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A square, spoken
Germaine Kruip
performance
elke zaterdag van 23 november 2015 – 27 maart 2016

Geometry of the Scattering
Germaine Kruip
tentoonstelling
26 november 2015 – 27 maart 2016

Voorwoord
Met gepaste trots presenteren Raad van Toezicht en directie van de Oude Kerk het
jaarverslag van 2016. Opnieuw zijn belangrijke stappen gezet in de bestendiging van
de succesvolle transitie van de Oude Kerk die vanaf 2012 in gang is gezet. De Oude
Kerk staat inmiddels met stip op de culturele kaart van Amsterdam, met als belangrijkste wapenfeit een plaats in het kunstenplan van de stad. In de geschiedenis van de
Oude Kerk is dit voor het eerst. De steun wordt gegeven voor het spraakmakende en
innovatieve programma dat de Oude Kerk realiseert, waarbij erfgoed en hedendaagse
kunst samen gaan. De Oude Kerk is in korte tijd nationaal een van de belangrijkste en
grootste opdrachtgevers voor hedendaagse kunstenaars geworden en levert daarmee
een belangwekkende bijdrage aan de ontwikkeling van hedendaagse kunst in Nederland.
Het jaar begon met een omvangrijke tentoonstelling die werd gemaakt met nieuw werk
van Germaine Kruip: geometry of the scattering. De tentoonstelling werd goed ontvangen
door bezoekers en door de pers. De viewing van de nieuwe video nummer zestien: the
present moment van Guido van der Werve in het hoogkoor deed stof opwaaien. Het
tonen van naakt in de kerk bleek voor velen een stap te ver. Het leverde talrijke spraakmakende momenten op, ook en vooral in de media. Güler Ates gebruikte de Oude Kerk
gedurende een aantal weken als studio. Een nieuwe serie werk ontstond zo voor de
ogen van de bezoeker. Het getoonde werk, foto’s van gesluierde vrouwen, beroerde
opnieuw de publieke opinie. ‘Sluiers horen niet in de kerk’ was een van de reacties in
het gastenboek. Maar ook: ‘wat goed dat jullie dit juist nu tonen!’. Marinus Boezem
sloot het jaar af met een lichtvoetige, maar geenszins lichtzinnige tentoonstelling met
een aantal nieuwe werken speciaal ontwikkeld voor het gotisch kerkgebouw.
Het aan de kaak stellen van ‘misericordia’, dat zoveel betekent als barmhartigheid of
naastenliefde, kreeg in 2016 vorm in een onderzoek dat resulteerde in twee avonden
met sprekers, denkers, schrijvers en kunstenaars die de huidige stand van zaken rondom naastenliefde aan de orde stelden. In een eerste verkenning van het begrip leverde
dit onmiddellijk discussie op. Is naastenliefde nog gemeengoed in een wereld waar
het individu centraal staat? Helpen we niet vooral onszelf door goed te doen? Dit nog
lopende onderzoek naar barmhartigheid blijkt een mooie nieuwe invalshoek, waarin
de ‘software’ van de kerk, haar immateriële betekenis, een gezicht krijgt.

