
 
   
 

  

Stichting Marmoucha 
Bestuursverslag 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 
Stichting Marmoucha 
Weteringschans 6 
1017 SG  Amsterdam 
t +31 (0)20 796 00 79 
e info@marmoucha.nl 
w www.marmoucha.nl 
KvK 34173113 
RSIN 810766978 
 

  

 

mailto:info@marmoucha.nl
http://www.marmoucha.nl/


 
2 

 

Inhoud 
 

1 Inleiding ....................................................................................................................... 3 
1.1 COVID-19-pandemie ............................................................................................ 3 
1.2 Nieuwe visie ......................................................................................................... 4 
1.3 Over dit verslag .................................................................................................... 4 

2 Over de organisatie ..................................................................................................... 5 

3 Activiteiten in 2020 ...................................................................................................... 6 
3.1 Producties algemeen............................................................................................ 6 
3.2 Doelstellingen ...................................................................................................... 6 
3.3 Publieksbereik en impact ................................................................................... 11 
3.4  Speelbeurten en publieksbereik cumulatief van 2017 t/m 2020 .......................... 13 
3.5 Terugblik 2017 - 2020 en gerealiseerde muziek(theater)producties 2020........... 14 
3.6 Coproducties, samenwerkingsverbanden en stakeholders ................................. 17 

4 Financieel verslag over 2020 .................................................................................... 18 
4.1 Financiële positie ............................................................................................... 18 
4.2 Eigen inkomsten ................................................................................................. 20 

5 Organisatie ................................................................................................................ 21 
5.1 Samenstelling Raad van toezicht en directie ...................................................... 21 
5.2 Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit ................................... 21 
5.3 Werkgeverschap en opdrachtgeverschap .......................................................... 22 
5.4 Wet normering topinkomens (WNT) ................................................................... 22 
5.5 Cyberveiligheid en privacy ................................................................................. 22 

6 Overige verslaglegging ............................................................................................. 23 
6.1 kwantitatieve gegevens ...................................................................................... 23 
6.2 Stand van zaken onderhoud en MOP (is niet van toepassing) ........................... 24 
6.3 Vrijkaartenbeleid ................................................................................................ 24 

7 Kansen en bedreigingen ........................................................................................... 25 

8 Ondertekening directie en leden Raad van Toezicht .............................................. 26 

Bijlage 1 | Activiteitenoverzicht Marmoucha 2020 ........................................................... 27 
 

  



 
3 

 

1 Inleiding 
 
Sinds 2002 is Stichting Marmoucha als pionier actief in het initiëren, ontwikkelen, produceren 
en promoten van muziek en muziektheater. De stichting wordt geïnspireerd door de culturele 
rijkdom uit de MENA-regio (Middle East North-Africa). Tegelijkertijd presenteert Marmoucha 
ook Nederlandse kunst en cultuur in de MENA-regio. 
 
Maatschappelijke en culturele uitdagingen  
In de periode 2017-2020 heeft Stichting Marmoucha belangrijke stappen gezet in het 
ontwikkelen van nieuwe concepten en formats in antwoord op de sociaal-culturele 
uitdagingen van onze tijd. De samenleving in onze vestigingsstad, in Nederland, maar ook 
mondiaal verandert snel richting superdiversiteit. Nederland is inmiddels etnisch een diverse 
samenleving geworden. De mensen om ons heen, de gemeenschappen en ons publiek zijn 
veel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Naast diversiteit vraagt 
ook de vergrijzing de aandacht; zonder vernieuwing vergrijst ook ons publiek.  
 
Marmoucha is een daadkrachtige en flexibele organisatie die producties ontwikkelt, 
participeert, adviseert en anticipeert op deze maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Diversiteit en nieuwe doelgroepen 
Marmoucha deelt de overtuiging dat kunst en cultuur helpen om oude en nieuwe waarden te 
onderzoeken en streeft ernaar om de betekenis van deze uitdagingen in haar producties te 
verbeelden. Daarmee wil Marmoucha bijdragen aan de vorming van een nieuw, meer divers 
zelfbeeld waarin meerdere Nederlandse deelgroepen zichzelf kunnen herkennen. 
  
Binnen de vier grote steden is het aandeel inwoners met een migratieachtergrond meer dan 
50%. In Amsterdam is dit momenteel meer dan 56% (bron: CBS). Stichting Marmoucha wil 
zo veel mogelijk publiek en artiesten met een (MENA)-migratieachtergrond bereiken en wil 
dit realiseren door het produceren van professionele, interessante, verassende muziek- en 
theaterproducties.  
 
Marmoucha bereikt vele moeilijk bereikbare doelgroepen door producties te ontwikkelen 
waar deze groepen zich in herkennen. Diversiteit die je niet alleen terugziet op het podium, 
maar ook in de organisatie en in de zaal is voor Marmoucha een vanzelfsprekendheid.  

 
 
1.1 COVID-19-pandemie  
 
Vlak voor de start van de projecten Café Marrakesh Soufi Night en Classic Voices of the 
Middle East in april 2020 waren we getuige van het uitbreken van de COVID-19-pandemie. 
De daaropvolgende lockdown begon half maart en duurde tot juni, hierna werden kleine 
concerten met maximaal 30 bezoekers mogelijk, maar al snel was er weer geen publiek 
toegestaan bij de concerten en voorstellingen. Alle evenementen werden afgelast. De musici 
konden niet meer repeteren of optreden en zaten zonder publiek thuis. Deze periode waarin 
minder optredens mogelijk waren, heeft Marmoucha benut om nieuwe mogelijkheden te 
onderzoeken en samen met haar artistieke team nieuwe producties en concepten te 
ontwikkelen.  
 
Marmoucha heeft snel en daadkrachtig gereageerd door de Marmoucha Orchestra Sessions 
te ontwikkelen en online uit te zenden. Tijdens de corona-lockdown zijn de Marmoucha 
Orchestra-leden aan de slag gegaan om een selectie aan muziekwerken, eigen composities 
en arrangementen uit de MENA- en Mediterrane regio online uit te zenden als alternatief 
voor hun afgelaste concerten en voorstellingen.  
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Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan en verrassende optredens waar bijvoorbeeld het 
oeroude Gnawa-geluid gekleurd werd  
met westerse harmonieën en Zuid-Amerikaanse ritmes. Sommige van deze video's hebben 
een onverwacht hoog aantal weergaven en shares op social media gekregen. Het bewijs dat 
de lockdown dan wel de samenleving stil legde, maar mensen wereldwijd een sterke 
behoefte bleven hebben aan verbondenheid door ’live’-muziek. 
 
Er zijn professionele opnames en muziekvideo’s gemaakt om zo een groter publiek te 
kunnen bereiken. De samenwerking met professionele filmmakers en geluidstechnici heeft 
nieuwe wegen geopend en kansen voor de toekomst geboden voor Marmoucha en de 
muzikanten.  
 
Eind 2020 is er een grote productie ontwikkeld, Modes of MaQamat welke als 
Oudejaarsconcert is uitgezonden. De onlineproducties zijn via de sociale media door het 
publiek enthousiast ontvangen. 
 
 
1.2 Nieuwe visie 
 
Marmoucha heeft in de afgelopen kunstenperiode gedurfd haar traditionele werkwijze op de 
proef te stellen om zo een jonger publiek te kunnen bereiken. Er is besloten om met een 
vaste kerngroep van artiesten te gaan werken aangevuld met specialisten. Tegelijkertijd is er 
een ‘bottom up’-methode toegepast om de creativiteit van alle artiesten zo goed mogelijk te 
benutten. Er zijn programma's zoals Mare Nostrum, Modes of MaQamat, Café Marrakesh en 
het Sloterplas Festival samengesteld waarmee Marmoucha zoveel mogelijk verschillende 
publieksgroepen kon bereiken. Van klassiek traditioneel, naar experimentele jazz, tot 
hedendaagse muziek.  
 
 
1.3 Over dit verslag 
 
In dit bestuursverslag wordt inzicht gegeven in de producties van Marmoucha in 2020, 
alsmede een terugblik geboden op de afgesloten kunstenperiode 2017-2020.  
Dit bestuursverslag is opgesteld conform de richtlijnen van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst.  
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2 Over de organisatie 
 
De organisatie  
 
Stichting Marmoucha hanteert een raad van toezicht-model met een gefaseerd rooster van 
aftreden.  
 

