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In 2018

... kwamen ruim 65.000 bezoekers 

tijdens zo’n 400 concerten en 

evenementen naar het BIMHUIS. Om dat 

mogelijk te maken pompten onze technici 

30.000.000 MB aan audio door de 

mengtafel, tapte het barpersoneel 36.124 

biertjes, belde programmeur Frank 705 

keer met artiesten en bookers, stemde 

de pianostemmer de piano 398 keer, 

verving floormanager Olaf 54 lampjes, 

poetste de schoonmaakploeg 433 keer 

de toiletten, kookte chef Massimo 3.858 

hoofdgerechten, verstuurde het kantoor in 

totaal zo’n 189.000 e-mails en kwamen 

bovenal meer dan 4.000 musici uit alle 

windstreken samen in het BIMHUIS.

© BLANCX
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Het BIMHUIS presenteert avontuurlijke 

en kwalitatief hoogwaardige muziek. 

Actuele, urgente en eigenzinnig nationale 

en internationale jazz. Het Bimhuis is 

een jazzpodium van (inter-) nationale 

statuur, geworteld in de radicale en 

vooraanstaande muzikantenscene van 

de jaren 70. Belangrijk voor de stad 

Amsterdam, voor Nederland en voor de 

internationale jazz community. ‘One of the 

two or three best clubs in the world’, aldus 

Branford Marsalis. Het BIMHUIS schept een 

hechte band tussen musici, bezoekers en 

medewerkers.

Het BIMHUIS richt zich in het bijzonder 

op in een vroeg stadium herkennen, 

stimuleren en presenteren van excellent 

talent. Het is partner in tal van (inter-)

nationale samenwerkingsverbanden en 

is actief in internationale netwerken. 

Randprogrammering als workshops, 

jamsessies, filmvertoningen, lezingen, 

exposities en DJ-sets zorgen voor 

verdieping en verbreding van 

publiekservaring.

NATIONAAL

Het BIMHUIS ondersteunt de VIP 

(Vereniging van Improvisatie Podia) met 

administratie en hosting. Het BIMHUIS 

speelt met overtuiging een rol in tal van 

nationale netwerken: de Buma Boy Edgar 

Prijs, de Young Vips, de compositie-

opdracht van het North Sea Jazz Festival, 

het Nederlands Jazz Archief, enzovoort. 

INTERNATIONAAL

Het BIMHUIS heeft wereldwijd een sterke 

reputatie: het behoort tot een van de 

meest bekende en gewaarde jazzclubs. 

Het BIMHUIS heeft een vitaal netwerk 

van internationale relaties die bijdragen 

aan de kwaliteit van die internationale 

programmering. We bezoeken met 

grote regelmaat (showcase-) festivals en 

congressen. Het BIMHUIS is medeoprichter 

en actief lid van the European Jazz 

Foundation. We leggen verbindingen 

tussen Nederlandse musici en buitenlandse 

bookers. (O.a. door het aankomende 12 

POINTS Festival, september 2019.)