Ontdek de oude kerk
speurtocht
20 februari – 8 maart 2016

Naast deze succesvolle kunstprojecten zijn wij tevens verheugd met het bordje
‘geregistreerd museum’ dat sinds mei op de gevel prijkt. Dit keurmerk toont aan dat
de Oude Kerk haar historische collectie én de museumbezoeker serieus neemt. De
wijze waarop de Oude Kerk zich in de audit presenteerde maakte een uitstekende
indruk. De erkenning als museum opent nieuwe deuren als het gaat om bruiklenen
en samenwerkingen.
Financieel en organisatorisch draait de Oude Kerk goed. 2016 was het eerste onderhoudsjaar na de grote restauratie die in 2013 werd voltooid. Mede via het Besluit
Rijkssubsidies Instandhouding Monumenten wordt de Oude Kerk in staat gesteld
een duurzaam onderhoudsprogramma te realiseren dat voor de komende zes jaar
zorgt voor behoud van dat wat zo zorgvuldig bewaard bleef. Werkzaamheden zijn dit
jaar aangevangen bij de goten en op het dak.
De organisatie trok nieuwe medewerkers aan. Werkten er aanvankelijk vooral
bevlogen generalisten in de Oude Kerk, momenteel telt het team ook een groot aantal
enthousiaste specialisten. De samenwerking met organist Jacob Lekkerkerker werd
uitgebouwd. Sinds dit jaar is hij als curator muziek verantwoordelijk voor het nieuwe
muziekprogramma, waarbij dezelfde filosofie als die in de tentoonstellingen leidend is
wordt gevolgd. De concerten zijn daarom site-specifiek en brengen een hedendaagse
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laag aan in de eeuwenoude akoestiek van de kerk. Curator Lorenzo Benedetti werd
betrokken bij de totstandkoming van de tentoonstelling met Marinus Boezem. Ook
deze samenwerking krijgt naar verwachting een duurzaam vervolg. Het experimentele
educatieprogramma Art-Visit in samenwerking met De Appel Arts Centre gooide hoge
ogen in het voortgezet onderwijs in de regio.

Germaine Kruip over tijd
Germaine Kruip, Samuel Saelemakers en Jaap Guldenmond
artist talk en viewing
26 februari 2016

Al met al bezochten ruim 136.000 mensen de Oude Kerk. Daarvan blijkt een opvallend
groter aantal dan voorheen uit Nederland en Amsterdam afkomstig te zijn. Uit onderzoek bleek dit jaar tevens dat het aandeel mensen tussen de 21-35 jaar maar liefst 21%
is. Het oudste gebouw van de stad trekt daarmee een opvallend jong publiek.
Wij danken al onze beneficienten, sponsoren, donateurs en fondsen voor hun steun
en bijdrage aan het realiseren van de meer dan 29 nu al gedenkwaardige projecten in
2016. Zonder deze steun was het niet gelukt om weer in de hoofden en harten van de
talrijke bezoekers uit binnen- en buitenland terecht te komen.

Rein Kronenberg
voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Oude Kerk te Amsterdam
Jacqueline Grandjean
directeur

Saskia ontbijt 2016
Jan Six, Rembrandt Frerichs, Hermine Deurloo
saskialezing en concert
9 maart 2016
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Come Closer: vier samenkomsten in de schemering
Volle Band, Hans Kuiper, DKN ensemble, Waèl el Allouche, Kees Huges, Valery Vermeulen,
Mehraneh Akashi, Patrick Healy
publieksprogramma
6 en 20 februari & 12 en 26 maart 2016

Nachtelijke dwaling #7
David Helbich
performance
16 april 2016

Festival of Choices
Yulu Gao
presentatie
16 – 19 juni 2016

Nachtelijke dwaling #8
Lotte Geeven en Yeb Wiersma
performance
11 juni 2016
Nummer zestien: The Present Moment
Guido van der Werve
viewing
4 – 8 april 2016

Gesprek met de stad
Boris van der Ham
gesprek
8 juli 2016

jaarverslag 2016
Once in a Lifetime
Nina Folkersma en Joachim Duyndam in gesprek met
Amie Dicke, Folkert de Jong, Job Koelewijn en Sara Bjarland
artist talk
3 juli 2016

Highlights 2016
Once in a lifetime
Lammert Kamphuis, Eline Verbruggen, Lucas de Man, Karsu
artist talk en concert
18 augustus 2016