 
 
Directeur-bestuurder 
Said Salhi 
 
Team 

 P.D.M. Bander zakelijk leider  

 Rosa Cherim communicatie marketing 

 Avishai Darash artistiek leider  

 Maripepa Contreras artistiek coördinator (Westers Klassieke muziek) 

 Mohamed Ahaddaf artistiek coördinator (Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse muziek) 

 Diverse freelancers voor o.a. projectmanagement, tekstschrijven en productie 

 De financiële- en salarisadministratie zijn uitbesteed 
 
Marmoucha Orchestra 
De muzikale tak van het Marmoucha-collectief heeft zich in 2020 muzikaal gevestigd onder 
de naam Marmoucha Orchestra. Het Orchestra wil met zijn veelzijdige artiesten een brug 
slaan tussen Oosterse en Westerse muziek. Het maakt muziekproducties met een 
combinatie van muziek uit Zuid-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, van klassiek en 
jazz tot pop- en elektronische muziek. 
 
De producties komen uit een cultureel laboratorium voor muziek- en muziektheaterproducties 
met professionals uit het 
Nederlandse kunstenveld, de 
MENA-regio en de Mediterrane 
landen. De leden van het Orchestra 
zijn professionals met ervaring. Ze 
voelen zich thuis in de vele nieuwe 
concepten en fusions en begrijpen 
de noodzaak tot vernieuwing en 
verbinding in een snel 
veranderende wereld. Doordat de 
getalenteerde musici meewerken 
aan de samenstelling van de 
producties en artistieke koers, 
blijven zowel de artiesten als de 
stichting zichzelf artistiek uitdagen. 
Het Marmoucha Orchestra maakt 
zijn eigen composities en arrangementen.  
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3 Activiteiten in 2020 
 

 
3.1 Producties algemeen 
 
Stichting Marmoucha heeft de afgelopen periode haar missie aangescherpt.  
De stichting wil niet alleen de kunst en cultuur uit de MENA-landen uitvoeren, maar die ook 
delen met publiek dat breder is dan haar huidige achterban en de doorgewinterde 
wereldmuziekliefhebber. 
 
Marmoucha verbindt in haar producties de tradities uit de MENA-landen met andere 
muziekgenres en andere kunstvormen (literatuur, theater en dans) en maatschappelijke 
thema’s. Oosterse-, Noord-Afrikaanse- en Westerse muziek komen op een bijzondere wijze 
samen door de gezamenlijke inzet van de muzikanten, theatermakers, dansers, vj's, dj’s, 
acteurs en componisten. De producties berusten op drie pijlers: ontmoeting, herkenbaarheid, 
en hoogwaardige artistieke inhoud. Ze zijn laagdrempelig en gericht op een breed divers 
publiek van jongeren en volwassenen.  
 
Marmoucha ontwikkelde in de kunstenperiode 2017-2020 de volgende programmalijnen: 

 Muziektheaterproducties  

 Muziekproducties 

 Coproducties en festivals in stadsdelen te Amsterdam, de rest van Nederland en in het 
buitenland. 

 
 
3.2 Doelstellingen 
 
Doelstellingen algemeen 
Marmoucha ontwikkelt nieuwe, eigen muziek- en podiumkunstproducties met professionals 
met roots uit de MENA-landen, de mediterrane landen en het Nederlandse kunstenveld.  
De stichting richt zich primair op het ontwikkelen van nieuwe professionele muziek- en 
muziektheaterproducties met een inhoudelijk verhaal. Marmoucha verbindt verschillende 
(sub)culturen en bevolkingsgroepen. Hierbij wordt geopereerd vanuit een maatschappelijke 
betrokkenheid en alertheid op actuele ontwikkelingen in de samenleving.  
De stichting ontwikkelt producties die toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht culturele 
achtergrond, leeftijd of gendervoorkeur. 
 
Een belangrijke doelstelling in de kunstenplanperiode 2017–2020 was het creëren en tot 
stand brengen van een eigen podiumkunstenaanbod dat aanvullend is op de al bestaande 
producties, zoals muziektheatervoorstellingen, muziekvoorstellingen en multidisciplinaire 
producties. Het is Marmoucha gelukt om dit te verwezenlijken. 
 
Artistieke doelstellingen 
Marmoucha heeft in haar nieuwe projecten de nieuwe makers gestimuleerd om originele 
creaties te maken, co-creaties aan te gaan en ze nauw te betrekken bij het tot stand brengen 
van de producties zoals in de productie Mare Nostrum (zie 3.6).  
Het Marmoucha Orchestra werkt telkens toe naar een resultaat waarin het authentieke wordt 
gekoesterd, maar ook het nieuwe wordt omarmd. Marmoucha is één van de weinige 
producerende instellingen die zich met het Marmoucha Orchestra specifiek richt op het 
ontwikkelen van podiumproducties met muziek en cultuur uit de hele MENA- en Mediterrane 
regio. Binnen deze niche is Marmoucha een pionier en een unieke aanbieder van producties 
met nieuwe composities en arrangementen die door zijn eigen artistieke team worden 
gecreëerd. Tevens biedt het Orchestra een podium voor nieuwe talenten. Marmoucha 
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onderscheidt zich van andere gezelschappen doordat het breed disciplinair inzetbaar is en 
zich niet beperkt tot slechts één genre.  
 
Dit hebben de succesvolle producties met eigen signatuur Enkele Reis, Muziekkaravaan, 
Café Marrakesh, Marmoucha Orchestra Sessions online, Mare Nostrum, Nouba Flamenco 
en Modes of MaQamat laten zien en horen in 2017 t/m 2020.  
 
Ondanks de COVID-19 maatregelen met fors lagere publieksinkomsten heeft Marmoucha 
cumulatief haar doelstellingen verwezenlijkt. De voorstellingen werden enthousiast 
ontvangen door pers en publiek. 
 
Procesbegeleiding en artistiek perspectief 
Said Salhi, algemeen directeur van Marmoucha, leidt het team (zie hoofdstuk 2) en verzorgt 
de coaching.  
Kernpunten van de nieuwe werkwijze zijn: 
 
1. Coaching, 
2. Co creatie, 
3. Deskundigheidsbevordering, en 
4. het mogelijk maken van ontmoetingen. 
 
Marmoucha introduceert in haar nieuwe projecten bewust een hedendaags artistiek 
perspectief en speelt haar rol als schakel tussen circuits die te weinig in contact staan met 
elkaar. Er wordt letterlijk en figuurlijk ruimte gegeven aan de musici en het team vrijwilligers 
voor ontmoetingen en creatieprocessen zodat de talenten en ideeën zich kunnen ontplooien. 
De ontwikkeling van de producties was bijzonder intensief, een grote diverse groep 
muzikanten moest op alle fronten goed begeleid worden. 
 
Deze benadering en werkwijze is door de muzikanten enthousiast ontvangen, en heeft geleid 
tot een vaste kernbezetting van het Marmoucha Orchestra. Met als artistiek resultaat het 
samenbrengen van kwalitatief hoogstaande niet-Westerse muziek en eclectische 
muziekstijlen.  
 
Hechte samenwerking 
De grootste verrassing van dit project kwam uit de uiteindelijke hechte samenwerking tussen 
de verschillende artiesten. Gaandeweg werd iedereen steeds enthousiaster over de 
samenwerking. Zo is het idee ontstaan om met een vaste bezetting verder te blijven werken: 
het Marmoucha Orchestra. 
Er is gekozen voor een drieluik in de artistieke leiding: 
1.Avishai Darash – Israëlisch/Irakese Nederlander – artistiek leider 
2.Maripepa Contrearas – Spaans/Catalaans – artistiek coördinator 
3.Mohamed Ahaddaf – Marokkaans – artistiek coördinator 
Via de volgende link vindt u korte biografieën van de artistieke leiding en de rest van de 
Orchestra leden: https://marmoucha.nl/marmoucha-orchestra/  
 
 
Maatschappelijke doelstellingen 
Marmoucha maakt sociale en actuele maatschappelijke vraagstukken makkelijker 
bespreekbaar. Marmoucha werkt daarom ook samen met lokale organisaties die een binding 
hebben met specifieke publieksgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Door het aangaan van 
deze contacten en het ontwikkelen van uitvoeringen die deze publieksgroepen aanspreken, 
slaagde Marmoucha erin om deze potentiële publieksgroepen te bereiken met haar aanbod.  
 
Met de nieuwe ontwikkelde producties zoals Mare Nostrum wil Marmoucha de culturele en 
maatschappelijke participatie stimuleren en daarmee de sociale cohesie bevorderen. 

https://marmoucha.nl/marmoucha-orchestra/
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Marmoucha ging zo een stap verder met haar producties en bracht diverse groepen bij 
elkaar.  
 
