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Deze landkaart is een initiatief van Cultureel Zuidoost.

Cultureel Zuidoost is een initiatief 
van 16 organisaties in het stadsdeel, 
allemaal verzorgen we een cultureel 
programma voor bewoners en 
bezoekers van Zuidoost, elk in 
een eigen werkveld, met een eigen 
gezicht en een eigen missie. Op de 
kaart ziet u in één oogopslag hoe 
de kunst en cultuur producenten 
verbonden zijn met Zuidoost. 
De activiteiten en events die wij 
organiseren vertegenwoordigen 
de gehele keten; van kennis maken 
met kunst/cultuur, beoefening, link 
naar opleidingen, professionele 
presentaties lokaal, nationaal 
en internationaal, verdieping, 

professionaliseren en excelleren. 
Hierbij werken wij vaak nauw 
samen met ondernemers uit de 
buurt, scholen, zorginstellingen, 
maatschappelijke organisaties, 
buurthuizen en het opbouwwerk. 
Daarop baseren wij onze 
draagkracht in de samenleving.
 
Zuidoost ontwikkelt zich 
razendsnel, een stedelijke kern die 
steeds aantrekkelijker blijkt voor 
Amsterdammers en mensen van 
buiten. Vijftig jaar na de geboorte 
van de Bijlmer is Zuidoost één van 
de centra van de hyperdiverse 
metropool Amsterdam. Wij zijn van 

mening dat daar voorzieningen bij 
horen die passen bij de omvang en 
samenstelling van de bevolking en 
de functies die het stadsdeel heeft 
binnen de metropool Amsterdam. 
Ook culturele voorzieningen, in de 
vorm van duurzaam producerende 
instellingen, presentatie plekken 
en podia van voldoende omvang. 
De nieuwe stedelijke kernen en hun 
bewoners verdienen een gevarieerd 
en hoogwaardig cultureel aanbod, 
van ontluikend tot wereldtop. 
Deze landkaart geeft een blik op 
de kunst en cultuurproducenten 
in Amsterdam Zuidoost. Het 
aanbod van deze producenten 
is net zo divers als de bevolking 
van het stadsdeel. Wij initiëren, 
produceren, programmeren, 
doceren, experimenteren, met 
disciplines als theater, dans, 
muziek, taal, beeldende kunst, film 
en vele mengvormen.
 
Als culturele organisaties van 
Zuidoost scharen wij ons achter de 
plannen om Zuidoost te verbeteren. 
Wij willen daaraan bijdragen, 
onder andere door investeringen 
van de afgelopen decennia te 
verzilveren. Samen vormen wij een 
gevarieerd en fijnmazig vlechtwerk 
van culturele instellingen. Van 
klein tot groot, van opkomend 
tot gevestigd, van traditioneel tot 

experimenteel. Onze culturele 
programmering is een vruchtbare 
dialoog – en ontwikkelingsgrond, 
waar ruimte is voor vele stemmen. 
Wij willen er alles aan doen om 
ervoor te zorgen dat men ook 
in de toekomst in Zuidoost al 
die stemmen kan blijven zien en 
horen. De grote vernieuwingen 
in het stadsdeel vormen voor 
stadsbestuur, ontwikkelaars en 
culturele instellingen samen een 
kans die we niet mogen laten liggen. 
Dat vraagt om herwaardering, 
herstructurering en 
herpositionering van het culturele 
veld in Zuidoost als geheel. Ook 
daartoe doen we in dit document 
een aantal aanbevelingen.



HOLENDRECHT

REIGERSBOS

GEIN

BULLEWIJK

BIJLMERVOGELTJESWEI

F BUURT

D BUURT

E BUURT

G BUURT

K BUURT

NELLESTEIN

AMSTEL III

VENSERPOLDER

H BUURT

HUNTUM

  
BIJLMERBIOS 
BIJLMER PARKTHEATER 
 
HIPHOP ACADEMY 
HEESTERVELD CREATIVE  COMMUNITY 
 
 
 
THE NEW AMSTERDAM
 
 
 
 
 
 



