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We were strangers once but neighbours now
We have never met but are close somehow
We were carrying a load now it’s lighter than ever
We came here separately but will leave together
We are different and the same, we are many and one
We come to accept, the many, the some
We look forward, we move, we arrive, we bring
We dance, we drink, we taste, we sing
And here and now and in one place
Each different person, each distinct face
From here, from there from near from far
We come to Roots, as we are.
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Amsterdam Roots Festival 2020
Roots goes digital

1. Inleiding
Het belangrijkste evenement dat Amsterdam Roots jaarlijks organiseert is normaliter het
Amsterdam Roots Festival, dat dit jaar plaats zou vinden in de laatste week van juni.
Daarnaast worden gedurende het jaar verschillende activiteiten ondernomen onder de
noemer ‘Roots 365’. Zoals voor iedereen was 2020 echter ook voor Amsterdam Roots verre
van een normaal jaar.
Wegens de corona pandemie heeft de stichting de plannen sterk moeten wijzigen. Het
Amsterdam Roots Festival kon niet op de gebruikelijke manier doorgaan en is vervangen
door een geheel digitaal festival: Roots goes digital. Daarnaast kon het grootste deel van de
Roots 365 programmering niet plaatsvinden. In dit verslag leest u allereerst over deze
annulering en de omschakeling naar online activiteiten. Daarna zullen Roots goes digital en
de Roots 365 activiteiten worden besproken.
Amsterdam Roots Festival stond gepland van 23 t/m 28 juni 2020, met op 28 juni de grote
festivaldag Roots Open Air in het Oosterpark. Half maart 2020 werd echter duidelijk dat het
festival als gevolg van de Covid-19 pandemie niet zou kunnen plaatsvinden in de
oorspronkelijk geplande vorm. De financiële risico’s werden elke dag groter en tegelijkertijd
kon festival niet het diverse en sterke programma bieden waar Amsterdam Roots voor staat.
De kracht van het programma van Roots Open Air is immers een weloverwogen combinatie
van verschillende disciplines en de mix van internationaal en lokaal/nationaal aanbod. In
samenspraak met de betrokken subsidiënten heeft Amsterdam Roots daarom een
alternatief online festivalprogramma kunnen ontwikkelen: Roots goes digital.
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2. Amsterdam Roots Festival 2020
Na de annulering zijn de alternatieve scenario’s voor het festival onderzocht en is gekozen
om een digitaal festivalprogramma aan te bieden. Hierbij is gewerkt vanuit de reeds
bestaande indoor festivalprogramma’s in o.a. Bimhuis, Pakhuis de Zwijger en
Compagnietheater. Uiteraard was het niet mogelijk om het gehele programma dat gepland
stond te transformeren naar online programma’s, maar er is een selectie gemaakt die de
kern van Amsterdam Roots Festival goed representeert. Zo ontstond in samenwerking met
het Compagnietheater, Pakhuis de Zwijger, De Meervaart, Bimhuis, Lovelee, Native Moons,
The New Originals, Sites of Memory en de curatoren Maaike van Langen, Helena Morais e
Casto en Najah Aouaki een digitaal festivalprogramma. Een programma dat varieert van
verdiepende gesprekken, live muziek, circus en verhalen, tot een theatrale urban dance
performance.
Roots goes digital
Van 25 t/m 28 juni 2020 presenteerde Amsterdam Roots voor het eerst in bijna 40 jaar een
geheel digitaal festival, waarbij elke avond een of twee programma’s gelivestreamd werden
vanuit verschillende theaters en zalen in Amsterdam. De openingsavond in het
Compagnietheater kon zelfs al bijgewoond worden door een beperkt publiek. In deze online
festivaleditie werd speciale aandacht geschonken aan het thema ‘Third Culture Kids’:
mensen die opgroeien tussen twee of meer culturen. Aan de hand van van performances,
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muziek, verhalen, theater, poëzie en gesprekken zocht Amsterdam Roots samen met
sprekers en denkers, artiesten en publiek naar nieuwe definities van roots en identiteit. Het
programma bestond uit zes volledige programma’s, aangevuld met playlists en korte video’s
van bij Roots betrokken artiesten. Alle programmaonderdelen werden gestreamd via de
Amsterdam Roots website en Facebook Live.
Productie
De productie van deze programma’s was als gevolg van de Corona maatregelen ingewikkeld
en tijdrovend. De situatie was voor iedereen nieuw en er was nog veel onduidelijkheid over
de te hanteren maatregelen. Dit bracht veel vertraging en onzekerheid met zich mee. Een
voorbeeld was het concert in Bimhuis: omdat er onduidelijkheid was over de RIVM
richtlijnen voor zangers, kon deze pas een week voor het festival definitief bevestigd
worden. Het team heeft hier veel van geleerd in flexibiliteit en door de samenwerking met
alle partners konden de programma’s desondanks gerealiseerd worden.
Streaming
In overleg met de theaters is onderzocht hoe met beperkte middelen (theaters zijn immers
geen professionele opnamestudio's) de programma’s zo goed mogelijk opgenomen en
uitgezonden konden worden. Bimhuis, Compagnietheater en Pakhuis de De Zwijger zijn zeer
ervaren met het opnemen en streamen van hun programmering, maar de programma’s in
De Meervaart en Lovelee vergden meer voorbereiding. Door de expertise van de
verschillende partners te combineren, konden we de diversiteit van de locaties, die ieder
ook hun eigen achterban hebben, behouden. De live streaming werd via Facebook Live
opgezet, gekoppeld aan de website en was na afloop van het festival terug te kijken via
Youtube, Facebook en de website van Amsterdam Roots.
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3. Toelichting Programma
THIRD CULTURE KIDS
‘panelgesprek en poëzie over switchen en meshen, opgroeien en functioneren in
verschillende culturen met de daarbij behorende sociale codes’
De opening van het Amsterdam Roots Festival vond plaats in het Compagnietheater met een
programma over en door Third Culture Kids; opgegroeid met zowel de cultuur van
(groot)ouders als de sociale codes en regels uit hun directe leefomgeving. Voelen zij zich
ontworteld of juist vrij? Is daarin plaats voor een eigen identiteit? Spreken Third Culture Kids
de taal van de toekomst in onze globaliserende wereld? En welke rol spelen kunst en cultuur
hierin? Onder leiding van Andrew Makkinga spraken de panelleden over het schakelen
tussen verschillende culturen; de keuze om voor jezelf te beginnen, om je te onttrekken aan
de overheersende normen, het omgaan met onwetendheid, het streven naar nuances en
dialoog en de hoop op een gedeelde toekomst in Amsterdam / Nederland, waarin iedereen
in zijn kracht staat. De gesprekken werden aangevuld met spoken word performances van
Babeth Fonchie.
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On- & offline openingsprogramma met Amsterdamse wethouder van cultuur Touria
Meliani, Andrew Makkinga, Pete Wu, Samya Hafsaoui, Raul Balai, Kemo Camara, Remco
Dongor, Ashlee Janelle Danso en Babeth Fonchie.