Doordat de stichting in nauw contact staat met doelgroepen en (sub)culturen die 
oorspronkelijk geworteld zijn in MENA-landen, is Marmoucha een belangrijk aanspreekpunt 
voor culturele partijen in de stad die voor deze doelgroepen willen programmeren. 
Marmoucha is een van de weinige aanbieders die deze moeilijke doelgroepen weet te 
bereiken. Er is in de afgelopen jaren een hechte band opgebouwd met deze doelgroepen bij 
producties als Oriëntalicious, Hafla Anissa, Café Marrakesh, Mare Nostrum, het Souk&Co- 
en het Sloterplas open air festival.  
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Marketing doelstellingen 
De medewerker marketing van Marmoucha heeft een eerste aanzet gemaakt voor een 

gestructureerde en planmatig aanpak van de 
marketing en communicatie.  
Marketingactiviteiten werden getoetst en 
bijgesteld en er is publieksonderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek is niet geheel 
afgerond vanwege Corona maatregelen.  
We hebben het publieksonderzoek moeten 
beperken waardoor het aantal deelnemers aan 
de enquêtes wat aan de lage kant is.  
De website, Facebookpagina en het 
Instagramaccount zijn verbeterd en worden 
verder aangepast. Met banners en posters werd 
de openbare ruimte opgezocht in Amsterdam en 
in de steden waar werd gespeeld. Daarnaast 
werd geïnvesteerd in professionele foto’s, 
video’s en aftermovies. Er zal de komende 
periode extra aandacht worden besteed aan de 
marketing om meer potentiële doelgroepen te 
bereiken. 
  
Voor het opbouwen van een duurzame relatie 

met het publiek is aan de volgende punten aandacht besteed: 

 De diversiteit van het publiek werd zichtbaar gemaakt op de website, sociale media en in 
de pers, 

 Er werd verdieping geboden met meer randprogramma’s, inleidingen en lezingen, en 
deze werden ook online beschikbaar gesteld, 

 Er was meer aandacht voor na-beleving door foto-, video- en audiomateriaal te delen op 
sociale media en door aftersales mailings met relevante content, 

 Goede, relevante en interessante content werd gedeeld via sociale media, website en 
nieuwsbrief om publiek aan Marmoucha te binden (o.a. verhalen van makers), 

 Er werd ingezet op een dialoog met publiek door een onderzoek te doen naar 
publieksbehoeften, met als doel om daar nog beter op in te kunnen spelen met het 
activiteitenaanbod en een passende marketingstrategie. 
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Zakelijke doelstellingen 
Zakelijke doelstellingen voor de periode 2020 waren het werven van voldoende financiële 
ondersteuning in de corona-periode om de continuïteit te waarborgen en binnen de 
organisatie stabiliteit te creëren. Ook het onderhouden en bereiken van het bestaande, en 
een nieuw breder publiek via de onlinestreams werd direct een nieuwe vanzelfsprekende 
doelstelling. Marmoucha hoopt dit publiek straks terug te zien in de zalen.  
In 2020 zijn er extra inkomsten gegenereerd middels de beschikbare noodfondsen TOGS, 
NOW, TVL en de ”Zwaar Weer” bijdrage van de Gemeente Amsterdam. 
 
Financieel resultaat 
In de periode 2017–2020 heeft Marmoucha voldoende financiële middelen weten te vinden 
om alle geplande producties te kunnen uitvoeren. Er is een basis gelegd door het 
onderhouden van het eigen contactennetwerk, maar ook door het vinden van extra partners 
met aanvullende expertise om de zakelijke en artistieke toekomstambities te verwezenlijken.  
Er zijn extra inkomsten geworven voor de muziektheatervoorstelling Enkele Reis, voor de 
Souk & Co Festivals en voor de muziekproducties Mare Nostrum en We Are Connected met 
Jan Wouter Oostenrijk. We hebben de continuïteit van het festival in Nieuw-west, het 
Sloterplas festival, de komende jaren zeker gesteld door een nieuw samenwerkingsverband 
aan te gaan met DW-RS -producties en stichting 24 karaat.  
 
Het is Marmoucha gelukt, ondanks het moeilijke jaar 2020, om de gestelde kwantitatieve 
doelstellingen in de periode 2017-2020 cumulatief te verwezenlijken. Marmoucha heeft 
gemiddeld meer dan 35 procent aan eigen inkomsten weten te genereren. Dit waren 
voornamelijk publieksinkomsten. Daarnaast ontving Marmoucha tussen 2017-2020 jaarlijks 
gemiddeld € 102.750 aan structurele subsidie van het AFK.  
 
De totale baten in 2020 bedroegen € 177.530, de totale lasten bedroegen € 179.853.  
Er is in 2020 een negatief resultaat behaald van € -/- 2.353. Het resultaat is ten laste van de 
algemene reserve gebracht. Het eigen vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2020 
€4.390.                                            
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Aantal producties en speelbeurten                               
In 2020 zijn er 14 eigen 
producties en 3 coproducties 
gemaakt. Er waren 56 fysieke 
uitvoeringen en 13 digitale 
online uitvoeringen. 
 Een aantal hoogtepunten 
worden hieronder toegelicht. 
Daarnaast waren er 2 reprise 
producties van de 
Muziekkaravaan van Noord-
Afrika uitgevoerd bij het Gnawa 
Festival Den Haag en bij het 
Showman’s Fair festival 
Alkmaar. 
Het aantal producties en 
uitvoeringen in de periode 2017-2020 is fors hoger dan begroot.  
Dit is vooral te danken aan het succes van de muziektheateruitvoeringen van de productie 
Enkele Reis voor jongeren.  
Ook waren er extra uitvoeringen in Amsterdam en de rest van Nederland van de producties 
Mare Nostrum en Nouba Flamenco. 
 
Bezoekers 
De fysieke bezoekersaantallen zijn vanwege coronamaatregelen in 2020 lager dan begroot. 
Dit is veroorzaakt door de lockdown-periode waardoor in het begin  optreden niet meer 
mogelijk was. Later waren er tot slechts 30 bezoekers per uitvoering welkom. Cumulatief 
waren er 4.000 fysieke bezoekers meer dan begroot in Amsterdam en in de rest van 
Nederland. Dat dit wat achtergebleven is ten opzichte van de stijging van de uitvoeringen 
komt door een festival met erg slecht weer en in 2020 door de beperkingen inzake de Covid 
maatregelen. In het buitenland zijn de bezoekersaantallen lager omdat het festival twee maal 
is afgelast in de afgelopen kunstenperiode. De digitale bezoeken waren fors hoger met 13 
activiteiten en 233.270 bezoeken. 
 
De onlineconcerten waren een groot succes. De statistische gegevens over deze 
bezoekersaantallen (zie overzicht in 6.1) komen van Facebook, YouTube en Instagram.  
De data van de website van Marmoucha zijn niet meegeteld omdat vaak wordt 
doorgeschakeld naar YouTube. Er waren op de social media van Marmoucha alleen al meer 
dan 233.000 bezoeken. De muziek van de productie “Modes of MaQamat” (op de site van 
het AFK ‘een genot voor het oor’ genoemd) is in 2021 ook uitgebracht op Spotify en ITunes.  
 
Het bestuur en de RvT zijn de artiesten en alle overige betrokkenen bijzonder dankbaar voor 
hun geduld en flexibele opstelling tijdens de constant veranderende omstandigheden bij het 
maken van de producties in 2020.  

 
 
3.3 Publieksbereik en impact  
 
Vanuit haar positie als kenniscentrum op het gebied van muziek en muziektheater uit de 
MENA-landen creëert Marmoucha een breed kader aan producties en maakt zij 
verschillende soorten voorstellingen, waarmee zij verschillende publieksgroepen bedient.  
De stichting sluit aan bij en speelt in op het in de loop der jaren gewijzigde gedrag van het 
publiek. Het publiek dat de stichting vanaf haar eerste activiteiten volgt, is ouder geworden 
en wil meer inhoud en verdieping.  
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Het algemene publiek is selectiever in voorstellingenbezoek geworden en heeft behoefte aan 
programma’s met een beleving, een prikkelend thema of met een bijzondere artistieke 
inhoud. Een voorstelling moet een pakkend verhaal vertellen. Bezoekers staan open voor 
interessante ontmoetingen en een goed gesprek over een voorstelling.  
 
Marmoucha heeft bijvoorbeeld met haar Nouba Flamenco- en Mare Nostrum-producties 
cross-overs ontwikkeld die een mono culturele benadering overstijgen. Met het door het AFK 
gesubsidieerde innovatieproject Mare Nostrum (onze zee) heeft Marmoucha vervolgens haar 
grenzen verlegd met het aangrenzende Middellandse Zeegebied. Een weloverwogen keuze 
die de tendens in de migratie-demografie in West-Europa reflecteert. De Middellandse Zee 
brengt diverse volkeren van drie continenten bij elkaar en vormt een verbinding tussen de 
MENA-landen en het Westen. De Middellandse Zee is gedeeld gebied, de landen delen een 
gezamenlijke cultuurgeschiedenis.  
 