HOLENDRECHT

REIGERSBOS

GEIN

BULLEWIJK

BIJLMERVOGELTJESWEI

F BUURT

D BUURT

E BUURT

G BUURT

K BUURT

NELLESTEIN

AMSTEL III

VENSERPOLDER

H BUURT

HUNTUM

AMSTERDAM ROOTS 
 
 
CENTRUM BEELDENDE KUNST ZUIDOOST 
 
 
IMAGINE IC
KAZERNE REIGERSBOS
KWAKU SUMMER FESTIVAL
 
NEW METROPOLIS ZUIDOOST
 
  
 
 
 



HOLENDRECHT

REIGERSBOS

GEIN

BULLEWIJK

BIJLMERVOGELTJESWEI

F BUURT

D BUURT

E BUURT

G BUURT

K BUURT

NELLESTEIN

AMSTEL III

VENSERPOLDER

H BUURT

HUNTUM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBA BIJLMERPLEIN
UNTOLD / ETERNITY 
OSCAM
PROSPECT ELEVEN
VINGER.NL



HOLENDRECHT

REIGERSBOS

GEIN

BULLEWIJK

BIJLMERVOGELTJESWEI

F BUURT

D BUURT

E BUURT

G BUURT

K BUURT

NELLESTEIN

AMSTEL III

VENSERPOLDER

H BUURT

HUNTUM



AMSTERDAM ROOTS
Stichting Amsterdam Roots organiseert al 40 
jaar activiteiten waar roots, identiteit en kunst 
samenkomen, met Amsterdam Roots Festival als 
jaarlijks hoogtepunt. Via muziek, dans, theater, 
circus, beeldende kunst en gesprekken krijgen 
makers en denkers een podium om hun verhaal 
vertellen. Amsterdam Roots probeert een omgeving 
te creëren waar iedereen welkom is en zich vrij en 
veilig voelt zichzelf te zijn. Op die manier willen wij 
bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin 
mensen geïnspireerd en verbonden worden via 
kunst die voortkomt uit traditie en vernieuwing. 
Amsterdam Roots is in 2021 neergestreken 
in Amsterdam Zuidoost en houdt kantoor in 
Heesterveld. In 2022 organiseert Amsterdam 
Roots Festival verschillende programma’s in 
Zuidoost en zal hierbij samenwerken met diverse 
samenwerkingspartners. Door het jaar heen zullen 
er met onderstaande en nieuwe partners kleinere 
activiteiten georganiseerd worden.

FUNCTIE:     

Festival en culturele activiteiten

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

OSCAM, New Metropolis Zuidoost, Hiphop Academy, Local Wave, 

Prospect Eleven, Bijlmer Parktheater, OBA, Untold, The New 

Amsterdam, Heesterveld Creative Community, Reigersbos Kazerne 

en diverse kraamhouders en cateraars uit Zuidoost. 

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Deels

BESTAAT SINDS:    

1982

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur via corporatie

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Heesterveld 26

1102 SB Amsterdam

www.amsterdamroots.nl

info@amsterdamroots.nl

BIJLMERBIOS
Bijlmerbios is ontstaan als een openluchtbios die 
momenteel, samen met diverse partners, wordt 
doorontwikkeld naar een filmhuis in Zuidoost. 
Binnen de filmprogramma’s worden zowel lokale 
als mondiale verhalen ontsloten. De missie van 
Bijlmerbios is daarnaast om het cultuuraanbod 
in Zuidoost voor diverse bewoners te verbreden 
en te verdiepen. Bijlmerbios is een initiatief 
van strategisch en creatief netwerkbureau 
Studiomeiboom en vindt jaarlijks plaats onder 
metrostation Kraaiennest. Het filmhuis is gesitueerd 
in Lola Buitenpost, Egeldonk 50. Het initiatief levert 
een positieve bijdrage aan de identiteit en het imago 
van en Bijlmer en bevordert de sociale cohesie en 
leefbaarheid van de buurt.  

FUNCTIE:      

Openluchtbios/buurtbios

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Rijkswaterstaat/IXAS, Ymere, Wonam, CBRE, HvA, Heesterveld 

Creative Community/Open Ateliers Zuidoost, CBK Zuidoost, 

OBA Bijlmerplein, Mart Radio, Restaurant Elixer en diverse 

lokale creatieven.

