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nieuwe koers. Om het gechargeerd 
te zeggen: het lachcabaret werd de 
deur gewezen, Dood Paard werd, 
voor het eerst in Flevoland, welkom 
geheten. Inmiddels kan Corrosia 
trots zijn op een continu aanbod 
van gezichtsbepalende exponenten 
en verrassende nieuwkomers uit 
het progressieve theatercircuit. De 
omslag gold ook de beeldende kunst. 
Waar de tentoonstellingen voorheen 
vooral waren gericht op het 
presenteren van lokale kunstenaars 
en Corrosia als CBK een provinci-
ale opdracht vervulde, exposeert 
Corrosia nu kunstenaars die landelijk 
een rol spelen en is er elk jaar een 
presentatie van net afgestudeerde 
talenten. Corrosia werkt met een 
beperkt programmeringsbudget 
en kan daarom in verhouding tot 
vergelijkbare organisaties in de 
andere grote steden van Nederland 
weinig laten zien. Maar wat het laat 
zien, heeft kwaliteit en is van belang 
in het discours in de kunst. Hiermee 
heeft Corrosia een helder beleid 

neergezet, dat zich bovendien blijft 
ontwikkelen. Dat presentatie van 
kunst en sociale ontmoeting meer 
hand in hand moeten gaan, wordt 
steeds duidelijker. Als verbindings-
kantoor plaatst Corrosia kunst mid-
denin de samenleving, stimuleert 
het samenwerking en synergie in de 
stad en deelt het zijn artistieke en 
productionele knowhow. Corrosia 
is volwassen geworden, een mooi 
moment voor de voorzitter van het 
bestuur om de hamer door te geven. 

Corrosia is enig in zijn soort in Almere 
en Flevoland, maar heeft inmiddels 
ook landelijke uitstraling: met name 
op het gebied van theater is Corrosia 
een van de weinigen die nog bijzon-
der, risicovol durft te programmeren 
en daarvoor publiek weet te vinden. 
Dat trekt aandacht van kunstenaars 
en fondsen, met in 2014 hernieuwde 
steun van het landelijke Fonds 
Podiumkunsten en voor het eerst een 
bijdrage van Stichting Doen. Het wel-
slagen van Corrosia Stad was zonder 

Voorwoord
Daadkrachtig en veerkrachtig. 
Dat is Corrosia ten voeten uit, 
en zeker in 2014. Op 15 januari 
van dat jaar opende Corrosia 
Stad zijn deuren voor publiek en 
vanaf dat moment heeft Almere 
er een gloednieuw, goed geolied 
kunstencentrum bij. Een huis 
voor beeldende kunst, thea-
ter, film én ontmoeting, in het 
culturele en politieke hart van 
de stad. Corrosia Stad is geen 
noodvoorziening nu het pand in 
Haven wordt verbouwd, maar 
een volwaardige locatie die een 
nieuw publiek trekt en samen-
werking met andere partners 
teweegbrengt. Op deze prestatie, 
geleverd met een klein vast team 
en binnen de begroting, is het 
bestuur bijzonder trots. Ook is het 
erg blij met het blijk van vertrou-
wen dat de gemeente Corrosia in 
2014 gaf: een eerder aangekon-
digde bezuiniging werd uitgesteld 
naar 2017, waardoor Corrosia zijn 
grootstedelijke functie voorlopig 
kan behouden. 

Met een nieuwe stek in Stad en een 
verbouwing in Haven is 2014 hét jaar 
om de balans op te maken van zeven 
jaar Corrosia ‘nieuwe stijl’. Een 
periode waarin de programmering 
gewaagder, actueler, nationaler 
en jonger is geworden en hiervoor 
publiek is opgebouwd op twee zeer 
uiteenlopende plekken in Almere. 
Een periode ook waarin cultureel 
centrum Corrosia is omgevormd tot 
een veelzijdige projectorganisatie. 
In 2008 begon directeur Ronald 
Venrooy met het uitzetten van zijn 

Dood Paard - Botox Angels
foto Sanne Peper
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de genereuze steun van de gemeente 
en van BonteHond en Suburbia, die 
hun repetitieruimte ter beschikking 
stelden voor de omvorming naar 
theaterzaal, overigens überhaupt 
niet mogelijk geweest. 

Ondanks alle positieve ontwikke-
lingen maakt het bestuur zich ook 
serieus zorgen: Corrosia’s bestaan 
hangt aan een zijden draad. De 
gemeentelijke bezuinigingen van de 
afgelopen jaren hebben de organisa-
tie en het directe programmabudget 
tot een absoluut minimum gebracht. 
Althans: als de stad zijn inwoners 
een avontuurlijk vlakkevloertheater 
en een avontuurlijke presentatiein-
stelling wil bieden en Corrosia aan-
spraak wil kunnen blijven maken op 
additionele financiering van derden. 
De programmering is continu, maar 
uiterst minimaal, met in 2014 drie 
grote exposities en gemiddeld twee 
theatervoorstellingen per week, 
naast film op donderdag. De pro-
jectorganisatie heeft een te kleine 
vaste kern en kan niet cao-conform 
werken, een situatie die Corrosia, en 
ongetwijfeld met ons ook de gemeen-
te, onverantwoord vindt. Om een 
langetermijnperspectief te kunnen 
ontwikkelen en het kunstklimaat in 

Almere te kunnen blijven voeden, 
heeft Corrosia formele erkenning 
nodig, een gezonde financiële 
basis. Daarvoor is in 2014 op ver-
schillende manieren vurig gepleit. 
Een oplossing is er nog niet, en de 
uitgestelde bezuiniging is niet van 
de baan. Maar gelukkig is Corrosia 
met de gemeente in gesprek over 
zijn voortbestaan en belang voor 
de stad. Wanneer de oplevering 
van het nieuwe gebouw in Haven 
gaat plaatsvinden, is halverwege 
2015 nog niet duidelijk. Hopelijk 
komt ook daarin op korte termijn 
verandering, want deze onzeker-
heid heeft eveneens zijn weerslag 
op de verdere ontwikkeling van 
Corrosia Stad.

Geniet van al het moois in dit 
jaarverslag. Corrosia is niet voor 
één gat te vangen.

Tonny Triezenberg, 
voorzitter bestuur Corrosia
tot 19 januari 2015

Harry Dijksma
voorzitter bestuur Corrosia
per 19 januari 2015

Almere, juni 2015

Artistiek beleid
Corrosia’s artistieke beleid heeft in 
2014 een belangrijke ontwikkeling 
doorgemaakt. De visie op pro-
grammeren is aangescherpt. Voor 
Corrosia, dat wordt opgemerkt als 
het enige avontuurlijke eigentijdse 
kunstencentrum van Almere en 
Flevoland, is het tonen van kunst 
even belangrijk als het creëren 
van een culturele community. 
Corrosia is niet alleen een plek voor 
presentatie, maar ook een plek voor 
ontmoeting.  

Onafhankelijk, kritisch en 
actueel
Corrosia koestert onafhankelijk-
heid als de kern van zijn beleid. Het 
programmeert wat artistiek interes-
sant is, niet per se denkend vanuit 
disciplines en niet per se in lijn met 
wat traditiegetrouw ‘hoort’ bij een 
intellectueel vlakkevloertheater en 
een trendy presentatieinstelling. Een 
‘cutting edge’ programmering sluit 
een talentwedstrijd als Kunstbende, 
circus of een Sinterklaasintocht niet 
uit. Alleen met openheid en crea-
tiviteit komt Corrosia verder. Wat 
‘artistiek interessant’ of ‘eigenzin-
nig’ is, heeft te maken met waarom 
kunst kunst is. Kunst laat de mens 
op een nieuwe manier kijken naar de 
werkelijkheid en zodoende ervaren 
dat er niet slechts één waarheid is. 
Kunst verrast, gooit kijkkaders en 
denkpatronen in de war, stimuleert 
de sensitiviteit voor ‘het andere’, ‘de 
ander’ en het niet-alledaagse, en is 
daarmee een prikkel voor sociale co-
hesie. Kunst is kritisch en wordt juist 
voor het nemen van dat risico be-
taald, niet voor vraaggericht werken 

Plan D- en Andreas Denk - Buurman in de winter 
foto Leo van Velzen
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zoals veel schouwburgen tegenwoor-
dig doen. In het verlengde daarvan 
vindt Corrosia het zijn plicht om zijn 
subsidiegeld ook kritisch te besteden. 
Daarbij kiest het altijd voor kunst die 
communiceert, anders schiet je je 
doel voorbij. Dit betekent geen knie-
val: juist uitdagende concepten, die 
publiek vaak heel direct adresseren, 
blijken de beste verleiders. Publiek 
is niet dom. Gekoppeld aan dit alles 
vindt Corrosia dat een jonge, moderne 
en grote stad als Almere – de achtste 
van Nederland - recht heeft op een 
kunstencentrum waar men de nieuw-
ste ontwikkelingen in de kunsten kan 
volgen. Corrosia wil de hartslag van 
de tijd laten voelen, een locatie in 
beweging zijn. Daarom wordt er zo 
actueel mogelijk geprogrammeerd 
(geen jaarbrochures bij Corrosia), zijn 
nieuwe makers van harte welkom en 
wordt er regelmatig samengewerkt 
met kunstvakopleidingen uit andere 
delen van Nederland. Daarom ook is er 
speciale aandacht voor het ontwikke-
len van het publiek van de toekomst, 
met programma’s voor kinderen en 
jongeren. In Almere is het belangrijk 
werk te maken van die toekomst, van 
jong talent en jong publiek, omdat 
het kunstklimaat van Almere nog in 
de kinderschoenen staat: er zijn geen 
kunstvakopleidingen, publiek voor 
kunst moet ‘from scratch’ worden 
opgebouwd en er is maar één theater 
en expositieruimte als Corrosia.

Gericht op ontmoeting
Voor nog meer Almeerders wil 
Corrosia ‘the place to be’ worden 
als het gaat om actuele kunst. Dat 
lukt echter alleen als we kunst en 
sociale ontmoeting intensiever met 
elkaar verknopen. Tot deze conclusie 

is Corrosia gaandeweg gekomen. 
Almere heeft huizen, scholen en we-
gen in overvloed, maar – en dat vindt 
Corrosia uiterst zorgwekkend – geen 
levendig (lees: divers) kunstklimaat: 
er is slechts één vlakkevloertheater 
annex presentatieinstelling en één 
schouwburg, er is geen enkel kunst-
museum en geen enkele kunstvakop-
leiding. Een diepgewortelde traditie 
van kunst ontbreekt, maar ook van 
kunstbezoek. Almeerders moeten 
over de streep worden getrokken, en 
dat doe je door ze persoonlijk te be-
naderen, door verdiepende en anime-
rende extra’s rond kunstpresentaties 
aan te bieden of door hen – nog een 
stap verder – te laten participeren 
in wat je doet. Kortom: het bouwen 
van een culturele community is voor 
Corrosia in feite even belangrijk als 
het presenteren van kunst. Grote 
inspiratiebron voor Corrosia in deze 
is het nieuwe programmeringscon-
cept ‘environmental programming’, 
dat onder andere met veel succes 
in Palais de Tokyo in Parijs wordt 
gehanteerd. Het publiek krijgt daar 
een nieuwe rol toebedeeld, soms als 
recipiënt, soms als co-creator, en ook 
de kunstenaar gaat meer en meer in 
dialoog met zijn omgeving – zichtbaar 
aanwezig in huis, met mogelijk een 
tijdelijk atelier of zelfs woonruimte. 
De kunstinstelling gaat samenwerking 
met allerlei partijen aan, ook niet-
culturele, en wordt steeds meer een 
dynamisch activiteitencentrum voor 
creatie, receptie en ontmoeting tus-
sen alle partijen. De komende jaren 
wordt Corrosia verder omgevormd 
tot een verbindingskantoor dan wel 
netwerkorganisatie, waar kunste-
naars, inwoners van de stad, collega-
instellingen, maatschappelijke 

organisaties, scholen en bedrijven 
graag komen. Om te maken, te 
kijken, mee te werken, knowhow in 
te kopen of gewoon te vertoeven. 
Een instrument om Almeerders aan 
Corrosia te binden, is Club Corrosia, 
een doorlopend kunstparticipatiepro-
gramma dat in 2014 is ontwikkeld en 
vanaf 2015 is ingebed in Corrosia’s 
beleid. Het betrekt inwoners actief en 
onder professionele begeleiding bij de 
programmering en de eigen projecten 
van Corrosia, en werkt daarbij samen 
met culturele partners, maatschap-
pelijke instellingen, scholen en 
ondernemers uit de stad.

In de volgende paragrafen en het 
programmaoverzicht in bijlage 3 valt 
te lezen tot welke concrete resulta-
ten Corrosia’s artistieke visie in 2014 
heeft geleid. Het is een beloftevolle 
blauwdruk voor de toekomst, met 
veel kunst, ontmoeting en reuring. 
Almere is er klaar voor.

Ronald Venrooy,
directeur Corrosia
juni 2015
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Corrosia Stad  
& Haven
Het jaar 2014 is het jaar van 
Corrosia Stad geworden. Op 15 
januari werd de nieuwe locatie van 
Corrosia in Almere Stad feestelijk 
geopend en al snel was het succes 
van Corrosia Stad een feit. Intussen 
zijn er in Haven enkele locatiepro-
jecten gerealiseerd en ging het 
overleg over de verbouwing en 
heropening gestaag door.

Almere Stad
De centrale locatie van Corrosia 
Stad – aan het Stadhuisplein in 
het politieke en culturele hart 
van de stad, op vijf minuten lopen 
van de nieuwe bibliotheek, de 
schouwburg en het station – is 
goud waard gebleken. Anders dan 
in Almere Haven zijn hier de hele 
dag passanten en zijn de exposi-
tieruimte, de foyer (door Corrosia 
beheerd in aanloop naar Café op 
2, dat in april 2015 opende) en het 
kantoor vanaf de straat zichtbaar. 
Bovendien deelt Corrosia het 
gebouw De Voetnoot met andere 

culturele instellingen als BonteHond, 
Suburbia en BravaTV. Dit alles heeft 
geresulteerd in veel aanloop, zowel 
van bezoekers en partners buiten het 
gebouw, als van medebewoners in 
het gebouw. Het aantal tentoonstel-
lingsbezoekers verdubbelde, met 
de nieuwe bibliotheek is een nauwe 
samenwerking op het gebied van film 
ontstaan (zie Filmprogrammering) en 
voor het cultuureducatieprogramma 
Kunst is dichterbij dan je denkt van 
BonteHond verzorgt Corrosia een 
programmaonderdeel beeldende 

kunst. Suburbia, eindig laagland, 
theatergroep Ongeremd, Almere 
Dichtbij, BonteHond, Collage Almere, 
2 Turven Hoog, Stadslab: ze maken 
allemaal gebruik van Corrosia’s 
faciliteiten en technische kennis. Ook 
vervult Corrosia voor De Voetnoot 
een soort van portiersfunctie: 
iedereen komt langs Corrosia, voor 
informatie of een praatje. Met zijn 
toegankelijkheid heeft Corrosia het 
gebouw als het ware ‘opengetrokken’. 
Het idee van een kunstencentrum 
als ontmoetingsplek, van Corrosia 
als verbindingskantoor, komt op het 
Stadhuisplein 2 als vanzelf uit de verf. 
En kennelijk is er in het centrum van 
de stad ook behoefte aan een plek als 
deze. Corrosia Stad is ook niet te ver-
gelijken met Haven: het trekt andere 
partners en heeft nieuw publiek op de 
been gebracht (zie ook Marketing en 
communicatie). Corrosia Stad heeft 
Corrosia veel gebracht: niet alleen 
een vervangende locatie met een 
prachtige theaterzaal, maar ook een 
enorme impuls, een ontwikkeling. 
Corrosia hoopt van harte dat het deze 

Corrosia Stad
foto Hester Wolters

zaal Corrosia Stad
foto Ramon Verhoeven
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verworvenheid niet hoeft op te geven 
– ze kan straks ook in het voordeel 
van Corrosia Haven werken – en 
onderzoekt met de gemeente hoe de 
behaalde winst behouden kan blijven. 