Wij hebben gekozen om deze nieuwe subculturen, - die onder meer uit nieuwkomers uit het 
Middellandse Zeegebied en vluchtelingen bestaan -, meer te betrekken in de programma's 
als makers en als publiek, om zo de volledige diversiteit van de hedendaagse samenleving 
te representeren. De producties met diverse gastoptredens waarbij speciaal gezocht werd 
naar tweetalige uitvoeringen zoals bijvoorbeeld, Fado-liederen die werden gezongen in het 
Portugees en Arabisch, of Griekse nummers in het Catalaans en Arabische nummers in het 
Frans. Met een breed instrumentarium is het kleurrijke muzikale spectrum uit de Mare 
Nostrum-regio weergegeven. Frans en Arabisch-Portugees, Grieks en Arabisch en diverse 
andere verrassende combinaties zijn uitgevoerd. Hiermee werd er binding met het publiek 
gezocht. Op deze wijze wil Marmoucha een bijdrage leveren en de verbintenis bevorderen 
tussen inwoners van Nederland. 
 
Doelgroep en participatie 
Marmoucha bereikt een divers 
publiek qua leeftijd, sekse, 
afkomst en culturele 
achtergrond, waaronder 
doelgroepen en (sub)culturen 
die hun oorspronkelijke roots 
hebben in de MENA-regio en 
andere landen rondom de 
Middellandse Zee.  
De voorstellingen zijn 
interessant voor zowel 
autochtone Nederlanders als 
voor Nederlanders met een 
migratieachtergrond, en dan met name voor groepen die zich cultureel verwant voelen met 
de MENA-regio. Een aanzienlijk deel van deze publieksgroepen voelt zich niet of minder 
aangesproken door het traditionele Nederlandse cultuuraanbod. 
Het publiek met een Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse afkomst is niet homogeen.  
Binnen de doelgroep tweede en derde generatie Nederlanders van Noord-Afrikaanse en 
Midden-Oosterse afkomst bestaat een grote diversiteit. Deze doelgroepen hebben hun eigen 
politieke, religieuze en sociale gevoeligheden. 
 
Bezoekers van de producties vormen dan ook een dwarsdoorsnede van de stad Amsterdam 
en de verschillende stadsdelen waar de voorstellingen spelen. Een deel van het publiek van 
Marmoucha bestaat uit mensen die de Amsterdamse zalen en podia meestal niet uit zichzelf 
weten te vinden.             
De groep bezoekers is een mooie afspiegeling van de bevolking van Amsterdam. De 
diversiteit in het organiserende en uitvoerende team en in de voorstellingen, levert daar een 
belangrijke bijdrage aan. https://youtu.be/B7VxR8oJ85c 

https://youtu.be/B7VxR8oJ85c
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Makers 
In haar producties werkt Stichting Marmoucha 
samen met professionele theatermakers, dansers 
en musici met een grote variëteit aan culturele 
achtergronden. De stichting kan door haar 
jarenlange ervaring bruggen slaan tussen zowel 
makers onderling als tussen makers, publiek en 
de programmeurs van de zalen. De producties en 
coproducties stellen makers van Noord-Afrikaanse 
of Midden-Oosterse podiumkunsten in staat om 
voor een divers publiek op te treden en om zo hun 
publiek en hun bekendheid te vergroten.  
 
Publieksbereik in 2020                                           
In 2020 trokken de producties in totaal 4.790 
bezoekers, waarvan 3.350 in Amsterdam en 1.440 
in de rest van Nederland.  
Er is in 2020 minder fysiek publiek bereikt in 
Amsterdam dan begroot, vanwege de door de 
overheid ingestelde coronamaatregelen. In de rest 
van Nederland zijn de definitieve aantallen in 2020 
om dezelfde reden achtergebleven.  
In het buitenland zijn de geplande fysieke festivals ook vanwege de coronapandemie 
afgelast. Noodgedwongen moest Marmoucha uitwijken naar digitale opties.  
Er zijn uiteindelijk 13 mooie digitale online uitvoeringen gemaakt met meer dan 233.000 
bezoeken. Deze uitvoeringen zijn onder meer terug te vinden op de website en via de sociale 
mediakanalen van Marmoucha.  
                
3.4  Speelbeurten en publieksbereik cumulatief van 2017 t/m 2020 
 
Het aantal uitvoeringen in de periode 2017-2020 is fors hoger dan begroot. Dit is onder meer 
te danken aan het succes van de muziektheateruitvoeringen van Enkele Reis. Ook de extra 
uitvoeringen van het Mare Nostrum-project hebben tot extra uitvoeringen in Amsterdam en in 
de rest van Nederland gezorgd. De bezoekersaantallen in de periode 2017-2020 als totaal 
zijn ook fors hoger dan begroot. Naast bovengenoemde extra optredens komt dit 
voornamelijk door de eerdergenoemde online bezoeken in 2020. 
 
Alle kwantitatieve doelstellingen zijn cumulatief gehaald m.b.t. de Nederlandse 
doelstellingen. In het buitenland is dit niet helemaal gelukt omdat Marmoucha te afhankelijk 
was van een te klein aantal coproducenten. Er wordt door de directie actie ondernomen om 
het netwerk uit te breiden al loopt dit wel vertraging op door de coronapandemie en de 
bijbehorende maatregelen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 is daarom een incidentele 
aanvraag opgenomen voor een onderzoek in het buitenland en met name in de MENA-regio 
met als doel het aantal uitvoeringen structureel uit te breiden.  
Wel is vermeldingswaardig dat bepaalde initiatieven niet goed zichtbaar in het AFK 
verantwoording formulier. Voor zover het digitale online uitvoeringen betreft. Zo is er 
bijvoorbeeld een uitvoering van Mohamed Ahaddaf opgenomen in het digitale Festival 
International du Luth te Marokko, het aantal bezoeken van deze uitvoering was 7.600. Dit 
aantal zit in de eerdergenoemde 233.000 bezoeken.  
 
Uitwerking 
In 2020 heeft Stichting Marmoucha tientallen artiesten betrokken bij één of meer 
muziek(theater)producties en festivals. Onder hen waren zowel Nederlandse professionals 
als topsterren uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In 2020 presenteerde de stichting 
enkele pioniers van nieuwe muziekstromingen en vernieuwers van bestaande muziekstijlen, 
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zoals Mehdi Nassouli, Mimoun Rafroua en Ahmed Chawki. Het Nederlandse publiek kende 
deze artiesten alleen via muziekprogramma’s op de televisie of via internet (YouTube, 
Facebook en/of muziekwebsites). Daarnaast werkte Marmoucha ook in 2020 met artiesten 
die nog onbekend waren in Nederland, zoals Benjamin Bouzaglo, Ezgi Koroglu, Baidar 
Elbasri, Wasim Arslan, 2M Orchestra en Thami Harrak.  
 
Ondanks de bijzondere omstandigheden waar Marmoucha in 2020 mee te maken kreeg, is 
ze tevreden over de kwaliteit van de producties, de meerwaarde van de 
muziek(theater)voorstellingen en het straattheater, de ontwikkeling van de 
participatieprojecten en tenslotte de samenwerkingen met lokale partners bij verschillende 
festivals in Amsterdam en de rest van Nederland.  
De positieve en waarderende reacties van bezoekers, artiesten, de crew en 
samenwerkingspartners, ondersteunen dit gevoel. 
 
Geografische spreiding 
In 2020 vonden de muziek- en theatervoorstellingen vooral plaats in Amsterdam, en Utrecht, 
Den Haag en Amersfoort. In deze steden samen met Rotterdam en Haarlem is de interesse 
in producties van Marmoucha het grootst, zowel van de kant van de podia als van het 
publiek. Marmoucha wil dit bereik graag verder uitbreiden. Ze is een belangrijke partner voor 
organisaties die betrokken zijn bij projecten met een Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse 
insteek.  
 
 
3.5 Terugblik 2017 - 2020 en gerealiseerde muziek(theater)producties 2020 
 
Eén doelstelling voor de 
kunstenplanperiode 2017–
2020 was het verder 
ontwikkelen van een eigen 
professioneel 
podiumkunstenaanbod. Dat is 
ruimschoots gelukt. 
Marmoucha werkte opnieuw 
samen met podia, festivals en 
organisaties die verbinding 
zoeken met muziek en cultuur 
uit deze regio’s. Voorbeelden 
hiervan zijn de Souk in het 
Concertgebouw, Stichting 
Kunstendialoog, de jaarlijkse Nacht van de Arabische Literatuur van stichting El Hizjra enz. 
 