 

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2015

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur via LoLa

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Egeldonk 50 

1103 AK Amsterdam 

www.bijlmerbios.com

info@bijlmerbios.com

BIJLMER PARKTHEATER
Het Bijlmer Parktheater (BPT) is het grootstedelijk 
theater van Zuidoost. Een huis waar nieuwe 
makers zich ontplooien, waar publiek zich thuis 
voelt en waar nieuwe verhalen tot ontwikkeling 
komen: nieuwe verhalen die de superdiversiteit 
van Nederland weerspiegelen. Het BPT is 
deskundig op het gebied van intercultureel 
programmeren, cultuureducatie, community art en 
talentontwikkeling. Samen met Imagine IC en CBK 
Zuidoost werkt het BPT aan SHEBANG, een hybride 
kunstlab in Zuidoost waarin kunst, erfgoed en 
maatschappelijke thema’s samenkomen.

FUNCTIE:     

Theater

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

JTSZO, Untold, We Are On The Move, de Jonge Reporters, diverse 

scholen in Zuidoost, CBK Zuidoost, Imagine IC, Yemaya’s Vegan Corner, 

P&G Roti, Boston Catering, Lalla Bara’s, Bloemactief Ali, Brouwerij 

Kleiburg, Bijlmer Bookstore, Zuidoost&Meer en Radio Mart.

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Ja

BESTAAT SINDS:    

2009

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur via Gemeente Amsterdam

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Anton de Komplein 240

1102 DR Amsterdam

www.bijlmerparktheater.nl

info@bijlmerparktheater.nl

CENTRUM BEELDENDE KUNST ZUIDOOST
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (CBK Zuidoost) 
ontsluit actuele beeldende kunst voor een divers 
publiek en levert met haar activiteiten tegelijkertijd 
een bijdrage aan het bestaan van kunstenaars en de 
ontwikkeling van hun oeuvre. CBK ZO programmeert 
tentoonstellingen, geeft opdrachten, realiseert 
een artist-in-residence-programma, beheert 
een werkplaats voor professionals en amateurs, 
biedt een kunstuitleen collectie aan én realiseert 
een waaier aan educatieve activiteiten.  
Hierbij laat de organisatie zich altijd inspireren 
door de Amsterdamse Bijlmermeer en haar Afro-
Caribische identiteit.

 
FUNCTIE:     

Presentatie-instelling                                         

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

De deelnemende partijen van Cultureel Zuidoost, alle basis en 

middelbare scholen in Zuidoost, ROC Amsterdam, Zuidoost City, 

Lokale Media Organisaties, Stadsdeel Zuidoost, Projectenbureau 

Primair Onderwijs Zuidoost, Zomerschool Zuidoost, DGAI Music 

School, We Are On the Move, Lola Bae, Stichting HOBU, Stichting 

Buurttalent Ontwikkeling, Bloei en Groei

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Ja

BESTAAT SINDS:    

1987

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur via Ymere

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Anton de Komplein 120

1102 DR Amsterdam

www.cbkzuidoost.nl

info@cbkzuidoost.nl



HIPHOP ACADEMY
Foundation, oftewel HipHop Academy, geeft les 
in hiphopcultuur: van dans tot DJ-ing. Zo wil 
Foundation de jeugd van Zuidoost een alternatieve 
leerplek bieden, vakkennis delen met jongeren en 
hen inspireren op een veilige plek. Tegelijkertijd wil 
de organisatie de vele succesvolle creatieven uit 
Zuid-Oost de mogelijkheid bieden om kennis te delen 
en een voorbeeld te zijn. Ook krijgen ouders hier de 
kans om in contact te komen met docenten uit het 
kunstvakonderwijs. Maar bovenal is Foundation een 
plek waar iedereen thuis is. Er heerst een cultuur 
met passie als basis, waar de leerlingen zo wijs, 
rijk, divers en in ontwikkeling zijn als de wereld 
van vandaag. 

FUNCTIE:     

Recreatie, kunst en cultuur                                    

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Amsterdam/ MBO College Zuid, Academie voor Theater en Dans, 

FUNX Amsterdam, OBA Amsterdam Zuidoost, alle overige partijen 

binnen Cultureel Zuidoost.           