CHRISTIAN LILLINGER, SANEM KALFA & GEORGE DUMITRIU | JAZZFEST SPECIAL | 

BEN VAN GELDER QUARTET JOOST LIJBAART - UNDER THE SURFACE | ANDERSON, 

KEMENADE, GLERUM, BENNINK | HENK KRAAIJEVELD JASPER BLOM QUARTET & 

NILS WOGRAM | TINI THOMSEN – MAXSAX | THE QUARTET: HERMAN, BENNINK, 

BEETS, JACOBS | SAXOPHONE SUMMIT: TINEKE POSTMA, BENJAMIN HERMAN & 

ALAN SKIDMORE | VUMA LEVIN QUINTET ARTVARK SAXOPHONE QUARTET | WILD 

MAN CONSPIRACY FEAT. CHRIS CHEEK | I COMPANI/REEDS & DEEDS CARTE BLANCHE 

ANDY MOOR MARK HAANSTRA, OENE VAN GEEL  | OSCAR JAN HOOGLAND - 

EDDIE AND THE EAGLES | THE PLOCTONES | TEIS SEMEY QUINTET | TOMMY GOT 

WAXED | NOW ENSEMBLE | MORRIS KLIPHUIS: DIMLICHT | DICK DE GRAAF NEW 

QUARTET ROGIER TELDERMAN TRIO  | TIN MEN & THE TELEPHONE  | BENJAMIN 

HERMAN B-DAY BASH | MICHAEL MOORE FRAGILE QUARTET | ERIC VLOEIMANS 

& OLIVER’S CINEMA | KAJA DRAKSLER OCTET (PAUL ACKET AWARD 2018)| DANS 

DANS & DUO BROOS - PEET | BENNINK, ROELOFS - TRIO BIJMA, OLIVER, MULDER | 

PHILIPP RÜTTGERS (NSJ COMPOSITIEOPDRACHT) LILIAN VIEIRA GRUPO | IKARAI | 

ONCE UPON A TIME ORCHESTRA | DUO DULFER, DIRECTIE & GUESTS | KNALPOT 

BENJAMIN HERMAN’S BUGHOUSE ANDREAS SCHAERER, ANTON GOUDSMIT, 

WILBERT DE JOODE | SEAMUS BLAKE & JESSE VAN RULLER QUARTET ICP ORCHESTRA 

EN NIEUW AMSTERDAMS PEIL  | ALEXANDER HAWKINS QUARTET REMBRANDT 

FRERICHS TRIO + SYLVAIN RIFFLET | BRUUT! | EINZELGÄNGER & PODIUM TRIO | 

ALL ELLINGTON BIG BAND DE RAAD VAN TOEZICHT BROKKEN FESTIVAL 

PROGRAMMERING
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ORCHESTRA NAZIONALE DELLA LUNA  | RAMON VALLE  | NAMIBIAN TALES - 

KALAHARI ENCOUNTERS  | AFRICA NEGRA  | KE HABER  | JULIAN LAGE TRIO  | 

MONTY ALEXANDER | SALON JOUSSOUR | LAYALE CHAKER & HOLLAND BAROQUE 

FT. NIZAR ROHANA  | TESSERA ENSEMBLE  | LIONEL LOUEKE GROUP  | OUM  | 

DAVID HELBOCK´S RANDOM CONTROL | RAJAN SAJAN MISHRA | NICK MANCINI 

COLLECTIVE  | BRIAN MARSELLA TRIO  | DONNY MCCASLIN WACLAW ZIMPEL 

+ SAAGARA  | THEO CROKER ‘STAR PEOPLE NATION’  | BEN WENDEL SEASONS 

BAND | THE JAMIE BAUM SEPTET | DINOSAUR | PANDIT BUDHADITYA MUKHERJEE | 

JAIMIE BRANCH’S FLY OR DIE | KEN THOMSON SEXTET | AMIR ELSAFFAR’S RIVER 

OF SOUND ORCHESTRA AARON PARKS LITTLE BIG | TERENCE BLANCHARD FEAT. THE 

E-COLLECTIVE | EYOLF DALE WOLF VALLEY | FIRE! ORCHESTRA CHICUELO & MARCO 

MEZQUIDA | MINYESHU SHAI MAESTRO TRIO | 

FLAT EARTH SOCIETY | JEFF ‘TAIN’ WATTS TRIO 

FT. KURT ROSENWINKEL | DIAMANDA DRAMM | 

AKI RISSANEN TRIO | PHILIP CATHERINE, BERT 

JORIS & WEST COAST BIG BAND | MARC RIBOT’S 

CERAMIC DOG  | NIK BÄRTSCH’S RONIN  | 

STEFANO BATTAGLIA TRIO | STARLITE MOTEL | 

ENRICO ZANISI PIANO SOLO + FRANCESCO 

DIODATI | ZIV RAVITZ | MARC SINAN & OGUZ 

BÜYÜKBERBER + GIUSEPPE DORONZO

Het BIMHUIS presenteerde in 2018 twee 

foto-exposities: één van beeldmaker en 

regisseur Udo Prinsen, Shapes of Time: 

een presentatie van visuals die eerder 

gemaakt zijn voor muziek van bassist Mark 

Haanstra en violist Oene van Geel. En 

we presenteerden een tentoonstelling in 

samenwerking met het Nederlands Jazz 

Archief: prachtig werk van de fotograaf 

Wouter van Gool (1911-1990). In januari 

vond er voor studenten van de Academie 

van Bouwkunst een lezing plaats van Ahmet 

Ögüt over stilte, gevolgd door een 0-100 

dB concert van gitarist Raphael Vanoli. 

Tijdens het Doek Festival in juni vonden er 

overal in het pand improvisatie workshops 

plaats. 

FOTO EXPOSITIE

Foto: © Wouter van Gaal en NJA

Foto: © Wouter van Gaal en NJA

Foto: © Wouter van Gaal en NJA
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BIMHUIS RADIO (2014) BIMHUIS TV (2019) – YOUTUBE

BIMHUIS Radio is een onlineprogramma 

met concerten live vanuit het BIMHUIS. 