SITES OF MEMORY: FUTURE FOR THE PAST
‘paneldiscussie, spoken word, muziek en dans over de de rol van geschiedenis en kunst in het
formuleren van een visie voor de toekomst’
Als onderdeel van de serie ‘Amsterdam Vertelt’ presenteerde Amsterdam Roots Festival in
Pakhuis de Zwijger een programma, gelieerd aan de nieuwe voorstelling Future for the Past
van de Sites of Memory Stichting. Future for the Past is een internationale uitwisseling
tussen kunstenaars uit Zuid-Afrika en Nederland over het gedeelde koloniale erfgoed.
Kunstenaars en historici uit beide landen bespreken de rol van geschiedenis en kunst om
inzicht te geven in het verleden en een visie voor de toekomst. Deze theatervoorstelling zou
tijdens Amsterdam Roots Festival te zien zijn, maar werd vanwege Covid-19 verplaatst naar
oktober. In Pakhuis de Zwijger werden gesprekken gevoerd op basis van de denkwereld van
de makers van Future for the Past, alsmede korte previews van de voorstelling getoond.
Welke rol spelen geschiedenis en kunst in de transformatie van historical distancing naar
social solidarity? Ook de huidige Black Lives Matter beweging kan hier niet los van worden
gezien. Later in het jaar hebben de theatervoorstellingen alsnog plaats kunnen vinden, zie
Roots 365 pagina 19.
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Programma met Jennifer Tosch, Katy Streek, Mirte Hartland, Jörgen Gario, Jomecia
Oosterwolde, Jay Pather, Nancy Jouwe, Toni Stuart en Raul Balai.

CONJUNTO PAPA UPA
‘muzikanten die moeiteloos schakelen en experimenteren met muziekstijlen ’
Het Bimhuis is al vele jaren een partner van het festival en biedt een geschikt podium voor
muzikanten die experimenteren op het grensgebied van jazz, traditionele muziek en andere
muziekstromen. De band Conjunto Papa Upa zou oorspronkelijk een concert geven op het
grote muziekpodium in het Oosterpark dit jaar, maar werd nu live gestreamd vanuit het
Bimhuis. Conjunto Papa Upa is het muzikale geesteskind van de Amsterdamse Venezolaan
Alex Figueira, een Third Culture Kid bij uitstek, die met zijn sarcastische teksten de huidige
politieke situatie in Venezuela becommentarieert. Moeiteloos werden de geluiden die
voortkomen uit de lange geschiedenis van Afro-Caribische cultuur uit Latijns Amerika gemixt
met surf, psychedelica en funk. De muziek was op het randje van vintage en futuristisch en
nodigde vooral ook uit om thuis de dansvloer op te gaan.
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ROOTS & STORIES
‘Storytelling, spoken word en performances over roots & identiteit’
Amsterdam Roots vroeg een aantal jonge theatermakers met verschillende achtergronden
naar hun persoonlijke verhaal over opgroeien binnen verschillende culturen. Met muziek- en
theaterelementen vertelden zij het verhaal over hun Third Culture ervaring, onbegrensd in
vorm en inhoud. Robin Block speelde fragmenten uit zijn solovoorstelling Samudra, waarin
hij storytelling met muziek, spoken word en de Indonesische krijgskunst pencak silat mixte.
Verhalenverteller Luana Ferreira is opgegroeid in de muzikale smeltkroes Rio De Janeiro
waar zij omringd werd door verschillende culturen. Ze laat zich inspireren door de vele
verhalen van haar voorouders en de verschillende culturen die generatie na generatie
werden toegevoegd aan haar familie. Elk verhaal is op de een of andere manier verbonden
aan haar eigen geschiedenis en gaat over roots, keuzes, integratie en vrijheid. Adnan en
Ayoub, ook wel bekend van de theatervoorstelling Trauma's van Nora, lieten op liefdevolle,
humoristische en doeltreffende wijze zien hoe het is om op te groeien onder invloed van
Nederlandse én Marokkaanse sociale codes. Tijdens hun performance bij Amsterdam Roots
deelden ze het podium met de getalenteerde spoken word artiesten Rihab en Zakaria.
Programma met Robin Block, Luana Ferreira, Adnan en Ayoub, Zakaria, Rihab.
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NATIVE MOONS + WICKED JAZZ SOUNDS AFTERPARTY
‘Nieuwe performances vol improvisatie, battle en theater geïnspireerd door rituelen, trends
en roots’
Ook dit jaar was het urban danscollectief Native Moons (bestaande uit Sarada Sarita,
Yordana Rodriguez en Kim Tawjoeram) onderdeel van Amsterdam Roots Festival. Het
uitgebreide programma dat ze hadden samengesteld voor het Urban Eclipse podium in het
Oosterpark brachten ze in een geconcentreerde vorm naar de online dansvloer. In de digitale
editie presenteerden ze een nieuwe performance vol improvisatie, battle en theater in hun
vertrouwde club: Lovelee. De dansers werden uitgedaagd door middel van storytelling van
allround artiest OTION, DJ Lucas Benjamin en Gianna Tam op percussie. Afkomst lijkt geen
rol te spelen bij de community die Native Moons om zich heen verzameld heeft; de dansers
laten zich met hetzelfde gemak door trends, roots en rituelen van overal ter wereld
inspireren. De boodschap van deze editie draaide om verbinding, dualiteit, law of attraction
en het bevrijden van emoties. Daarnaast was het voor het collectief belangrijk om de
boodschap van schoonheid en noodzaak van kunst in deze onzekere, bizarre tijd bij de
mensen thuis te brengen.
Afsluiter van het programma en daarmee ook het hele festival was een opzwepende
afterparty van Wicked Jazz Sounds met de dansers van het Native Moons collective.
Programma met Lucas Benjamin, Otion (Guillermo Blinker), Gianna Tam, Gino Jagessar,
Lars de Vos, Yordana Rodriguez, Sarada Sarita, Kim Tawjoeram, Leroy Rey en Berenice van
Leer.
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CIRCUS ZOOM-WORKSHOP MET DAVID MUPANDA
‘thuis je eerste circusworkshop volgen’
Circus optredens en workshops zijn inmiddels al drie jaar een vaste waarde bij het
Amsterdam Roots Festival. Circus
is net als muziek een kunstvorm
die voor iedereen toegankelijk is
en publiek van alle achtergronden
en leeftijden raakt.
Daarom besloten wij een online
circusworkshop op te zetten.
Ouders en kinderen konden op die
manier thuis hun kunsten oefenen
onder leiding van de zeer ervaren
acrobaat en circusdocent David
Mupanda. De workshop werd erg
enthousiast ontvangen door de deelnemende kinderen én ouders.
HOME CONCERTS
‘Roots concertjes vanuit de huiskamer ’
Amsterdam Roots heeft een aantal artiesten die dit jaar op het festival zouden spelen
gevraagd om muziek op te nemen in een intieme setting. Prachtige, kleine concerten vanuit
de eigen omgeving met een persoonlijke boodschap speciaal voor het publiek van
Amsterdam Roots.
EL KHAT Eyal El Wahab groeide op in Tel Aviv, Israël maar zijn roots liggen in Jemen. Onlangs dook
hij in zijn familiegeschiedenis en liet zich inspireren door de eeuwenoude Jemenitische
volksliedjes. In het mini-concertje voor Amsterdam Roots goes digital speelde hij een akoestisch
nummer op zijn zelfgebouwde instrument.
MUNDUS QUARTET De muziek van Mundus Quartet combineert traditionele modale muziek
afkomstig uit Klein Azië, Middellandse Zee en Balkan met Makam en Sufi muziek, afkomstig van de
Silk Road. Voor Roots speelden ze een prachtig Koerdisch Perzisch slaapliedje.
SIBUSILE XABA De muziek van de man met Zulu blues, zo wordt de Zuid-Afrikaanse muziekstijl
‘maskandi’ ook wel omschreven. En deze Zulu blues-ziel sijpelt uit alle poriën van Sibusile Xaba.
We hopen hem volgend jaar wel naar Nederland te kunnen halen. Speciaal voor de Roots Home
Concerts speelde hij een ontroerend nummer en met een bijzondere boodschap voor het publiek
van Amsterdam Roots.
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REZA MIRJALALI Reza Mirjalali leerde op jonge leeftijd van zijn vader, Maestro Shahram Mirjalali,
om het Perzische snaarinstrument tar te spelen. Sinds zijn opleiding op Codarts Rotterdam, bleef
hij in Nederland wonen. Zijn wens is om met zijn muziek een brug te slaan tussen Oost en West.
THE MYSTIFIERS The Mystifiers is een Amsterdams orkest dat zoals ze zelf zeggen ‘muziek maakt
voor de 21e eeuw’. Een collectief van amateurmusici, professionele musici,
conservatoriumstudenten en beeldend kunstenaars. Slow Down Amsterdam geeft de kijker een
unieke kans om de stad te ervaren vanuit het perspectief van de Mystifiers.