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2021 

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur, via CBRE

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Bijlmerplein 141 

1102 DB Amsterdam

www.foundation.nl

info@foundation.nl

HEESTERVELD CREATIVE  COMMUNITY
Heesterveld Creative Community (HCC) is een 
culturele broedplaats in het hart van Amsterdam 
Zuidoost. Van workshops en lezingen tot exposities, 
concerten en block parties: er gebeurt van alles, 
zowel voor de community zelf als voor de buurt 
eromheen. De community bestaat uit kunstenaars, 
creatives en artiesten verspreid over diverse 
vakgebieden, in verschillende fases van hun 
carrière. Gevestigd in het kleurrijke C-vormige 
blok met een eigen binnenplaats, diverse shops, 
culturele instellingen en een event-space, pal naast 
metrostation Bullewijk.

FUNCTIE:     

Broedplaats      

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

o.a. Dutch Gospel Arts Institute, Jeugdtheaterschool Zuidoost, 

CBK Zuidoost, diverse broedplaatsen en kunstenaars

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2010

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur, via Ymere                      

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Heesterveld 75

1102 SB, Amsterdam

info@heesterveldcc.nl

www.heesterveldcc.nl 

IMAGINE IC
Imagine IC is een platform voor erfgoeddemocratie 
en organiseert met en vanuit de Bijlmer gesprekken 
over alledaagse dingen die erfgoed zijn voor de 
stedelijke en landelijke collecties, aan archieven 
en inventarissen. De organisatie is een mix van 
archief en museum en ontwikkelt op basis van 
ervaring methodes voor participatief verzamelen. 
Imagine IC organiseert ‘verzamelevents’ en maakt 
tentoonstellingen.

FUNCTIE:     

Platform voor gesprekken over erfgoed                          

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

CBK Zuidoost, Bijlmer Parktheater, OBA Bijlmerplein, 

Stadsdeel Zuidoost en HVA

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Ja

BESTAAT SINDS:    

1991

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

www.imagineic.nl

info@imagineic.nl

KAZERNE REIGERSBOS 
Kazerne Reigersbos is een cultureel centrum 
en broedplaats in de buurt Reigersbos en 
ondersteunt creatives uit de buurt. De voormalige 
brandweerkazerne biedt ruimte aan 18 studio’s 
voor creatieve ondernemers. Daarnaast zijn er 
flexwerkplekken en is er een muziekproductie 
ruimte, een buurtwerkplaats, een podium, een 
buurtkeuken, een koffiebar en een sportzaal in 
het gebouw.
 

FUNCTIE:     

Cultuurhuis, buurtcentrum

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Lely lyceum, Het Fort, GLO Entertainment, Stichting JDK, diverse 

groepen en communities uit Reigersbos en Zuidoost.

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2020

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur, via Urban Resort

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Remmerdenplein 100

1106 AK Amsterdam

www.kazernereigersbos.nl

info@kazernereigersbos.org



KWAKU SUMMER FESTIVAL
Kwaku summer festival is een van oorsprong 
buurtgericht festival dat inmiddels publiek weet 
trekken ver buiten de Amsterdamse stadsgrenzen. 
Het Kwaku Summer Festival is een grootse viering 
van culturele diversiteit en identiteit in het stadsdeel 
Zuidoost met cultuur, sport en eten als belangrijkste 
uitingsvormen en waar een brede (maatschappelijke) 
participatie en de Surinaamse oorsprong als 
belangrijkste pijlers gelden. De Bijlmerjeugd die niet 
met vakantie kon stond aan de basis van Kwakoe 
in 1975. Daar is niets aan veranderd: Tha Block, het 
jongerenprogramma van Kwaku Summer Festival, 
is momenteel het belangrijkste en meest relevante 
zomerfestival voor jongeren in Zuidoost. 

 

FUNCTIE:     

Festival

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Stadsdeel Zuidoost, P-Team Zuidoost, diverse kraamhouders en 

cateraars uit Zuidoost, Just March, ISG Beveiliging en diverse 

feestconcepten zoals Rum on the Rocks en afrolosjes, Bijlmer 

Parktheater, Swazoom, Untold en Coerver Coaching. 