BIMHUIS Radio presenteert de BIMHUIS-

programmering in de volle breedte, met 

musici uit binnen- en buitenland, gevestigd 

en opkomend talent. De opnames zijn 

van zeer hoge kwaliteit. BIMHUIS Radio 

is gratis te beluisteren en te bekijken op 

concertavonden of ‘on demand’. BIMHUIS 

Radio levert unieke content en zet andere 

partijen in om die content te verspreiden 

in hun netwerk. BIMHUIS Radio werkt 

samen met Vrije Geluiden van de VPRO 

en publiceert de Mixcloud-streams op 

allaboutjazz.com. Het BIMHUIS betrekt 

verschillende partijen bij BIMHUIS Radio; 

het Nederlands Jazz Archief, conservatoria, 

Muziekweb.nl, European Jazz Network, 

de buitenlandse websites, (online) 

radiozenders enzovoort. www.bimhuis.

com/bimhuisradio. Met BIMHUIS Radio 

draagt Bimhuis bij aan de bekendheid 

van Nederlandse musici in het buitenland, 

biedt het een belangrijk extra podium voor 

nog weinig bekende, talentvolle musici 

en laat het een nieuw publiek op een 

laagdrempelige manier kennismaken met 

het concertaanbod. 

BIMHUIS Radio presenteerde in 2018 45 

streams, met een totaal van 29.093 ‘plays’, 

een stijging van 17 % t.o.v. 2017: een 

gemiddelde van 645 streams per concert 

(ruim 3x het gemiddelde concertbezoekers-

aantal). Het aantal vaste abonnees nam 

toe met 21%. Het publiek komt voor 50% 

uit Nederlandse, de andere helft uit het 

buitenland (zo’n 85 verschillende landen). 

In 2018 zijn veel van onze audio-streams 

op YOUTUBE geplaatst, dit heeft gezorgd 

voor een aanzienlijke toename van het 

aantal luisteraars. BIMHUIS Radio & TV 

kent uit overtuiging geen winstoogmerk: de 

musici mogen het materiaal vrij gebruiken. 

In 2019 was de eerste uitzending van 

BIMHUIS TV: de ambitie is om jaarlijks 20 

concerten live te streamen op YouTube, 

deze concerten zijn on demand terug te 

kijken. De hoogwaardige audioregistraties 

van BIMHUIS Radio (zie hieronder) vormen 

de basis en dankzij ondersteuning van 

Sena Performers worden de concerten met 

high quality remote-camera’s opgenomen. 

BIMHUIS TV is een belangrijk instrument 

om jongeren te bereiken: YouTube is een 

van de grootste online platforms van dit 

moment en een van de meest gebruikte 

zoekmachines onder jonge mensen om 

nieuwe muziek te ontdekken. 



JAARVERSLAG 2018

13

OUD & NIEUW FEEST MET MARTIN FONDSE ORCHESTRA, MARCELLIS & 

DARIEAUX, KOBRA ENSEMBLE, K.O. BRASS EN MEER DIAMANDA DRAMM 

(HEDENDAAGS KLASSIEK) | THE FIRE! ORCHESTRA: THE REST IS NOISE | 

LADYSMITH BLACK MAMBAZO ICP ORCHESTRA & NIEUW AMSTERDAMS PEIL 

| PANDIT BUDHADITYA MUKHERJEE | JOHN SCOFIELD QUARTET | WACŁAW 

ZIMPEL & SAAGARA (MINIMAL MUSIC MET INDIAASE INVLOEDEN) | JAMES 

FARM: JOSHUA REDMAN, AARON PARKS, MATT PENMAN, ERIC HARLAND 

| PANDIR RAJAN & PANDIT SAJAN MISRA ZAKIR HUSSAIN (INDIAASE 

TABLA LEGENDE) | CROSS LINX 2018 | DIMA ORSHO EN NÚRIA RIAL | THE 

KRONOS SESSIONS | OUM

CELLO BIENNALE, AMSTERDAM DANCE EVENT, | BUMA BOY EDGAR PRIJS, 

DEKMANTEL, HET BROKKEN FESTIVAL VAN CORRIE VAN BINSBERGEN, 

DE FLAMENCO BIENNALE & DE FLAMENCO INTERMEZZI, PROJECTEN MET 

HET NEDERLANDS JAZZ ARCHIEF, STRANGER THAN PARANOIA, CROSS-

LINX, HET DOEK FESTIVAL, DE UITMARKT, KONRAD KOSELLECK BIG BAND, 

FESTIVAL THE REST IS NOISE, SONIC ACTS, EN DE SATELLIET-AVOND VAN 

JAZZFEST.

MUZIEKGEBOUW

Het BIMHUIS werkt vanzelf en in de eerste 

plaats samen met het Muziekgebouw. We 

vinden elkaar in het gezamenlijk gebruik 

van het pand (BAMB), in gezamenlijke 

verhuur en in een gezamenlijke educatieve 

afdeling, maar vooral in ons artistieke 

doel: beide instellingen staan -ieder met 

een eigen, uniek profiel- voor presentatie 

en ontwikkeling van eigentijdse en nieuwe 

muziek. Als zielsverwante podia onder 

één dak programmeren het BIMHUIS en 

Muziekgebouw af en toe samen concerten 

in de genres jazz, wereldmuziek of 

hedendaagse muziek. Het concert is 

daar waar het qua omvang of setting het 

best tot z’n recht komt. Alles onder de 

noemer BIMHUIS & Muziekgebouw. We 

werkten samen binnen formats en festivals 

als The Rest is Noise, Cross Linx, ADE, 

Cello Biennale, het Holland Festival, de 

UITMARKT, enzovoort. Het BIMHUIS en het 

Muziekgebouw wijzen elkaars publiek ook 

op elkaars concerten onder de noemer tip 

next door. 

