natuurlijk uitstekend voor een 
combinatie met dans. Ook nieuw geschreven teksten of teksten die ontstaan in improvisa-
ties zorgen voor spannende interacties. Het gebruik van poppen pakte verrassend goed uit, 
met een grote rol voor humor en absurdisme. Bij het werken met een bestaande (klassieke) 
toneeltekst zoals in Cleopatra werd het ingewikkelder. Dan is het vechten om ruimte voor de 
dans. Daarom ligt de focus de komende jaren op het mixen van kunstvormen die elkaar kun-
nen versterken. Disciplines als muziek, zang, poppen, spoken word en tekstimprovisaties 
werken op een abstracter niveau. Ze spelen in op verbeelding en gevoel en minder op ratio. 
Dat gevoel moet ongehinderd de zaal in kunnen dwarrelen, waaien en stormen. 

“AYA danst discussie los over Arabische cultuur” 
(Recensie Sluier, Theaterkrant***)

Actualiteit en debat, ja graag!
AYA draagt bij aan verbeelding, maar ook aan debat. Bij het activistische Guerrilla nodigde 
de cast na afloop de jongeren uit om na te praten en te chillen op de ‘grasmat’. Bij de vele 
nagesprekken rondom de voorstelling Black Memories werd duidelijk hoe gevoelig het on-
derwerp ‘kleur’ nog steeds is. Het leverde waardevolle gesprekken op. In een blog beschrijft 
een bezoekster na afloop: “Natuurlijk kan zwarte piet niet meer – maar ik kan dat niet ver-
tellen aan mijn tennisvrienden met kleine kinderen […] als witte en welgestelde vrouw heb ik 
zoveel voordelen in dit leven, ik zie ze niet.”
Bij de reprise van Sluier in 2017 was er regelmatig veel beroering in de zaal. Sluier vertelt het 
verhaal van een moslimmeisje dat verliefd wordt op een niet-moslimjongen en de worsteling 
met haar ouders, gezien vanuit haar moeders perspectief. In het Duitse Wilhelmshaven zat 
in de zaal een groep vrouwen, Syrische vluchtelingen. In het nagesprek waren ze geëmoti-
oneerd en verrast dat AYA zo raak hun situatie neerzette, verscheurd als zij zijn tussen hun 
oude leven, de noodgedwongen vlucht en hun bestaan in het westen. 
De 6+ voorstelling Vlieger zonder Koord uit 2018, ging over de vluchtelingenproblema-
tiek waar kinderen tegenwoordig regelmatig mee te maken krijgen. Als je ergens anders  
opnieuw moet beginnen, hoe maak je dan vrienden? Hoe is het om in een vreemd land te  
aarden? Een voorstelling die het jonge publiek aanspoorde om na te denken over dit  
gevoelige onderwerp.
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AYA IN 2021-2024
NIEUWE HUISCHOREOGRAFEN 
NIEUWE VERHALEN

AYA gaat een nieuwe periode in met artistiek leider en choreograaf Wies Bloemen (1956) en 
twee nieuwe huischoreografen Ryan Djojokarso (1983) en Anne Suurendonk (1988). Makers 
die al in 2020 voorstellingen gaan maken en die de komende jaren worden ingewijd in het 
artistiek leiderschap. Het is een goed moment voor uitwisseling tussen een nieuwe generatie 
en de dertig jaar ervaring die Bloemen meebrengt. “Ik verheug me erop om met hen samen 
te werken en het programma nog gevarieerder te maken”, aldus Wies Bloemen. “Ze kunnen 
AYA voeden met andere verhalen en fascinaties. Het is een mooie gedachte dat zij gebruik 
kunnen maken van AYA’s netwerk en kennis. Ryan heeft de afgelopen jaren verschillende 
voorstellingen gemaakt voor kinderen. Ik herken in hem de drang om dans te maken met 
een verhaal; dans die je raakt, voorbij een esthetische beleving. Zijn vermogen om meerdere  
theatrale disciplines in te zetten is sterk en hij zoekt naar andere verhalen en ingangen  
voorbij de westerse canon. Anne is een choreograaf die echt een nieuwe danstaal heeft 
ontwikkeld. Dat komt niet zo vaak voor. De combinatie van aspecten uit de urban cultuur 
en de hedendaagse dans gaan een bijzondere fusie aan. Ook zij wil in de eerste plaats 
dat dans een emotie communiceert, ook de minder fijne, zoals angst, verdriet, woede. Met 
haar gebruik van hedendaagse elektronische muziek en stevige beats heeft ze een danstaal  
ontwikkeld die jongeren aanspreekt.”