Almere Haven 
In 2014 heeft Corrosia grotendeels 
onbezoldigd als procesmanager ver-
der gewerkt aan de totstandkoming 
van een gezamenlijk beheerplan voor 
het nieuwe verzamelpand in Haven. 
Begin van het jaar lag er een mooi 
contourenplan, daarna is begonnen 
aan de precieze invulling. De nieuwe 
bibliotheek werkt de beheerscon-
structie in enge zin uit (facilitaire en 
praktische organisatie). Een project-
groep onder leiding van communi-
catieadviseur Minke Havelaar is van 
start gegaan om de verhuizing van 
alle bewoners naar het verbouwde 
pand in Almere Haven communica-
tief te stroomlijnen. Ook wordt er 
gewerkt aan een gezamenlijk com-
municatieplan en een gezamenlijke 
huisstijl, ontworpen door Corrosia’s 
vormgever Herman van Bostelen. Het 
gerenommeerde architectenbureau 
TenBrasWestinga, verantwoordelijk 

voor onder meer de verbouwing 
van het Vondelparkpaviljoen en de 
Stadsschouwburg in Amsterdam 
en het prijswinnende Energiehuis in 
Dordrecht, is aangesteld als interi-
eurarchitect. Woningbouwvereniging 
en eigenaar De Alliantie doet 
onderzoek naar een geschikte hore-
capartner. Minder positief nieuws 
is er te melden over de voortgang 
van de verbouwing zelf. De geplande 
oplevering op 1 januari 2015 werd 
uitgesteld en tot op heden is er geen 
andere datum bekend. Om de conti-
nuïteit van de programmering niet in 
gevaar te brengen, besloot Corrosia’s 
bestuur daarom dat Corrosia heel 
2015 hoe dan ook in Stad blijft. De ver-
traging heeft verschillende oorzaken. 
De Alliantie kampt met tegenvallers 
in de bouw en er is discussie over 
de uitwerking van de overeenkomst 
tussen De Alliantie en de Gemeente 
Almere over de nieuwe theaterzaal. 
Volgens afspraak dient De Alliantie 
een bruikbare hedendaagse theater-
zaal op te leveren. Corrosia heeft in 
2014 veel tijd besteed aan overleg 
met De Alliantie en derden hoe hieraan 
invulling te geven. Het gereserveerde 

budget van De Alliantie is volgens 
bouwbegeleider Theateradvies 
ontoereikend. Een onlangs, in 2015, 
uitgevoerde second opinion bevestigt 
dit. Wat programmering betreft 
was Corrosia in 2014 gelukkig niet 
helemaal uit het zicht verdwenen 
in Haven. De inmiddels vertrouwde 
locatieprojecten CIRCUS CORROSIA en 
de Sinterklaasintocht (zie Corrosia 
Op locatie) vonden wederom plaats 
en trokken veel publiek. Achter de 
schermen werd in 2014 Wasserette 
‘De Witte Reus’ voorbereid, een live 
soapserie die in 2015 in Café Plein 
19 in Haven van start ging. Helaas is 
in 2014 ook gebleken dat publiek uit 
Haven moeilijk de overstap naar Stad 
maakt; de afstand speelt Corrosia 
hier parten. Dit maakt wel weer dat 
Corrosia wordt gemist in Haven. 
Dat zijn tenminste de geluiden die 
het team terugkrijgt van inwoners, 
maar ook van instellingen als SG De 
Meergronden, Theaterschool Almere 
en De Schoor.

Corrosia Haven
foto Marc Mullenders
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vonden CIRCUS CORROSIA en de 
Sinterklaasintocht in Almere Haven 
weer plaats, beide inmiddels een 
mooie traditie. De aangekondigde 
theaterproductie van Joris van 
Oosterwijk op verschillende locaties 
in Flevoland kon om persoonlijke re-
denen helaas niet worden gemaakt. 
Alle projecten van Corrosia Op 
locatie waren gratis toegankelijk en 
genereerden veel media-aandacht.

Zwarte School
Beeldend kunstenaar en theater-
maker Roos van Geffen, een goede 
bekende van Corrosia, portretteerde 
de leerlingen van basisschool De 
Finnjol in Lelystad voor het zeven 
meter brede kunstwerk Zwarte 
School (2014). De gevleugelde term 
‘zwarte school’ brengt veel gevoelig-
heden met zich mee. Want zwart staat 
hier tegenover wit. De voorkeur van 
ouders en scholen gaat uit naar wit, 
terwijl zwart een negatieve connota-
tie heeft. Van Geffen pleit voor meer 
kleur in de beeldvorming. De foto’s 
die zij maakte van de leerlingen van 
De Finnjol sorteerde zij op basis van 
haarkleur en huidskleur. Het subtiele 
kleurverloop in haar installatie toont 
de schoonheid van de verschillen, in 
een beeld waarin alle kinderen gelijk 
zijn. Zwarte School werd geëxposeerd 
bij de ingang naar de raadzaal in het 
stadhuis van Lelystad en onthuld door 
wethouder Janneke Sparreboom en de 
scholieren samen. 
> 16 mei t/m 30 september

Circus Corrosia
Geen wilde dieren, clowns met rode 
neuzen en doorgezaagde dames, maar 
vernieuwend circus dat net even 
anders is en naar theater neigt. Dat 
is CIRCUS CORROSIA, vaste prik tijdens 
het Rabobank Almere Haven Festival. 

Corrosia  
Op locatie
Ten einde draagvlak te creëren, is 
het belangrijk dat Corrosia wortelt 
in de lokale gemeenschap. Die 
worteling wordt bereikt door als 
verbindingskantoor te opereren 
of kunstenaars aan te sporen een 
werk over Almere te maken (zie 
Artistiek beleid), maar ook door 
locatieprojecten op verschil-
lende plekken in de stad te 
presenteren. Corrosia Op locatie 
bestond in 2014 uit een foto-
grafische installatie van Roos 
van Geffen in Stadhuis Lelystad 
(Zwarte School) en – ook nieuw 
– een  openluchtfilmvertoning 
op het Stadhuisplein. Daarnaast 

Sinterklaasintocht
foto Geertfotografeert.nl

Roos van Geffen - Zwarte School  
foto Fotostudiowierd
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Mede dankzij de Belangenvereniging 
Ondernemers Almere Haven en 
Almere City Marketing dit jaar 
wederom twee dagen lang en voor 
het eerst op twee buitenlocaties, de 
Markt en de Brink. Met deze editie 
optredens van Circus Katoen, Guixot 
de 8, Aardlek, Wurre Wurre en 
Fullstop Acrobatic Theatre. En ver-
der muziek van Trio C tot de derde 
en poffertjes en pannenkoeken van 
clown Pipo. De (internationale) acts 
zijn gekozen omdat ze toonbeelden 
zijn van ‘volkscultuur met een 
artistieke twist’, een programmalijn 
die Corrosia al jaren voert. 
> 6 en 7 september

Openluchtfilm 
Stadhuisplein
Aan het eind van de zomer, op 25 
september, organiseerde Corrosia 
samen met de nieuwe bibliotheek en 
Promotiecommissie Almere Centrum 
voor het eerst een (gratis te bezoe-
ken) openluchtfilmvertoning op het 
Stadhuisplein, waarbij de film via een 
digitale poll was geselecteerd door 

Almeerse burgers en in die zin een 
special was van Mijn Donderdagavond 
Film. Thema in 2014: de western. 
Almere koos voor Tarantino’s Django 
Unchained. Het plein werd aangekleed 
in de sfeer van het Wilde Westen, met 
een act van de Frietcowboys, een op 
eigen risico te beklimmen rodeostier 
en optredens van de Silver Star 
Line Dancers uit Almere. Het is een 
laagdrempelige manier om je als 
kunstencentrum voor te stellen aan 
publiek en om ontmoeting te creëren. 
> 25 september

Sinterklaasintocht
De Sinterklaasintocht in Haven, een 
opdracht van de gemeente Almere, 
was wederom een gebeurtenis van 
jewelste. De Sint arriveerde met zijn 
Pieten op een vloot van botters en 
aken (de havenkom is te ondiep voor 
een stoomboot). Op de kade werd hij 
verwelkomd door de Ganzenfanfare 
en artistieke talenten uit Almere 
en omstreken, onder wie jonge 
tekenaars en hoornspelers van CKV 

Almere,  acrobaten van Circusschool 
Balans, leden van Schaakvereniging 
Almere, dansers van Prizdans, 
jeugdige schermers van Fencing 
Club Almere en acteurs met een 
beperking van Art Loca. De Almeerse 
brassband Legends of Brass zorgde 
voor een Caribisch tintje. Op de kade 
gaf burgemeester Jorritsma Sint de 
sleutel van de stad. De regie was in 
handen van Corrosia, Oscar Kocken 
deed de presentatie. Studenten van 
Hogeschool Utrecht (afdeling cultu-
reel-maatschappelijke vorming) en 
leerlingen van Theaterschool Almere 
waren de Pieten bij deze intocht en 
volgden vooraf een door Corrosia 
georganiseerde Pietenworkshop. 
Omdat Corrosia in Haven wordt 
verbouwd, kon Sint dit jaar niet bij 
Corrosia logeren. Wel organiseerde 
Corrosia Stad De grote Sint Nicolaas 
Tekententoonstelling (zie Beeldende 
kunstprogrammering) en een 
dichtwedstrijd in samenwerking met 
Almere Dichtbij. 
> 15 november

Openluchtfilm
foto Studio Kasterman

CIRCUS CORROSIA
foto Kelly Jochems
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Beeldende 
kunst- 
programmering
Corrosia Expo heeft een bijzondere 
ontwikkeling doorgemaakt in 2014, 
zowel wat betreft inhoud als aanloop. 
Het door gastcuratoren uitgevoerde 
expositiebeleid van Corrosia is 
onveranderlijk gericht op (internati-
onale) kwaliteitskunst, talentontwik-
keling en het enthousiasmeren van 
jong publiek. Dit jaar is er echter 
meer met grote namen gewerkt – 
Ilvy Njiokiktjien, Bert Teunissen, 
Witho Worms – en werd tegelijk voor 
het eerst een tentoonstelling door 
Almeerse amateurs gecureerd: 
Team Annemarie – Graduation Show 
2014. Het aantal grote exposities 
stabiliseerde, na de daling vorig jaar 
vanwege bezuinigingen. Ook de extra 
programmering, met nieuw vooral 
veel goedlopende rondleidingen en 
workshops voor scholieren en andere 
specifieke doelgroepen, is terug op de 

rails gezet. Het totaal aantal ten-
toonstellingsbezoekers verdubbelde. 
Daarvoor zijn verschillende oorza-
ken. De exposities zelf genereerden 
makkelijk aandacht, door hun inhoud 
en omdat in letterlijk alle gevallen 
het Almeerse publiek een actieve rol 
kon spelen. Maar ook de ligging van 
Corrosia Stad, in een gebouw met 
meerdere culturele instellingen en 
midden in het Stadshart van Almere, 
is een plus gebleken: de aanloop bij 
Corrosia is beduidend toegenomen.

Kijk! Mijn familie
De allereerste ‘Fotograaf des 
Vaderlands’, Ilvy Njiokiktjien, 
maakte de openingsexpositie van 
Corrosia Stad. Voor de fotoserie 
Kijk! Mijn familie portretteerde ze 
een zeer alledaags onderwerp, dat 
Nederlanders na aan het hart ligt: 
de verjaardag. Als een antropo-
loog onderzocht ze hoe wij onze 
geboortedag vieren. Nog niet eerder 
was er zo’n groot overzicht van 
Njiokiktjiens verjaardagsfoto’s te 

zien. Speciaal voor Corrosia maakte 
ze ook enkele nieuwe portretten, van 
jarige Almeerders. Op 1 maart werden 
die feestelijk onthuld (Corrosia viert!). 
De expositie werd gecureerd door 
Fleurie Kloostra, programmeur foto-
grafie van de Melkweg in Amsterdam.
> 15 januari t/m 15 maart

Interactieve speeltuin
Studenten van verschillende opleidin-
gen van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht maakten drie installaties die 
samen een interactieve speeltuin voor 
de allerjongste kunstliefhebber (2+) 
vormen. De presentatie in Corrosia 
Stad Expo was een preview voor 
Festival 2 Turven Hoog.
> 28 maart t/m 4 april

De grote Sint Nicolaas 
Tekententoonstelling
Een expositie met kindertekeningen. 
Almeerse kinderen werd gevraagd 
het droompaleis van Sinterklaas te 
verbeelden. De actie was een warm-
lopertje voor de kinderkunstvakantie 
Kroost in mei. 
> 28 april t/m 3 mei

opening Kijk! Mijn familie - Ilvy Njiokiktjien
foto Geertfotografeert.nl

De grote Sint Nicolaas Tentoonstelling
beeld Kelly Jochems
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Domestic Landscapes 2.0: 
Thuis in Almere 
De fotografen Bert Teunissen en Witho 
Worms maakten internationaal naam 
met hun foto’s van respectievelijk 
bewoners en de interieurs van hun 
woningen, en landschappen. Beiden 
zijn gefascineerd door het leven in 
een new town, de speelplaats van 
politici, planologen, architecten en 
bouwers, die er tonen hoe mensen 
moeten leven. Op uitnodiging van 
Corrosia Stad hebben Teunissen en 
Worms het oudste en jongste stads-
deel van Almere in kaart gebracht, 
Haven en Poort. Het werk van de twee 
kunstenaars is aangevuld met foto’s 
die scholieren van De Meergronden en 
het Groenhorst College maakten van 
hun eigen omgeving. In het kader van 
Thuis in Almere organiseerde Corrosia 
zijn eerste finissage en zijn eerste 
Talk of the town, een debatavond over 
(in dit geval) ‘het Almeerse interieur’, 
m.m.v. vormgevers, ontwerpers, 
het International New Town Institute 
en de fotografen. Naar aanleiding 
van de expositie brachten Corrosia, 
Bert Teunissen en Witho Worms de 

catalogus Domestic Landscapes 
2.0 / Thuis in Almere uit. Het geheel 
werd vormgegeven door Kummer 
& Herrman. Thuis in Almere was de 
publiekstrekker van het jaar; de 
tentoonstelling ging over Almere en 
ze stond langer geprogrammeerd dan 
de andere tentoonstellingen.
> 22 mei t/m 20 september