Café Marrakesh: In verband met de afgekondigde maatregelen van de autoriteiten omtrent 
de uitbraak van het coronavirus was Podium Mozaïek t/m 1 september 2020 gesloten en 
werden alle voorstellingen afgelast. Hierdoor werd ook de zesde editie van Café Marrakesh 
afgelast (4 april), met de Marokkaanse zanger Thami Harrak en het ensemble Taifa Issawia. 
De zevende editie van Café Marrakesh vond daardoor plaats op 23 oktober 2020.  
Deze avond stond geheel in het teken van Chaabi, Malhun, Sufi en Arabo- Andalusische 
muziek. Een mix van stijlen uit de Marokkaanse muziekgeschiedenis waarin invloeden 
doorklonken uit de Berberse, Arabische, Afrikaanse en westerse muziek. Diverse (sub)stijlen 
van traditionele en moderne Marokkaanse muziekstukken werden gepresenteerd.   
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COVID-19 
Op donderdag 12 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder meer besloten dat evenementen werden 
verboden. Dat betekende voor Marmoucha vijf producties die afgelast moesten worden. Om 
artiesten evengoed een podium te bieden tijdens deze door corona ontregelde realiteit, koos 
Marmoucha met regelmaat voor ‘livestreams’. 
 
Nouba Flamenco: Dit is het samengaan van de oorspronkelijke Andalusisch-Arabische 
muziek met de nieuwe 
Andalusische muziek, de 
flamencomuziek en dans. Er zijn 
in 2020 zeven afleveringen 
geweest, onder meer bij de 
29ste El Hizjra Literatuurprijs 
2020 in de Nieuwe Liefde, 
tijdens het Gnawa Festival in de 
Nieuwe Kerk te Den Haag en in  
Theater De Lieve Vrouw te 
Amersfoort. 
https://youtu.be/MDzVY0DNa7I 
 
Marmoucha Collective 
Sessions: In de maanden april, mei, juni en juli presenteerde Marmoucha online 
uitzendingen van de Marmoucha Collective Sessions. In samenwerking met gerenommeerde 
musici uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, werd speciaal voor het online initiatief “MCC” 
(Marmoucha Collective Channel) een selectie van muziekstukken uit het brede repertoire 
van eigen composities van het Marmoucha Collective gespeeld. Hieronder vindt u 
voorbeelden van de online initiatieven: 
- Marmoucha Collective live from Paradiso 
https://www.youtube.com/watch?v=LniGOqgJRx4&t=504s 

 
- Marmoucha Collective Sessions – 
New Compositions met 5 
muziekstukken 
https://youtu.be/MUVN_t1VEvk 
https://youtu.be/8dBfhWZmyoU 
https://youtu.be/qXpe9vAwT5Y 
https://youtu.be/7Twx_OqFnLI 
https://youtu.be/tj6uYQwK8MQ 
 
Modes of MaQamat: Wederom een 
online initiatief van Marmoucha 
Orchestra. Dit betreft een 

muziekvoorstelling welke diverse muziekstijlen uit onder meer Syrië, Libanon, Egypte en 
Marokko samenbracht. Met meertalige vocale en mondiale ritmes en melodieën trokken 34 
muzikanten de kijkers met elke noot in een wereld vol Midden-Oosters en Noord-Afrikaans 
muzikaal erfgoed.  De zangers en muzikanten onder leiding van Avishai Darash lieten de 
mooiste klassieke, traditionele en hedendaagse muziek horen. Enkele van de 34 muzikanten 
van deze avond wonen in het buitenland en waren dus niet fysiek aanwezig. Via video 
hebben ze deelgenomen aan dit mooie project. De livestream via YouTube en Facebook 
was een muzikale afsluiting van het jaar 2020. 
https://youtu.be/P2omW0ye8L0 
 
  

https://youtu.be/MDzVY0DNa7I
https://www.youtube.com/watch?v=LniGOqgJRx4&t=504s
https://youtu.be/MUVN_t1VEvk
https://youtu.be/8dBfhWZmyoU
https://youtu.be/qXpe9vAwT5Y
https://youtu.be/7Twx_OqFnLI
https://youtu.be/tj6uYQwK8MQ
https://youtu.be/P2omW0ye8L0
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Mare Nostrum: Dit was een serie interdisciplinaire producties met muziekuitvoeringen (en 
crossovers) over de gemeenschappelijke culturele wortels van de landen rondom de 
Middellandse Zee. Het Mare Nostrum-project heeft tot extra uitvoeringen in Amsterdam en 
de rest van Nederland gezorgd. Nederlandse makers werden verbonden met makers met 
een MENA- en Mediterraanse achtergrond. Dit was voor alle betrokkenen een experiment en 
een interessante uitdaging.  
 
Ook het publiek werd aangenaam verrast door de verscheidenheid van het aanbod en door 
deze nieuwe moderne artistieke benadering. Vaak worden culturen van over heel de wereld 
ongenuanceerd op een hoop gegooid en bestaat er een stereotype verwachtingspatroon als 
het gaat om kunst uit de MENA-regio. Om meer nuance in te brengen heeft directeur Said 
Salhi per productie gezocht (in binnen- en buitenland) naar professionals met kennis van 
zaken, die aan de kwaliteitseisen van Marmoucha konden voldoen. Dat gebeurde in 
samenwerking met artistiek leider Avishai Darash en de artistiek coördinatoren Mohamed 
Ahaddaf en Maripepa Contreras. Dit leidde tot het brengen van zowel traditionele als 
vernieuwende muziekvoorstellingen in verschillende uitingsvormen die diverse 
publieksgroepen aanspreken; van een clubnacht tot een concert en van een lezing tot een 
muziektheaterproductie. 
Nieuwe artistieke uitgangspunten 
daarbij waren het creëren van 
eigentijdse muzikale cross-overs 
uit de MENA-regio en andere 
landen rondom de Middellandse 
Zee, met als basis een bestaand 
traditioneel repertoire.  
Een van de muziekvoorstelling was 
'Atlantis in Mare Nostrum’.  
Deze voorstelling vond plaats in 
het najaar van 2020 in Paradiso te 
Amsterdam. Een prachtige show 
onder leiding van Selim Doğru die 
het kleurrijke publiek uitnodigde om samen met de muzikanten het fantasierijke eiland 
‘Atlantis’ te verkennen. Een eiland dat midden in de Middellandse Zee ligt en waar 
verschillende culturen, talen en muziekgenres uit verschillende landen uit de omringende 
gebieden met elkaar in aanraking kwamen. Het publiek genoot van het prachtige ensemble 
onder leiding van Selim Doğru. 
Bekijk een aantal delen van deze live opname via de volgende links: 
https://youtu.be/t6FjrRcpiyg 
https://youtu.be/EeRMgSpdDnM 
https://youtu.be/DEvTXvKgzcE 
  

https://youtu.be/t6FjrRcpiyg
https://youtu.be/EeRMgSpdDnM
https://youtu.be/DEvTXvKgzcE
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3.6 Coproducties, samenwerkingsverbanden en stakeholders 
 
Marmoucha heeft de afgelopen periode samengewerkt met EMCEMO inzake een "Halve 
Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis”. Op 14 mei 2019 was het een 
halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin 

de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland 
officieel werd geregeld. In het licht van deze historische 
gebeurtenis hebben Stichting Marmoucha in 
samenwerking met EMCEMO (Euro-Mediterraan 
Centrum Migratie & Ontwikkeling), het Landelijk 
Platform “Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een 
Gedeelde Geschiedenis”, lokale partnerorganisaties en 
betrokken individuen in 2019 activiteiten om stil te 
staan bij deze bijzondere geschiedenis. 

 
Op 23 en 24 maart 2019 vond in de Duif in Amsterdam 

de opening van de het project plaats. Marmoucha heeft de muzikale randprogrammering 
georganiseerd, geadviseerd bij de projectopzet en meegeholpen bij het schrijven van de 
verschillende subsidieaanvragen. 
 
Sloterplas Festival: na 9 jaren bundelden Marmoucha, DW-RS en 24-Karaat hun krachten in 
een cultureel en culinair festival voor de buurt en voor iedereen die de binnenstad even wilde 
ontvluchten. 
Het Sloterplas Festival was (en is) een ideaal event om samen te genieten van wereldse 
muziek, jonge talenten, spectaculair straattheater, bijzondere verhalen, creatieve workshops, 
eten en drinken uit diverse windstreken en nog veel meer. Zoveel mogelijk lokaal 
geproduceerd en vaak met de betrokkenheid en deelname van de bewoners uit de wijk.  
Het is dus een toegankelijk en laagdrempelig festival waarop participatie, bewustwording, 
duurzaamheid, lokale identiteit, ontmoeting, verdieping en verbinding centraal staan.  