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee 

BESTAAT SINDS:    

1975

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Nieuwe Uilenburgerstraat 110

1011 LX Amsterdam

www.kwakufestival.nl 

info@kwakusummerfestival.nl

THE NEW AMSTERDAM
In januari 2021 hebben BAE en The NEW Amsterdam 
de handen ineengeslagen. Samen creëren ze een 
plek waar de muzikale community van Amsterdam 
Zuidoost en omstreken terecht kan en zich 
veilig kan voelen. The NEW Amsterdam richt zich 
op persoonlijke ontwikkeling middels op maat 
aangeboden empowerment-activiteiten op het 
gebied van identiteit, hiphopcultuur en verkenning 
van het onbekende. De organisatie maakt daarnaast 
producties voor kinderen, verzorgt kunst- en 
cultuureducatie op scholen en is de oprichter van 
het 48u Writer’s Camp.

FUNCTIE:     

Cultureel Platform                 

 

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

LELY Lyceum, Scholenbestuur Zonova, JTSZO, Stichting Free ‘n 

style, Last Minute Crew, St. Build Your Dream, Lola Bae    

     

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2013 

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke bruikleen, via LoLa Bae

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Paasheuvelweg 6 

1105 BH Amsterdam  

info@thenewamsterdam.nl

NEW METROPOLIS ZUIDOOST
New Metropolis Zuidoost is hét podium voor gesprek en 
dialoog over de toekomst van stadsdeel Zuidoost, is een 
dependance van Pakhuis de Zwijger. New Metropolis 
Zuidoost is een plek waar bewoners, ondernemers en 
stadsdeelgebruikers elkaar ontmoeten, ervaringen 
en inzichten met elkaar delen en plannen maken 
voor een betere toekomst. De vaak weerbarstige 
praktijken waar mensen uit Zuidoost dagelijks mee 
te maken hebben, zijn het uitgangspunt van het 
gesprek met jong en oud. Tijdens de sprekersdiners, 
workshops, livecast-opnames, inspiratiesessies en 
participatiebijeenkomsten, die gratis toegankelijk 
zijn, worden standpunten en ideeën uitgewisseld en 
ontstaan nieuwe verbindingen. Bij voorkeur nodigen 
we mensen uit, die niet de weg naar de instellingen 
of de stadsdeelorganisatie weten te vinden. Het 
uitgangspunt in alle activiteiten is om te komen tot 
een stadsdeel van, voor en door iedereen: bruisend, 
inclusief, rechtvaardig, creatief, ondernemend, gezond, 
duurzaam, betaalbaar, goed bereikbaar én veilig. 
 

FUNCTIE:     

Platform voor de stad van morgen                   

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Untold, ProFor, Black Achievement Month, Foundation, 

Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam Museum, OBA, Masterplan 

Zuidoost, Johan Cruijff Arena, diverse onderwijs- en 

welzijnsstellingen en een aantal projectontwikkelaars.

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2019

VASTGOEDSITUATIE:    

Gebruiksovereenkomst via CBRE                      

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Bijlmerplein 876 

1102 MG Amsterdam

newmetropolis.amsterdam

egbert@dezwijger.nl     

OBA BIJLMERPLEIN
De missie van OBA Bijlmerplein is om een thuis te 
zijn voor de hele buurt. Om dit te bereiken worden 
tal van activiteiten georganiseerd en wordt de 
boekencollectie steeds weer vernieuwd. Roger 
Buyne en Jessica van der Sluis verzorgen samen 
de programmering voor de jongvolwassenen uit 
de buurt en zorgen dat de bibliotheek een goede 
afspiegeling van de buurt blijft.  

FUNCTIE:     

Buurtbibliotheek

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Huis van Alle Talen, Afrobieb, The Black Archives, SMIB, Instituto 

Cervantes, Bijlmerbios en diverse scholen, seniorenorganisaties en 

welzijnsorganisaties 

 

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Ja

BESTAAT SINDS:    

2001 

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur, via gemeente Amsterdam        

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam

www.oba.nl/bijlmerplein.html

bijlmerplein@oba.nl



UNTOLD / ETERNITY 
Untold is een culturele organisatie gericht op 
kinderen, jongeren en volwassenen die bezig 
willen zijn met kunst en cultuur, waarbij vooral 
West-Afrikaanse en Afro-Caribische dans- en 
muziekstijlen centraal staan. Untold staat 
bekend om haar multidisciplinaire theater- 
en dansproducties en de wijze waarop de 
doelgroep wordt begeleid en gecoacht in hun 
artistieke ontwikkeling. De pijlers waar Untold 
zich op richt zijn educatie (waaronder black 
history), uitwisselingsprogramma, erfgoed, 
talentontwikkeling en theaterproducties. 