De Oude Kerk is een religieus monument midden op de Amsterdamse Wallen. De
culturele instelling wil de Oude Kerk als monumentaal erfgoed beheren en behouden
en haar betekenis onderzoeken. Dit doet zij met een actueel programma met
hedendaagse kunst, waarin de nadruk ligt op transhistoriciteit (het overschrijden van
historische grenzen). De geschiedenis, cultuurhistorische waarden en de architectuur
van de Oude Kerk worden beschouwd als een constante. De kunst vormt daarbij het
discontinue aspect dat bevraagt en heroverweegt.
aandacht
De omvangrijke tentoonstellingen worden lovend ontvangen door media, bezoekers,
met een prille internationale aandacht voor de site-specifieke hedendaagse kunst.
Deze is volgens planning en binnen budget gerealiseerd. Directeur Clayde Menso van
het Amsterdams Fonds voor de Kunst noemde tijdens zijn nieuwjaarspeech expliciet
de Oude kerk als lichtend voorbeeld in het Amsterdamse cultuurlandschap. Met een
bezoekersaantal van ca. 135.000 zijn ook dit jaar de beoogde omzetten behaald.
Oude Kerk trad in 2016 voor het eerst toe tot het kunstenplan met een complimenteuze
beoordeling door zowel de commissie beeldende kunst als de commissie erfgoed:
‘De Oude Kerk heeft in de ogen van de commissie een uitgesproken visie op de manier
waarop het oudste historisch monument van de stad tot leven kan worden gebracht
met hedendaagse kunst, zonder het respect en de liefde voor het belangwekkende
historisch erfgoed te verliezen.’

Once in a Lifetime
Curriculum Illusione workshop
workshop
5 juni, 19 juni, 24 juli en 21 augustus 2016

artistieke ontwikkeling
Vanaf de eerste plannen in 2013 tot 2016 groeide de Oude Kerk uit tot een ambitieus
opdrachtgever van internationale kunstenaars voor uitzonderlijke projecten met een
bijzondere relatie tot de unieke locatie. Van radicale ingrepen tot respectvol eerbetoon.
De zeggingskracht van de afgelopen projecten was groot. De programmering voor
2016 was goed uitgewerkt en vloeide logisch voort uit de visie, met zowel aandacht
voor vooraanstaande kunstenaars als ruimte voor experiment. De tentoonstellingen
komen met deskundigheid en met vakmanschap tot stand, ook door de samenwerking
met aansprekende gastcuratoren zoals Lorenzo Benedetti, Krist Gruijthuijsen en
sterke andere partners. De nieuwe programma’s om jong talent een podium te bieden
en een nieuw publiek te betrekken en vast te houden –zoals Come Closer– zijn samenhangend en prikkelend. De Oude Kerk onderscheidt zich dan ook in hoge mate van wat
elders in de stad gebeurt, zowel op het gebied van hedendaagse kunst als op dat van
historisch erfgoed.
transhistorisch
In tentoonstellingen en collectiepresentaties experimenteert de Oude Kerk met
transhistoriciteit. Het combineren van (in dit geval) architectuur en kunst uit
verschillende periodes en culturele contexten is niet nieuw. De urgentie in de Oude
Kerk bestaat er echter uit om de historische, Westerse, traditionele betekenissen
te heroverwegen en zo ruimte te scheppen voor alternatieve perspectieven op zowel
het religieuze monument als op de hedendaagse kunst als nieuwe ijkpunten voor
een collectief geheugen. Tevens stelt ze daarmee traditionele kunsthistorische
categorisaties ter discussie en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en grensoverschrijdende interpretaties van het monument in relatie tot haar context. De
transhistorische lijn wordt doorgetrokken tot buiten de grenzen van de kerkmuren
in samenwerking met gelijkgestemde musea zoals Castrum Peregrini, Museum van
Loon en Museum Frans Hals | De Hallen en in projecten met buurt en omgeving zoals
de performanceserie Nachtelijke Dwalingen.