PARTNERS

Het BIMHUIS zoekt partners op die 

aansluiten op actuele ontwikkelingen en 

ontwikkelt zelf nieuwe formats. 

Met het Conservatorium van Amsterdam 

heeft het BIMHUIS een langdurige 

en intensieve samenwerking. Zo 

kwamen in 2018 opnieuw vele 

conservatoriumstudenten elke dinsdagavond 

naar een sessie onder leiding van 

saxofonist Jasper Blom en presenteerden 

we samen de Rough Diamond Serie 

voor jong talent. De Concert BigBand 

van het conservatorium trad op met de 

Amerikaanse pianist Aaron Parks. 

Met Stichting Space is the Place, die 

concerten organiseert in Café de Ruimte 

in Amsterdam Noord, hebben we een 

eerste pilot editie gecoproduceerd: An 

Interplanetary Night. Tal van Amsterdamse 

musici uit de vrije impro-scene doen mee 

aan Space is the Place, een improserie in 

de Ruimte. Doel van de samenwerking is 

om een tweemaandelijkse samenvatting 

SAMENWERKEN
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te presenteren van het beste wat er in De 

Ruimte ontstaat. Daarmee spelen we een 

relevante rol in de keten; van broedplaats 

naar concertzaal. 

Het BIMHUIS werkt verder tot genoegen 

samen met de Cello Biennale (CelloFest!), 

JazzFest, Dekmantel, Django Festival, The 

Rest is Noise. Het BIMHUIS presenteert met 

regelmaat cultureel divers programma, en 

werkt samen met stichting Naad (Indiase 

muziek), Festival ColorEs Colombia, de 

Flamenco Biënnale en A Hora do Brasil 

Foundation. Daarnaast is een intensievere 

samenwerking gestart met Amsterdam 

Roots. Verder in het BIMHUIS: de finale van 

de Keep An Eye International 

Jazz Award & -Keep An Eye, The 

Records, de Dutch Jazz Competition, de 

presentatie van de Zomerschool Amsterdam 

Noord. Zes keer het Bimlab (nr. 32 

t/m 36), in samenwerking met de BIM 

(Beroepsvereniging Improviserende Musici), 

de wekelijkse jazzworkshop van Arnold 

Dooyeweerd (dinsdagavond 20.00 uur), de 

Young Vips on tour: de meest veelbelovende 

talenten volgens programmeurs van 

Nederlandse jazzclubs: saxofoniste Kika 

Sprangers en pianist Sebastiaan van Bavel.

In 2018 organiseerden we vier keer een 

BIMHUIS SOUNDSYSTEM: een dansavond 

die naadloos aansluit op een concert. In 

lijn met de reputatie van het BIMHUIS ligt 

de nadruk op hoge geluidskwaliteit en 

een wijds, veelkleurig muzikaal spectrum 

en avontuur. We bereiken nieuw en jong 

publiek.

AMSTERDAM NETWERK

In het voorjaar van 2018 organiseerden 

we, samen met het Conservatorium van 

Amsterdam, een succesvolle bijeenkomst 

voor de gehele Amsterdamse Jazz 

Industrie. We presenteerden gedachten 

over een Jazz Eco systeem, leerden 

elkaar kennen en er ontstonden enkele 

concrete samenwerkingen. Het leidde tot 

een pamflet over dat Jazz Eco systeem en 

de formatie van een kleine stuurgroep die 

actief gaat werken aan de realisatie van 

enkele projecten (o.a. een bezoek aan 

New York in april 2019 om internationale 

betrekkingen tussen beide steden te 

versterken) en de wens om te komen tot 

een gezamenlijk netwerk voor Jazz in 

Amsterdam. 

© Sebastiaan van Thienen © Sebastiaan van Thienen
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HET BIMHUIS 
PRODUCTIEHUIS 

OMVAT OP 
DIT MOMENT 

DE VOLGENDE 
PROJECTEN:

(Nieuwe Makers, Fonds Podiumkunsten: 

componist, pianist en orkestleider 

Tijn Wybenga (23) en zijn AM.OK: 
AMSTERDAMS MODERN ORKEST.

De ROUGH DIAMONDS ROUND 
MIDNIGHT SERIES i.s.m. het 

Conservatorium van Amsterdam, de 

presentatie van ‘ITS MOST PROMISING 
TALENTS’

Minimaal 30 concerten per seizoen van 

jong  toptalent

AN INTERPLANETARY NIGHT: een 

samenwerking met Stichting Space is the 

Place t.b.v. de Amsterdamse impro scene

BIMLAB & CAFÉ IMPROVISÉ: impro-

serie in het café van het Bimhuis met 

onverwachte muzikale ontmoetingen. 