De huischoreografen 

Ryan Djojokarso is als danser opgeleid aan Codarts en heeft zich ontwikkeld als een 
veelzijdig maker. Hij ontving in 2017 de BNG Bank Dansprijs voor veelbelovende choreograaf  
en werd genomineerd voor de prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. Hij was  
aan Korzo verbonden binnen de Nieuwe Makersregeling en maakte de grotezaalproductie  
Libi in samenwerking met het Scapino Ballet en Zuiderstrandtheater. Eerdere jeugdvoorstel-
lingen van hem zijn Tanz ist auch Sport (12+), Jij bent ‘m (6+) en Wie niet weg is, is gezien (6+).

Ryans fascinaties: “De verhalen die ik wil vertellen komen voort uit vrij persoonlijke, soms 
autobiografische ervaringen. Ik ben geboeid door menselijke gedragingen en hoe we ons 
vaak willen verschuilen. Achter spullen, achter anderen, achter verwachtingen. Is het men-
selijk gedrag? Is het bijna dierlijk? De bewegingen en het gedrag van dieren gebruik ik ook 
als inspiratie voor dansmateriaal. Net zoals de speelse elementen uit sport en spel. Ik vind 
het belangrijk dat kinderen kennismaken met dans en voorstellingen. Ze moeten veel meer 
gaan zien en de magie van het theater ervaren. Iets wat ikzelf in mijn jeugd in Suriname heb 
gemist. De eerlijkheid en fantasie van kinderen vind ik verrijkend. En ik vind het belangrijk om 
humor in te zetten als wapen om lastige thema’s aan te kaarten.”    

Anne Suurendonk heeft al jarenlang een sterke band met AYA. Na haar AHK-dans-
opleiding staat ze in verschillende AYA-jongerenvoorstellingen. Haar talent en liefde voor 
choreografie blijken al snel. Ze was als choreograaf verbonden aan producties zoals Hart 
(2011), Guerrilla (2017) en I call my brothers (2018). In 2020 maakt ze Bloedband bij AYA met 
dansende broers en zussen en muzikant/componist Tom van Wee. Ze heeft veel affiniteit met 
de urban scene, in zowel dans als muziek. Haar academische achtergrond en urban inspira-
tie versmelten tot een organische danstaal. Ze wil dans en (elektronische) muziek optimaal 
integreren. Suurendonk werkt als docent aan de AHK en Codarts en ook bij DOX met jonge 
talenten. In 2019 werd ze genomineerd voor de prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong 
Publiek.
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Annes fascinaties: “Ik zoom in op het leven, op onze relaties, op hoe we ons voelen. Men-
sen willen vaak alleen de pracht en praal, maar ik geloof heel erg in de kracht van kwetsbaar-
heid. Dat brengt ons dichter bij elkaar. Iedere vorm van ‘poespas’ of ‘mooidoenerij’ vermijd 
ik. Wat overblijft is fysieke overgave; opvretend en uitspugend en explosief. Je volledig ge-
ven aan iets raakt me, en het vertrouwen dat je daarvoor nodig hebt. Ik vind het belangrijk 
om jongeren de schoonheid te laten zien van menselijke connecties. Dat ze niet alleen op de 
wereld zijn. En dat ze zich aangesproken voelen of zichzelf herkennen in wat ze zien.”