 
Het festival vond plaats op zondag 
20 september aan de Oever van de 
Sloterplas (tegenover Theater de 
Meervaart) en had als doel 
Amsterdam Nieuw-West een impuls 
te geven, culturele en 
maatschappelijke participatie én 
ondernemerschap te stimuleren en 
daarmee de sociale cohesie te 
bevorderen.  
 
Ondanks de bijzondere 
omstandigheden waar we in 2020 
mee te maken kregen, blikt 

Marmoucha terug op een succesvolle editie. Het festival droeg bij aan de beoogde 
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doelstellingen zoals het bevorderen van actieve en passieve participatie, een podium bieden 
voor buurtprojecten, het samenbrengen van culturele en maatschappelijke factoren en het 
stimuleren van wederzijdse positieve beeldvorming.  
 
L’ Boulevard Festival | September 2020 Casablanca in Marokko 
Het onderdeel waarin 
Marmoucha zou optreden in 
het L’ Boulevard Festival te 
Casablanca in Marokko werd 
helaas afgelast vanwege de 
coronamaatregelen.  
Marmoucha werkte opnieuw 
samen met podia, festivals en 
organisaties die verbinding 
zoeken met muziek en cultuur 
uit de MENA-regio’s; 
organisaties die diversiteit 
hoog in het vaandel hebben 
staan.  
 
In Amsterdam waren dat onder 
meer Podium Mozaïek, 
Stichting El Hizjra, Stichting Paradiso, Stichting KunstenDialoog, de OBA, Stichting reART 
Collective, het Nederlands Genootschap Nieuwgriekse Studies, de Universiteit van 
Amsterdam, Stichting 24-Karaat, Stichting DW-RS en Stadsdeel Nieuw-West.  
 
In andere steden: Zuiderstrandtheater/AMARE te Den Haag, TivoliVredenburg in Utrecht, 
Stichting Multicultureel Jongeren Geluid in Den Haag en Arteganza in Amersfoort.  
 
Daarnaast maakt Marmoucha, als zelfstandige organisatie, deel uit van Paradiso R&D 
(Onderzoek en Ontwikkeling). Binnen dit verband vindt samenwerking plaats, zowel op 
inhoudelijk vlak als op het gebied van bedrijfsvoering. De stichting heeft hiermee profijt van 
schaalvergrotingsvoordelen, marketingondersteuning, het netwerk en de enorme ervaring 
van Paradiso. 
 

4 Financieel verslag over 2020 
 
 
4.1 Financiële positie 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

 De publieksinkomsten zijn fors lager dan begroot, hetgeen voornamelijk is veroorzaakt 
door het wegvallen van inkomsten van het festival Souk&Co aan de Sloterplas te 
Amsterdam de subsidies zijn aangevraagd door stichting DW-RS producties en het 
festival heet vanf heden het Sloterplas festival. De door de overheid ingestelde 
coronamaatregelen hebben fors lagere publieksinkomsten veroorzaakt.  
De publieksinkomsten on het  buitenland waren in de begroting opgenomen voor  
€ 8.000,-. Dit is niet gerealiseerd omdat ook de geplande uitvoeringen in het buitenland 
niet zijn doorgegaan vanwege COVID-19. Er is wel een onlineproductie gemaakt.  

 De overige directe inkomsten zijn lager omdat er ook hier door de COVID-19 
maatregelen minder uitvoeringen zijn geweest. 

 Overige publieke incidentele subsidies zijn fors hoger dan begroot door de Covid 
subsidies NOW,TVL, TOGS en de "zwaar weer" subsidie van de Gemeente Amsterdam. 
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De Festival subsidie waar € 20.000 voor was begroot voor het Souk Festival in 
Amsterdam Nieuw West is vervallen. Stichting Marmoucha werkt vanaf 1-1-2020 samen 
met nieuwe partners in het Sloterplas Festival DWRS-producties en stichting 24 karaat. 
DWRS-producties vraagt de jaarlijkse subsidies aan. 

 De beheerslasten personeel zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. 

 De beheerslasten materieel zijn lager vanwege lagere kantoorkosten en door het 
abusievelijk opnemen van niet ingezette accountantskosten in de begroting. Door de 
incidentele inhuur van personeel bij projecten zijn er ook kosten verschoven naar de 
activiteitenlasten personeel.  

 De activiteitenlasten personeel deze zijn fors hoger dan begroot, er is in 2020 een 
publiciteitsmedewerkster ingehuurd de marketingkosten ad circa € 17.000 zijn daardoor 
verschoven naar de activiteitenlasten personeel. Doordat uiteindelijk vrijwel alle 
uitvoeringen online hebben plaatsgevonden heeft er ook een verschuiving 
plaatsgevonden van de activiteitenlasten materieel circa € 25.000 (zaalhuur, producent 
etc.) naar kosten artiesten. De kosten van de directie zijn wat hoger door een 
salarisaanpassing en hogere pensioenkosten. 

 De activiteitenlasten materieel deze zijn fors lager dan begroot. Zie opmerkingen 
hierboven. De publiciteit- en marketingkosten zijn verschoven naar de activiteitenlasten 
personeel. 

 
Reflectie op het behaalde financiële resultaat en de mutatie van de bestandsdelen van 
het eigen vermogen.  
2020 laat een negatief resultaat zien van -/- € 2.353.  
De publieksinkomsten zijn fors minder in 2020, maar dankzij de overheidsbijdragen van 
TOGS, NOW, TVL en het “zwaar weer” budget van de Gemeente Amsterdam, is dit 
grotendeels gecompenseerd.  
Vanwege de corona-situatie is elke onlineproductie opnieuw apart begroot en gemonitord. 
Toch waren er onverwacht extra kosten voor artiesten vanwege diverse noodzakelijke 
wijzigingen op het allerlaatste moment in enkele onlineproducties. In 2020 is € 2.353 ten 
laste gebracht aan de algemene reserve. 
 
Het saldo van het bestemmingsfonds is ultimo 2020 nihil. 
Het saldo van de bestemmingsreserve is ultimo 2020 nihil. 
Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2020 € 4.390 positief. 
Het totale eigen vermogen is ultimo 2020 € 4.390 positief. 
 
Het is de verwachting dat het eigen vermogen ultimo 2021 ook positief zal zijn.  

Er is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een structurele subsidie toegekend 

voor de jaren 2021 tot en met 2024 ad € 500.000 voor vier jaar. Tevens is door het Fonds 

Podiumkunsten (FPK) voor de jaren 2021 t/m 2024 een subsidie toegekend voor vier jaar ad 

€ 803.120. Totaal zijn de structurele bijdragen daarmee € 1.303.120 voor 2021 t/m 2024. 

Tevens zijn er diverse afspraken over samenwerkingen in de komende kunstenperiode.  

De RvT, het bestuur en de directie is van mening dat de continuïteit is gewaarborgd.  

De stichting blijft echter afhankelijk van subsidiëring. 

 

  



 
20 

 

Reflectie op de balans en de financiële positie op 31 december 2020 
 
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft Stichting Marmoucha voor de jaren 2017 tot en 
met 2020 een structurele subsidie toegekend van € 414.390 inclusief prijsbijstelling. 
 

Structurele subsidie AFK 
2017-2020 

Inclusief 
prijsbijstelling 

2017 € 100.870 

2018 € 102.282 

2019 € 105.146 

2020 € 106.092 

Totaal € 414.390 

 
In 2020 is € 51.067 aan incidentele publieke subsidies toegekend. De incidentele private 
subsidies zijn nihil in 2020 vanwege uitstel van het Simurgh project naar 2021.  
 
 

 2020 2019 

   

Liquiditeit   

Current ratio 1,1 1,1 

Quick ratio 1,1 1,1 

   

Solvabiliteit 93% 89,4% 

   

   

Eigen vermogen € 4.390 € 6.743 

 
Het bestuur en de RvT willen het eigen vermogen de komende jaren vergroten en de 

solvabiliteit verbeteren. Hier is in de herziene bijlage van de meerjarenbegroting 2021-2024 

van het AFK-rekening mee gehouden. 

 
4.2 Eigen inkomsten 
 
In 2020 was het percentage eigen inkomsten 11,5%. Dit is fors lager dan de begrote 44,7%. 
Cumulatief voor de jaren 2017-2020 is het gemiddelde EIQ 35,6% dit is ruim boven de norm 
van 25%. 