TNO SOUNDSYSTEM PLAYLISTS
The New Originals (TNO Soundsystem) zouden als nieuwe curatoren verbonden aan
Amsterdam Roots het Super Nova podium in het Oosterpark programmeren. Nu dit niet
mogelijk was, hebben zij voor deze digitale editie een aantal playlists samengesteld op
Spotify. Diverse artiesten die eigenlijk op het festival zouden spelen, onder wie Pantonepapi,
Sokarekta, Retronezer, Yung Chale en Zoë Janice, nemen de mensen mee in de muziek die
hen beïnvloedt en inspireert.
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4. Positionering en publieksbereik
Amsterdam Roots staat voor een zeer toegankelijk, divers en multidisciplinair festival met
uitdagende en vernieuwende programmering in het teken van roots en identiteit. Om deze
kernwaarden ook tijdens Roots goes digital te bewaken, hebben we ervoor gekozen om het
festival zo divers mogelijk te programmeren en tegelijkertijd toegankelijk te maken voor een
breed publiek.
Vanwege de totaal andere opzet van het festival en de korte voorbereidingstijd, is ervoor
gekozen om Roots goes digital voornamelijk via de socials, nieuwsbrieven, free publicity en
niche marketing te promoten. Daarnaast werden artiesten, partners en like-minded
organisaties ingezet om specifieke programma’s onder de aandacht te brengen.
Juist door de lage drempel tot bezoek (men hoeft geen kaartje te kopen of het huis uit te
gaan), is het een uitdaging om publiek daadwerkelijk de live streaming van de programma’s
te laten bijwonen. Waar men normaal in een kaartje heeft geïnvesteerd of afgesproken heeft
met vrienden om ergens naartoe te gaan, is er minder druk om ook daadwerkelijk ‘te gaan’
bij een online programma dat vanuit huis gevolgd kan worden. Om desondanks zoveel
mogelijk mensen te bereiken, is het programma zo samengesteld dat elke voorstelling een
samenwerking was van verschillende partners met een eigen achterban. Naast inhoudelijke
partners als Native Moons, Sites of Memory, Wicked Jazz Sounds en programmamakers van
Pakhuis de Zwijger en Compagnietheater, hebben de zalen (De Meervaart, Lovelee, Bimhuis,
Pakhuis de Zwijger, Compagnietheater) meegewerkt aan de promotie. Ook de artiesten, die
voor deze online editie allemaal uit Nederland kwamen, werden hier actief bij betrokken. Zo
maakten zij korte introductiefilmpjes en activeerden hun eigen achterban.
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Behalve de Roots Home Concerts en TNO Playlists werden de festivalprogramma’s live
gestreamd via Facebook, met een koppeling naar de website. De keuze voor Facebook is
gemaakt op basis van de goede mogelijkheden voor live chats, interactie met het publiek en
het opgebouwde bereik van Amsterdam Roots op dit kanaal. Door de website te embedden
kon het programma ook live bekeken worden door publiek dat geen Facebook account
heeft.