Ambities 2021-2024

AYA breidt de doelgroepen uit. Het zwaartepunt ligt bij pubers, maar we gaan ook kinderen 
en peuters warm maken voor eigenwijs danstheater met een urban twist. Elk jaar komen er 
twee nieuwe producties voor jongeren, één voor kinderen, en er zijn twee reprises. Om het 
jaar spelen we voor peuters. Daarnaast zijn er Solo’s in de Klas – levensgeschiedenissen van 
de dansers verbeeld in de intimiteit van een klaslokaal. En daarna dansen met de hele klas. 
Wies Bloemen, Ryan Djojokarso en Anne Suurendonk gaan ieder drie nieuwe producties 
maken. Daarnaast zal Bloemen de twee huischoreografen begeleiden in wat er komt kijken 
bij het artistiek leiderschap, via coaching, werksessies en dramaturgische bijdragen, zodat 
in 2025 het stokje kan worden overgedragen. Ze begeleidt ze ook in de ontwikkeling van 
nieuwe Solo’s in de Klas. 
Gastchoreografe Honey Eavis gaat twee hiphopvoorstellingen maken voor peuters. Eavis is 
thuis in de hiphopdans en maakte eerder Hip Hop Hoera! (Don’t Hit Mama). Het ongepolijste 
van de hiphopdanstaal gevangen in een toegankelijke voorstelling voor peuters past naad-
loos bij AYA. De Iraans-Nederlandse componist Kaveh Vares die bij eerdere AYA-producties 
betrokken was, gaat voor twee voorstellingen nieuwe muziek componeren. Ook componis-
ten en muzikanten Floris van der Vlugt en Tom van Wee maken nieuwe muziek. Er zijn copro-
ducties met het Zwitserse KNPV, het Ebonit Saxofoonkwartet en Tafel van Vijf Muziektheater.
Als uitsmijter is er een gezamenlijke productie van Bloemen, Djojokarso en Suurendonk, een 
familievoorstelling waarin het publiek een belangrijke rol krijgt. Alle voorstellingen spelen in 
de midden- en grote zaal. 
Hieronder schetsen we in grote lijnen de plannen per maker. De meeste voorstellingstitels 
zijn werktitels.

Activiteitenplannen 2021-2024

Wies Bloemen
Matties (12+) gaat over het vinden van je plek op het meedogenloze slagveld van de middel-
bare school. Een voorstelling met interactieve game elementen, gemaakt in samenwerking 
met Charlie Duran (game development).
Thema’s: Vriendschap, groepsdruk, games

Wild (8+) wordt gedanst door vier danseressen en is een coproductie met het Ebonit Saxo-
foonkwartet. Met nieuwe muziek van componist Kaveh Vares. Netjes, rustig, beschaafd, 
bescheiden en op de achtergrond. Of wordt het wild, woest en onaangepast? 
Thema’s: vrouwen, meisjes, clichés, gender

The greatest show on earth (12+) is een absurdistische voorstelling met dansers, acteurs, 
een beatboxer en poppen. In coproductie met het Zwitserse theatercollectief KNPV en re-
gisseur Dirk Vittinghoff. Via een computerprogramma probeert een commerciële producer 
te achterhalen hoe hij een ‘kassucces’ maakt. De computer stelt een show voor met het 
historische personage ‘Hitler’. Op de auditie verschijnt een zwarte actrice die Duits spreekt. 
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Ze krijgt de hoofdrol als ze een snor opplakt. De show is een succes en ‘Hitler’ wordt op 
handen gedragen. Er wacht haar een grootse toekomst.
Thema’s: Rechts populisme, vrouwen en macht, kleur, algoritmes, hoge/lage kunst 

Gezamenlijke productie  
Future (10+/familie) is een participatievoorstelling waarin de stem van het jonge publiek in de 
voorstelling wordt verweven via film en live participatie. Gemaakt door Bloemen, Djojokarso  
en Suurendonk samen met componist Kaveh Vares. Over onze toekomst, over de aarde en over 
onze toekomst op aarde. Met dans, spel en livemuziek (i.s.m. Bekijk ’t voor filmparticipatie). 
Thema’s: hebzucht, witte mannen en macht, revolutie, collectiviteit, klimaat

Ryan Djojokarso 
Djojokarso maakt in najaar 2020 Het verhaal van Anders (8+) dat doorspeelt in 2021. Een 
hedendaags sprookje over Anders, zijn allerbeste vriend Ike, en het meisje Salina dat ineens 
in de straat komt wonen. Een voorstelling vol absurditeit en humor. 
Thema’s: Bromance, broederschap, vriendschap, fantasie/realiteit