Showcase festival 12 POINTS (september 

2019), met het beste van Europa’s toptalent 

en een Nederlands randprogramma (i.s.m. 

Dutch Performing Arts & Buma Cultuur)

Een compositieopdracht voor saxofonist Ben 

van Gelder, PARADÍS. (Gehonoreerd door 

het Fonds Podiumkunsten)

TALENTONTWIKKELING: BIMHUIS PRODUCTIEHUIS 

Het BIMHUIS is een podium voor 

baanbrekende musici van alle generaties 

uit binnen- en buitenland, en stelt zich ten 

taak excellent talent in een vroeg stadium 

te herkennen, te ondersteunen en te 

presenteren. Daartoe richtte het BIMHUIS 

een productiehuis op. (Anno 2018). Een 

thuisbasis voor musici. Een aantoonbaar en 

relevant geheel van compositieopdrachten, 

ensembles, musici, componisten, publiek, 

kennis- en netwerkbijeenkomsten voor 

musici, programmeurs en marketeers, 

talentontwikkelingsprojecten, artist-in-

residences, campagnes, enzovoort. Met 

inzet van nieuwe en reeds bestaande 

samenwerkingen: het BIMHUIS-netwerk van 

Nederlandse en internationale partijen. Het 

BIMHUIS heeft het voornemen om minimaal 

eens per  jaar een compositie-opdracht te 

verstrekken. 

TALENTONTWIKKELING: BIMHUIS PRODUCTIEHUIS 

Conservatorium Concert Band - © Edoland Festival ColorEs Colombia

Tijn Wybenga
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De gezamenlijke afdeling Jeugd & 

Educatie van het Muziekgebouw en 

het BIMHUIS hebben in 2018 talrijke 

activiteiten voor kinderen, jongeren en 

families georganiseerd. Het team Jeugd 

& Educatie bestaat uit een hoofd, een 

educatiemedewerker, een technicus en 

een producent. Daarnaast werken er tien 

freelanceworkshopleiders die de workshops 

SoundLAB verzorgen. 

ALLIANTIE MUZIEKEDUCATIE 

AMSTERDAM

Samen met het Koninklijk Concertgebouw, 

de Nationale Opera & Ballet, Oorkaan 

en het Nederlands Phil-harmonisch 

Orkest vormen het Muziekgebouw en 

het Bimhuis de Alliantie Muziekeducatie 

Amsterdam (AMA). Doel is het educatieve 

aanbod voor het basisonderwijs af te 

stemmen op inhoud, datum/periode, 

doelgroep en kwantiteit. De AMA-partners 

trekken gezamenlijk op in de marketing 

en communicatie rondom de werving 

van scholen. AMA overlegt met de 

muziekscholen die op de Amsterdamse 

basisscholen de doorlopende leerlijnen 

verzorgen. AMA wordt medegefinancierd 

door de Maurice Amado Foundation. 

BASISONDERWIJS

Voor het basisonderwijs organiseerden 

wij 17 schoolconcerten voor bij elkaar 

bijna 4000 leerlingen. In de Grote Zaal 

vonden negen schoolconcerten plaats 

van Oorkaan. In het BIMHUIS vonden 

twee improvisatie concerten plaats door 

Instant Composers Pool Orchestra. Ook 

organiseerden wij in mei twee succesvolle 

edities van de Speelafspraak met de David 

Kweksilber Big Band, waarbij alle hoeken 

en gaten van zowel het Muziekgebouw als 

het Bimhuis gebruikt werden. Vlak voor de 

zomervakantie vonden de slotuitvoeringen 

van de Zing-Zo basisschoolleerlijn van 

Muziekschool Amsterdam plaats. Samen 

met de workshops SoundLAB bereikten we 

in 2018 in totaal bijna 5500 leerlingen van 

73 verschillende basisscholen. 

VOORTGEZET ONDERWIJS

Voor het Voortgezet onderwijs 

organiseerden wij 20 educatiecircuits 

met een combinatie van workshops, 

rondleidingen en optredens van o.a. de 

IJ-Salon, Son Swagga, het Millennium Jazz 

Orchestra, Kobranie, de Colombiaanse 

band Ale Kuma en vijf edities Music Mining 

met Crosslinx School. In 2018 kwamen 

bijna 4.500 leerlingen van 35 verschillende 

middelbare scholen uit zowel Amsterdam 

als andere plaatsen in Nederland voor 

een workshop, rondleiding en/of een 

schoolconcert naar het Muziekgebouw 

en BIMHUIS.  Ook liepen 32 middelbare 

scholieren een maatschappelijke stage 

in het Muziekgebouw en het BIMHUIS. 