pagina 9

oude kerk
Hedendaagse kunst en de stad
Het culturele weefsel van Amsterdam werd de afgelopen jaren steeds dunner; door de
huidige wetgeving en hoge huisvestingskosten trokken jonge kunstenaars na Rietveld
of Rijksakademie de stad uit. Een woning vinden is in Amsterdam moeilijk, maar een
studioruimte blijkt bijna onmogelijk. De uittocht van kunstenaars betekent een
verschraling van het kunstklimaat van onze stad. Oude Kerk wil helpen dit tij te keren.
Voorbeeld — Voor het eerst werkte een kunstenaar in de Oude Kerk. De voormalige
kosterswoning op pand nummer 1 bestaat uit een woning en een separate kamer. Deze
kamer heeft toegang tot de Oude Kerk. Gedurende een aantal maanden was dit de
tijdelijke studio van de Israelische kunstenaar Ronit Porat. Zij werkt met archieven en
historisch materiaal, en ze ziet de kerk als een bron van vergeten betekenissen die ze
vervolgens verder onderzocht in het Stadsarchief.
verbinding met de buurt
Oude Kerk wil zich verhouden als een contemplatieve pleisterplaats waar gedachten
en visies gedeeld en besproken kunnen worden en waar niet de tegenstelling, maar
waar juist de verbinding tot stand komt. Als gevolg van de huidige populistische trend
en de daarmee gepaard gaande polarisatie, is de rol van ontmoetingsplaats crucialer
dan ooit. Het gesprek met de bezoeker, de buurtbewoner en de ondernemer op de
wallen vormt een van de inspiratiebronnen voor onze programmering. Met de methode
van context responsive cureren beogen we zowel de kerk en diens cultuurhistorische
waarden, als de roemruchte omgeving van de kerk mee te nemen in het programma.
Voorbeeld — De wallen zijn vanaf 2007 in een proces van verandering. De bedoeling
van de Gemeente Amsterdam is prostitutie en criminaliteit terug te dringen en de
toeristische monocultuur te doorbreken. De Oude Kerk ziet dat hierin een belangrijk
inzicht wordt overgeslagen namelijk: wat is de (historisch bepaalde) culturele identiteit
van de buurt en waar bouwen we naartoe vanuit die identiteit? De Oude Kerk spreekt
in dit kader met bewoners, culturele organisaties in de buurt, de gemeente en het
Amsterdam Museum om een passende visie voor de toekomst te ontwikkelen.
muziek
In een steeds diverser wordende samenleving is de cultuurhistorische betekenis van
een kerk niet meer vanzelfsprekend. Mensen ongeacht leeftijd, religie of culturele
achtergrond herkennen universeel echter wel de spirituele, contemplatieve betekenis
van de kerk. Omdat we iedereen willen kunnen omarmen, zetten we in op deze
allesomvattende betekenis in de vroege ochtenduren met muziek.
De nieuwe muziekserie ‘silence’ was in 2016 na een eerste pilot een onmiddellijk
succes. Jacob Lekkerkerker werd dit jaar benoemd als curator muziek en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle muziek in de Oude Kerk. Daarbij wordt – na wijs
beraad onder muziekprofessionals, kerkgangers en orgelwereld – hedendaagse muziek
als uitgangspunt genomen waarbij ze net als met de kunst in-situ wordt gerealiseerd.
Voorbeeld — In het programma Silence wordt de oudste stilte van Amsterdam
hoorbaar. Om 8 uur wordt het, na het slaan van de kerkklokken, muisstil in de kerk.
Meditatie en contemplatie. Daarna klinkt er muziek in de vorm van een kort concert.
Onze curator muziek, Jacob Lekkerkerker zoekt naar een bijzonder geluid dat aan
de ruimte en akoestiek van de Oude Kerk wordt gevormd. Soms wordt de gehele
kerkruimte met muziek gevuld, dan weer klinkt een subtiele klank vanuit een duistere
nis van het gebouw.
museum
Sinds mei 2016 is de Oude Kerk een officieel erkend museum volgens het Museumregister. Na het overleggen van beleids- en veiligheidsplannen op het gebied van
erfgoed, collectie, beheer en behoud en een bezoek van de auditcommissie werd de
Oude Kerk met lof toegelaten tot dit landelijke register.
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De architectuur en de historische collectie vormt de hardware van de Oude Kerk. De
gesprekken, artistieke reflecties op waarden van toen en nu, kun je beschouwen als
de software. In dat licht werd in 2016 het project Misericordia opgestart met steun