FUNCTIE:     

Theater, erfgoed, dans en muziek                                         

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Black Harmony, Swazoom, OBA, 

New Metropolis Zuidoost

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Ja

BESTAAT SINDS:    

2002

VASTGOEDSITUATIE:    

Huur, via Bijlmer Parktheater                      

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Anton de Komplein 240

1102 DR Amsterdam

www.untold.nl

otmar@untold.nl

OSCAM
Open Space Contemporary Art Museum, in het kort 
OSCAM, is een museum voor kunst, mode, design, 
vakmanschap en ontwikkeling in Amsterdam 
Zuidoost. Hier wordt invulling aan gegeven 
met kwalitatief hoogwaardige presentaties en 
tentoonstellingen, door educatieve en participatieve 
activiteiten en programma’s en door het maakproces 
dichter bij het publiek te brengen. OSCAM cureert  
niet alleen kunstenaars en hun werk, maar ook de 
dialoog daaromheen. 

 

FUNCTIE:     

Museum                                       

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

16 Cultureel Zuidoost participanten, HvA Business Campus, 

Bijenkorf, Decoratelier Nationale Opera & Ballet, Stichting SES, 

Swazoom, Patta Academy, The Black Archives, Encourager,  

Buurtteam Amsterdam Zuidoost, Stichting Jongeren Die Het 

Kunnen, Yemaya’s Vegan Corner en Red’s Kitchen Amsterdam 

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Deels, veelal sponsoring of projectsubsidies         

BESTAAT SINDS:    

2017

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur, via CBRE

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Bijlmerplein 110, 

1102 DB  Amsterdam 

www.oscam.nl

marian@oscam.nl

PROSPECT ELEVEN
Prospect Eleven is een talentontwikkelaar 
met een vaste methodiek en een wisselend 
programma voor kansengelijkheid. Hierin wordt 
jongerencultuur als basis genomen en ligt de focus 
vooral op grootstedelijke jongeren die opgroeien 
in de 3rd culture. Prospect Eleven is ook een 
fysieke ontmoetingsplek aan de Hettenheuvelweg 
12-14 in Amsterdam Zuidoost. Eén helft is een 
broedplaats die draait om talentontwikkeling en 
gebiedsontwikkeling, de andere helft is in gebruik 
door een bonte verzameling huurders.

FUNCTIE:     

Talentontwikkeling                                    

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

Stadsdeel Zuidoost, diverse culturele zelfstandige jongeren

 uit Zuidoost

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2019

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur, via CBRE

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Hettenheuvelweg 12-14

1101 BN Amsterdam

www.prospecteleven.nl

info@prospecteleven.nl

VINGER.NL
Vinger.nl is een creatieve ontwerpstudio uit de 
Amsterdamse Bijlmermeer. Ze zoeken relevante 
vormen om goede ideeën te manifesteren in de stad 
van nu: of het nou om concepten gaat, om advies 
of mediaproductie. De studio verzorgt ook creatie 
en productie van ontworpen concepten. Met een 
open blik, pragmatische aanpak en brede creatieve 
skillset opereert Vinger.nl als creative partner voor 
artiesten, instellingen en bedrijven. De organisagtie 
initiëert ook eigen projecten. 

FUNCTIE:     

Creatieve studio     

PARTNERS IN ZUIDOOST:   

initiatieven als FATFORM (2010, 2011, 2012), de Open Art Route (2009, 

2013, 2014, 2015), The Ballroom (2018) en HOBU (2018-2020), maar 

ook kleinere projecten als Groove on the Roof Florijn (2013-2018) en 

de N8BUS (2016, 2017).