Zij hielpen mee in het SoundLAB, in 

de artiestenfoyer en bij de afdelingen 

publieksservice, techniek en marketing. 

FAMILIES

Kinderen kunnen muzikaal opgroeien in het 

Muziekgebouw en het BIMHUIS. Tijdens 

vier middagen Kijk Muziek!  organiseerden 

wij voor kinderen vanaf 2 jaar een serie 

Peuterconcerten in de Kleine Zaal. Voor 

iets grotere kinderen stonden tijdens deze 

middagen de theatrale kinderconcerten 

in de Grote Zaal op het programma, 

vaak uitgevoerd door ensembles die 

ook in de volwassen programmering 

van het Muziekgebouw te horen zijn. 

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen terecht bij 

onze serie Open je Oren gepresenteerd 

door Dieuwertje Blok. Hierin deelden 

Nederlandse topmusici waaronder 

Dominique Vleeshouwers, Ntjam Rosie en 

Thomas Oliemans hun liefde voor muziek 

JEUGD & EDUCATIE

© Peter Guidi Jazz Marathon
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met het jonge publiek. In het BIMHUIS 

vond tijdens het Django Festival een 

familieconcert plaats. 

NIEUW PROGRAMMA

In 2018 maakten we een start met de 

ontwikkeling van Groove Beest, een 

serie familie- en schoolconcerten in het 

BIMHUIS (seizoen 19/20), waarbij de 

groove centraal staat (funk, fusion, spiritual 

jazz en videogame muziek). MC Groove 

Beest zorgt voor interactie met de zaal. 

Voorafgaand aan 

het concert vindt een 

workshop in de klas plaats: een musicus 

van de optredende bands komt langs om 

grooves te laten horen, voelen en te maken.

BEREIK

In totaal organiseerde de afdeling Jeugd 

& Educatie in 2018 zo’n 455 activiteiten 

(in 2017 meer dan 500) voor 12.844 (in 

2017: 15.500 kinderen en jongeren).

PUBLIEK

PUBLIEKSBEREIK

Het BIMHUIS werkt consequent 

aan het bereiken van meer en 

nieuw publiek. Bestaand publiek 

verleiden tot herhalingsbezoek, 

nieuw publiek bereiken en 

vasthouden. Net als bij elke 

ander culturele organisaties ligt 

de legitimatie van het huis in de 

mate waarin we nieuw publiek 

binden aan de programmering. 

Daartoe presenteerden we in 

2018 een breed, divers en 

avontuurlijk programma. Van 

muziek die een zekere mate 

van openheid kent, voor de 

beginnende, nieuwe luisteraar, -tot muziek 

met een meer complexe structuur, voor de 

meer geoefende luisteraar. Opdat publiek 

zich binnen onze programmering vrij 

kan bewegen. 

In 2018 programmeerde het BIMHUIS 

zelf 290 concerten. In 2018 ontving 

het BIMHUIS 46.000 bezoekers alleen 

al bij de concerten. Dit betekende 159 

bezoekers gemiddeld per concert, waar 

dit er in 2017 nog 152 waren. Wanneer 

we ook de culturele verhuren meerekenen, 

samenwerkingen en/ of andere 

organisaties die binnen ons artistiek profiel 

een evenement neerzetten, komen we uit 

op 349 publieksactiviteiten met een totaal 

van 59.000 bezoekers. De gemiddelde 

zaalbezetting is de afgelopen jaren licht 

gestegen.

© Bart Gietens

JAAR CONCERTEN BEZOEKERS ZAALBEZETTING BEZETTINGSGRAAD STIJGING

2016 347* 43.000 124 49% -

2017 337 51.000 152 59% 22%

2018 329 59.000 159 63% 4%



FACTS AND FIGURES

Aantal nieuwe kaartkopers per jaar en percentage nieuwe kaartkopers van alle unieke klanten per jaar

Percentage per leeftijdscategorie in 2018

Percentage per leeftijdscategorie per jaar

BIMHUIS’s social exposure increased 123%

Percentage per herkomstcategorie in 2018
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FINANCIËN & ORGANISATIE

Benjamin Herman - © Frank Hanswijk

Sur Sangam

2018 stond voor het BIMHUIS in het licht 

van herstel, veranderen, verbeteren, 

bezuinigen en consolideren. In 2018 is een 

sterk nieuw spoor ontstaan. Met, naast het 

verder ontwikkelen van verworvenheden, 

‘het beste jazzpodium ter wereld!’, 

investeren in een gezonde bedrijfsvoering, 

maatregelen om meer eigen inkomsten te 

genereren, aansluiten bij een veranderende 

wereld en het bereiken van nieuw 

publiek.  Herstel was echter niet mogelijk 

geweest zonder eenmalige bijdrage van 

de Gemeente Amsterdam. Daarmee 

werd de eerder ontstane negatieve 

algemene reserve aangevuld en de 

liquiditeitspositie verbeterd. BIMHUIS 

is de gemeente Amsterdam zeer 

erkentelijk voor het vertrouwen.