van The Art Of Impact. Het gaf invulling aan het begrip ‘museum van de toekomst’,
waar uitwisseling en gesprek even belangrijk zijn als conserveren en presenteren.
De wijze waarop de Oude Kerk dit doet is bottom-up.
Voorbeeld — De Oude Kerk speelt al eeuwenlang een centrale rol binnen de armenzorg, maar wat kunnen we leren van deze erfenis? Wat is de actuele betekenis van
het idee van barmhartigheid en wat verstaan andere religies en culturen onder
naastenliefde? Zeven reporters gingen op pad, en vroegen de’gewone man’ naar de
betekenis van barmhartigheid. Zo ging schrijver en journalist Jeroen Smit bijvoorbeeld
naar de Zuid-As. Daar vroeg hij aan voorbijgangers – veelal bankiers en advocaten
– naar hun manier van naastenliefde geven. Wat bleek? Men wilde wel, maar kon het
niet. Vanwege de druk op het werk en de eisen van de bedrijven voor wie ze werken.
Kunstenaarsduo Tina Cakeline ontwikkelde een performance gebaseerd op deze
spagaat die werd opgevoerd in het hoogkoor.
erfgoed
Het onderhoud van het gebouw verloopt volgens planning en prognose, de bijdrage via
Besluit Rijkssubsidie Instandhouding Monumenten wordt hierbij ingezet. Vanaf dit
jaar ontvangt de Oude Kerk gedurende zes jaar BRIM, welke 50% van de subsidiabele
onderhoudskosten dekt.
orgel
De restauratie van het hoofdorgel van de Oude Kerk is in volle gang, zoals op de voet
te volgen is via de vlog door de orgelmakers van Reil. Het orgel is sinds 1870 alleen op
delen onderhouden, wat de huidige restauratie extra bijzonder maakt. Tijdens het
bezoek van de Vrienden van de Oude Kerk in september aan orgelmakerij Reil in
Heerden, ruikt en voelt men de geschiedenis. Bijvoorbeeld wanneer je met je vingers
glijdt langs de pijpen die normaal gesproken hoog in het front (de voorkant) van het
orgel staan. Duizenden kleine bobbeltjes en putjes als gevolg van gasverwarming in
de Oude Kerk. Je gaat terugdenken: verwarming in de Oude Kerk… Maar dan zie je het
effect van de gasdampen. Een vulkanisch gebied. Het orgel speelde bovendien erg
zwaar en de fysiotherapeut was voor de organisten nooit ver weg. Nu blijkt dat de
verbinding tussen toetsen en pijpwerk uit onlogische bochten bestond en in de loop
van de tijd niet altijd was hersteld met beste materiaal. De technici van Reil zien vele
manieren om dat te verbeteren.
educatie
Met oog op educatie hanteert de Oude Kerk een geïntegreerde aanpak die wordt
vervuld door een divers publiek te bereiken, actief te betrekken, te inspireren en uit
te dagen, met de intentie om nieuwsgierigheid, dialoog, kritiek en zelfreflectie te
stimuleren, binnen én buiten haar muren.
Onder de naam ART-ViSiT boden de Oude Kerk en de Appel arts centre gedurende
twee jaar (2015, 2016) gezamenlijk educatieve activiteiten voor het onderwijs aan.
ART-ViSiT is gespecialiseerd in kunsteducatie gericht op hedendaagse kunst. Voor
het voortgezet onderwijs kent ART-ViSiT een onderscheidend en gelaagd aanbod
voor VMBO en Havo en VWO. De programma’s worden allen aangeboden inclusief
voorbereidende en afsluitende lessen voor op school. Scholen kunnen tegen
gereduceerd tarief een combinatiebezoek aan beide instellingen, de Oude Kerk en
de Appel arts centre, brengen. Bovendien kunnen VMBOgroepen ook het ‘Kunst:
dat ben ik!’-pakket afnemen indien zij daar belangstelling voor hebben.
Kunst: dat ben ik! (VMBO, alle niveaus) De leerlingen krijgen naast een kennismaking
met de instelling en de tentoonstelling de kans om met een beeldend kunstenaar aan
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de slag te gaan. Tijdens een 2,5 uur durend bezoek aan één van de twee instellingen
zien en ervaren leerlingen hoe beeldende kunstenaars werken. Ze worden geïnspireerd
om daarna onder begeleiding van een beeldend kunstenaar zelf aan de slag te gaan en
een werk te maken wat aansluiting heeft bij het thema van de op dat moment lopende
tentoonstelling. Kunst: dat ben ik! is bedoeld om leerlingen op een positieve en zinvolle
wijze bekend te maken met erfgoed; in dit geval hedendaagse kunst, en op deze wijze
een bijdrage in de culturele ontwikkeling van leerlingen te bieden. Doelgroep: alle
niveaus VMBO