Team Annemarie – 
Graduation Show 2014
Met Team Annemarie had Corrosia 
een primeur in huis, een nieuw 
format, waarbij inwoners van de 
stad zelf een expositie cureren. In 
het voorjaar meldden zich tiental-
len ‘gewone’ Almeerders op een 
campagne van Corrosia Stad: ‘Team 
Annemarie - Word kunstkenner in één 

dag!’. Een selectie van twaalf mensen 
bezocht samen met medewerkers van 
Corrosia vervolgens de eindexamen-
exposities van de diverse kunst-
academies in het land, om daarna in 
conclaaf te gaan met team captain 
burgemeester Annemarie Jorritsma 
en een professionele curator, Fleurie 
Kloostra. Uit deze discussie rolden de 
(veelsoortige, fantastische!) werken 
voor de expositie Team Annemarie - 
Graduation Show 2014. Er werd een 
uitgebreid contextprogramma gerea-
liseerd. De exposerende kunstenaars 
verzorgden rondleidingen en meet & 
greets voor uiteenlopende doelgroe-
pen, van kinderen tot bejaarden, en 
documentairemaker Anneke de Lind 
van Wijngaarden maakte een trailer 
en een film over het gebeuren. Aan 
de film werkten alle teamleden en 
Annemarie Jorritsma mee en hij werd 
zowel in de tentoonstelling als online 
getoond. Samen met het tijdschrift 
voor beeldende kunst Mister Motley 
organiseerde Corrosia de tweede 
aflevering van Talk of the town: een 
avond over en met jonge kunste-
naars in het kader van de expositie 
Team Annemarie - Graduation Show 
2014. Hoe raken deze jonge beeldend 
kunstenaars geïnspireerd? Hoe gaan 
ze te werk? Wat zijn hun kansen op 
werk, vers van de academie? Team 
Annemarie is zo’n waardevol concept 
gebleken, dat het een plek krijgt in 
Club Corrosia (zie Artistiek beleid). De 
teamleden zijn regelmatige bezoekers 
van Corrosia Stad geworden. 
> 9 oktober t/m 19 december, ver-
lengd t/m 28 februari

Domestic Lanscapes 2.0
foto Bert Teunissen

Team Annemarie
illustratie Herman van Bostelen
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Theater-
programmering
Colombina van regisseur Roy 
Peters en schrijver Rob de Graaf 
is een wreed, beschouwend maar 
toegankelijk, sprookje over kunst 
en kunstbeleving. Met bescheiden 
middelen wordt heel veel verbeel-
ding gecreëerd, verbeelding die 
strak, transparant en vilein is. Zo’n 
voorstelling is exemplarisch voor 
Corrosia’s theaterprogrammering, 
en dus een fantastische opening 
van het theater in Corrosia Stad op 
17 januari 2015. Ze was tevens de 
aftrap van een spannend seizoen: 
publiek moest opnieuw worden 
verleid (de gang van Haven naar 
Stad bleek voor de meeste Corrosia-
fans niet vanzelfsprekend) en de 

ontwikkelingen in het veld, die 
Corrosia nauwgezet volgt, waren 
bijzonder spannend. Corrosia is blij 
dat het continuïteit in de program-
mering kan bieden, maar reali-
seert zich ook dat de omvang erg 
minimaal is. Het Almeerse publiek 
heeft betrekkelijk weinig te kiezen 
in vergelijking met bezoekers van 
vlakkevloertheaters in andere ste-
den en het aanbod schuurt ook voor 
geldschieters tegen een ondergrens 
aan (zie Bedrijfsvoering). Gelukkig 
is de inhoud wel van grote kwaliteit, 
en wordt dat óók opgemerkt: publiek 
komt, kunstenaars werken graag 
in Corrosia Stad en fondsen geven 
steun aan projecten. 

Nieuwe lichting
In 2014 presenteerde Corrosia Stad 
Theater, vanaf de openstelling midden 
januari en met aftrek van de twee 
maanden zomersluiting, gemid-
deld twee voorstellingen per week. 
Hierin zijn de samenwerking met 
eindig laagland, Spin Off, Popronde 
en Kunstbende meegeteld, evenals 
de meerdere speelbeurten van een 
productie (met name kindervoorstel-
lingen spelen vaak twee keer per 
dag). De theaterprogrammering van 
Corrosia focust op eigentijdse makers 
en performers die het experiment niet 
schuwen en vragen durven oproepen. 
Kwaliteit, ook in de zin van ambach-
telijkheid en communicativiteit, 

staat centraal. Waar de beeldende 
kunstprogrammering van Corrosia 
steeds meer grote namen in huis 
haalt, komend van een traditie van 
vooral lokale (CBK-)kunstenaars, 
wordt de theaterprogrammering 
steeds strakker in haar keuze voor de 
meest actuele tendens. Nog meer dan 
voorheen heeft Corrosia zich in 2014 
geprofileerd als een theater voor 
jonge makers en talentontwikkeling, 
en kreeg daarvoor ook extra steun 
van de gemeente. Zeker in een stad 
als Almere, zonder kunstacademies, 
conservatoria of toneelscholen, is het 
tonen van werk van pas afgestu-
deerde kunstenaars, theatermakers, 
muzikanten, dansers of schrijvers 
van eminent belang om levend te 
blijven en grip te houden op het natio-
nale en internationale kunstdiscours. 
Anders komt Almere terecht in een 
soort vacuüm. Bovendien zijn er 
landelijk steeds minder theaters die 
het lef hebben hun nek uit te steken 
voor nog onbekende namen, en dat 
vindt Corrosia niet kunnen; subsidie 
is er niet om aan onze verwachtingen 
tegemoet te komen. De nieuwe lichting 
theatermakers manifesteert zich 
momenteel opvallend: graag als een-
ling of als acteurscollectief. Hiermee 

Truus Bronkhorst - She was a visitor
foto Leo van Velzen

Sanja Mitrović - Speak
foto Fanny Rezig

Katinka Polderman - Polderman baart zorgen
foto Jaap Reedijk

Laura van Dolron - Liefhebben
foto Barrie Hullegie

Maren E. Bjorseth en Frascati Producties -  
Geloof Hoop Liefde - beeld Joost de Haas
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lijkt de traditionele gezelschapsvorm 
van ‘regisseur met spelers’ naar 
de achtergrond te verdwijnen. De 
eenlingen zijn behoorlijk excentriek 
en hechten groot belang aan een 
sterke beeldtaal. In 2014 ontving 
Corrosia Stad Theater Maren E. 
Bjørseth, Joost van Herzik, Emke 
Idema, Sanja Mitrović, Davy Pieters 
en Tom Struyf. De nieuwe acteurscol-
lectieven die zich in Stad presenteer-
den: tgEcho, Moeremans & Sons en 
Tijdelijke Samenscholing. Helemaal 
versgebakken waren de drie winnaars 

van het ITs Festival 2014. Door al deze 
nieuwkomers een podium te bieden, 
zijn er warme banden ontstaan met 
hun producenten, de belangrijkste the-
aterproductiehuizen van Nederland: 
Frascati Producties, Productiehuis 
Rotterdam en Toneelschuurproducties. 
Naast pril en groen was het podium er 
natuurlijk ook voor de meest onmisba-
re roergangers uit het Nederlandse en 
Vlaamse vlakkevloercircuit: Abattoir 
Fermé, De Gemeenschap, Dood Paard, 
Laura van Dolron, Nieuw West en Stan, 
aangevuld met een tiental eigenzin-
nige avonden cabaret, muziektheater 
en muziek.

Jong publiek
Een ander accent in de program-
mering betreft theater en dans 
voor jong publiek. De jeugd heeft de 
toekomst, zeker in een jonge stad als 
Almere. Voor de allerkleinsten waren 
er in 2014 om planningstechnische 
redenen (o.a. de verhuizing) geen vier 
maar twee edities van de multidisci-
plinaire kinderkunstvakantie Kroost, 
met bijdragen van onder meer het 
Almeerse jeugdtheatergezelschap 
BonteHond. In de losse program-
mering stond de 5+-hit Buurman in 
de winter van Plan-D/Andreas Denk. 
Een prachtig besluit nam Festival 2 
Turven Hoog, dat ook dit jaar weer 
een proeve van zijn installatiekunst 
voor kinderen toonde in Corrosia (zie 
Beeldende kunstprogrammering): het 
festival zal vanaf 2015 plaatsvinden 
in Corrosia Stad, waarmee Corrosia’s 
programmering voor kinderen een 
belangrijke impuls krijgt. Jongeren 
kwamen in 2014 af op de hiphopbattle 
Spin Off, Elckerlyc van jongerenthe-

atergroep subSuburbia, de landelijke 
wedstrijd voor jong creatief talent 
Kunstbende en Popronde, het grootste 
reizende muziekfestival voor 
opkomende bands en muzikanten. De 
meest gewaagde jeugdvoorstelling 
kwam van de meest progressieve 
jeugdtheatermaker van dit moment: 
Jetse Batelaan, artistiek leider van 
Theater Artemis. Bij De dag dat de 

papegaai zelf iets wilde zeggen zat de 
zaal in Corrosia Stad vol.

Dans
In 2014 heeft Corrosia meer continuï-
teit gerealiseerd in de dansprogram-
mering. Hedendaagse dans is een 
bijzonder segment in de podiumkun-
sten, maar ook kwetsbaar: publiek 
hiervoor moet met geduld worden 
opgebouwd en daarvoor is een re-
gelmatig en verrassend programma 
noodzakelijk. Truus Bronkhorst, 
Samir Calixto, Joeri Dubbe, Karel van 
Laere & Vanja Rukavina, Pia Meuthen, 
Cecilia Moisio, NB Projects/Theater 
Malpertuis en T.r.a.s.h. vormden sa-
men een mooi palet. Voor de toekomst 
is het wel belangrijk om juist bij dans 
goede contextprogrammering te 
verzorgen; een inleiding of voorberei-
dende workshop, zoals Jens van Daele 
die onlangs gaf, vergroot de betrok-
kenheid bij een genre dat vaak veel 
ruimte laat aan eigen interpretaties 
en associaties. De betrokken dans-
productiehuizen waren Dansmakers 
Amsterdam, Productiehuis Melkweg 
Paradiso en Korzo. 

Cecilia Moisio - Juxtapose
foto Sigel Eschkol

NUT i.s.m. Het Zuidelijk Toneel - Orde van de dag - 
Oud&Nieuws Show - foto Willem Popelier

Joeri Dubbe - Solaris
foto Joris-Jan Bos

Moeremans & Sons - Kill your character

Samir Calixto & Korzo producties - 4 Seasons
foto Robert Benschop

NB Projects - 4 Still Life
foto Anja Beutler
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het uitnodigen en ontvangen van 
hun gasten en het aankleden van de 
avond met een bescheiden randpro-
gramma. In 2014 was er na afloop 
van verschillende films live muziek 
(door de programmeur van de avond) 
of een foto-expositie die bij de film 
aanhaakte. Samen met een hapje en 
een drankje zijn de filmavonden zo 
meer dan een filmvertoning alleen 
en bovendien een laagdrempelige 
gelegenheid om nieuw publiek te 
laten kennismaken met Corrosia. 
Bovendien blijkt dat filmbezoekers 
makkelijk binnenlopen bij Corrosia 
Expo, dat op filmavonden een uur 
voor aanvang is geopend. Mijn 
Donderdagavond Film is vanzelf-
sprekend ook toegankelijk voor het 
reguliere publiek van Corrosia. Na de 

aftrap door burgemeester Annemarie 
Jorritsma heeft in 2014 een keur 
aan bekende en minder bekende 
Almeerders, evenals kunstenaars 
die in Corrosia Stad optraden, een 
verrassend filmaanbod neergezet. De 
motivatie van hun keuze is gecom-
municeerd in de brochure en op de 
website. Mijn Donderdagavond Film is 
zo’n waardevol concept gebleken, dat 
het een plek krijgt in Club Corrosia (zie 
Artistiek beleid). 

Openluchtfilm
Aan het eind van de zomer organi-
seerde Corrosia voor het eerst een 

Film-
programmering
Corrosia Film heeft zich inhoudelijk 
stevig ontwikkeld en geprofileerd in 
2014. Er gingen drie nieuwe activitei-
ten van start: Mijn Donderdagavond 
Film en – in samenwerking met de 
nieuwe bibliotheek – de openlucht-
film en Filmclub Almere. Corrosia 
Film voorziet in een behoefte, ook in 
Almere Stad, blijkt nu. 

Mijn Donderdagavond Film 
De vaste filmavond is anders ingevuld 
en verschoven van de vrijdag- naar 
de donderdagavond. Dit laatste om 
niet te concurreren met de filmver-
toningen in de nieuwe bibliotheek op 
vrijdagavond. Mijn Donderdagavond 
Film is een bijzonder participatie-
concept: Almeerders krijgen de 
kans hun lievelingsfilm te tonen, in 
aanwezigheid van eigen introducés. 
Corrosia begeleidt de gastprogram-
meurs bij het kiezen van hun film, 

Mijn Donderdagavond Film Jonne Roos - Fernweh

affiche Openluchtfilm

12 years a slave

Elle s’en va
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(gratis te bezoeken) openlucht-
filmvertoning op het Stadhuisplein, 
waarbij de film via een digitale poll 
was geselecteerd door Almeerse 
burgers. Zie Corrosia Op locatie. 

Filmclub Almere
Nieuw dit jaar was ook Filmclub 
Almere, een initiatief van Corrosia in 
samenwerking met de nieuwe biblio-
theek. De bevlogen filmprofessor Rudi 
de Boer gaf aan de hand van talloze 
filmfragmenten drie collegereek-
sen: één over filmgeschiedenis (8 
lessen in Corrosia Stad), één over 

filmanalyse (7 lessen in Corrosia 
Stad) en één over filmgenres- en 
filmstromingen (4 lessen in de nieuwe 
bibliotheek). Het waardevolle van 
de Filmclub is tweeledig. Met deze 
activiteit profileert Corrosia zich 
als een plek waar ‘echte liefhebbers’ 
terechtkunnen voor een verdiepend 
programma over film en werkt het 
aan een vaste en trouwe club/com-
munity van filmliefhebbers. En door 
de samenwerking met de nieuwe 
bibliotheek kan Corrosia een breder 
publiek bereiken. Zoals voor alle 
nieuwe programmering in Corrosia 

geldt dat publiek moet worden 
opgebouwd. Het gemiddelde aantal 
bezoekers van de reeksen groeide 
langzaam maar gestaag: van 14 naar 
15 naar 19 per avond. Bij de vierde 
reeks, die in 2015 plaatsvond, stond 
de teller reeds op 30.