RESULTAAT

Het BIMHUIS sluit 2018 af met 

een positief exploitatiesaldo van 

€ 80.220. 2018 is het tweede 

jaar van de subsidiecyclus van 

de Gemeente, Kunstenplan 2017-

2020 - waarin de bezuiniging 

doorwerkt: het BIMHUIS ontvangt € 

134.000 per jaar minder dan in de vorige 

kunstenplanperiode. De jaarrekening 2017 

gaf een zorgwekkende situatie weer; een 

negatief resultaat van -€ 192.422. In 

2018 zien we dat, onder nieuw bestuur 

en directie, de ingezette bezuinigingen, 

reorganisatie, vernieuwing en optimalisatie 

resultaat hebben opgeleverd. BIMHUIS 

heeft vanuit eigen middelen en inzet, het 

jaar weten af te sluiten op -€ 49.780, 

dit is € 146.348 beter dan begroot. Met 

toerekening van de incidentele subsidie, 

van € 128.000, komen we uit op een 

positief resultaat van € 80.220. Van dat 

exploitatiesaldo wordt een groot deel 

toegevoegd aan de algemene reserve, die 

daarmee vanuit een negatieve positie van 

€-58.000 uitkomt op € 5.946. Met het 

derde deel van de incidentele subsidie, een 

bedrag van € 72.000, verstevigen we het 

uitgangspunt voor 2019.

INVESTERINGEN

In 2018 hebben we, met oog op de 

liquiditeit, voorzichtig geïnvesteerd. 

Investering in een nieuwe digitale mengtafel 

was noodzakelijk. Ook was er een start 

met een investering in ARBO-verantwoord 

kantoormeubilair en een aantal nieuwe 

computers. Op het gebied van marketing 

hebben we externe financiering 

kunnen werven om te investeren in 

publieksonderzoek en de inzet van het CRM 

en data.

EIGEN INKOMSTEN

De eigen inkomsten, 

ten opzichte van de 

Kunstenplan subsidie, 

betroffen 63% van de 

totale baten. In 2017 was 

dit nog 58%.  Hiermee 

wordt de investering van de 

Gemeente Amsterdam meer 

dan verdubbeld.

Oum - © Lamia Lahbabi
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RECETTE-INKOMSTEN

In 2018 programmeerde het BIMHUIS 

349 concerten en publieksactiviteiten, 

twaalf meer dan in 2017. Waarmee met 

een totaal van 59.000 bezoekers en 

deelnemers, meer bezoekers geteldwerden 

en de bezettingsgraad hiermee wederom is 

gestegen. De gemiddelde ticketprijs voor 

een staplaats was € 19 en voor een 

zitplaats € 23 (vol tarief). 

VERHUUR

Op de commerciële verhuur faciliteerde 

BIMHUIS, buiten de programmering 

om, 46 activiteiten. De inkomsten waren 

in 2018 voor 17% te danken aan de 

commerciële verhuur. Onze kernactiviteit 

blijft vanzelf ons artistiek programma, 

maar de commerciële verhuur is een 

niet meer weg te denken activiteit, die 

bijdraagt aan de realisatie van onze 

artistieke doelstellingen.

10.000 toegezegd gekregen, deze zullen 

we in 2019 ontvangen. 

DONATIES

Er is meer focus op het werven van 

particuliere bijdragen. Er zijn veel 

mensen die het BIMHUIS een warm hart 

toedragen en (nauw) betrokken zijn bij het 

podium. Sinds september 2018 hebben 

we daarnaast een donatieknop bij de 

aanschaf van tickets. (€ 8.000 per jaar). 

Daarnaast krijgen we vanaf 2018 voor 

vijf jaar een jaarlijkse gift van de Willem 

Breuker Stichting van €5.000. In 2019 

FONDSEN EN 

PROJECTSUBSIDIES

Vanaf eind 2017 wordt 

er actief ingezet op 

alternatieve financiële 

bronnen, denk aan 

aanvullende fondsen, 

scherper inkoopbeleid 

en scherpere afspraken 

met onze partners. In 

2018 heeft de focus op het werven van 

fondsen en projectsubsidies de eerste 

vruchten afgeworpen. Net als voorgaande 

jaren kreeg BIMHUIS € 37.500 van het 

Fonds Podiumkunsten (SRP-regeling). Van 

het FPK hebben we óók de Nieuwe makers 

subsidie toegewezen gekregen voor Tijn 

Wybenga, voor €73.202, waarvan € 

2.344 voor 2018 is verantwoord. De 

overige € 70.858 is voor 2019. Van 

het Prins Bernhard Cultuur Fonds wordt 

bijgedragen aan onze serie voor jong talent 

met € 30.000 voor seizoen 2018 – 2019, 

waarvan € 9.300 in 2018 is toegerekend.  