Once in a Lifetime
Danielle van Ark, Amie Dicke, Job Koelewijn,
Muntean/Rosenblum, Michaël Borremans,
Stan Brakhage, Folkert de Jong, Yehudit Sasportas
tentoonstelling
12 mei – 28 augustus 2016

Once in a Lifetime wandelgesprekken
Maarten Doorman, Diederiek van Loo, Stephan Sanders, Daan Roovers,
Lammert Kamphuis, Jacqueline Grandjean, Adelheid Roossen, Boris
van der Ham, Abdelkader Benali, Marjo van Bergen, Leoni van de Water,
Funda Müjde, Karin Amatmoekrim, Jasper Krabbé, Nina Folkersma
gesprek
14 mei – 27 augustus 2016

publiek
Vanaf 2013 wil de Oude Kerk haar binding met het publiek verdiepen door een aantal
‘communities’ mee te nemen in de ontwikkeling van haar programma’s. Hierdoor wil
de Oude Kerk haar functie in de samenleving versterken. Veel (internationale) bezoekers
komen af op de gotische kerk en sommigen op de site-specifieke installaties. De
relatie met de buitenlandse en zogenaamde erfgoedbezoeker is evident en wordt
bestendigd in een permanent aanbod van (onder andere) geluidswandelingen en
(meertalige) historische informatie.
In de ontwikkeling van haar programma’s streeft de Oude Kerk naar het bereiken van
steeds nieuwe publieksgroepen, die de kerk in potentie vaker willen bezoeken. Het
bereiken van nieuwe publieksgroepen doet zij onder meer door samenwerkingen aan
te gaan met andere organisaties en instituten zoals in 2016 onder andere met het
Amsterdam Museum, Humanistisch Verbond, Eye filmmuseum en het Veem Theater.
Uit het publieksonderzoek van een stagiaire van de Reinwardt academie is gebleken
dat de Oude Kerk een jong publiek heeft. De grootste bezoekersgroep valt in de
categorie 25-35 jarigen, waarop de groep bezoekers onder de 20 jaar volgt.
open deuren
De Oudekerkgemeente is voornemens om haar religieuze activiteiten breder onder
het voetlicht te brengen. Daartoe wil zij op zondag en woensdagavond de Oude Kerk
voor iedereen gratis toegankelijk openstellen. Dit stuitte op problemen met de
veiligheid van erfgoed, collectie en kunst. In een aantal gesprekken is overleg gevoerd
over hoe de tegengestelde belangen op een goede manier te verenigen.
Tenslotte is voor beide partijen een goede oplossing gevonden in het inzetten van
extra beveiliging. Oude Kerk neemt haar verantwoordelijkheid op zondagochtend en
woensdagavond als het gaat om veiligheid en publiekstoegang. Er wordt een religieuze
dienst beoogt, geen kunst of cultuur. De oudekerkgemeente vergoedt de Oude Kerk
voor de extra uren beveiliging. Een en ander is vastgelegd in een overeenkomst.
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Once in a Lifetime – In Memoriam
Xandra Schutte, Nelleke Noordervliet
gesprek
25 augustus 2016
Once in a Lifetime – Life is Short
John Akomfrah, Sara Bjarland, Jesper Just, Mohau Modisakeng,
Muntean/Rosenblum, Laure Prouvost
finissage en filmvertoningen
27 augustus 2016