 
Corrosia’s Filmzomer
Corrosia’s Filmzomer vond dit jaar 
voor de tweede keer plaats. Elke 
maandag- en zaterdagavond in juli en 
augustus draaiden er top of the bill-
films in Corrosia Stad. In combinatie 
met avondopenstelling van Corrosia 
Stad Expo, zodat filmbezoekers ook 
de expositie Domestic Landscapes 
2.0: Thuis in Almere konden bekijken. 
Corrosia Stad Filmzomer en de zomer-
openstelling van Corrosia Stad Expo 
zorgden voor zichtbaarheid tijdens de 
traditionele vakantiemaanden.

Filmclub Almere Filmanalyse 
les 1 montage

Mijn Donderdagavond Film Frank Langedijk - Samsara

Mijn Donderdagavond Film Annemarie Jorritsma - 
Eindelijk erkenning

Filmclub Almere
foto Marieke Breed
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Context- 
programmering
Het bieden van laagdrempe-
lige, informatieve of animerende 
programmering rond de voorstel-
lingen en tentoonstellingen is voor 
Corrosia een belangrijk instrument 
om publiek te trekken en te binden. 
Dankzij de (parttime) aanstelling van 
een publiekswerker kon er in 2014 
een aardig pakket aan activiteiten 
worden gerealiseerd. 

Meet & greets
Met ingang van 2014 zijn nagesprek-
ken met makers een standaard 
onderdeel van de theaterprogram-
mering geworden. Het bleken vaak 
inspirerende ontmoetingen waarbij 
de producent en de recipiënt van 
het getoonde elkaar beter leerden 
verstaan.

Debatten
Nieuw in 2014 is Talk of the town, 
een debatavond gekoppeld aan een 

tentoonstelling. In het kader van het 
fotoproject Domestic Landscapes 
2.0: Thuis in Almere ging de eerste 
aflevering over ‘het Almeerse interi-
eur’, m.m.v. vormgevers, ontwerpers, 
het International New Town Institute 
en de fotografen, Bert Teunissen en 
Witho Worms. Een debat van andere 
orde was Het Grote Almere Vandaag 
Lijsttrekkersdebat, georganiseerd 
door Almere Vandaag in samenwer-
king met Corrosia Stad. Almeerse 
politieke partijen kruisten de degens, 
een gebeurtenis waarvoor Corrosia 
als cultureel-maatschappelijke 
organisatie, net als vier jaar geleden, 
graag de gastheer was.

Rondleidingen
Aan verschillende doelgroepen 
worden tentoonstellingsrondleidingen 
gegeven. Het aantal rondleidingen 
kon in 2014, sinds Team Annemarie 
– Graduation Show 2014, aanzienlijk 
worden uitgebreid dankzij de steun 
van Stichting Doen voor een extra 
freelance publiekswerker. Deze 
relatief kleine investering heeft groot 

effect gesorteerd. Met name het 
leggen van contacten met scholen is 
een enorm arbeidsintensieve klus, die 
nu geklaard kon worden en blijvend 
vruchten zal afwerpen. Er zijn inmid-
dels goede relaties met basisschool 
Bommelsteijn, met De Meergronden 
en Groenhorstcollege – leerlingen van 
beide scholengemeenschappen werk-
ten ook mee aan de expositie van Bert 
Teunissen en Witho Worms – en met 
Praktijk Onderwijs Almere Bachweg 
en Koningsbelt. Behalve aan kinderen 
uit groep 1 t/m 8 en middelbare 
scholieren, werden er – in samen-
werking met welzijnsorganisatie De 
Schoor – ook rondleidingen gegeven 
aan senioren. Verder ontvangt 
Corrosia’s directeur eens per jaar een 
groep studenten van de Universiteit 
Utrecht die het vak Programmering 
volgen in het kader van de speciali-
satie Kunstbeleid en –management, 
en heeft Corrosia meerdere malen 
per jaar jongeren in huis in het kader 
van de JINC Bliksemstage. Dat is een 
bedrijfsbezoek van één dagdeel voor 
leerlingen van de basisschool (groep 

Team Annemarie rondleiding JINC
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7 en 8) en het vmbo (klas 1 en 2), 
met als doel dat zij later beter in 
staat zijn een keuze te maken voor 
een sector of vervolgopleiding. De 
bezoeken vinden plaats in kleine 
groepjes en de leerlingen mogen 
ook echt de handen uit de mouwen 
teken. In Corrosia Stad ontwierpen 
ze bijvoorbeeld een affiche voor een 
van de activiteiten of bedachten ze 
een lichtplan. 
 
Workshops
Na afloop van de Flevolandse voor-
ronde van Kunstbende ontvingen 
de winnaars workshops om hen 
klaar te stomen voor de landelijke 
finale in Amsterdam. Tijdens de 
kinderkunstvakantie Kroost worden 
regelmatig workshops gegeven, 
en leerlingen van de Hogeschool 
Utrecht (HU) volgden verschillende 
Pietenworkshops om als waardige 
hulpjes van Sint tijdens diens in-
tocht in Haven te kunnen optreden. 

Culturele borrels
Bij Domestic Landscape 2.0 heeft 
Corrosia de zogenaamde finissage 
ingevoerd, een borrel ter afslui-
ting van een tentoonstelling. Van 
de toevoeging van de foto’s van 
Almeerse verjaardagen aan de 
expositie Kijk! Mijn Familie is ook een 
feestelijk moment gemaakt, met thee 
en taart (Corrosia Viert!). Dergelijke 
social meetings rond kunst werken 
goed voor de reuring en de binding 
in de stad. Zeer succesvol wat dat 
betreft was de culturele kerstborrel 
in Corrosia Expo, met diverse acts 
en een dj, georganiseerd in samen-
werking met BonteHond en Suburbia, 
partners in het gebouw. 

Kunstbende
foto Geertfotografeert.nl

Interactieve speeltuin 
in Corrosia Stad
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Marketing en 
communicatie
Een nieuwe locatie opstarten met 
bovendien een gelijkblijvend mar-
keting- en communicatiebudget en 
evenveel personeel, en dan het aan-
tal bezoekers weten te handhaven, 
zelfs iets weten te laten stijgen: dat 
is een prachtige prestatie en maakt 
van 2014 een zeer positief jaar 
voor Corrosia Stad en de afdeling 
Marketing en communicatie in het 
bijzonder. Het totaal aantal bezoe-
kers kwam uit op 65.679. De ligging 
van Corrosia Stad, in een gebouw met 
meerdere culturele instellingen en 
midden in het Stadshart van Almere, 
is een plus gebleken: de aanloop bij 
Corrosia is beduidend toegenomen. 
Er zijn meer passanten dan in Almere 
Haven en de culturele en politieke 
spelers van de stad zitten letterlijk 
om de hoek. Events als openingen, fi-
nissages en de culturele kerstborrel 
trekken veel publiek dat makkelijk 
‘even binnenloopt’. Tegenvaller is 
dat Corrosia’s publiek in Haven de 
overstap naar Stad nauwelijks heeft 
gemaakt. Opsteker is dat Corrosia 
Stad een heel nieuw publiek heeft 
getrokken en kennelijk voorziet in 
een behoefte in dit deel van Almere. 

Met haar soort programmering is 
stichting Corrosia dus heel wel in 
staat om eventueel zowel publiek in 
Haven als in Stad te bedienen. 

Bezoekcijfers
Het totaal aantal bezoekers aan 
Corrosia Stad is in 2014 uitgekomen op 
65.679, een stijging van 3,7 procent 
ten opzichte van 2013 (63.313). De 
stijging gaat gestaag, maar met de 
ontwikkeling van Club Corrosia (zie 
Artistiek beleid), waarmee in 2014 
een begin is gemaakt, is er goede hoop 
voor de toekomst. Onder het totaal 
aantal bezoekers (zie ook bijlage 1) 
vallen de bezoekers aan Corrosia Stad 
Expo, Corrosia Stad Theater (inclusief 
verhuur), Corrosia Op locatie en 
Corrosia Stad Extra (contextpro-
grammering). De stijging is vooral 
te danken aan Corrosia Stad Expo: de 
tentoonstellingen trokken ruim twee 
keer zoveel bezoekers. Meer grote 
namen en meer actieve betrokken-
heid door Almeerders werpen hun 
vruchten af. (Ingekaderd in het par-
ticipatieconcept Team Annemarie en 
met een iets langere presentatieduur 
trok de jaarlijkse expositie van jong 
talent dit keer bijna zeven keer zoveel 
bezoekers.) Ook Corrosia Stad Extra 
laat een flinke plus in de bezoekcijfers 
zien, met dank aan het toegenomen 
aantal activiteiten, uitgezet door de 
publiekswerker. De meet & greet met 
de kunstenaar werd in 2014 bovendien 
voor het eerst standaard aangeboden, 
na elke voorstelling. De daling in het 
aantal bezoekers aan het theater 
heeft vooral te maken met het weg-
blijven van de scholen uit Haven die 
in Corrosia Theater de Roestbak hun 
schoolvoorstellingen presenteerden, 
zoals De Meergronden. Het theater 

in Corrosia Stad is minder geschikt 
want kleiner (100 stoelen ten opzichte 
van 178 in Haven) en vervoer naar 
Stad is te omslachtig en kostbaar. De 
voorstellingen in samenwerking met 
andere culturele partners zaten wel 
in de lift en hebben ook beduidend 
meer bezoekers getrokken. Het aantal 
bezoekers aan specifiek de eigen 
theaterprogrammering is eveneens 
gestegen, onder meer dankzij de serie 
optredens van jongerentheatergroep 
Subsuburbia. Het aantal filmbezoe-
kers bleef met meer activiteiten 
gelijk. Dat is vooral te wijten aan de 
verandering in de programmering: 
zowel Mijn Donderdagavond Film als 
Filmclub Almere is een nieuwe activi-
teit. Het kost tijd om daarvoor publiek 
te vinden en het concept te promoten. 
Opvallend verder is dat Corrosia Op 
locatie stabiel is gebleven, ondanks 
het wegvallen van het UIT!Festival: 
wat bezoekersaantallen betreft com-
penseerde de expositie Zwarte School 
van Roos van Geffen in het stadhuis 
van Lelystad dit evenement volledig. 

Marketing- en 
communicatieplan
Om meer visie en sturing te geven aan 
de marketing- en communicatieacti-
viteiten zowel op de langere termijn 
als per jaar, zijn doelstellingen en 
aanpak eind 2013 verder uitgewerkt 
en beschreven in een meerjarig 
marketing- en communicatieplan dat 
met ingang van 2014 is gehanteerd. 
Belangrijke pijlers uit het plan zijn, 
behalve bezoekcijfers: doelgroepen, 
samenwerking, ontmoeting, parti-
cipatie en social media. Groei van de 
bezoekcijfers is al sinds jaar en dag 
een doelstelling en wordt ook sinds 
jaar en dag gehaald, alleen niet zo 

Affiche Kroost
ontwerp Herman van Bostelen
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snel als Corrosia zou willen. Elk artis-
tiek evenement vergt een individueel 
marketingplan, waarbij Almeerders 
bijkans persoonlijk over de streep 
moeten worden getrokken. In de 
praktijk is gebleken dat contact via via 
goed werkt, alleen een advertentie of 
flyer nauwelijks. De doelgroepen van 
Corrosia zijn: trouw publiek, jeugd en 
jongeren en nieuw publiek. Voor jeugd 
en jongeren is er specifieke program-
mering, waaronder in 2014 voor het 
eerst Kunstbende en Popronde. Ook 
is er in 2014 veel werk gemaakt van 
tentoonstellingsrondleidingen en 
workshops voor scholen. Om nieuw 
publiek te bereiken, maakt Corrosia 
allereerst gebruik van zijn bestaande 
publiek. In dat kader zijn kennisma-
kingsvouchers voor connecties van 
de reguliere bezoeker weggegeven 
en is de Ambassadeursclub gestart: 
tien mensen mogen gratis gasten 
meenemen naar zes voorstellingen. 
Deze avonden waren een groot succes: 
volle bak (75% zaalbezetting) en een 
bruisende sfeer. (Voor het vervolg 
in seizoen 2015-2016 gaat Corrosia 
de introducés een bescheiden entree 
van €2,50 vragen.) Verder is het 
samenwerken met andere organi-
saties (zoals in 2014 Kunstbende, 

Popronde, de nieuwe bibliotheek, 
Promotiecommissie Almere Centrum, 
subSuburbia, Almere Dichtbij) van 
belang bij het bereiken van nieuw 
publiek, evenals het intensief pro-
moten van juist die programmering 
die gericht is op de participatie door 
Almeerders (Mijn Donderdagavond 
Film, Team Annemarie) of het 
neerzetten van Corrosia als culturele 
ontmoetingsplek (Talk of the town, 
Filmclub Almere). De locatieprojecten 
(zie Corrosia Op locatie) zijn ook een 
perfecte manier om nieuw publiek 
te laten kennismaken met Corrosia. 
Een ander belangrijk doel dan wel 
middel was het creëren van meer 
traffic op social media en online, en 
dat is gelukt. Vooral het regelmatig 
actief zijn op social media is goedkoop 
en effectief, niet alleen voor de 
stukspromotie, maar met name voor 
het neerzetten van Corrosia als merk. 
Er zijn goede resultaten behaald in 
2014: een stijging van 4,8 procent 
unieke bezoekers op de website, van 
73 procent volgers op Twitter en van 
19,2 procent likes op Facebook. Nieuw 
was de communicatie via Pinterest 
en de pop-up bij het openen van 
Corrosia’s website, waarmee de lezer 
wordt gevraagd zich te abonneren op 
de nieuwsbrief. 