Voor BIMHUIS TV hebben we van SENA 

PERFORMERS een projectsubsidie van € 

starten we met NEWTHING, een geefkring 

die bijdraagt aan nieuw werk van jong 

professioneel toptalent. 

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Het BIMHUIS onderschrijft de Code 

Culturele Diversiteit. Ons programma 

is buitengewoon cultureel divers. Voor 

concerten die raken aan ‘wereldmuziek’ 

is het publiek ook behoorlijk divers van 

samenstelling. Voor de meer typische 

jazzconcerten is het publiek minder divers. 

Met een brede programmering trekken we 

een jong en divers publiek: de ‘nieuwe 

© BLANCX © BLANCX
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wereld’, een generatie hippe, jonge, 

hoger opgeleide bezoekers van diverse 

culturele achtergrond met een eclectische 

muzieksmaak.  

 

Het BIMHUIS kent een bedrijfscultuur die 

je kunt omschrijven als ‘inclusief’: jong en 

oud, man en vrouw, en veel mensen met 

een niet-Nederlandse achtergrond. We 

werken eraan jonge mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt een plek te geven in 

ons personeelsbestand. Het BIMHUIS is 

daarnaast een erkend leer/werk bedrijf: 

er werken veel stagiaires in het BIMHUIS 

en we investeren in hun ontwikkeling met 

,GOVERNANCE CODE CULTUUR | 

RAAD VAN TOEZICHT

Het BIMHUIS kent de Governance Code 

Cultuur en past deze toe. Het BIMHUIS 

heeft bewust en recent gekozen voor een 

Raad van Toezicht model met een directeur-

bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt 

zes afdelingshoofden aan: bedrijfsvoering 

(financiën, administratie, HR, huisvesting), 

programmering, productie, marketing, 

publiek & horeca en techniek. Beleid wordt 

ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. 

De verantwoordelijkheid van het bestuur 

ligt bij de directeur. De leden van de RvT 

keuren het beleid goed en houden toezicht 

op de uitvoering. De nieuwe leden van 

de Raad van Toezicht zijn benoemd per 1 

oktober 2017 en de benoeming is akkoord 

bevonden door de Wethouder Kunst en 

Cultuur van de gemeente Amsterdam, 

evenals door het college. 

kennis en aandacht. Er werken stagiaires 

op de afdelingen techniek, productie, 

programma en marketing. 

FAIR PRACTICE CODE

Het BIMHUIS committeert zich vol 

overtuiging aan de Fair Practice Code. Van 

oudsher verbindt het BIMHUIS zich aan een 

eerlijke betaling van kunstenaars: de zgn. 

BIM-NORM is een nationaal jazz-begrip.

 

• Birgitte van Haaren - voorzitter 

Ondernemer, financieel 

management: ‘Be Clear’, investment, 

board advisor (o.a. Deloitte Risk 

Services) | Expertise: financieel en 

accountance.

• Agaath Barents - penningmeester 

Vice President Company Secretary 

de Kreuk (2014 – present), 

Koninklijke Ahold Delhaize N.V | 

Expertise: bedrijfsvoering en juridisch

• Walter Ligthart - secretaris 

Voorzitter directie Nationale 

Theater: 2017 –heden | 

Expertise: management, 

organisatieontwikkeling, cultuur

 

 

Mamadou Diabate

Tommy Moustache - © Govert Driessen

BCUC
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De Raad van Toezicht hanteert een rooster 

van aftreden. De RvT kent diversiteit in 

de verhouding man/vrouw, leeftijd en 

competenties. Culturele diversiteit is een 

punt van aandacht; er wordt momenteel 

actief gezocht naar een vierde lid voor de 

Raad van toezicht met een cultureel diverse 

achtergrond, vanuit de overtuiging dat 

culturele diversiteit bijdraagt aan effectiviteit 

van de organisatie. Het BIMHUIS ontwikkelt 

een systeem voor risicobeheersing en 

controle. De RvT analyseert interne- en 

externe risicofactoren als interne processen, 

liquiditeit, doelstellingen en prestaties, 

financiële spreiding, en -beleid, personeel 

en reputatie.  Het BIMHUIS heeft een ANBI-

status. 

WERKGEVERSCHAP

Het BIMHUIS staat voor kwaliteit en 

betrokkenheid, voor een open en veilige 

werkomgeving. Het BIMHUIS hanteert vanaf 

2017 de CAO Nederlandse Podia. Vanaf 

januari 2018 opereert een nieuwe PvT 

(personeelsvertegenwoordiging).

WET NORMERING TOPINKOMENS

De leden van de RvT zijn onbezoldigd. De 

vergoeding voor de directeur-bestuurder valt 

ruim binnen de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen. (WNT)
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