Mother’s White (12+) is de opvolger van Black Memories met spel, rap, zang, dans en live-
muziek in een choreografie van Djojokarso in coproductie met Tafel van Vijf Muziektheater. 
Als zwarte Nederlander val je op. Dat zou geen probleem zijn als je niet om de haverklap 
scheldwoorden naar je hoofd krijgt. Niemand houdt dat lang vol. Een voorstelling over witte 
moeders met een zwart kind, die ontdekken dat hun kind tegen andere grenzen opbotst. In 
samenwerking met het Rijksmuseum en Tropenmuseum (voorstellingsbezoek in combinatie 
met bezoek aan slavernijcollecties). Muziekcompositie Floris van der Vlugt.
Thema’s: Racisme, kleur, white privilege

Nangijala (familievoorstelling) is geïnspireerd op De Gebroeders Leeuwenhart, het beroem-
de verhaal van Astrid Lindgren. Maar met een gender twist. Over vrouwen die elkaar steu-
nen, over dood en moed, en alles willen doen en opgeven voor je zus. Nangijala is het land 
van kampvuren en sprookjes. Het land voorbij de beperkingen. 
Thema’s: zussenliefde, moed, leren leven met de dood

Anne Suurendonk
In Alleskunners (12+) werkt Suurendonk een langere periode met jonge dansers aan een 
productie. Dansers die alles kunnen en die ze ‘kneedt’ in haar fusion bewegingstaal. De dan-
sers verkennen hun grenzen en ervaren het spelen voor jong publiek. Muziek: Tom van Wee.
Thema’s: individu versus collectief 

Een voorstelling over de Liefde (12+). Verliefd worden gaat vanzelf maar liefde onderhouden  
is behoorlijk ingewikkeld. En hard werken. Tijd om al die ideeën over de romantische liefde 
te bevragen.
Thema’s: valse romantiek, relaties, individualisme

Liever dat het pijn doet, dan dat je niet leeft. High (12+) gaat over high on life! Over extreme 
levenslust, de drang om te voelen, te ervaren en risico’s te nemen. Laten we alles eruit halen 
wat erin zit.
Thema’s: extase, lust, verslaving, depressie

Gastchoreografe Honey Eavis
Tuimel & Bounce (2,5+) is een hiphopdansvoorstelling voor peuters, met twee ijzersterke 
urban dansers in een ‘pop-up’ decor. 
Thema’s: Groeien, vallen en opstaan 
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REFLECTIE OP DE CRITERIA

“Graag meer van dit niveau voorstellingen voor deze leeftijd”
(reactie van een docent op de voorstelling Guerrilla)

Kwaliteit

Het publiek van AYA is elk jaar voor een groot deel nieuw en moet verleid worden. Daarom 
zorgt het artistieke team dat alles in de voorstellingen doordesemd is van dat nieuwe pu-
bliek: de structuur, het onderwerp, de taal, het decor, de muziek. AYA maakte de afgelopen 
jaren gemiddeld twee nieuwe voorstellingen per seizoen die elk 30 tot 40 keer speelden, met 
daarnaast vaak een reprisevoorstelling. Voorstellingen die toegankelijk zijn voor alle niveaus 
jongeren en kinderen. AYA kan die jonge en vaak multiculturele bezoekers raken in het hart 
met thema’s die aansluiten bij hun wereld en hun worstelingen. Het is niet te ‘talig’ en de 
dans, muziek en persoonlijke verhalen haken in op hun gevoel. Wie ben ik in deze wereld? 
En wie wil ik zijn? AYA weet als geen ander gezelschap in Nederland dit publiek met inhou-
delijk danstheater te bereiken. Met vette dans door veelzijdige dansers. Sterke performers 
die het lef hebben om voor jong publiek te spelen. Publiek dat altijd eerlijk is en zich laat 
horen. AYA traint de performers uitgebreid op het spelen voor dat jonge publiek, zodat ze in 
staat zijn met kwetsbaarheid en gulheid een connectie aan te gaan met de zaal. De drama-
turgie zorgt ervoor dat de kijkers bij de hand worden genomen door de voorstelling. Dat ze 
het stuk in worden getrokken en erdoor geraakt, ontroerd, ongemakkelijk gemaakt, verward 
en geïnspireerd worden. De dans wordt ingezet om iets over te brengen, met gebruik van 
andere theatrale middelen en met dansers die praten met hun toeschouwers. Voorstellingen 
zijn in het hier en nu, waarbij de energie van de performers van het podium spat en je als pu-
bliek het gevoel hebt dat je er middenin zit. Dat het werkt laten de cijfers zien. Het afgelopen 
decennium heeft AYA 1.600 voorstellingen gespeeld voor 212.000 jonge bezoekers.