Communicatiemiddelen
Gezien het beperkte aantal fte (1) 
en het beperkte budget (€42.860), 
waaruit ook een freelance tekstschrij-
ver en vormgever worden bekostigd, 
blijft het lastig om Corrosia stevig op 
de kaart te zetten. In 2014 zijn er geen 
personeelswisselingen geweest op 

de afdeling Marketing en communi-
catie, die door twee parttimers wordt 
gerund, en dat heeft rust gegeven. Er 
kon worden gewerkt aan een goede 
gedegen basis voor de komende jaren. 
Ook de samenwerking met de nieuw 
aangestelde publiekswerker heeft 
haar vruchten afgeworpen: in 2014 
kon aardig wat contextprogram-
mering worden gerealiseerd, een 
belangrijk marketinginstrument. 
Tot de reguliere communicatiemid-
delen van Corrosia Stad behoorden in 
2014 www.corrosia.nl, social media 
(Facebook, Twitter, Pinterest), persbe-
richten, de tweewekelijkse e-nieuws-
brief (1.332 adressen), de twee-
maandelijkse brochure (oplage 3.500, 
waarvan 2.300 thuisbezorgd en 800 
voor verspreiding), flyers, affiches, 
het jaarverslag 2013, de CorrosiaPas 
(voor de trouwe bezoeker) en de 
Ambassadeursclub. Voor het eerst 
is er een advertentieabonnement 
VVV Partner lidmaatschap bij Almere 
City Marketing afgesloten waardoor 
Corrosia’s activiteiten meer worden 
benadrukt in de promotiemiddelen van 
VVV Almere. De oplage van de brochure 
is iets gedaald ten opzichte van 2013 
(toen 4.000) omdat is gekozen voor 
minder ongerichte verspreiding. De 
relatie met de lokale en regionale 
media is uitstekend. In 2014 is aan 
veel activiteiten aandacht besteed 
door middel van voorpublicaties of 
recensies (zie bijlage 2), en bij Omroep 
Flevoland had Corrosia’s directeur een 
wekelijks praatje met Tessel Linders. 
Met Almere Vandaag (tegenwoordig 
Almere Dichtbij) is bovendien samen-
werkt voor het lijsttrekkersdebat 
en worden er inmiddels serieuze 
gesprekken over een doorstart van de 
talkshow Nachtgasten gevoerd.

VVV nieuwsbrief week 43
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de freelancers, de vrijwilligers en de 
stagiair(e)s. Ook de avondcoördina-
toren, de onmisbare schakels tussen 
kassa, techniek en publiek en de des-
kundige aanspreekpunten van de avond 
bij voorstellingen en verhuren, hebben 
op nulurencontracten gewerkt.

Directeur
Ronald Venrooy: 1fte

Zakelijk leider
Hester Wolters: 0,7 fte 

Medewerkers communicatie
Janna Verhoeven: 0,6 fte
Ciska Borsboom: 0,4 fte 

Office manager
Marieke Breed: 0,8 fte

Medewerker productie
Kelly Jochems: 1 fte,  
vanaf 1 november 0,6 fte

Medewerker publiekswerk  
en Kunstbende
Sanne Priem: 0,4 fte 

Coördinator techniek
Marcel Kluts: 1 fte tot 1 november

Technici
Ramon Verhoeven: 0,2 fte,  
in combinatie met een nulurencon-
tract, vanaf 1 september 0,8 fte
Micha Chaudron: nulurencontract
Richard Meijerink: nulurencontract 
vanaf 14 mei
Tim Bonsen: nulurencontract tot 1 juli
Laurens Kromhout-Van der Meer: 
nulurencontract

Beheerder/technicus
Marc Mullenders: 0,8 fte

werken is relatief goedkoop en maakt 
het mogelijk flexibel en actueel te 
opereren, wat erg fijn is; grote op-
drachten als de Sinterklaasintocht en 
CIRCUS CORROSIA zijn op deze manier 
prima aan te nemen en uit te voeren. 
Na drie jaar blijkt echter dat de 
basisorganisatie te krap in haar jasje 
zit: Corrosia kan zijn mensen nog 
steeds niet cao-conform honoreren 
en tegenslagen (ziekte, meerwerk) 
kunnen niet worden gedragen. Zo 
heeft het feit dat de verbouwing in 
Haven zo moeizaam verloopt Corrosia 
als primus inter pares erg veel tijd 
gekost in 2014, tijd die niet wordt ge-
compenseerd. Een te minimale vaste 
organisatie trekt bovendien haar 
wissel op het projectmatig werken op 
zich: dat is alleen haalbaar vanuit een 
stabiele basis, met genoeg mankracht 
en tijd voor gedegen acquisitie, 
aansturing en afronding. De voorge-
nomen gemeentelijke bezuiniging van 
een ton per jaar is in 2014 gelukkig 
met twee jaar uitgesteld. De waarde 
van Corrosia wordt hopelijk voor 2017 
door de Almeerse politiek financieel 
bestendigd. Bij het enige volwaardige 
kwaliteitspodium in Flevoland voor 
avontuurlijke, niet-commerciële 
kunst hoort een passende organisatie, 
met een reëel aantal fte’s, een cao en 
een scholingsprogramma.

Het team
Corrosia is in 2014 gerund door een 
klein vast team medewerkers. Op 31 
december 2014 waren er 6,5 fte’s. In 
verband met ziekte en het beheer-
plan zijn de contracten van sommige 
medewerkers tijdelijk uitgebreid. Dat 
Corrosia op volle toeren heeft kunnen 
draaien in 2014 is ook te danken aan de 
medewerkers met nulurencontracten, 

Organisatie
In een jaar tijd heeft Corrosia een 
volledig nieuw kunstencentrum in 
een ander stadsdeel van Almere 
neergezet. Dit zonder concessies te 
doen aan de inhoud, zonder extra 
budget en met behoud van het aantal 
bezoekers. Deze prachtige prestatie 
kon alleen maar worden geleverd 
dankzij het hardwerkende, flexibele 
en loyale team. Tegelijkertijd is ook 
duidelijk geworden dat de basisor-
ganisatie van Corrosia te kwetsbaar 
is; er ligt een te hoge werkdruk op 
het bescheiden aantal medewerkers 
en uitval door ziekte, zoals in 2014 
helaas regelmatig is voorgekomen, 
kan niet intern worden opgevangen. 

Projectmatig werken
Ook in 2014 heeft Corrosia gedraaid 
als een projectorganisatie, met een 
kleine vaste kern en aanvullende 
medewerkers per project. Er is geen 
artistieke staf meer en belangrijke 
communicatiemiddelen als de brochu-
re, de webteksten en het jaarverslag 
komen tot stand in samenwerking met 
een freelance tekstschrijver en een 
freelance vormgever. De directeur 
zet de artistieke koers niet alleen uit 
en bewaakt die, hij vult hem ook in. 
Alleen voor de exposities, de meest 
complexe programma’s van Corrosia, 
wordt soms gewerkt met gastcurato-
ren (in 2014 twee keer). Projectmatig 

André Manuel - Het Geval Apart
foto Govert de Roos - ontwerp Gijs Kuijper
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Avondcoördinatoren 
(nulurencontracten) Marjolijn 
Handcock, Bas Klompenburg, Merlijn 
van der Marel, Milou Meier, Marisa 
Oomkes, Lisa Peters, Mischa Samson, 
Lisa van Slooten, Signe Troost, Hester 
Vogelzang en Marijke Zincken. 

Vrijwilligers
Dik Boutkan, Sacha van Dee, Cynthia 
Feliksdal, Gerda van Hekken, Nina 
Hillmann, Mia Huntelaar, Marchien 
Koster en Tania Ramkhelawan.

Stagiair(e)s 
Esmee Benning (Windesheim), 
Esther de Bloois (Hogeschool 
Utrecht), Lourens Formsma (Stenden 
Hogeschool), Marina Gnodde 
(Windesheim), Lisa de Kok (Hogeschool 
Utrecht), Lisette Loof (Windesheim) 
en Stephanie Wilke (Windesheim).

Freelancers
Herman van Borstelen (vormgeving), 
Mirjam van der Linden (teksten) en 
Yente Sierksma (publiekswerker). 

Het bestuur 
Het bestuur van Stichting Cultureel 
Centrum Corrosia bestaat statutair 
uit vijf personen. Er is één vacature. 
In november 2014 is voorzitter  
T.J. Triezenberg, na zes volle 
jaren actief en betrokken lidmaat-
schap, afgetreden. Haar functie is 
overgenomen door H. Dijksma, tot 
medio februari penningmeester van 
Corrosia. In 2014 heeft het bestuur 
voorbereidingen getroffen voor een 
bestuursreglement dat aansluit bij 
de regels uit de Cultural Governance 
Code. Dit reglement is begin 2015 
door het bestuur ondertekend en in 
werking getreden.

T.J. Triezenberg, voorzitter 
per 20.11.2008, einde termijn: 
19.01.2015
Directeur/eigenaar van De Kern, 
Consultancy & Investments; lid Raad 
van Toezicht, Kwintes; voorzit-
ter Raad van Toezicht Kinderrijk; 
bestuurslid Midden Nederland, Rabo 
Nederland; voorzitter Raad van 
Commissarissen, Rabobank Almere; 
lid Raad van Toezicht, Almere City 
Marketing tot juli 2014; lid Raad van 
Toezicht Dunamare, Haarlem. 

H. Dijksma, lid sinds 15.02.2011; 
penningmeester per 01.10.2011; 
voorzitter per 19.01.2015, einde 
termijn: 15.02.2017
Toezichtfuncties: vicevoorzitter Raad 
van Commissarissen Afvalzorg NV te 
Nauerna, Assendelft en lid auditcom-
missie; voorzitter van de Raad van 
Toezicht Regiocollege, Zaandam; 
voorzitter Raad van Commissarissen 
Beheer Flevoland Participaties BV 
voor MKB en Technofonds Fonds 
Flevoland; lid Raad van Toezicht 
OMALA (Ontwikkelingsmaatschappij 
Almere Lelystad Airport) en lid 
auditcommissie; Vicevoorzitter 
van de Raad van Commissarissen 
Medrie te Zwolle; lid Raad van 
Toezicht Omroep Flevoland, Lelystad; 
vice chairman of the board of 
the supervisory council of the 
Foundation Wetlands International; 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
Stichting Het Flevo-landschap. 
Bestuursfuncties: vicevoorzit-
ter Prins Bernhard Cultuurfonds 
Flevoland; secretaris van het 
bestuur van De12Landschappen; lid 
van het koepelbestuurlandschappen.
nl Treasurer Association Wetlands 
International; penningmeester. 

Stichting RDIJ-award Almere, 
vicevoorzitter VVD Kamercentrale 
Flevoland, lid comités van aanbeve-
ling La Mascotte, opera- en operet-
tevereniging Emmeloord (tot eind 
2014) en Almeers Jeugd Symfonie 
Orkest.

K. Heijne, lid per 20.03.2013, einde 
termijn: 20.03.2016 
Architect en freelance tekstschrijver 
over architectuur en stedenbouw; 
medeoprichter van Per Adres Almere 
en Geheugen van Almere; oud-
bestuurslid Vereniging Buitenstad, 
Stichting ViaDia; lid van de program-
maraad architectuurcentrum 
CASLa en Bouwsociëteit Almere 
tot 1 juli 2014; projectleider bij de 
Gemeente Almere, Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling. 

M. Huizing, lid per 24.03.2009, einde 
termijn: 19.03.2015
Zakelijk leider Stichting Theatergroep 
Mugmetdegoudentand; pen-
ningmeester theatergroep Nieuw 
West; penningmeester De Nieuwe 
Toneelbibliotheek.

T. Minnaert, lid per 07.04.2014, 
einde termijn 07.04.2017
Voorzitter Stichting Utrechtse 
Muziektheatergroep LIZ; penning-
meester Cafétheaterfestival Utrecht; 
docent-onderzoeker Universiteit 
Utrecht, departement Media en 
Cultuur.

P. Roelofs, lid per 19.03.2014, einde 
termijn 19.03.2017
Secretaris Jeugdcultuurfonds 
Almere; voorzitter Stichting Pompei; 
lid van de Adviesraad Almere van 
Ymere.
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Stichting Doen als financier. Dit par-
ticuliere fonds droeg bij aan (pilot)
onderdelen van Club Corrosia: Team 
Annemarie, Mijn Donderdagavond 
Film en de voorbereidingen voor 
buurtsoap Wasserette ‘De Witte 
Reus’. Het eerste particuliere fonds 
dat investeerde in Corrosia was 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Dat kende in 2013 subsidie toe 
aan Domestic Landscapes 2.0, een 
project dat werd doorgeschoven 
naar 2014. Als cultureel ondernemer 
is Corrosia ook bijzonder trots op 
het binnenhalen van Kunstbende. 
Deze talentenwedstrijd is een mooie 
aanwinst naast CIRCUS CORROSIA 
en de Sinterklaasintocht in Haven 
(zie Corrosia Op locatie). Ze sterkt 
Corrosia in zijn overtuiging dat het 
zijn knowhow, zowel artistiek, pro-
ductioneel als technisch, te gelde kan 
maken. Eigen inkomsten verkreeg 
Corrosia verder uit zaalverhuur 
en kaartverkoop. De zaalverhuur 
groeide explosief. De centrale 
ligging van Corrosia Stad heeft een 

in de te bescheiden organisatie, in 
de te bescheiden programmering 
en in de te bescheiden financiële 
reserves. Wat dat laatste betreft: de 
post onvoorzien op de werkbegroting 
is onverantwoord laag (minder dan 
1%) en er is geen buffer voor voorfi-
nanciering van bijvoorbeeld BTW en 
subsidies, terwijl dat toch een min 
of meer noodzakelijk instrument is 
in een tijd van cultureel onderne-
merschap. Soelaas voor de al jaren 
extreem krappe financiering en de 
scheve verhouding tussen vaste 
lasten (organisatie, huur, kantoor) 
en programmakosten is er in 2014 
niet gekomen. Daarover, en over 
de uitgestelde bezuiniging, gaat 
Corrosia graag met de gemeente in 
gesprek. 

Eigen inkomsten
Eigen inkomsten zijn voor een instel-
ling als Corrosia, met een minimaal 
programmeringsbudget en gezonde 
ambities, noodzaak. Grote opsteker 
in 2014 was het aantreden van 

Bedrijfsvoering
Corrosia kijkt terug op een bijzonder 
vruchtbaar en hoopgevend jaar. Het 
heeft zonder financiële kleerscheu-
ren een volledig nieuw kunstencen-
trum op de kaart gezet, in een ander 
deel van de stad nota bene. Er waren 
extra kosten vanwege de afronding 
van de verhuizing van Haven naar 
Stad en vanwege noodzakelijke 
investeringen in het opbouwen 
van nieuw publiek, maar toch kon 
Corrosia 2014 afsluiten met een 
(bescheiden) positief stichtingsver-
mogen. Bovendien stelde het nieuwe 
college de eind 2013 aangekondigde 
bezuiniging van een ton uit, tot 1 
januari 2017. Een belangrijk blijk 
van vertrouwen, dat Corrosia voor 
de ondergang heeft behoed. Dit 
alles neemt Corrosia’s zorgen en 
problemen echter niet weg: feitelijk 
is de basisbegroting van Corrosia 
te scherp om een volwaardig vlak-
kevloertheater annex beeldende 
kunstcentrum te zijn. Dat zie je terug 

opening Kijk! Mijn familie - Ilvy Njiokiktjien
foto Geertfotografeert.nl
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aanzuigende werking. Zowel com-
merciële als culturele partners heb-
ben Corrosia gevonden. Een deel van 
de verhuur betrof montageverhuur 
aan gezelschappen die in Corrosia ge-
programmeerd stonden. De recettes 
waren lager in 2014: om de nieuwe 
locatie Corrosia Stad bekend te ma-
ken, zijn verschillende acties op touw 
gezet – kennismakingsvouchers, de 
Ambassadeursclub – waarbij publiek 
gratis naar het theater kon (voor de 
tentoonstellingen wordt nooit entree 
geheven). Het zijn investeringen om 
straks meer betalende bezoekers te 
kunnen tellen. De Ambassadeursclub 
liep fantastisch en krijgt in septem-
ber 2015 een vervolg: niet gratis, 
maar voor €2,50 per avond, mogen 
introducés mee naar Corrosia Stad 
Theater. In 2015 treffen we de 
voorbereidingen om door de belas-
tingdienst aangewezen te worden 
als ANBI.