Bovenstaande diagram toont het aantal mensen die de posts van Amsterdam Roots van de
livestreams hebben gezien in hun newsfeed op Facebook, met het concert van Conjunto
Papa Upa als uitschieter met bijna 10K views. Gemiddeld werden er per bericht op
Instagram 300 mensen bereikt.
In het overzicht hieronder staat het totaal aantal live views van de verschillende
programmaonderdelen via de kanalen van Amsterdam Roots zelf. Het tweede diagram toont
de extra views via cross-sharing van de partnerorganisaties. Dit laat zien dat de meeste
bezoekers de programma’s van Amsterdam Roots hebben gevolgd. Helaas was het niet
mogelijk voor Bimhuis en de Meervaart om de programma’s via hun eigen kanalen te
streamen. In totaal had Roots goes digital ruim 13.300 live views.
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Engagement en reacties
De impact en betrokkenheid van het publiek bij een online evenement verschilt erg van een
fysieke, offline voorstelling. Het is daarom ook moeilijker om de reacties en impact van het
programma op het publiek te meten. Een graadmeter die hiervoor gebruikt kan worden zijn
de reacties op de livestreams en berichten op social media. Het meest voorkomend zijn likes,
shares en reacties op berichten. De grafiek hieronder toont de Facebook engagement van
het publiek op de live streams op de pagina van Amsterdam Roots en een voorbeeld van de
Conjunto Papa Upa livestream waar deze interacties uit bestaan.
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Vormgeving en website
De vormgever van Amsterdam Roots, Michiel Schuurman, maakte voor Roots Goes Digital
een aangepaste festivalcampagne. De focus lag daarbij op het creëren van een
overkoepelende, herkenbare en aansprekende vormgeving met de bewoording ‘Roots Goes
Digital’ in een duidelijke pixelige look om de switch naar een online programmering onder
de aandacht te brengen. In het beeld zijn duidelijke elementen verweven die verwijzen naar
een digitale omgeving, zoals het bekende pijltje en handje (dat verschijnt wanneer je met
een muis over een link of knop navigeert) en het zoom-vergrootglas.
Extra aandacht ging naar de vormgeving van de eigen posts op social media, omdat dit voor
het online programma een van de belangrijkste marketingtools was. Zo werd een
zogenoemde ‘creator package’ ontwikkeld, waar de social media medewerker alle posts
gemakkelijk in de Roots Goes Digital vormgeving kon gieten. Daarnaast zijn er van het
campagnebeeld enkele A2 posters gedrukt.
De website werd naast de social media de belangrijkste plek voor bezoekers om informatie
over het programma te vinden en de livestreams te bekijken. De functie was zodanig anders
dan voorgaande jaren, dat een groot deel van de website opnieuw werd ingericht om dit
mogelijk te maken en goed toegankelijk te maken.

Free publicity
Het festival wordt normaal gesproken opgenomen in diverse festival- en cultuuragenda’s,
waarvan slechts een aantal relevant bleef voor deze online editie. Uiteraard namen alle
partners het programma op in hun mailings en op de website. Daarnaast hebben
verschillende like minded organisaties, zoals bijvoorbeeld De Gasten, Nowhere, Free Voices
en One world hun achterban op de hoogte te gebracht van onze programma’s.

5. Participatie
Alle programma’s werden live gestreamed via Facebook, waarbij een live chat functie actief
was. Tijdens elke streaming was één van de Roots marketingmedewerkers actief als online
moderator om de interactie tussen bezoekers en met de artiesten/sprekers te stimuleren,
maar ook om indien nodig in te grijpen. Dit laatste bleek gelukkig niet nodig. Het werd
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duidelijk dat elk programma zijn eigen dynamiek had wat betreft de mate van interactie met
het publiek.
Podiumkunsten (muziek, dans en theater)
Bij de podiumkunst-programma’s is de mate van interactie uiteraard beperkt mogelijk. Er
waren veel enthousiaste reacties van de kijkers thuis, maar het was niet mogelijk om directe
vragen aan de artiesten te stellen - zowel om inhoudelijke overwegingen als om technische
redenen.
Een selectie uit de reacties op Facebook:
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Contextprogramma’s
Bij de programma's in het CompagnieTheater en Pakhuis de Zwijger, die overwegend uit
debat bestonden, werd het publiek uitgenodigd om via de chat vragen te stellen. Het bleek
ingewikkeld om het publiek thuis werkelijk te laten participeren in een online debat. Een
volgende keer zal de moderator daar explicieter werk van moeten maken. Ook technisch
gezien zullen we dit bij een volgende editie anders inrichten, waardoor het beter in het
programma geïntegreerd wordt. In het CompagnieTheater konden we 30 bezoekers
plaatsen, dat rechtstreeks aangesproken kon worden en zich dus ook meer mengde in het
gesprek. Dit leverde meteen een levendige sfeer op, hoewel het toch net wat minder
uitbundig was dan andere jaren door de afstandelijke opstelling en het geringe aantal
bezoekers.
Circusworkshop
Bij de ouder-kind circusworkshop was vooraf duidelijk dat het publiek gevraagd werd actief
mee te doen. Tijdens de workshop wist circusartiest David Mupanda de deelnemers dan ook
te motiveren thuis mee te doen en leerden de kinderen hun eerste circustrucjes.