Vernieuwing

Dans plus
In afgelopen jaren heeft AYA nieuwe makers zoals Charlie Duran, Mouna Laroussi en Gaia 
Gonelli gecoacht en ondersteund. Makers met diverse roots en een nieuwe kijk op de po-
diumkunsten. Zij bemachtigen steeds meer hun eigen plek en creëren nieuwe dans- en 
theatervormen. Nu het artistieke team wordt uitgebreid met twee huischoreografen halen 
we de vernieuwing in huis. Zo wil Ryan Djojokarso graag meer experiment in de theaters 
en is daarin ambitieus. Door verschillende culturen en disciplines te mixen, maar ook door 
technische dansers en amateurspelers samen te brengen. Daarnaast is er een prominente 
plek voor livemuziek én de ontwikkeling van nieuwe muziek door verschillende componisten 
voor AYA-producties. Het gaat de komende jaren kortom weer om dans plus. Dans + muziek 
+ poppen + spel + urban dans + spoken word + video + beatbox.

Talentontwikkeling en scholing
Onze dansers en performers worden getraind in het spelen voor jong publiek. De vraag ‘voor  
wie je speelt’ staat altijd centraal. Performen voor 12-jarigen of 8-jarigen vereist bijzondere  
kwaliteiten. AYA werkt ook met selfmade dansers uit de urban scene. Er zijn nauwe banden  
met verschillende dansopleidingen, vooral met de AHK. Anne Suurendonk is zelf opgeleid  
aan de AHK en geeft er les. Zij gaat in 2021-2024 veel werken met jonge net afgestu-
deerde dansers en stagiairs die zich willen ontwikkelen in het optreden voor jong publiek.  
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Ook in productie, techniek en educatie/marketing wordt regelmatig met stagiairs gewerkt. 
AYA reserveert budget om alle medewerkers de gelegenheid te geven zich te scholen in 
nieuwe ontwikkelingen, relevant voor hun vakgebied.

Nieuw publiek
Met het danstheater van AYA wordt publiek bereikt dat anders is dan het gangbare danspu-
bliek. In de schoolvoorstellingen zitten alle soorten jongeren en kinderen. In de vrije voorstel-
lingen zien we een mix van jong, oud, wit, zwart en alles daartussen. AYA gaat in 2021-2024 
nieuw publiek bereiken met de verdere uitbreiding naar jongere doelgroepen, waaronder ook 
de allerjongsten. 

Participatie van het publiek
Het publiek bij AYA speelt vaak een actieve rol. Zo zagen we in de nagesprekken bij Black 
Memories volwassenen meediscussiëren met dertienjarigen in de zaal. In sommige produc-
ties zijn bezoekers zelfs actieve ‘beïnvloeders’ of ‘spelers’, zoals in de voorstelling Matties, 
waarbij de kijkers het vervolg meebepalen in een game setting, ontwikkeld door Charlie 
Duran. AYA organiseerde al eerder grote participatieprojecten rondom voorstellingen zoals 
IDeals en Snow White & de 7 Breakers. In de grotezaalproductie Future komt een participa-
tietraject waarin jonge spelers deel uitmaken van de voorstelling.

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering 

Eerlijke beloning
AYA volgt de cao toneel en dans. Iedereen wordt op basis van opleiding en ervaring inge-
schaald. Wordt er gewerkt dan wordt er betaald. Dat geldt voor werknemers in loondienst als 
zelfstandigen. Zelfstandigen krijgen een honorarium dat bepaald wordt door het brutosalaris 
te verhogen met 40% voor zelf te regelen sociale voorzieningen. AYA stimuleert haar wer-
kenden om in loondienst te komen, maar veel uitvoerenden hebben een zzp-praktijk. Meer 
hierover staat beschreven in de bijlage ‘de drie codes’.