 

 
  



 
21 

 

5 Organisatie 
 
 
5.1 Samenstelling Raad van toezicht en directie 
 
Bestuur tot 30 december 2019 

 Hicham Neddaoui (vanaf 25-1-2011 tot 26-3-2019)  voorzitter 

 Kees Bond (vanaf 24-7-2018 tot 30-12-2019)   penningmeester 

 Heshmat Manesh (vanaf 13-1-2017 tot 30-12-2019)  bestuurslid 

 Nadia Adnani (vanaf 24-07-2018 tot 30-12-2019)  bestuurslid 

 Victor Ross (vanaf 18-01-2019 tot 30-12-2019)   bestuurslid 
 
Directie tot 30 december 2019 

 Said Salhi (vanaf 1-1-2005 tot 30-12-2019)   directeur 
 
Raad van Toezicht vanaf 31 december 2019 

 Nadia Adnani (vanaf 31-12-2019)     voorzitter 

 Kees Bond (vanaf 31-12-2019)     penningmeester 

 Victor Ross (vanaf 31-12-2019)     secretaris 

 Heshmat Manesh (vanaf 31-12-2019)    algemeen lid 
 
Directie-bestuur vanaf 31 december 2019 

 Said Salhi (vanaf 31-12-2019)      directeur-bestuurder 
 
Samen met de gewijzigde statuten is per 31-12-2019 een directiereglement opgesteld in 
aanvulling op de statuten.  
 
 
5.2 Code Cultural Governance en Code Culturele Diversiteit  
  
Stichting Marmoucha onderschrijft de principes en de aanbevelingen van de  
Governance Code Cultuur 2014. Stichting Marmoucha wordt sinds eind 2019 bestuurd 
volgens het Raad van Toezicht Model. De RvT van Stichting Marmoucha hanteert een 
gefaseerd rooster van aftreden. 
 
Marmoucha is een relatief kleine organisatie die gemakkelijk transparant te houden is. In de 
RvT zitten geen personen die zelf direct financieel baat zouden kunnen hebben bij de 
activiteiten van Marmoucha. 
 
Code Culturele Diversiteit 
Stichting Marmoucha onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en heeft diversiteitsbeleid 
ontwikkeld voor personeel, publiek, programma en partners. De stichting is een groot 
voorstander van een cultureel divers team in staf, bestuur, stagiaires en vrijwilligers. 
Daarnaast slaagt de stichting er als geen ander in om inhoud te geven aan cultureel divers 
publiek, programma, personeel en partners, conform de Code Culturele Diversiteit.  
Niet alleen met het oog op gelijkheid en gelijke kansen, maar ook omdat diversiteit in sekse, 
leeftijd, geaardheid en etniciteit Marmoucha sterker maakt in het ontwikkelen en presenteren 
van voorstellingen vanuit verschillende belevingswerelden en het bereiken van diverse 
publieksgroepen. 
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5.3 Werkgeverschap en opdrachtgeverschap  
 
Marmoucha onderschrijft de Fair Practice Code en voert een duurzaam, eerlijk en 

transparant beleid met betrekking tot de honorering van artiesten en (inhuur) van 

medewerkers waar ze mee werkt. Marmoucha volgt de bedrijfs-cao van stichting Paradiso 

Amsterdam.  

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met vaste geïndexeerde tarieven. 

Alle artiesten worden conform deze tarieven betaald. Vanuit goed werkgeverschap hecht 

Marmoucha grote waarde aan eerlijke beloning, maar ook voor het borgen van kwaliteit.  

We gaan alleen samenwerkingen aan met opdrachtnemers (‘onderaannemers’) die volgens 

de Fair Practice Code werken. Er zijn afspraken gemaakt over eerlijke 

auteursrechtvergoedingen voor exploitatie-overeenkomsten, op grond van Artikel 25c van de 

Auteurswet. De stichting huurt een turn key kantoorruimte van stichting Paradiso en maakt 

gebruik van alle door de onderverhuurder geregelde zaken inzake de Fair Practice Code. 

Marmoucha heeft er al een aantal jaren blijk van gegeven op grond van een gezonde 

bedrijfsvoering fatsoenlijk te kunnen omgaan met musici en werknemers. Marmoucha is 

eropuit om de positie van met name opkomende musici te verbeteren door kansen en 

opleidingen te bieden en tegelijkertijd optimale inkomstmogelijkheden te genereren.  

 

 
5.4 Wet normering topinkomens (WNT)  
 
De dagelijkse leiding van stichting Marmoucha wordt gevoerd door een bestuurder-directeur. 
Het salaris is onder de WNT-norm. De leden van de Raad van Toezicht nemen onbezoldigd 
zitting in de Raad. Verder zijn er geen overige functionarissen die in dit boekjaar een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in 
eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten 
plaatsvinden. Er zijn in dit boekjaar geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen 
betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
 
 
5.5 Cyberveiligheid en privacy 
 
Marmoucha neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of 
ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Marmoucha werkt via de beveiligde server van 
Paradiso en heeft met Paradiso een verwerkingsovereenkomst met betrekking tot beveiliging 
van gegevens. Bij een beveiligingslek wordt dit gemeld, zoals wettelijk verplicht, bij de 
daarvoor bestemde autoriteiten. Daarnaast neemt Marmoucha binnen de wettelijk 
vastgestelde termijnen contact op met de betrokkenen. 
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6 Overige verslaglegging 
 
 
6.1 kwantitatieve gegevens 
 
Aantal producties 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Nieuwe producties    

Eigen producties 14 8 15 

Coproducties 2 3 1 

Internationale (co)producties 1 1 0 

Totaal 17 12 16 

    

Reprises    

Binnenland 2 0 1 

Buitenland 0 0 2 

Totaal 2 0 3 

    

Generaal Totaal 19 12 19 

 
Aantal uitvoeringen en bezoekers 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

  Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Uitvoeringen         

In Amsterdam 28 3.350 9 12.140 55 18.430 

In de rest van Nederland 28 1.440 1 4.000 29 2.508 

In het buitenland 0 00 2 16.000 2 510 

Totaal 56 4.790 12 32.140 86 21.448 

       

Digitaal* 13 233.270 0 0 0 0 

*De aantallen digitale “bezoekers” komen van facebook, YouTube en Instagram. De aantallen  
van de website van Marmoucha zijn niet meegeteld omdat vaak wordt doorgeschakeld naar YouTube. 

 
Spreiding uitvoering en bezoekers in Amsterdam 

 Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

  Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Uitvoe-
ringen 

Bezoe-
kers 

Spreiding in Amsterdam         

Centrum 1 125 5 3.594 10 1.798 

Nieuw-West* 25 3.110 2 3.922 24 12.500 

Noord 0 0 2 449 0 0 

Oost 0 0 0 0 4 542 

West 2 115 4 1.123 17 3590 

Zuid 0 0 1 2.583 0 0 

Zuidoost 0 0 1 449 0 0 

Totaal 28 3.350 14 12.120 55 18.430 

*inclusief het Sloterpas festival 
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6.2 Stand van zaken onderhoud en MOP (is niet van toepassing) 
 
 
6.3 Vrijkaartenbeleid 
 
Vrijkaarten worden door Marmoucha gebruikt als extra reclame. Er wordt verwacht dat 
diegene die een vrijkaart ontvangt ook promotie doet via e-mail, twitter etc. Ook geeft 
Marmoucha vrijkaarten aan studenten wanneer zij de activiteit promoten op hun school of 
universiteit via posters, flyers en digitale middelen. Vrijwillige medewerkers krijgen voor 
bepaalde evenementen gratis toegang. Vrijkaarten worden ook verstrekt aan de spelende 
artiesten (maximaal 2 per artiest) wanneer deze dit als voorwaarde stellen.  
Dit beleid is aanvullend op het beleid van de zaal of opdrachtgever zelf en de vrijkaarten die 
zij aan derden beschikbaar stellen. Uiteraard alles binnen redelijkheid. 
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7 Kansen en bedreigingen  
 
Marmoucha werkt aan de ontwikkeling van haar sterke punten en zoekt oplossingen voor 
zwakke punten. Met name de professionalisering van de organisatie heeft aandacht.  
Er wordt gewerkt met een mix van vast en tijdelijk personeel om zo flexibel mogelijk te 
kunnen inspelen op veranderingen.  
 
Kansen 
In artistiek-productioneel opzicht profileert Marmoucha zich nog meer als producerende 
instelling met voornamelijk eigen producties met een vaste kern artiesten. Een kans voor 
Stichting Marmoucha is om ook aandacht te besteden aan culturele kruisbestuivingen die de 
grenzen van de MENA-regio voorbijgaan. Marmoucha probeert ook in het buitenland meer 
uitvoeringen te gaan spelen. 
 
Bedreigingen 
Marmoucha blijft afhankelijk van structurele ondersteuning daarom wordt aandacht besteed 
aan het verbeteren van de financierings-mix door het aanvragen van private subsidies en 
sponsoring. Het boeken van voorstellingen en het opnieuw binnenhalen in de zalen van het 
publiek na de Corona periode wordt een uitdaging. 
 