6. Roots 365
Ook van Roots 365, de activiteiten die Amsterdam Roots gedurende het jaar organiseert,
konden veel evenementen niet plaatsvinden.
Sites of Memory
‘Interactieve audiovisuele wandeling over de gedeelde koloniale geschiedenis van Nederland
en Zuid Afrika’
De voorstellingen van Sites of Memory vallen normaal tijdens het festival. In 2020 was dit,
zoals boven omschreven, niet mogelijk. Naast het programma in Pakhuis de Zwijger tijdens
de festivalweek is Sites of Memory verder gegaan met de ontwikkeling van de voorstelling in
een coronaproof versie. Hierdoor kon dit project, in aangepaste versie, toch nog
plaatsvinden van 2 t/m 11 oktober 2020. Kunstenaars uit Nederland en Zuid-Afrika
vertaalden hun visie over de gedeelde koloniale geschiedenis in zang, poëzie, dans,
beeldende kunst en theater. Om de groepsgrootte te beperken, is een audiovisuele tour
ontwikkeld, waarin bezoekers in kleine groepjes een wandeling maakt door de stad. Tijdens
deze wandeling worden live optredens afgewisseld met 360 graden video’s en
audiofragmenten uit beide landen, die de bezoeker op een tablet kon volgen.
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Programma met Jennifer Tosch, Katy Streek, Toni Giselle Stuart, Jörgen Gario, Jomecia
Oosterwold, Luke de Kock, Raul Balai, Jarrett Erasmus, Alejita Silva, PACT+, Jazzart Dance
Theatre en Poetry Circle Nowhere.
Roots @ BIMHUIS
In aanloop naar het festival stonden enkele concerten in samenwerking met het BIMHUIS op
de agenda, zoals Shabaka & The Ancestors en 3MA ft. Ballaké Sissoka, Driss el Maloumi &
Rajery. Deze zijn allen geannuleerd, maar de intentie is om een deel van deze concerten op
een later tijdstip in 2021 alsnog plaats te laten vinden.
Yellow Brick Road
Yellow Brick Road is een tweejaarlijks minifestival dat in samenwerking met Stichting
Nowhere en alle talentonwikkelingspartners in en rondom dit pand is opgezet. Het
multidisciplinaire programma bestaat uit korte presentaties van nieuwe projecten,
voortkomend uit de diverse lopende programma’s en talentenpools van de betrokken
talentontwikkelaars, en heeft als doel jong talent zichtbaar te maken en podium te bieden.
Na annulering van de voorjaarseditie was de doelstelling in het najaar wel nog een editie
plaats te laten vinden. Met de aanscherping van de maatregelen medio oktober, bleek ook
dit niet mogelijk. Er is besloten de volgende editie eind mei 2021 plaats te laten vinden.
Boventoon
Boventoon is de samenwerking tussen Amsterdam Roots en Stichting De Vrolijkheid met als
doel muzikanten uit de AZCs een podium, publiek en ontwikkelmogelijkheden te bieden.
Ook deze samenwerking is in 2020 wegens de corona maatregelen stilgelegd. De ambitie is
om deze activiteiten in voorjaar 2021 weer te hervatten.
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7. Organisatie
Amsterdam Roots is een stichting met als statutaire doelstelling het organiseren en
bevorderen van culturele en aanverwante activiteiten vooral gericht op actieve en passieve
participatie van bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele achtergronden. Het
presenteren van kwalitatief hoogstaande programma's staat hierbij voorop, maar is
verbonden met het streven naar brede publieksparticipatie. Amsterdam Roots Festival is de
hoofdactiviteit, maar de doelstelling wordt verder uitgedragen door middel van diverse
producties en evenementen gedurende het jaar.
Bestuur en personeel
De stichting volgt de Governance Code Cultuur. Amsterdam Roots heeft een bestuur op
afstand. Het bestuur bestond in 2020 uit vijf betrokken professionals met diverse
werkervaring, kennis, netwerk en culturele achtergrond Zij hebben kennis van zaken en
affiniteit met de missie en visie van Amsterdam Roots. Het bestuur komt meerdere malen
per jaar samen, keurt relevante beleidsstukken goed en is een belangrijke sparringspartner
voor de algemeen directeur. De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.
De stichting wordt sinds 2017 geleid door algemeen directeur Danka van Dodewaard. De
organisatie bestaat uit medewerkers met verschillende culturele achtergronden. In aanloop
naar het festival wordt het team normaal sterk uitgebreid. Dit was in 2020 reeds in gang
gezet (met diverse medewerkers voor productie, publiciteit en programmering), maar
wegens de annulering hebben veel medewerkers eerder moeten stoppen met hun
werkzaamheden. Het online festival is georganiseerd met een kleiner team dan gebruikelijk
en zonder de vele vrijwilligers die normaal tijdens de festivalweek aansluiten. Het totaal
aantal FTE van Amsterdam Roots is om die reden dit jaar uitgekomen op 2,38 FTE. Hiervan is
het grootste deel als freelancer aan het festival verbonden (1,25 FTE), alleen de directeur is
als werknemer in dienst van de stichting (0,8 FTE). Tot slot zijn er enkele stagiaires en
werkervaringsplekken (0,11 FTE) en is een deel van het werk verricht door extern
ingehuurde krachten (0,22 FTE). De organisatie streeft naar een duurzaam personeelsbeleid,
waarin medewerkers worden begeleid, zich kunnen ontwikkelen en voldoende uitdaging
krijgen. Het team bestaat normaliter uit een combinatie van professionals, junior posities,
stagiaires en vrijwilligers, verdeeld over de afdelingen programmering, marketing &
communicatie, participatie, productie (waaronder vrijwilligerscoördinatie), development
(waaronder ook bedrijfsvoering en fondsenwerving vallen) en financiën. Wegens de
coronacrisis moesten de stageplekken vroegtijdig worden beëindigd omdat er te weinig
mogelijkheden voor begeleiding waren.
Zowel voor bestuur als de organisatie worden de Code Culturele Diversiteit gevolgd.
Diversiteit zit in het DNA van de organisatie verankerd. Amsterdam Roots heeft haar
diversiteitsvisie en -beleid ontwikkeld sinds de oprichting, 38 jaar geleden, toen er al met
artiesten, promotors en organisaties met diverse culturele achtergronden werd
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samengewerkt. Het programma, haar publiek en de partners van Amsterdam Roots vinden
dus hun bestaansrecht in het zeer cultureel diverse beleid dat de organisatie naleeft. Ook de
samenstelling van het personeel en bestuur is als gevolg van de artistieke en beleidsmatige
visie van de organisatie altijd een mix geweest van verschillende culturen. Op dit vlak zal
Amsterdam Roots de komende edities weer nieuwe stappen zetten en in de nieuwe
kunstenplanperiode zal zowel het podiumkunsten- als het contextprogramma grotendeels
samengesteld worden door programmeurs met een cultureel diverse achtergrond.
Daarnaast staat Amsterdam Roots helemaal achter het volgen van de Fair Practice Code. Zo
worden artiesten minimaal volgens de Sena norm betaald en heeft de organisatie een
inhaalslag gemaakt om de beloning van het personeel beter in verhouding tot de
werkzaamheden te stellen.
Amsterdam Roots werkt met een privacybeleid, opgesteld binnen de wettelijke kaders van
de A.V.G.: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. Stadsfunctie partners en stakeholders
Amsterdam Roots ziet het als een belangrijke taak om aan Amsterdammers van allerlei
achtergronden positieve culturele ervaringen mee te geven en met elkaar in contact te
brengen. Hoewel dit in 2020 op een andere manier moest dan normaal, is Amsterdam Roots
ook dit jaar de samenwerking aangegaan met veel lokale partners om zo een breed publiek
te kunnen bereiken.
De partners waar Amsterdam Roots hiervoor heeft samengewerkt zijn Stichting Nowhere,
Poetry Circle Nowhere, Pakhuis De Zwijger, Bimhuis, De Meervaart, CompagnieTheater,
Lovelee, Sites of Memory, The New Originals, Native Moons en Wicked Jazz Sounds.
Naast de partners zijn het publiek, de fondsen (zowel publiek als privaat), de gemeente, pers
en media, en andere festivals belangrijke stakeholders. In een normaal jaar is zowel de lijst
van partners en stakeholders beduidend langer. Door een buitenfestival te organiseren ben
je met veel meer partijen in contact, ben je afhankelijker van meer partners en moet je je als
festival verhouden tot een groter aanbod aan overige activiteiten. Dit jaar viel dit
grotendeels weg en moesten we voor de aandacht van het publiek vooral concurreren met
Netflix en TV.