Zakelijk leider Segond neemt actief deel aan de sociale dialoog en is goed op de hoogte van 
de arbeidsvoorwaarden. Hij was als commissielid betrokken bij drie cao-overleggen (2013, 
2014-2016 en 2017-2019) en nam in augustus 2015 zitting in het bestuur van het SFPK waar 
hij sinds april 2019 secretaris is. Het SFPK ondersteunt scholing en ontwikkeling voor de 
duurzame inzetbaarheid in de sector.
Naast de directie is er een vast team dat alle producties begeleidt. Het bestaat uit een 
productieleider (1 fte), een medewerker educatie en marketing (0,7 fte), een medewerker 
marketing en communicatie (0,7 fte), een office manager/assistent educatie (0,4 fte) en een 
assistent artistieke planning en productie (0,6 fte). Er is een artistiek team van ontwerpers 
dat een honorarium ontvangt. Omdat elke productie een specifieke samenstelling verlangt, 
zijn er per productie audities. Het hoofd productie en techniek organiseert het technische 
team. Er wordt zeven weken gerepeteerd en een week gemonteerd in een theater. De speel-
periode is twee tot drie maanden en in die periode worden 30 tot 40 voorstellingen gespeeld. 
De repetitieperiode is fulltime, de speelperiode is parttime met een garantie van 0,8 fte. In de 
sector werken de meeste uitvoerenden op projectbasis voor meerdere werk- of opdracht-
gevers. Dat geeft soms frictie in de beschikbaarheid. AYA stelt daarom ruim van tevoren de 
speellijst vast. Voorstellingen die er later bijkomen, kunnen alleen met toestemming van de 
uitvoerenden. 

Gezonde bedrijfsvoering
AYA heeft haar inkomstenquote altijd gerealiseerd. 80% van het AYA-publiek komt via school 
naar de voorstelling. Scholen hebben een gelimiteerd budget. De publieksinkomsten worden 
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daarom realistisch maar voorzichtig begroot. Aan de kostenkant wordt op basis van het 
beschikbare budget realistisch begroot. Deze risicomijdende manier van begroten is beleid. 
De inkomstenmix van AYA bestaat uit publieksinkomsten, private fondsen, coproductiebij-
dragen en publieke middelen. Additionele fondsenwerving gebeurt op items als vernieuwing, 
educatie, participatie en maatschappelijke impact. Op deze beleidspunten is het AYA de 
laatste drie jaar gelukt om jaarlijks €50.000 te werven. Voor projecten die mede afhanke-
lijk zijn van private fondsenwerving wordt een gewenste begroting en een minimumbegro-
ting opgesteld. Afspraken met educatie-afnemers worden gemaakt onder voorbehoud van  
financiering. 
Bij de coproducties worden contracten opgesteld op basis van een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en begroting. Overschrijdingen kunnen alleen met wederzijdse toe-
stemming. Toch zit er een risico omdat AYA nooit direct toegang heeft tot de financiën van 
de coproducent. Om risico’s op te vangen stelt AYA werkjaarbegrotingen op voor een lopend 
én een komend jaar, zodat onvoorziene tegenvallers in een volgend theaterseizoen opgevan-
gen kunnen worden. 

Met een positief eigen vermogen eind 2018 van €133.032 en een in 2017 door het FPK voor-
uitbetaalde kwartaalsubsidie van €125.542 bestemd voor het laatste kwartaal 2020, is de 
liquiditeit van AYA ruim in orde. De vooruit ontvangen subsidie wordt besteed in het laatste 
kwartaal van 2020. AYA heeft geen verdere langlopende schulden, er zijn geen leningen en 
de groep huurt het pand. Het huurcontract heeft een opzegtermijn van drie maanden, loopt 
gelijk met de vierjarige subsidieperiodes en wordt stilzwijgend verlengd. De solvabiliteit is 
in orde en door het hierboven beschreven beleid is de groep in de afgelopen tien jaar nooit 
geconfronteerd met onverwachte tegenvallers. Dit solide beleid zal ook in de periode 2021-
2024 worden voortgezet.

Educatie en participatie

“Veel van onze leerlingen hebben geen hobby’s, voor hen is het be-
langrijk te ervaren dat dit soort dingen leuk zijn om te doen.”
(vmbo-docent tijdens een workshopdag) 

AYA zet stevig in op educatie. Docenten krijgen lesmateriaal en introductievideo’s met in-
formatie over de voorstelling en opdrachten waarmee leerlingen zelf aan de slag gaan ter 
voorbereiding en nabespreking. Zo worden ze langzaam deelgenoot gemaakt van het maak-
proces, de achtergrond en thematiek, en maken ze kennis met dansers en spelers.