Incidentele overheidssteun
Een deel van de additionele finan-
ciering komt via overheden. Het 
landelijke Fonds Podiumkunsten 
honoreerde Corrosia in 2014 met een 

SKIP-subsidie, een heel belangrijke 
impuls voor Corrosia’s program-
mabudget als geheel. Deze regeling is 
laagdrempeliger dan de eerder toe-
gekende SRP-subsidie; de aanvrager 
mag minder dan honderd voorstellin-
gen uit het kwetsbare aanbod presen-
teren, een ondergrens die Corrosia 
sinds 2013 niet meer haalt. Toch is 
Corrosia ook van de SKIP-subsidie niet 
zeker: als het theateraanbod te klein 
wordt, kan er niet opnieuw worden 
aangevraagd. De subsidie werkt met 
declaraties en daarbij mag niet meer 
dan de helft van het programme-
ringstekort worden gedeclareerd. 
Corrosia zit nu op een gemiddelde 
van één voorstelling per week. Het 
is van groot belang dat gemiddelde 
omhoog te krijgen of minimaal te 
stabiliseren. Er moet een gezonde 
basis zijn, wil je aanspraak kunnen 
maken op projectsubsidies. Dat is 
een stelregel van zowel overheden 
als particuliere fondsen. Van de 
Gemeente Almere ontving Corrosia 
in 2014 extra bijdragen voor de 
fotografieprojecten Domestic 
Landscapes 2.0: Thuis in Almere 
(doorgeschoven uit 2013) en Kijk! 

Mijn Familie (inclusief de context-
programmering Corrosia viert!). Ook 
maakte zij speciaal aanbod op het ge-
bied van talentontwikkeling mogelijk. 
De Gemeente Lelystad ontfermde zich 
over de Corrosia Op locatie-tentoon-
stelling Zwarte School. 

Basisbegroting
Cultureel Centrum Corrosia, huis 
voor beeldende kunst, theater, film 
en ontmoeting, draait dankzij een 
jaarlijkse basisfinanciering van de 
Gemeente Almere. Daarnaast is ook 
de gedelegeerde rijkssubsidie voor 
Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) 
voor het zesde achtereenvolgende 
jaar toegewezen aan Corrosia, dat 
hiermee zijn bovenregionale functie 
op het gebied van beeldende kunst 
kan vervullen. Na aftrek van de 
beheerslasten personeel en materieel 
blijft er van de totale ‘structurele’ 
gemeentelijke subsidie een relatief 
bescheiden direct programmabudget 
over. In de praktijk komt het erop neer 
dat Corrosia zijn grote/bijzondere 
projecten niet kan realiseren zonder 
additionele financiering. 

Martijn Koning - De maand van Martijn
foto Sander de Goede

The wolf of Wall Street
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Samenvatting 
Bereik: weer meer 
bezoekers
Net als vorig jaar zijn er meer be-
zoekers geteld voor Corrosia: 65.679 
ten opzichte van 63.313 in 2013. Een 
prachtige prestatie, zeker omdat de 
nieuwe locatie Corrosia Stad moest 
worden opgestart en Corrosia daar-
voor nieuw publiek moest trekken; 
Stad bleek voor veel Havenaren toch 
een stap te ver. De stijging is vooral 
te danken aan Corrosia Stad Expo: de 
tentoonstellingen trokken ruim twee 
keer zoveel bezoekers. Ook de eigen 
theaterprogrammering (dus los van 
verhuur en samenwerkingen) laat 
een stijging van de publiekscijfers 
zien, evenals de contextprogram-
mering. Conclusie? Kennelijk is Almere 
groot genoeg voor een extra plek 
als Corrosia Stad. Ofwel: stichting 
Corrosia is met zijn programmering 
in staat zowel publiek in Haven als in 
Stad te bedienen.

Programmering:  
ontmoeting is belangrijk
Corrosia is de enige plek in Flevoland 
waar geïnteresseerden de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
progressief hedendaags theater en 
progressieve hedendaagse beel-
dende kunst kunnen volgen. Corrosia 
werkt met een beperkt program-
meringsbudget en kan dus niet veel 
laten zien – in 2014 drie grote en 
twee kleine exposities, en gemiddeld 
twee voorstellingen per week. Maar 
wat het laat zien, heeft kwaliteit en 
is van belang in het discours in de 
kunst. Daarnaast is er één avond per 
week film en produceert Corrosia 
bijzondere projecten op locatie, met 
in 2014 voor het eerst een open-
luchtfilmvertoning. In 2014 heeft 
Corrosia zijn visie op programmeren 
aangescherpt: het presenteren van 
kunst is belangrijk, maar het creëren 
van een culturele community ook. 
In de programmering komt daarom 
meer plaats voor ontmoeting en 

dialoog. Goede voorbeelden hiervan 
waren in 2014 Mijn Donderdagavond 
Film en de expositie Team Annemarie 
– Graduation Show 2014, beide in sa-
menwerking met inwoners uit Almere 
gecureerd. Ze vallen onder het nieuw 
opgerichte participatieprogramma 
Club Corrosia. De komende jaren 
wordt Corrosia verder omgevormd 
tot een verbindingskantoor, waar 
kunstenaars, inwoners, collega-
instellingen, maatschappelijke 
organisaties, scholen en bedrijven 
graag komen. Om te maken, te kijken, 
mee te werken, knowhow in te kopen 
of gewoon te vertoeven. 

Young Vips - Miguel Rodríguez

De Partizanen
foto Robin de Puy
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Corrosia Stad:  
ideale ontmoetingsplek
Corrosia Stad heeft nieuw publiek 
voor Corrosia op de been gebracht 
en andere culturele en maatschap-
pelijke samenwerkingspartners 
getrokken dan het gebouw in Haven. 
Kennelijk is er in het centrum van de 
stad behoefte aan een plek als deze. 
De centrale locatie van Corrosia 
Stad – aan het Stadhuisplein in het 
politieke en culturele hart van de 
stad, op vijf minuten lopen van de 
nieuwe bibliotheek, de schouwburg 
en het station – levert veel meer 
aanloop op dan het gebouw aan de 
Markt in Haven, wat onder meer 
terug te zien is in de verdubbeling 
van het aantal tentoonstellings-
bezoekers, de gestegen verhuur-
activiteiten en de drukke culturele 
borrels. In Stad is Corrosia uit zijn 
isolement in Haven getrokken. Het 
idee van een kunstencentrum als 
ontmoetingsplek, van Corrosia als 
verbindingskantoor, komt in Stad als 
vanzelf uit de verf.

Corrosia Haven:  
verbouwing vertraagd
De geplande oplevering van het 
nieuwe verzamelpand in Haven op 
1 januari 2015 is tot nader orde 
uitgesteld. Er zijn tegenvallers in de 
bouw en De Alliantie en de Gemeente 
Almere zijn nog in bespreking over 
de eisen van de nieuwe theater-
zaal. Intussen werken de huurders 
onder leiding van Corrosia verder 
aan het beheerplan. Corrosia was 
gelukkig niet helemaal uit het zicht 
in Haven: ook in 2014 heeft het de 
Sinterklaasintocht vormgegeven en 
CIRCUS CORROSIA georganiseerd, voor 
het eerst op de Markt én de Brink.

Marketing en  
communicatie: investeren 
in nieuw publiek
Investeren in nieuw publiek 
stond centraal in 2014: Corrosia 
Stad was een nieuwe plek, voor 
Corrosia-gangers uit Haven vaak 
te ver. Corrosia introduceerde 
kennismakingsvouchers en startte 
de Ambassadeursclub: tien mensen 
mogen gratis gasten meenemen 
naar zes voorstellingen. Deze actie 
was een groot succes en krijgt in 
2015 een (deels betaald) vervolg. 
Verder is er meer traffic op social 
media gegenereerd en meer con-
textprogrammering (o.a. rondlei-
dingen en workshops). Voor een nog 
intensievere persoonlijke doelgroe-
penbenadering – de meest effectieve 
werkwijze – is de bezetting met 1fte 
te klein. Het eind 2013 geschreven 
meerjarige marketing- en communica-
tieplan is in 2014 geïmplementeerd.

Organisatie:  
titanenarbeid 2.0
In een jaar tijd heeft het kleine vaste 
team van Corrosia (6,5 fte) een volledig 
nieuw kunstencentrum in een ander 
stadsdeel van Almere neergezet. 
Titanenarbeid, net als de verhuizing in 
2013 en met dank ook aan de vrijwil-
ligers. Maar de roofbouw is niet langer 
verantwoord; er waren helaas veel 
zieken in 2014. Na drie jaar blijkt de 
basisorganisatie simpelweg te krap in 
haar jasje te zitten. Tegenslagen (zoals 
ziekte) kunnen niet worden gedragen, 
honorering volgens cao-norm is nog 
steeds niet haalbaar (waardoor het ook 
lastig is personeel aan de organisatie 
te binden) en het projectmatig werken 
wordt ook steeds lastiger: voor gede-
gen acquisitie, aansturing en afronding 

is een stabiele basis nodig, met genoeg 
mankracht en tijd.

Bedrijfsvoering:  
te scherpe basisbegroting 
Voor het derde jaar op rij is Corrosia 
afgesloten met een bescheiden 
positief stichtingsvermogen. Ook 
stelde het college de eind 2013 
aangekondigde bezuiniging van een 
ton uit, tot 1 januari 2017.  Grote 
opstekers waren het aantreden 
van Stichting Doen als financier en 
het binnenhalen van Kunstbende. 
Ondanks al dit goede nieuws zijn er 
grote zorgen: de basisbegroting van 
Corrosia is nog steeds te krap om een 
volwaardig vlakkevloertheater annex 
beeldende kunstcentrum te zijn. Het 
programmeringsbudget is extreem 
laag, de basisorganisatie is extreem 
klein en de reserves zijn extreem laag 
(te laag voor onvoorziene kosten en 
voorfinanciering, een noodzakelijk 
instrument in een tijd van cultureel 
ondernemerschap). Als Corrosia’s 
basis nog verder slinkt, verdwijnt ook 
zijn kans op additionele financiering. 

Ex drummer
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Bijlage 1: 
Bezoekcijfers
Kijk! Mijn familie - Ilvy Njiokiktjien: 1.953
15 januari t/m 15 maart
Festival 2 Turven Hoog / HKU - Interactieve speeltuin: 341
28 maart t/m 4 april
De grote Sint Nicolaas Tekententoonstelling: 196
28 april t/m 3 mei 
Domestic Landscapes 2.0: Thuis in Almere -  
Bert Teunissen & Witho Worms: 2.536
22 mei t/m 20 september 
Team Annemarie - Graduation Show 2014: 1.678
9 oktober t/m 31 december (nog 1.475 in 2015,  
totaal aantal bezoekers 3.153)

Corrosia Stad Expo: 6.704

Corrosia Theater: 2.519
Corrosia Film (incl. Filmclub Almere): 1.124
samenwerking met scholen: 228
samenwerking met overigen  
(eindig laagland, Spin Off, Popronde, Kunstbende): 703
verhuuractiviteiten: 2.759

Corrosia Stad Theater: 7.333

Roos van Geffen - Zwarte School -  
16 mei t/m 30 september: 10.120
Havenfestival / CIRCUS CORROSIA / Kunstmarkt -  
6 en 7 september: 30.000
openluchtfilm op het Stadhuisplein - 25 september: 150
Sinterklaasintocht - 15 november: 10.000

Corrosia Op Locatie: 50.270

rondleidingen: 445
workshops: 159
nagesprekken Meet & Greet -  
september t/m december: 201
Het Grote Almere Vandaag Lijsttrekkersdebat 2014 -  
26 februari: 231
Corrosia Viert - 1 maart: 96
30 jaar Almere - 29 juni: 33
Domestic landscapes: Talk of the town #1 - 
2 september: 16
Finissage Domestic Landscapes 2.0:  
Thuis in Almere - 20 september: 41
Culturele Kerstborrel - 18 december: 150

Corrosia Extra: 1.372

totaal aantal bezoekers in 2014: 65.679

jeugdfilms: 55
jeugdtheater (incl. Theaterschool Almere  
en schoolvoorstellingen): 2.807
jeugdexpositie: 537
rondleidingen: 339
workshops: 159
Spin Off: 151
Popronde: 190
Kunstbende: 214

Corrosia Jeugd: 4.452*

*  De bezoekcijfers voor jeugd worden los genoemd, omdat het een belang-

rijk speerpunt is voor Corrosia. De aantallen zijn al opgenomen in het 

totaal aantal bezoekers. Naast het aantal van 4.452 bereiken we jonge-

ren met de Sinterklaasintocht en CIRCUS CORROSIA.