9. Financiën
Half maart 2020 werd duidelijk dat het festival als gevolg van de Covid-19 pandemie niet
zou kunnen plaatsvinden in de oorspronkelijk geplande vorm. Amsterdam Roots onderzocht
de mogelijkheid om een deel van het programma staande te houden en tegelijkertijd de
financiële risico’s te beheersen. Dit leidde tot de conclusie dat, om verantwoord te blijven
ondernemen, het noodzakelijk was de festivaldag in het Oosterpark (Roots Open Air) zo
spoedig mogelijk te annuleren. Hierdoor konden grote investeringen voor een evenement
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dat een zeer kleine kans op doorgang had, worden vermeden. In samenspraak met o.a. AFK
en FPK heeft Amsterdam Roots daarom half april 2020 besloten het openluchtfestival Roots
Open Air in het Oosterpark te annuleren. Uiteindelijk bleek in diezelfde week dat ook van
overheidswege alle evenementen geannuleerd werden voor de periode tot en met juli
2020. Hierna waren Amsterdam Roots en de betrokken partners genoodzaakt ook de
geplande indoor evenementen af te gelasten. Dankzij de coulance van AFK en FPK was
Amsterdam Roots in staat om de bestaande samenwerkingen naar behoren af te kunnen
ronden en de reeds gemaakte en vaste kosten van de organisatie te dekken
Omdat Amsterdam Roots grote uitgaven aan faciliteiten in het park heeft kunnen
voorkomen en door de aanvullende bijdragen van het VSB Fonds en ZOZ Fonds, was er
budget om een alternatief festivalprogramma te ontwikkelen: Roots goes digital. De
verhouding tussen inkomsten uit subsidies en fondsenbijdragen enerzijds en eigen
inkomsten uit recette, overige publieksinkomsten, partnerbijdragen en sponsoring
anderzijds, lagen dit jaar door deze ontwikkelingen anders dan normaal. Een groot deel van
het Amsterdam Roots Festival is bij een normale editie gratis toegankelijk. Dit is een
bewuste keuze om hiermee de drempel tot bezoek laag te houden en bezoekers uit alle
sociaal-economische achtergronden bij het festival te kunnen verwelkomen. De eigen
inkomsten van Amsterdam Roots komen normaliter echter van de horeca- en markt
inkomsten, advertenties in het programmaboekje en samenwerkingen met
partnerorganisaties, welke met een online programma alle niet mogelijk waren. Aangezien
toegankelijkheid één van de kernwaarden van Amsterdam Roots is en door de pandemie in
zeer korte tijd een nieuw programma is samengesteld en gepromoot, is besloten geen
betaaldrempel op te werpen voor de online bezoekers. Wel is er de mogelijkheid geboden
voor vrijwillige donaties. Bij het programma in het Compagnie Theater kon uiteindelijk een
kleine hoeveelheid publiek aanwezig zijn. Hiervoor zijn enkele kaarten verkocht.
Toelichting jaarrekening
De activiteiten en financiën van 2020 wijken als gevolg van de corona pandemie sterk af van
voorgaande jaren en van de voor 2020 begrote uitgaven en inkomsten volgens de
meerjarenbegroting 2017-2020.
BATEN
De totale inkomsten over 2020 bedragen met € 190.465 47,2% van de inkomsten in 2019 en
52,9% van de begroting. De gerealiseerde inkomsten zijn wegens het bijna geheel wegvallen
van fysiek publiek, sponsormogelijkheden en activiteiten i.s.m. partners grotendeels
afkomstig uit subsidies en fondsen bijdragen.
Publiek: hoewel er veel online publiek is bereikt, is in lijn met de uitgangspunten van de
organisatie en wegens de zeer unieke situatie, gekozen om het online programma vrij
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toegankelijk te maken en geen betaalmuur op te trekken. Hierdoor zijn de
publieksinkomsten, recettes, horeca, merchandise e.d. bijna geheel weggevallen.
Sponsoring: Amsterdam Roots heeft normaal met het grote, diverse publieksbereik tijdens
Roots Open Air diverse sponsormogelijkheden in het park, waaronder met name met
horecapartners. Dit was dit jaar niet mogelijk.
Partners: Amsterdam Roots heeft afgelopen jaren veel activiteiten gedurende het jaar
georganiseerd (Roots 365), waarin werd samengewerkt met vaste partners, zoals Stichting
Nowhere en Stichting De Vrolijkheid. Wegens het uitblijven van deze activiteiten, vielen ook
de partnerbijdragen hiervoor weg.
De gerealiseerde inkomsten zijn grotendeels fondsenbijdragen. Wegens de inflatiecorrectie
is € 9.139 meer ontvangen aan Kunstenplanbijdrage van het AFK dan in het meerjarenplan
voor dit jaar begroot. Dit is € 1.420 meer dan in 2019. De bijdrage van het FPK in het kader
van de tweejarige festivalregeling is gelijk gebleven.
Tot slot heeft Amsterdam Roots van het ZOZ Fonds en VSB Fonds bijdragen ontvangen van
totaal € 17.500 om een online programma op te zetten. In afgelopen jaren en volgens de
meerjarenbegroting waren de geschatte incidentele subsidies en bijdragen beduidend
hoger, maar dit was wegens het wegvallen van het grootste deel van de activiteiten niet
mogelijk.
BEHEERSLASTEN
De beheerslasten personeel zijn € 8.803 lager dan 2019. Ze zijn daarmee wel en ruim €
10.000 hoger dan begroot. De betaling voor directie, productie en financiële zaken zijn in
voorgaande jaren naar boven bijgesteld op basis van de uitbreiding van de activiteiten
tijdens dit Kunstenplan. Amsterdam Roots is sterk gegroeid en om te voldoen aan de Fair
Practice zijn de personeelskosten mee gestegen. Een groot deel van deze beheerslasten liep,
ondanks annuleren van het festival, in 2020 door. Veel voorbereidende werkzaamheden
worden al ruim vooraf gestart en de omschakeling naar een alternatief festival kost veel tijd
en energie. In de personeelskosten is een bijdrage van € 11.732 vanuit de NOW-regeling
(1&2) verrekend.
Beheerslasten materieel is beduidend lager dan begroot en in 2019 gerealiseerd (€ 12.090
t.o.v. € 42.000 cq. € 47.335). Dit betreft:
-