Workshops: zelf doen!
AYA verzorgt workshops voor scholen rondom de voorstellingen. Voor kinderen en jongeren 
is het vaak een eye opener om zelf te beleven wat dans en theater is. Van docenten horen 
we regelmatig hoe onze workshops hun leerlingen prikkelen: ze worden aangesproken op 
andere vaardigheden en kruipen uit hun schulp. Ze weten daarna beter wat ze kunnen ver-
wachten in het theater. De performers merken het ook in de zaal als leerlingen via workshops 
zijn voorbereid. Voor scholen is geld helaas niet altijd ruim beschikbaar. Bij Cleopatra was er 
een speciaal programma voor het vmbo, waarbij leerlingen op workshopdagen les kregen 
in dans, theater, stage fight en rijm & beat. Er werden 236 workshops gegeven voor 1572 
leerlingen. Die uitgebreide voorbereiding, waarbij jongeren een dag lang actief ‘proeven’ 
aan allerlei kunstdisciplines, bleek een sterke troef. Onze workshopdocenten wisten ze een 
totaal nieuwe ervaring mee te geven. AYA zet de komende jaren extra in op workshopdagen 
voor leerlingen in het vmbo- en praktijkonderwijs, naast het reguliere workshopaanbod voor 
alle niveaus. 
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Feedback en evaluatie
Bij elk maakproces wordt het publiek betrokken. Leerlingen bezoeken doorlopen en try-outs. 
Het levert cruciale feedback op voor de ontwikkeling van een stuk. Na afloop van voorstellin-
gen en workshops wordt er geëvalueerd. We werken met online evaluatieformulieren, waarin 
de resultaten meteen overzichtelijk zijn verwerkt. Er is regelmatig contact met docenten voor 
en na voorstellingsbezoeken en we zijn geregeld aanwezig bij workshopdagen om te spre-
ken met docenten en leerlingen. De feedback wordt teruggekoppeld aan makers, spelers en 
workshopdocenten. En er wordt bijgestuurd indien nodig. 

Publieksbereik en marketing
Marketing is bij AYA nauw verweven met educatie. Op scholen zijn de leerkrachten (icc’ers) 
en (ckv-)docenten de beslissers. Daarnaast zijn de educatiemedewerkers van de theaters 
belangrijke partners, net zoals de intermediaire cultuurinstellingen. Onze medewerker edu-
catie onderhoudt de contacten met scholen en partners en verstuurt gericht het voorstel-
lings- en workshopaanbod, en belt na. AYA gaat frequenter spelen voor de primair onderwijs 
doelgroep. Daarvoor maken we gebruik van bestaande PO-relaties in het eigen relatiebe-
stand en gaan we actief op pad. Via de website scholen op de kaart zoeken we gericht 
scholen in regio’s waar onze voorstellingen spelen, en scholen die passen bij de diversiteit 
van AYA. Alle voorstellingen worden verkocht door Frontaal Theaterbureau, dat al sinds jaar 
en dag AYA vertegenwoordigt. Veel scholen en theaters boeken ons elk seizoen opnieuw.

De inhoud van de voorstellingen en het maakproces staan centraal bij de marketingactivi-
teiten voor het vrije publiek. We kennen inmiddels het belang van goed beeld en een sterk 
verhaal om nieuw publiek te verleiden. Omdat de thematiek van AYA-voorstellingen en de 
cast op het podium verschillende culturen vertegenwoordigen, spreekt AYA heel diverse 
doelgroepen aan. Richting pers, naar de theaters en op onze eigen online kanalen vertellen 
we dat scherp in tekst en beeld, met repetitie- en scènefoto’s, making of video’s en trailers. 
In februari 2019 zijn de huisstijl en website vernieuwd, passend bij het in your face dans- 
theater van AYA. De site is gericht op de beleving van AYA’s werk. Daarnaast is er een sterke  
verbetering van de functionaliteit. Naast meer en langere bezoeken aan aya.nl was een  
belangrijk doel de verhoging van kliks op de ticketlinks (stijging van 75% sinds lancering). 
De marketingmedewerker onderhoudt de contacten met de marketingcollega’s van de  
theaters en bespreekt wat voor hun stad belangrijk is. Digitaal materiaal en drukwerk wordt 
op maat aangeleverd en er worden marketingacties uitgezet, zoals gerichte mailings naar 
oud AYA-bezoekers en aan de thematiek gelinkte doelgroepen. Via social media worden ge-
regeld betaalde campagnes uitgezet, getarget op specifieke doelgroepen en interesses. AYA 
heeft een samenwerking met het bureau INTK dat de google adwords campagnes uitzet.  
En we maken deel uit van het marketingcollectief in de jeugdpodiumkunsten dat het jeugd- 
aanbod onder de aandacht brengt via podiumkids.nl en via gezamenlijke presentaties en 
(online) campagnes.
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Geografische spreiding en stedelijke cultuurregio