Encounters at the end of the world
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Bijlage 2:
Corrosia in de media, een selectie 
2014.01.01 Filmkrant voorpublicatie Filmagenda januari Corrosia

2014.01.10 Ook Flevoland voorpublicatie Ilvy Njiokiktjien pakt uit in Corrosia Stad

2014.01.13 Metro voorpublicatie Drie dagen feest, opening Corrosia stad

2014.01.13 Metropolis M nieuwsbericht Corrosia zowat enige Almeerse speler hedendaagse kunst

2014.01.14 Omroep MAX, Studio MAX live interview  Ilvy Njiokiktjien over expositie in Corrosia Stad

2014.01.15 RTV Almere voorpublicatie  Mijn Donderdagavond Film en Filmculb Almere

2014.01.16 Almere Vandaag voorpublicatie  Hieperdepiep! Corrosia Stad is open

2014.01.16 Omroep Flevoland voorpublicatie  Corrosia Stad officieel geopend

2014.01.17 RTV Almere nieuwsbericht Transformatie Corrosia gaat van start

2014.01.17 Vandaar Flevoland nieuwsbericht Vanwege verbouwing geopend: Corrosia Stad!

2014.01.17 Almere Vandaag nieuwsbericht Verbouwing gebouw Corrosia van start

2014.01.17 Almere Vandaag Rouwbericht Robert van Slooten

2014.01.20 Cobouw nieuwsbericht Friso Bouwgroep start transformatie Corrosia

2014.02.13 Almere Vandaag voorpublicatie  Suburbia speelt Blind Date

2014.02.20 Almere Vandaag voorpublicatie  Almeerder programmeert eigen documantaire in Corrosia

2014.02.20 VVV Almere voorpublicatie  Het grote Almere Vandaag Lijsttrekkersdebat

2014.02.20 Almere Vandaag voorpublicatie  Kroost! KinderKunstVakantie bij Corrosia

2014.02.21 Almere Vandaag voorpublicatie  Kroost KinderKunstVakantie

2014.02.22 Almere Vandaag voorpublicatie  Lijsttrekkersdebat

2014.02.22 Almere Vandaag nieuwsbericht Geert Gordijn leidt Het Grote Lijsttrekkersdebat

2014.02.24 RTV Almere voorpublicatie  Verslag Het grote Almere Vandaag Lijsttrekkersdebat

2014.02.25 RTV Almere nieuwsbericht Lijsttrekkersdebat in Corrosia

2014.02.25 RTV Almere nieuwsbericht Almere Vandaag en Corrosia maken “nieuwe” partijen monddood

2014.02.25 Almere Vandaag nieuwsbericht Almere Vandaag en Corrosia maken “nieuwe” partijen monddood

2014.02.26 Almere Dichtbij nieuwsbericht Het grote Lijsttrekkersdebat in Corrosia

2014.02.27 Almere Vandaag nieuwsbericht Lijsttrekkers in actie

2014.02.27 Almere Vandaag nieuwsbericht Lijsttrekkers debatterden in Corrosia

2014.02.27 Almere Vandaag voorpublicatie  Corrosia geeft een feestje

2014.02.27 VVV Almere voorpublicatie  Donderdagavondfilm

2014.02.28 Almere Vandaag nieuwsbericht Kwaliteit lijsttrekkersdebat van Almere Vandaag en Corrosia

2014.02.28 Almere Vandaag nieuwsbericht Eetcafé van Buurtcentrum Corrosia

2014.02.28 Almere Vandaag nieuwsbericht Grote lijsttrekkersdebat: Almeerse politici kruisen de degens

2014.02.28 Almere deze week voorpublicatie  Kinderkunstvakantie in Corrosia

2014.03.01 De Filmkrant voorpublicatie  Overzicht Mijn Donderdagavond Film maart

2014.03.06 VVV Almere voorpublicatie  Expositie Ilvy Njiokiktjien en Mijn Donderdagavond Film

2014.03.06 Almere Vandaag voorpublicatie  Corrosia in het teken van FULL 

2014.03.10 Ook Flevoland voorpublicatie  Filmclub Almere

2014.03.13 Almere Vandaag voorpublicatie  Expositie Ilvy Njiokiktjien en Mijn Donderdagavond Film

2014.03.15 Almere Vandaag  voorpublicatie  Kunstbende

2014.03.15 Almere Vandaag voorpublicatie  subSuburbia speelt Elckerlyc in Corrosia

2014.03.20 Almere Vandaag voorpublicatie  Klaargestoomd voor Kunstbende

2014.03.20 Almere Vandaag voorpublicatie  Mijn Donderdagavond Film en Young Vips

2014.03.24 RTV Almere voorpublicatie  Theatergroep ongeremd 

2014.03.24 RTV Almere voorpublicatie  subSuburbia speelt Elckerlyc
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2014.03.25 RTV Almere voorpublicatie  Kunst(speel)installaties voor de allerjongste kunstliefhebbers 

2014.03.26 Almere deze week voorpublicatie  Regionale voorronde kunstbende in Almere

2014.03.27 Almere Vandaag voorpublicatie  Theatergroep ongeremd: Elckerlyc en Mijn Donderdagavond Film

2014.03.27 Almere Vandaag nieuwsbericht Verbouwing Corrosia is gestart

2014.03.28 RTV Almere voorpublicatie  Flevolandse voorronde Kunstbende in Corrosia

2014.04.01 Lifestyle Almere voorpublicatie  De grote Sint Nicolaas tekententoonstelling

2014.04.01 Lifestyle Almere voorpublicatie  subSuburbia / Theatergroep ongeremd: Elckerlyc

2014.04.02 RTV Almere voorpublicatie  Abattoir Fermé naar Almere

2014.04.03 young in Almere voorpublicatie  Kunstbende

2014.04.03 Lifestyle Almere nieuwsbericht Kunstbende

2014.04.03 Omroep Flevoland Radio, Tessel in de ochtend verslag Kunstbende in Corrosia 

2014.04.05 Almere Vandaag voorpublicatie  Kunstbende in Corrosia

2014.04.08 RTV Almere voorpublicatie  Gedichten  op muziek gezet

2014.04.09 Almere Deze Week verslag Kunstbende in Corrosia

2014.04.10 Almere Vandaag voorpublicatie  Abattoir Fermé speelt A brief history of hell

2014.04.10 Omroep Flevoland TV, Binnen de dijken. reportage Kunstbende

2014.04.10 Almere Vandaag nieuwsbericht Centrum Haven op de schop

2014.04.11 Almere Vandaag nieuwsbericht Noodkreet van Corrosia aan politiek

2014.04.12 Almere Vandaag spotprent Kunstencentrum vraagt politiek om hulp tegen uitholling cultuur

2014.04.19 Almere Vandaag nieuwsbericht Roestbak wordt hotspot van Almere Haven

2014.04.19 RTV Almere voorpublicatie  De grote Sint Nicolaas Tekententoonstelling

2014.04.23 Almere deze week voorpublicatie  De grote Sint Nicolaas Tekententoonstelling

2014.04.27 Almere Vandaag nieuwsbericht Corrosia nu al in teken van Sint Nicolaas

2014.05.01 Almere Vandaag voorpublicatie  Drie keer Jetse Batelaan in Corrosia

2014.05.03 Kunstbende Finalekrant nieuwsbericht Kunstbende bedankt

2014.05.03 Kunstbende Finalekrant voorpublicatie  Programma

2014.05.03 Kidsproof Almere voorpublicatie  Kroost Meivakantie 

2014.05.14 VVV Almere voorpublicatie  Domestic Landscapes 2.0: Thuis in Almere

2014.05.16 Huizer Courant voorpublicatie  Domestic Landscape

2014.05.21 Almere Vandaag nieuwsbericht Cultuur niet langer voetnootje

2014.05.22 Almere Vandaag voorpublicatie  Tentoonstelling Thuis in Almere

2014.05.22 Almere Vandaag voorpublicatie  Mijn Donderdagavond Film

2014.05.24 Almere Vandaag nieuwsbericht Team Annemarie’ gaat expo samenstellen

2014.05.28 Almere Vandaag voorpublicatie  Mijn Donderdagavond Film

2014.05.31 Vandaar Flevoland nieuwsbericht Een zomer lang film in Corrosia stad en De Nieuwe Bibliotheek

2014.06.04 Almere Dichtbij voorpublicatie  Mijn Donderdagavond Film

2014.06.07 Almere Dichtbij nieuwsbericht Raad zet streep door ton voor Corrosia

2014.06.07 Almere Dichtbij nieuwsbericht Lanceringsfeestje Almere dichtbij in Corrosia

2014.06.11 Almere Dichtbij voorpublicatie  Filmzomer in Corrosia

2014.06.13 Almere Dichtbij nieuwsbericht Frits Huis verdedigt vorig Collegebeleid

2014.06.14 Almere Dichtbij voorpublicatie  Literaire ontmoeting in Corrosia

2014.06.18 Omroep Flevoland nieuwsbericht Veel aanmeldingen Team Annemarie

2014.06.21 Almere Dichtbij voorpublicatie  Domestic Landscapes 2.0: Thuis in Almere

2014.06.25 Almere Dichtbij voorpublicatie  Film

2014.06.28 Almere Dichtbij voorpublicatie  Uit Agenda: Domestic  Landscapes 2.0: Thuis in Almere

2014.07.02 Nieuwsbrief Suburbia voorpublicatie  Filmzomer in Corrosia Stad

2014.07.02 Almere Dichtbij voorpublicatie  Film overzicht

2014.07.05 Almere Dichtbij voorpublicatie  Uit agenda films juli
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2014.07.05 Almere Dichtbij voorpublicatie  Filmzomer Corrosia vandaag van start

2014.07.09 Almere deze week voorpublicatie  Film Het diner

2014.07.15 Omroep Flevoland nieuwsbericht Meer bezoekers voor Corrosia

2014.07.16 Almere Dichtbij voorpublicatie Filmzomer Corrosia Stad

2014.07.16 Almere deze week voorpublicatie  Film Mandela

2014.07.23 Almere deze week voorpublicatie  Film Les beaux jours

2014.07.30 Almere Dichtbij nieuwsbericht Rabobank sponsor van Haven Festival

2014.07.30 Almere deze week voorpublicatie  Film La vie d’Adèle

2014.07.30 De Filmkrant voorpublicatie  Film overzicht juli-augustus

2014.08.02 Almere Dichtbij voorpublicatie  Uit agenda films augustus

2014.08.02 Almere Dichtbij nieuwsbericht Belangstelling voor kunst in Almere

2014.08.06 Almere Dichtbij voorpublicatie  Film overzicht augustus

2014.08.09 Almere Dichtbij voorpublicatie  Tentoonstelling Domestic Landscapes 2.0

2014.08.13 Almere deze week voorpublicatie  Film Elle s’en va

2014.08.16 Almere Dichtbij voorpublicatie  Kijkje in Flevolandse huiskamers

2014.08.16 Almere Dichtbij nieuwsbericht Uit agenda Films augustus

2014.08.20 Almere deze week nieuwsbericht Uit!Festival 2014 gaat niet door

2014.08.20 Almere Dichtbij voorpublicatie  Openluchtfilm Het Wilde Westen!

2014.08.20 Almere Dichtbij voorpublicatie  Film Blue Jasmine

2014.08.20 UIT voorpublicatie  Openluchtfilm Het Wilde Westen!

2014.08.23 Almere Dichtbij nieuwsbericht Internationale solisten bij Havenkomconcert

2014.08.23 Almere Dichtbij nieuwsbericht Rabobank Almere Havenfestival

2014.08.27 Almere deze week voorpublicatie  Domestic Landscapes 2.0 Talk of the town

2014.08.27 Almere Dichtbij voorpublicatie  Team Annemarie kiest kunstwerken voor expositie

2014.09.01 De Filmkrant voorpublicatie  Film Zero dark thirty

2014.09.02 Almere Dichtbij voorpublicatie  Huiskamer Dutch Vinex Wonder Boys in Corrosia

2014.09.02 Almere Dichtbij voorpublicatie  Dichtbij-journaliste kiest Donderdagavondfilm 

2014.09.02 Almere Dichtbij voorpublicatie  Voorstelling van de Dutch Vinex Wonder Boys in Corrosia

2014.09.03 Almere deze week voorpublicatie  Circus dat naar theater neigt

2014.09.03 Almere deze week voorpublicatie  Circus Corrosia

2014.09.03 Almere deze week voorpublicatie  Agenda Corrosia Stad september en oktober

2014.09.03 Almere deze week nieuwsbericht Ondernemers Haven maken centrum gezellig

2014.09.03 Almere Dichtbij voorpublicatie  Klopjacht op Osama bin Laden in Corrosia

2014.09.03 Almere Dichtbij nieuwsbericht Nieuwe asbestsaneerder voor renovatie Corrosia

2014.09.03 Almere deze week nieuwsbericht Pand Corrosia bevat meer asbest dan verwacht

2014.09.03 Omroep Flevoland nieuwsbericht Meer asbest in Corrosia dan verwacht

2014.09.06 Almere Dichtbij voorpublicatie  Uit agenda Almere Haven Festival

2014.09.13 Almere Dichtbij voorpublicatie  Team Annemarie kiest kunstwerken voor expositie

2014.09.17 UIT voorpublicatie  Openluchtfilm Het Wilde Westen!

2014.10.10 Almere Dichtbij nieuwsbericht Verbouwing Corrosia in Haven weer opgestart

2014.10.15 Omroep Flevoland nieuwsbericht Bezuiniging dwingt Corrosia Stad tot sluiten

2014.10.16 Omroep Flevoland nieuwsbericht Team Annemarie toont topstukken

2014.10.17 Almere Dichtbij nieuwsbericht Meerderheid raad wil Corrosia redden 

2014.11.06 Almere Dichtbij nieuwsbericht Politiek wil twee ton subsidie voor Corrosia

2014.11.12 Nieuwsbrief Avanti voorpublicatie  Stand up Lie down

2014.11.18 Almere deze week voorpublicatie  Verhalen uit Almere Haven in De Wasserette

2015.02.05 RTV Almere voorpublicatie  Kroost tijdens voorjaarsvakantie

Wekelijks Omroep flevoland interview Tessel in de ochtend
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Bijlage 3:
Corrosia van dag tot dag
datum activiteit  opmerking

  

2014.01.15 Kijk! Mijn familie - Ilvy Njiokiktjien expositie t/m 15.03

2014.01.16 Mijn Donderdagavond Film: Eindelijk erkenning (AL) film

2014.01.17 De gemeenschap/tgEcho - Colombina theater

2014.01.18 Likeminds - Geweld theater

2014.01.21 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #1 film

2014.01.23 Mijn Donderdagavond Film: Regiedebuut van Vincent Gallo (16+) film

2014.01.25 Plan D-/Andreas Denk - Buurman in de winter (5+) theater

2014.01.26 Plan D-/Andreas Denk - Buurman in de winter (5+) theater

2014.01.28 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #2 film

2014.01.29 Stichting DOCA - bijeenkomst Cultuur aan Tafel verhuur 

2014.01.30 Mijn Donderdagavond Film: Ex Drummer (16+) film

2014.01.31 NBprojects/Theater Malpertuis - 4: Still Life theater

2014.02.01 Martijn Koning - De maand van Martijn theater

2014.02.04 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #3 film

2014.02.06 Mijn Donderdagavond Film: Cold Mountain (16+) film

2014.02.06 Truus Bronkhorst, Marc Vanrunxt en Jan Martens - She was a visitor theater

2014.02.07 Bert Hana - #Alleman theater

2014.02.11 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #4 film

2014.02.13 Mijn Donderdagavond Film: Fargo (16+) film

2014.02.14 Moeremans & sons - Kill your character theater

2014.02.15 Suburbia - Blind Date theater

2014.02.18 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #5 film

2014.02.19 rondleiding / bliksemstage JINC  rondleiding 

2014.02.20 Mijn Donderdagavond Film: 81/2 (AL)  film

2014.02.21 Bongomatik theater

2014.02.22 premiere Brutale portretten - BonteHond verhuur

2014.02.23 KROOST: Sanne Zweije - Tik tak slaap (2+) theater

2014.02.24 KROOST: Sanne Zweije - Tik tak slaap (2+) theater

2014.02.25 KROOST: Sanne Zweije - Tik tak slaap (2+) theater

2014.02.25 KROOST: Le ballon rouge / Crin Blanc (5+) film

2014.02.25 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #6 theater

2014.02.26 KROOST: BonteHond - Harig Hondje (4+) theater

2014.02.26 KROOST: BonteHondenshow (AL) workshop

2014.02.26 KROOST: BonteHond - Harig Hondje (4+) theater

2014.02.26 KROOST: BonteHondenshow (AL) workshop

2014.02.26 Het Grote Almere Vandaag Lijsttrekkersdebat 2014 samenwerking 

2014.02.27 Mijn Donderdagavond Film: Motovun mon amour (AL) film

2014.03.01 Corrosia Viert evenement

2014.03.04 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #7 film

2014.03.06 Mijn Donderdagavond Film: Finding Forrester (AL) film

2014.03.08 Ghost Track - Blau Hynder  theater

2014.03.10 presentatie Ecoland.TV verhuur
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2014.03.11 Filmclub Almere - Filmgeschiedenis #8 film