Het wegvallen van alle horecakosten van Roots Open Air, welke onder deze post
werden gerekend. Dit bedraagt respectievelijk € 21.000 en € 24.129 aan niet
gemaakte kosten (waar in een normaal jaar echter ook horeca inkomsten tegenover
staan).
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Amsterdam Roots had een annuleringsverzekering die een deel van de reeds
gemaakte kosten voor Roots Open Air heeft vergoed. Deze bijdrage van € 7.792 is
verrekend met de beheerslasten.
De huurlasten vielen beduidend lager uit dan in 2019 (€ 4.642 vs. € 8.955).
Amsterdam Roots zou eind 2020 of begin 2021 uit het kantoor in Nowhere moeten
in verband met verbouwingswerkzaamheden. Gezien de Covid-situatie is gekozen
deze huur al per 01-07-2020 op te zeggen. Er is vanaf begin 2021 een nieuwe
kantoorruimte beschikbaar.
Er gingen haast geen showcase- en netwerkevenementen door, er waren geen
educatie evenementen en er was een kleiner team werkzaam (grotendeels vanuit
huis). Alle hiermee gerelateerde (kantoor)kosten vielen daardoor lager uit.

ACTIVITEITENLASTEN
De totale activiteitenlasten zijn als gevolg van het meer kleinschalige, online festival dat dit
jaar plaatsvond veel lager dan in voorgaande jaren. In totaal zijn de kosten € 51.905, t.o.v. €
254.000 begroot en € 270.389 in het voorgaande jaar.
De activiteitenlasten personeel zijn in totaal € 9.370, € 9.920 lager dan in 2019. Dit is een
direct gevolg van het wegvallen van alle Roots 365 activiteiten. De gemaakte kosten
betreffen met name de personeelskosten voor de curatoren. Juist dit werk was al
grotendeels gedaan voordat de corona pandemie startte en zijn in verband met de originele
plannen voor 2020 hoger dan in het voorgaande jaar. In de meerjarenbegroting waren deze
kosten bij de specifieke onderdelen van de activiteitenlasten materieel begroot, waardoor
deze post op € 0,- stond.
Activiteitenlasten materieel is zoals genoemd slechts een fractie van de normale kosten.
Met name het wegvallen van de opbouwkosten van het festivalterrein en alle
programmering van Roots Open Air maken een groot verschil. Veel programma’s waren nog
niet volledig bevestigd en zijn om die reden kosteloos geannuleerd. Voor de bevestigde acts
is, in samenspraak met de sector en betrokken fondsen, besloten de Nederlandse acts 50%
van de originele fee uit te betalen en buitenlandse acts 25%. In totaal is er daarnaast €
18.420 aan aanvullende activiteitenlasten materieel voor de nieuwe, online festival
programma's.
BALANS
Het saldo uit gewone bedrijfsvoering bedraagt € 52.016. Dit bedrag bestaat grotendeels uit
bestemmingsreserves die worden opgenomen om programma’s die in 2020 niet plaats
konden vinden door te schuiven naar 2021 en voor enkele investeringen om Amsterdam
Roots efficiënter te maken. Hiermee kan de slagkracht en het publieksbereik van de
organisatie in komende jaren verder groeien. Tot slot is er een bestemmingsreserve van €
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20.000 om in 2021 maatregelen te kunnen nemen om de activiteiten coronaproof te maken,
zoals extra meubilair, sneltesten en/of een ticketingsysteem.
Aan de algemene reserve is een bedrag van € 5.216 toegevoegd. Daarmee is de algemene
reserve c.q. het totaal eigen vermogen per 31-12-2020 € 30.242.
Onder de materiële vaste activa valt de post van € 598 voor de aanschaf van een laptop in
2018 ad € 1.465. Hierop is € 293 afgeschreven (op basis van afschrijving over 5 jaar).
De vorderingen staan op een totaal van € 30.988. Dit betreft:
-

Debiteuren € 5.964
Subsidieverstrekkers € 19.250 (namelijk: AMVJ Fonds € 9.250, Fonds ZOZ € 10.000)
Terug te ontvangen omzetbelasting € 3.376 en overige vorderingen € 2.398 , te
weten UWV (NOW 1&2).

De liquide middelen bestaan uit het saldo op de ING rekening van € 74.048, € 13 op de
spaarrekening en het kasgeld à € 1.934. In totaal komt deze post op € 75.995.
De kortlopende schulden zijn totaal € 30.539. Dit betreft: schulden aan leveranciers (€
4.637), belastingen & premies 4e kwartaal 2020 (€ 1.064), reservering vakantiegeld (€
1.243) en overige schulden € 23.595 (overlopende balansposten).
Liquiditeit: 3,5 – wijkt niet af, behoeft geen toelichting. Solvabiliteit: 28% - wijkt niet af,
behoeft geen toelichting
PERCENTAGE EIGEN INKOMSTEN
Begroot was een percentage eigen inkomsten van 46% (€ 165.000 ten opzichte van totale
inkomsten van € 360.000). Gerealiseerd is een percentage eigen inkomsten van 9,5% (€
18.201 ten opzichte van totale inkomsten van € 190.465). De begrote doelstelling is
derhalve niet gerealiseerd. Dit was het gevolg van de uitzonderlijke situatie door
tussenkomst van de corona pandemie. Hierdoor is de verhouding van de bijdrage van het
AFK sterk verschoven. De verwachting is dat dit een eenmalige situatie is en de eigen
inkomsten van Amsterdam Roots in komende jaren weer terug groeien naar de verhouding
van de voorgaande jaren.