Elke nieuwe AYA-productie gaat in Amsterdam in première in Theater De Krakeling en we 
spelen er series. Daarnaast spelen we in bijna alle andere Amsterdamse theaters. In 2018 
groeide het AYA-aanbod in Amsterdam naar 33% en bereikten we 6.900 jonge bezoekers. 
Met veel scholen heeft AYA al jarenlange contacten. We breiden dit uit met een extra focus 
op het vmbo (vmbo-scholen boeken AYA al regelmatig) en met scholen in het primair on-
derwijs. Dit doen we samen met Frontaal Theaterbureau en theaters in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA).  
AYA had tot 2017 een meerjarige subsidie van de provincie Noord-Holland. De sterke bin-
ding met de provincie is behouden en overgegaan naar de MRA. In de regio staan cultuur-
participatie en culturele diversiteit hoog op de agenda. Het AYA-aanbod past daar goed in. 
Elk seizoen speelt AYA in de steden Haarlem, Almere, Zaanstad en Velsen en om de twee, 
drie jaar in Amstelveen, Hilversum en Bussum. Met scholen uit Almere, Zaandam, Uithoorn 
en Velsen zijn er verdiepende samenwerkingen rond educatie en participatie. De Solo’s in de 
Klas worden voornamelijk in de MRA gespeeld.

Daarnaast komen we in alle regio’s in Nederland. AYA speelt veel in de grote steden en re-
gio’s west, midden en zuid. Korzo in Den Haag, Stadsschouwburg Utrecht en Maaspodium 
en Zuidpleintheater in Rotterdam hebben een programmering voor jeugddans waardoor AYA 
er jaarlijks speelt. In 2018 speelden we in vijftien Nederlandse en vijf buitenlandse steden 
ook meerdere voorstellingen. In de regio zuid boekt Theaterproductiehuis Zeelandia in Mid-
delburg voorstellingen voor het Nazomerfestival en ondersteunt Anne Suurendonk in haar 
ontwikkeling als maker. In Tilburg is er connectie met de Fontys-opleiding en in Maastricht 
speelt AYA jaarlijks op de Nederlandse Dansdagen.

Internationaal speelt AYA met regelmaat in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en  
Indonesië. De culturele centra van Menen, Lommel en Hasselt in België programmeren ons 
graag, omdat ze met AYA veel jongeren weten te bereiken. We staan geregeld op Duitse  
festivals in Berlijn, Wilhelmshaven en Marburg. Samenwerkingen waren en zijn er met 
Dansstationen in Malmö en KNPV in Bern. De tournee van Sluier in Indonesië in 2018 krijgt 
een vervolg. Er komt een uitwisseling tussen Nederland en Indonesië in opdracht van het  
Erasmushuis in Jakarta, waarbij AYA samen met De Dansers uit Utrecht gaat werken met 
Indonesische dansers en makers. Zakelijk leider Segond heeft een internationaal netwerk 
opgebouwd. Hij zat vier jaar in het bestuur van ASSITEJ, de internationale organisatie voor 
jeugdpodiumkunsten.

“I loved you in 2014. I love you today. Thank you so much for this  
adorable trash love story that was so deep as well. 
Looking forward to the next time.”
(Jonge bezoeker na afloop van Blood Kiss in het Duitse Marburg)

Foto’s: Sjoerd Derine (omslag, pagina 7, 10 en 19) | Ben van Duin (pagina 4) | Sanne Peper (pagina 14)  
Vormgeving: Studio Matusiak