STRUCTURELE SUBSIDIE: 
Nee

BESTAAT SINDS:    

2007

VASTGOEDSITUATIE:    

Tijdelijke huur, via Rochdale                   

ADRES EN ALGEMENE CONTACTGEGEVENS: 
Kruitberg 1004

1104 CA Amsterdam

www.vinger.nl

info@vinger.nl 



DE HELE KETEN VERTEGENWOORDIGD 
IN ZUIDOOST
Amsterdam Zuidoost kent een bruisend 

creatief klimaat, dat grotendeels nog 

onbekend is in de rest van Amsterdam. 

De initiatieven in ons stadsdeel zijn 

niet alleen grassroots, bottom-up 

en gebaseerd op talentontwikkeling; 

de gehele culturele keten is hier 

vertegenwoordigd. Wij willen deze lokale 

keten - van kennis maken met kunst tot 

beoefenen, verdiepen, professionaliseren 

en excelleren - uitbreiden en verstevigen.

 

NIEUW ELAN 
Zuidoost is een plek voor professioneel 

toptalent en gerenommeerde 

kunstenaars, instellingen en initiatieven. 

De vernieuwingen in het stadsdeel 

kunnen hier qua vestigingsklimaat 

ook alleen maar aan bijdragen. Dit 

is hét moment om te investeren in 

Zuidoost, met een revitalisatie van 

onze nieuwe stadsmonumenten en 

met nieuwe iconische gebouwen. Door 

daarin voldoende culturele ruimte te 

bieden kan Zuidoost zich ontwikkelen 

tot magneet voor kunstenaars in alle 

fasen van hun ontwikkeling. Dan creëren 

we een volwaardig productie- en 

vestigingsklimaat waar we de komende 

vijftig jaar mee vooruit kunnen.  

OVERIGE CULTURELE 
INITIATIEVEN IN ZUIDOOST 
Muziekschool Zuidoost

We are on the move

Young reporters

Jeugdtheaterschool Zuidoost

Nieuw Jurk

Local Wave

DGAI Music School

Kunstenaars Kruitberg

Lost Projects

Free&Style

Mama Florijn

Zuidoost TV

Shebang

 COLOFON
Dit is een gezamenlijke uitgave van 

Cultureel Zuidoost in Amsterdam. 

Voor vragen kunt u met de individuele 

instellingen contact opnemen.

ONTWERP:    

Menko Dijksterhuis          

 

TEKSTBIJDRAGE:   

Frans Hempen

 

LOCATIE PERSPECTIEF 
Hierbij zou ook de balans tussen 

permanent gevestigde organisaties en 

instellingen en tijdelijke initiatieven en 

locaties moeten veranderen, want die 

laatsten zijn nu in de meerderheid. 

  

INCIDENTEEL VS. STRUCTUREEL 
GESUBSIDIEERD
De verhouding tussen structureel 

gesubsidieerde en incidenteel 

gefinancierde organisaties en initiatieven 

is uit balans.

Organisaties met een goede financiële 

basis en zekerheid, hebben meer 

slagkracht, kunnen investeren, 

duurzame samenwerkingen aangaan en 

op langere termijn plannen.

VASTGOED OORMERKEN 
De gemeente zou vastgoed/ plekken/ 

gebieden moeten oormerken met een 

culturele bestemming. 

MEDIAGEBOUW
In Zuidoost kent diverse radio stations 

en (online) televisiemakers. 

Een media gebouw waarin deze functies 

samen komen, kan niet alleen het 

ruimtegebrek oplossen maar biedt ook 

de mogelijkheid om gezamenlijk te kunnen 

investeren in apparatuur en faciliteiten. 

SPREIDING VAN VOORZIENINGEN
Daar waar het gebied rondom de Johan 

Cruijff Arena veel (grootschalige) 

culturele voorzieningen heeft, moeten 

andere gebieden in Zuidoost het met 

een stuk minder voorzieningen doen of 

ontbreekt het in z’n geheel. 

Bewoners moeten (gevoelsmatig) ver 

reizen om een culturele voorziening te 

bereiken en dit werkt drempelverhogend. 

De wens is om verschillende functies en 

voorzieningen zoveel mogelijk te spreiden 

over Zuidoost. Zuidoost heeft culturele 

gebiedsontwikkeling nodig waarbij een 

infrastructuur van losse gebouwen, 

verzamelgebouwen en cluster gebieden 

elkaar afwisselen. 