10. Risicoanalyse
Amsterdam Roots ziet de volgende punten als grootste successen en leerpunten van het
festival:
Successen
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Festival in Corona tijd: Amsterdam Roots heeft een festival georganiseerd in een
periode waarin het culturele leven voor een groot deel stillag. Dit heeft veel positieve
reacties uit onze achterban en collega’s in het veld opgeleverd.
Programmering: We zijn tevreden met het resultaat van het ‘Roots goes digital’
festivalprogramma. In een zeer korte periode hebben we een gevarieerd,
vernieuwend programma neergezet, waarbij we Nederlandse artiesten de kans
hebben gegeven zich voor een nationaal en internationaal publiek online te
presenteren. Daarnaast was er veel ruimte in het programma om thema’s te
bespreken die niet alleen aansluiten op de missie van Amsterdam Roots, maar ook
zeer actueel waren.
Pionieren: Een online festival vergt een andere manier van programmeren en
produceren. Waar we normaal overwegend bestaande acts en programma’s op het
podium brengen, heeft Amsterdam Roots voor deze editie 4 van de 6 avondvullende
programma’s zelf samengesteld en van a tot z geproduceerd.
Team: Met een klein, maar zeer gedreven en professioneel team is Amsterdam
Roots er in geslaagd vanuit een thuiswerksituatie een relatief ingewikkeld online
festival neer te zetten.
Publiek: Amsterdam Roots heeft met Roots goes digital een groot, deels
internationaal, publiek weten te bereiken.
Young Roots: De eerste stappen in het opzetten van het Young Roots
participatieproject zijn gezet. Vlak voor Corona is begonnen met het werven van
jongeren, die dit platform willen helpen vormgeven. Enthousiaste reacties geven aan
dat er zeker draagvlak is voor dit initiatief.
Nieuwe samenwerkingen: Amsterdam Roots heeft deze festivaleditie veel nieuwe
partners aangetrokken. Een van de redenen hiervoor was dat we theaters nodig
hadden om online programma’s te kunnen presenteren. Door met verschillende
podia te werken, kon ook de achterban van de verschillende theaters meegenomen
worden in de promotie.

Leerpunten
- Communicatie: Door de grote onzekerheid die in het voorjaar speelde, is de
marketing dit jaar pas laat op gang gekomen. Het is echter van groot belang
informatie naar pers en publiek zo snel mogelijk uit te zetten. Voor de komende
editie wordt onderzocht of de website beter ingericht kan worden en minder
afhankelijk is van de nieuwe campagne en details van het festivalprogramma. Eind
2020/begin 2021 worden zowel de huisstijl als de website vernieuwd voor een betere
basis voor de communicatie.
- Taakverdeling: Met name het schrijven van teksten en het benaderen van de pers
neemt veel tijd en aandacht van het team in beslag. Volgende editie zal er een
specifieke publiciteitsmedewerker en/of een tekstschrijver aan worden getrokken,
die zich puur op de persberichten, website en het benaderen van de pers richt.
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Efficiëntie: Het is tijdrovender om met nieuwe partners te werken dan voort te
bouwen op bestaande samenwerkingen. Vanwege de omstandigheden was het dit
jaar niet anders en heeft het ook veel positieve input geleverd, maar vanuit
productioneel oogpunt is het van belang voor de continuïteit en efficiëntie om waar
mogelijk een langdurige relatie met bestaande partners op te bouwen.
Digitaal: Het livestreamen van de programma’s was, net als voor velen, geheel nieuw
voor Amsterdam Roots en eiste daardoor veel voorbereiding en last minute bijsturen.
Voor een volgende digitale editie is het belangrijk om productie vanaf het begin te
betrekken bij het samenstellen van de programma’s om de productionele en
technische haalbaarheid in de gaten te houden en het productieproces tijdig te
starten.

11. Activiteiten
Third Culture Kids
25 juni 2020 / 20.30 -21.30 - Compagnietheater

Debat

Sites Of Memory
26 juni 2020 / 20.30 -21.30 - Pakhuis de Zwijger

Debat & performances

David Mupanda
27 juni 2020 / 14.00 - 15.30 - Zoom

Circusworkshop
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Roots & Stories
27 juni 2020 / 20.30 - 21.30 - De Meervaart

Storytelling & muziek

Conjunto Papa Upa
27 juni 2020 / 22.00 - 23.30 - Bimhuis

Concert

Native Moons
28 juni 2020 / 21.00 - 21.45 - Lovelee

Urban Dance performance

Wicked Jazz Sounds
28 juni 2020 / 22.00 - 23.30 - Lovelee

DJ set met live performances

Roots home concerts
25 juni -28 juni 2020

Mini-concert

TNO Soundsystem Playlist
25 juni -28 juni 2020

Playlists

Sites of Memory: Future for the Past
2 oktober - 11 oktober 2020

Audiovisuele theatrale wandeling
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12. Colofon
AMSTERDAM ROOTS TEAM 2020
Algemeen & Artistiek Directeur Danka van Dodewaard
Curator Circus Programma Maaike van Langen
Curatoren Urban Dance Programma Kim Tawjoeram, Yordana Rodriguez, Sarada Sarita
Keilman
Curatoren Context Programma Najah Aouaki & Helena Morais E Castro Ermida
Curatoren Urban Music Programma Eben Badu & Premnath Sokartara
Productie Saskia Groot
Assistent productie & promotie Nehry Eyndhoven
Promotie & Participatie Norma Schiphof
Online Marketing Ivana Zakova
Development Saskia Groot
Ontwerp Michiel Schuurman
Website Thomas Gesthuizen
Financiële administratie Masja Austen
BESTUUR
Voorzitter Bernice Feller-Thijm
Penningmeester Mudi Allah Rakha
Bestuurslid Marrije Prins
Bestuurslid Sarriel Taus
Bestuurslid Brahim El Moussaoui
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