Silence #1
Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga met studenten ensemble
Amsterdams Conservatorium
concert
4 november 2016

Güler Ates
tentoonstelling
16 september – 16 oktober 2016

Nachtelijke dwaling #9:
Rory Pilgrim en Susie Green
performance
1 oktober 2016

Misericordia #1
Not For Sale, Amsterdam Underground, Luca Hillen,
Jasper Klapwijk, Mohamed Ajouaou, Mirjam Vossen,
Manolis Tsipos, Kellie Liket, Rosaliene Israel, Jeroen
Smit, Arif Kornweitz, Lada Hrsak
performanceavond
28 oktober 2016

N8 Museumnacht 2016
David Helbich, Salva Sanchis
performance
5 november 2016

Stofpluizen
Pavel van Houten
presentatie
10 – 15 november 2016

jaarverslag 2016
Met dank aan:
Marinus Boezem
tentoonstelling
23 november 2016 – 30 april 2017

gilden
Het Filantropisch Gilde is tot stand gekomen als het eerste Gildegenootschap met
als deelnemers 7 fondsen: Fonds Sluyterman van Loon, Ars Donandi, RCOAK, Iona
Stichting, Protestantse Diaconie, St. Woonzaam, Fundatie Santheuvel van Slobbe.
Jaarlijks wordt per deelnemer een bedrag van €1.000,- gedoneerd ten behoeve van
de programmering.
subsidiegevers (in willekeurige volgorde)
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, Bank Giro Loterij Fonds, Fonds
21, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Ammodo,
The Art of Impact, Ars Donandi, Fundatie van de Santheuvel, Sobbe, Iona Stichting,
Protestanste Kerk en Diaconie Amsterdam, Stichting RCOAK, Van Den Weghe,
Zabawas, De Heeren Bouwmeester, BNG Cultuurfonds, KunstenIsraël, de Israëlische
Ambassade, Stichting Vrienden van de Oude Kerk.

Le Musée Imaginaire
Jean-Hubert Martin
lezing
25 november 2016

The Absence of Work
Aber Preis, Beatrice Balcou & Yuki Okumura
performances
24 – 27 november 2016
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oude kerk
directeur en curator
Jacqueline Grandjean
financiën en personeel
Helen van der Burg
publiek en gebouw
Mirjam Jalving

Oude Kerk
Oudekerksplein 23
Amsterdam
020 625 8284
oudekerk.nl

Misericordia #2
Not for Sale, Amsterdam Underground, Luca Hillen Amal Alhaag, Em’kal Eyongakpa, Jessa van der
Vaart, Cathalijne Smulders, Tina Cake Line, Manolis Tsipos, Natalia Domínguez Rangel,
Mirjam Vossen, Lina Issa, Merve Bedir en Be Another Lab, Flavia Dzodan, Lada Hrsak
performanceavond
10 december 2016

jaarverslag 2016
Tekst: Jacqueline Grandjean, Emma van
Wolferen / Ontwerp: studio Hendriksen

projectcoördinator en productie
Fleur van Muiswinkel
fondsenwerving
Rieke Righolt
marketing en communicatie
Emma van Wolferen
curator muziek
Jacob Lekkerkerker
beheer en behoud
Piet Musters
Michiel Vaartjes
Koen Laros
Ian de Ruiter
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