Corona uitbraak 
Er zijn inmiddels verschillende uitvoeringen afgezegd voor 2021. Marmoucha moest net als 
in 2020 ook in 2021 veel plannen aanpassen. Het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn 
op de langere termijn.  
Wel is inmiddels duidelijk dat veel geplande uitvoeringen in 2021 niet kunnen worden 
uitgevoerd, het is op het moment van schrijven van dit stuk bijzonder lastig om een speelplek 
te vinden voor het einde van 2021 of begin 2022. Marmoucha blijft proberen om zoveel 
mogelijk uitvoeringen in te plannen. Het is niet in te schatten wat de kwantitatieve gevolgen 
zijn voor de uitvoeringen en de geplande festivals zowel in Nederland als in het buitenland 
voor 2021. Marmoucha verwacht in 2021 veel minder publieksinkomsten te genereren dan 
begroot, maar er zijn inmiddels ook extra coronabijdragen ontvangen die dit verlies 
compenseren. In de ingesloten herziene begroting 2021 zijn de publieksinkomsten daarom 
niet aangepast.  
 
Er worden begrotingen bijgehouden per productie die constant aangepast worden aan de 
situatie. Via streamingproducties zoals de Online Sessions, Modes of MaQamat en het 
Simurgh project wordt geprobeerd zoveel mogelijk producties te maken. Als blijkt dat het 
aantal producties door de omstandigheden beperkt moet blijven, dan wordt geprobeerd meer 
artiesten in te schakelen bij de uitvoeringen die wel kunnen doorgaan. Hierbij wordt 
geanticipeerd op de mogelijkheid om latere uitvoeringen van de eerder gemaakte grotere 
producties ook in de toekomst met een kleinere bezetting uit te kunnen voeren. 
 
Er is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een structurele subsidie toegekend 
voor de jaren 2021 tot en met 2024 ad € 500.000 voor vier jaar. Tevens is door het Fonds 
Podiumkunsten (FPK) voor de jaren 2021 t/m 2024 een subsidie toegekend voor vier jaar ad 
€ 803.120. Totaal zijn de structurele bijdragen € 1.303.120 voor 2021 t/m 2024. Er is 
gecommuniceerd door het AFK en het FPK dat de bevoorschotting gewoon op schema wordt 
uitgevoerd. Tevens wordt er rekening gehouden met de eventuele gevolgen voor de 
kwantitatieve gegevens bij de eindafrekening. Wel heeft het FPK laten weten dat de 
matchingseis vooralsnog cumulatief behaald moet worden. Er moet in de nieuwe 
kunstenperiode daarom in totaal een bedrag gegenereerd worden ad € 300.000 aan extra 
inkomsten buiten de subsidies van het FPK en het AFK. Het management van Marmoucha 
heeft hier in de herziene meerjarenbegroting 2021-2024 rekening mee gehouden. 
Het bestuur en de Raad van toezicht zijn van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.  
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8 Ondertekening directie en leden Raad van Toezicht 
 
 
 
Amsterdam, 31 mei 2021 
 
 
 
Kees Bond   Said Salhi  
penningmeester   directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Nadia Adnani   Victor Ross  
Voorzitter  secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
Heshmat Manesh 
Algemeen lid 
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Bijlage 1 | Activiteitenoverzicht Marmoucha 2020 
 
 

 
 
 

Eigen producties

Uitvoering Productie Datum Programma Podium Artiest Stadsdeel

0 0 4-4-2020 Cafe Marrakech - Afgelast Podium Mozaiek Thami Harrak en  Taifa Issawia West

0 0 12-4-2020 Classic Voices of the Middle East - Afgelast Paradiso Diverse muzikanten Centrum

0 1 22-4-2020 Marmoucha Collective Sessions conert - Livestream Paradiso Marmoucha Collective (MC) online

0 1 22-5-2020 The Sun Is Shining While The Desert Grooves online MC Feat – Abir El Abed online

0 0 23-5-2020 The Circle Orchestra - Afgelast Tivolivredenburg The Circle Orchestra Utrecht

0 0 24-5-2020 The Circle Orchestra - Afgelast Paradiso The Circle Orchestra Centrum

0 0 28-5-2020 SOUK Festival in het Concertgebouw - Afgelast Concertgebouw diverse muzikanten Centrum

0 0 29-5-2020 SOUK Festival in het Concertgebouw - Afgelast Concertgebouw diverse muzikanten Centrum

0 0 5-6-2020 MC Sessions - 'Nahawand' New Compositions II online MC Feat – Thami Harrak online

0 0 20-6-2020 MC Sessions - 'Marrakech' New Compositions III online MC Feat – Mehdi Nassouli online

0 0 22-6-2020 The New Sound of Ahaddaf Paradiso Ahaddaf en div.muzikanten online
0 0 3-7-2020 MC and 2M Orchestra - 'Makamat' New Compositions IV online MC Feat – 2M Orchestra online

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 1 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 2 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 3 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 4 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 5 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 6 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 7 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 8 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

1 0 4-7-2020 The New Sound of Ahaddaf tijdens Walk The Line show 9 Tivolivredenburg Ahaddaf & diverse muzikanten Utrecht

0 1 5-7-2020 SAMSKARA by Avishai Darash theater Munganga  Avishai & div.muzikanten online

1 0 10-7-2020 The New Sound of Ahaddaf Café Belcampo OBA Ahaddaf & diverse muzikanten West

0 0 11-7-2020 MC Sessions - 'Kartana' New Compositions V online Marmoucha Collective online

1 1 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 0 23-7-2020 Mare Nostrum Feat. Fuensanta Mendes @ Walk The Line Tivolivredenburg MC Feat. Fuensanta Mendes Utrecht

1 1 13-9-2020 Nouba Flamenco - Gnawa Festival Nieuwe Kerk Marmoucha Collective Den Haag

1 0 13-9-2020 Nouba Flamenco - Gnawa Festival Nieuwe Kerk Marmoucha Collective Den Haag

1 1 13-9-2020 Atlantis in Mare Nostrum Paradiso Diverse muzikanten Centrum

1 1 20-9-2020 Mare Nostrum Sloterplas Festival - MC & Fuensanta MendesOsdorp aan de oever MC Feat. Fuensanta Mendes Nieuw-Wst

1 1 10-10-2020 Nouba Flamenco l De Lieve Vrouw Marmoucha Collective Amerfoort

1 0 10-10-2020 Nouba Flamenco - De Lieve Vrouw Marmoucha Collective Amerfoort

1 1 11-10-2020 Matinee Mondiaal - Marmoucha Collective theater Circus Hakim div.muzikanten Ahaddaf&Avishai Haarlem

1 0 11-10-2020 Matinee Mondiaal - Marmoucha Collective theater Circus Hakim diverse muzikanten Rogerio Haarlem

1 1 23-10-2020 Café Marrakesh Podium Mozaiek Marmoucha Orchestra West

0 0 15-11-2020 Nouba Flamenco - Een speciale uitvoering de Nieuwe Liefde Marmoucha Orchestra online

0 0 15-11-2020 Nouba Flamenco - Een speciale uitvoering de Nieuwe Liefde Marmoucha Orchestra online

0 0 15-11-2020 Nouba Flamenco - Een speciale uitvoering de Nieuwe Liefde Marmoucha Orchestra online

0 1 31-12-2020 Modes of MaQamat Studio Pauw Marmoucha Orchestra online

28 11 Totaal

Eigen producties Reprise

Uitv. Prod Datum Programma Podium Artiest Stadsdeel

1 1 4-9-2020 Muziekkaravaan Noord-Afrika - Showman's Fair Alkmaar Showman's Fair AlkmaarMuziekkaravaan Alkmaar

1 0 4-9-2020 Muziekkaravaan Noord-Afrika - Showman's Fair Alkmaar Showman's Fair AlkmaarMuziekkaravaan Alkmaar

1 1 13-9-2020 Muziekkaravaan Noord-Afrika (6+) - Gnawa Festival Het Nationale Theater Muziekkaravaan Den Haag 

1 0 13-9-2020 Muziekkaravaan Noord-Afrika (6+) - Gnawa Festival Het Nationale Theater Muziekkaravaan Den Haag 

4 2 Totaal

Coproducties

Uitv. Prod Datum Programma Podium Artiest Stadsdeel

24 1 20-9-2020 Sloterplas festival 2020 Osdorp diverse artiesten Nieuw-Wst

0 1 14-11-2020 Mohamed Ahaddaf - Dancing Strings Festival in TivolivredenburgTivolivredenburg Ahaddaf online

24 2 Totaal

Internationale coproducties

Uitv. Prod Datum Programma Podium Artiest Stad

0 1 29-6-2020 Mohamed Ahaddaf - Festival International du Luth Marokko Tetouan Mohamed Ahaddaf online

0 1 Totaal

56 16 Generaal totaal