2014.03.12 PvdA - Maarten van Rossem verhuur

2014.03.13 Mijn Donderdagavond Film: Gentlemen prefer blondes (AL) film

2014.03.13 Cecilia Moisio/Dansmakers Amsterdam - Juxtapose theater

2014.03.14 Akira (16+) film

2014.03.14 Karel van Laere en Vanja Rukavina - Bokko  theater

2014.03.15 Sanja Mitrović - Speak! theater

2014.03.17 Volksuniversiteit Almere verhuur

2014.03.18 Kunstbende workshop muziek olv Paulina Dubaj  workshop

2014.03.19 Filmclub Almere - Filmanalyse #1 montage film

2014.03.20 Mijn Donderdagavond Film: Samsara (6+) film

2014.03.21 Kunstbende workshop DJ olv DJ Stefanovici workshop

2014.03.22 D66 bijeenkomst verhuur

2014.03.22 Kunstbende workshop theater olv Judith Faas  workshop

2014.03.22 Miguel Rodríguez/Floris van der Vlugt - Young VIPS 2014 theater

2014.03.24 Volksuniversiteit Almere verhuur

2014.03.25 Joeri Dubbe/Korzo producties - Solaris theater

2014.03.26 Filmclub Almere - Filmanalyse #2 geluid film

2014.03.28 Festival 2 Turven Hoog / HKU - Interactieve speeltuin expositie t/m 04.04

2014.03.31 Volksuniversiteit Almere verhuur

2014.04.02 Filmclub Almere - Filmanalyse #3 cameravoering film

2014.04.02 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.03 Gemeente Almere verhuur

2014.04.03 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.04 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.05 Kunstbende 2014 samenwerking 

2014.04.06 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.08 Tiri fu bari/Dave MacDonald - Tiri fu den wortu… di no taki theater

2014.04.09 Filmclub Almere - Filmanalyse #4 acteren film

2014.04.10 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.11 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.12 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.13 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.15 eindig laagland: Annejet van der Zijl samenwerking 

2014.04.15  Kunstbende coachingmiddag winnaars  workshop

2014.04.16 Filmclub Almere - Filmanalyse #5 licht film

2014.04.16 Abattoir Fermé - A brief history of hell theater

2014.04.17 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.18 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.19 subSuburbia / Theatergroep Ongeremd - Elckerlyc theater

2014.04.22 Pia Meuthen/Panama Pictures - Ergens; dichtbij theater

2014.04.23 Filmclub Almere - Filmanalyse #6 art direction film

2014.04.24 Mijn Donderdagavond Film: Sterren stralen overal (AL) film

2014.04.25 Kunstbende coachingmiddag winnaars  workshop

2014.04.27 repetitie Capella Amsterdam verhuur

2014.04.28 De grote Sint Nicolaas Tekententoonstelling  expositie t/m 03.05

2014.04.30 Filmclub Almere - Filmanalyse #7 censuur, taboes & symboliek film

2014.05.01 KROOST: Theater Artemis - De dag dat de papegaai zelf iets wilde zeggen (14+) theater
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2014.05.02 KROOST: Simone de Jong / 2Turven Hoog - Eiland theater

2014.05.03 KROOST: Simone de Jong / 2Turven Hoog - Eiland theater

2014.05.03 repetitie Brabants Mannenkoor verhuur

2014.05.08 Mijn Donderdagavond Film: Inside Llewyn Davis (AL) film

2014.05.08  Kunstbende coaching winnaars  workshop

2014.05.10 presentatie Ecoland.TV verhuur

2014.05.10 WILco / Egidius Kwartet - Apera theater

2014.05.13 Dood Paard - Botox angels theater

2014.05.15 Samir Calixto / Korzo producties - 4 Seasons theater

2014.05.16 Roos van Geffen - Zwarte School  Corrosia op locatie

2014.05.16 eindig laagland: Midas Dekkers samenwerking 

2014.05.18 De Gebroeders Fretz - Revolte theater

2014.05.18  De Gebroeders Fretz - Revolte theater

2014.05.20 Theaterschool Almere repetities verhuur

2014.05.21 Tom Struyf - Vergeetstuk theater

2014.05.22 Bert Teunissen & Witho Worms - Domestic Landscapes 2.0: Thuis in Almere expositie t/m 20.09

2014.05.24 D66 bijeenkomst verhuur

2014.05.24 De bloeiende maagden - Toen neuken nog gewoon was theater

2014.05.26 rondleiding leerlingen Meergronden rondleiding 

2014.05.28 Silvia Bennett - Doos (BSO try-out) verhuur

2014.05.29 Mijn Donderdagavond Film: Der Himmel über Berlin (AL) film

2014.05.30 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.30 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.05.31 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.01 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.01 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.01 Theaterschool Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.03 CKV Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.04 Almere Dichtbij verhuur

2014.06.04 CKV Almere eindpresenaties verhuur

2014.06.05 We Want Cinema: Nieuwe Helden film

2014.06.10 De Schoor bijeenkomst verhuur

2014.06.16 Gemeente Almere verhuur

2014.06.17 eindig laagland: Frank Westerman samenwerking 

2014.06.20 Mirjam van der Veen verhuur

2014.06.26 Arte Week verhuur

2014.06.29 open i.h.k.v. 30 jaar Almere  expositie

2014.07.02 Groenhorst College schoolbezoek

2014.07.02 Groenhorst College schoolbezoek

2014.07.02 Groenhorst College schoolbezoek

2014.07.05 Borgman (16+) film

2014.07.07 De Nieuwe Wildernis: grote Natuur in een klein land (6+) film

2014.07.12 Het diner (12+) film
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2014.07.14 The broken circle breakdown (12+) film

2014.07.19 Mandela: long walk to freedom (12+) film

2014.07.21 Ramses (deel 1, 12+) film

2014.07.26 Les beaux jours (AL) film

2014.07.28 Ramses (deel 2, 12+) film

2014.08.02 La vie d’Adèle (16+) film

2014.08.04 Hitchcock (12+) film

2014.08.09 La grande bellezza (12+) film

2014.08.11 Tula: the revolt (16+) film

2014.08.16 Hoe duur was de suiker (16+) film

2014.08.18 Elle s’en va (6+) film

2014.08.19 Gemente Almere - afscheid Julius Riemersma verhuur

2014.08.23 Gemeente Almere verhuur

2014.08.23 Blue Jasmine (12+) film

2014.08.25 Hemel op aarde (12+) film

2014.08.30 12 years a slave (16+) film

2014.09.02 Domestic landscapes: Talk of the town #1 debat

2014.09.03 rondleiding studenten JJ Berg rondleiding 

2014.09.04 Dutch Vinex Wonder Boys - Onze huiskamer theater

2014.09.04 Dutch Vinex Wonder Boys - Onze huiskamer theater

2014.09.06  Almere Havenfestival 2014 / kunstmarkt  Corrosia op locatie

2014.09.06 CIRCUS CORROSIA - Guixot de 8 - Jocs Corrosia op locatie

2014.09.06 CIRCUS CORROSIA - Aardlek Corrosia op locatie

2014.09.06 CIRCUS CORROSIA - Circus Katoen - Ex Aequo Corrosia op locatie

2014.09.06 CIRCUS CORROSIA - Wurre wurre - Back in time  Corrosia op locatie

2014.09.06 CIRCUS CORROSIA - Fullstop Acrobatics Theatre Corrosia op locatie

2014.09.07 CIRCUS CORROSIA - Guixot de 8 - Jocs Corrosia op locatie

2014.09.07 CIRCUS CORROSIA - Fullstop Acrobatics Theatre Corrosia op locatie

2014.09.07 CIRCUS CORROSIA - Aardlek Corrosia op locatie

2014.09.07 CIRCUS CORROSIA - Pipo Poffertjes Corrosia op locatie

2014.09.07 CIRCUS CORROSIA - Trio C tot de Derde Corrosia op locatie

2014.09.11 Mijn Donderdagavond Film: Zero dark thirty (16+) film

2014.09.12 Gemeente Almere - filmvertoning Precious / week van het analfabetisme  verhuur

2014.09.20 CAF/Apollo Ensemble - Back to your roots verhuur

2014.09.20 Finissage Domestic Landscapes 2.0: Thuis in Almere expositie

2014.09.23 Davy Pieters / Frascati Producties - The truth about Kate theater

2014.09.23 nagesprek - Davy Pieters / Frascati Producties - The truth about Kate nagesprek

2014.09.25 Avanti Lunch  verhuur

2014.09.25 Openluchtfilm op het Stadhuisplein evenement

2014.09.30 Theatergroep Suburbia - Madame Bovary (exclusieve voorpremière) theater

2014.10.02 Mijn Donderdagavond Film: Fernweh (AL) film

2014.10.03 tg ECHO - stel je bent een koe theater

2014.10.04 Popronde 2014 samenwerking 

2014.10.09 Team Annemarie: Graduation Show 2014 expositie t/m 19 december

2014.10.10 rondleiding studenten Toine Minneart, Universiteit van Utrecht rondleiding 

2014.10.11 Spin Off 2014 samenwerking 

2014.10.14 KROOST: BonteHond - Pinda (8+) theater

2014.10.14 rondleiding bezoekers BonteHond - Pinda rondleiding 
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2014.10.14 KROOST: BonteHond - Ken de ander als geen ander (workshop 8+) theater

2014.10.15 KROOST: Nijntje de film (0-4 jr) film

2014.10.15 KROOST: Emil - word volwassen! (AL) film

2014.10.16  KROOST: Emil - word volwassen! (AL) film

2014.10.16 KROOST: Nijntje de film (0-4 jr) film

2014.10.16 Mijn Donderdagavond Film: The wolf of Wall Street (16+) film

2014.10.17 André Manuel - Het geval apart theater

2014.10.17 nagesprek - André Manuel - Het geval apart nagesprek

2014.10.19  KROOST: Malou van Sluis & Judith Sleddens - In de verte (2-5 jr) theater

2014.10.19 KROOST: Malou van Sluis & Judith Sleddens - In de verte (2-5 jr) theater

2014.10.21 Winnaars ITs Festvial 2014 /Rudolphi Producties - Het debuut theater

2014.10.24 Nieuw West - De avond (try-out) theater

2014.10.25 Nieuw West - De avond (try-out) theater

2014.10.27 eindig laagland: Mirjam van Hengel samenwerking 

2014.10.27 Pietenworkshop, Hogeschool Utrecht workshop

2014.10.28 Moeremans & Sons - Shoot the messenger theater

2014.10.28 nagesprek - Moeremans & Sons - Shoot the messenger nagesprek

2014.10.29 BonteHond - KIDD verhuur

2014.10.29 rondleiding bezoekers BonteHond - KIDD rondleiding 

2014.10.30 Mijn Donderdagavond Film: Marius (AL) film

2014.10.31 Maren E. Bjørseth / Frascati producties - Geloof hoop liefde theater

2014.10.31 nagesprek - Maren E. Bjørseth / Frascati producties - Geloof hoop liefde nagesprek 

2014.11.01 Dood Paard & STAN - Kunst theater

2014.11.01 nagesprek - Dood Paard & STAN - Kunst nagesprek 

2014.11.04 T.r.a.s.h. - Swamp theater

2014.11.05 Pietenworkshop, Theaterschool Almere workshop

2014.11.06 Pietenworkshop, Theaterschool Almere workshop

2014.11.06 De Partizanen - De Partizanen (try out) theater

2014.11.07 Laura van Dolron - Liefhebben theater

2014.11.07 nagesprek - Laura van Dolron - Liefhebben nagesprek

2014.11.10 Pietenworkshop, Theaterschool Almere workshop

2014.11.13 Mijn Donderdagavond Film: Le huitième jour (6+) film

2014.11.15 Sinterklaasintocht 2014 Corrosia op locatie

2014.11.15 D66 bijeenkomst verhuur

2014.11.17 BonteHond - Pinda (8+) verhuur

2014.11.18 rondleiding / bliksemstage JINC  rondleiding 

2014.11.18 BonteHond - Pinda (8+) verhuur

2014.11.18 BonteHond - Pinda (8+) verhuur

2014.11.18 Verjaardag Maarten Pel verhuur

2014.11.19 Filmclub Almere - #1 Geschiedenis van filmgenres film

2014.11.20 Mijn Donderdagavond Film: Encounters at the end of the world (16+) film

2014.11.26 eindig laagland: Kees ‘t Hart samenwerking 

2014.11.26 Filmclub Almere - #2 Filmclichés  film

2014.11.27 Mijn Donderdagavond Film: A Clockwork Orange (16+) film

2014.11.28 rondleiding Inspiratie Inc  rondleiding 

2014.11.28 Davy Pieters / Frascati Producties - How did I die theater

2014.11.28 nagesprek - Davy Pieters / Frascati Producties - How did I die nagesprek 

2014.11.29 Suburbia Masterclass verhuur
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2014.11.29 rondleiding Suburbia Masterclass rondleiding 

2014.11.30 Suburbia Masterclass verhuur

2014.11.30  rondleiding Suburbia Masterclass rondleiding 

2014.12.03 Filmclub Almere - #3 Kunst of entertainment? film

2014.12.04 Mijn Donderdagavond Film: Les choses de la vie (12+) film

2014.12.11 Stand up, lie down - De Gemeenschap theater

2014.12.12 Stand up, lie down - De Gemeenschap theater

2014.12.13 Stand up, lie down - De Gemeenschap theater

2014.12.13 nagesprek - Stand up, lie down - De Gemeenschap nagesprek 

2014.12.16 Orde van de dag - Oud&Nieuws Show - NUT i.s.m. Het Zuidelijk Toneel theater

2014.12.17 Filmclub Almere - #4 Culturele genres: van nouvelle vague tot postmodernisme  film

2014.12.18 Mijn Donderdagavond Film: Cinema Paradiso (9+) film

2014.12.18 Culturele Kerstborrel  evenement

2014.12.19 Katinka Polderman - Polderman baart zorgen theater

2014.12.27 Stichting Hero Thula verhuur

KROOST - 
Le ballon rouge

Lindsay Ent 27 jaar
foto Ilvy Njiokiktjien
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