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INLEIDING
Voor een wereldstad die zich profileert als
jong, rauw en urban mag Rotterdam zich wel
wat harder maken voor de

young urban citizens
die haar stad rijk is. Het faciliteren van die
haar stad rijk is. Internationale instituties
als ADE, en IBE hebben de stad verlaten
en invloedrijke artiesten vertrekken naar
Amsterdam, terwijl de hele wereld, van
Madonna tot Idris Elba, kijkt naar de urban
arts van Rotterdam.
Hoewel Rotterdam bekend staat om haar
urban culture, loopt de facilitering van
Urban Arts achter in vergelijking met andere
wereldsteden zoals Parijs, Londen, Los
Angeles en Vancouver. Ons Urban Arts veld
schreeuwt om gezien te worden binnen de
kunsten, met werkplekken, en plek in de
theaters.

Future in Dance (FID) is een erkend en
groeiend Rotterdams platform, haar tijd ver
vooruit. FiD heeft haar aandacht gericht op
sterke samenwerkingen, het vormen van
een solide organisatorische structuren, het
creëren van een eigen methode, zonder
aandacht te verliezen voor nieuwe talenten
en de impact in de stad.
Met inzet van de community hebben wij nu
onze eigen plek kunnen waarborgen: een
plek waar Rotterdam kan laten zien wat zij
kan: een plek in Zuid, waar alle Urban Arts
samenkomen. Met het betrekken van deze
ruimte (ism SKAR) breidt FiD zich uit tot het
House of Urban Arts (HUA).
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Een van de grootste successen en pijlers voor
de toekomst is de creatie van het House of
Urban Arts; een multi-functioneel thuis voor
Urban Arts.
•

•

•

In 2020 start het reguliere lesprogramma,
de School of Urban Arts en houdt HUA
zich bezig met de totale Urban Arts
programmering in en rondom het Urban
Arts Centre.
1 februari 2020 : opening van Urban
Arts Centre op de Zwartewaalstraat in
Charlois plaats.
HUA staat niet stil: wij ontwikkelen
o.a. randprogrammering en doen
de projectcoördinatie voor Paleis
Maashaven. Een initiatief van Sculpture
International Rotterdam. Tijdens de
expositie van curator Kris Dittel wordt de
Urban Arts geïntroduceerd en verbonden
aan kunstwerken op Zuid.

OBSERVATIE
Urban Arts wordt nu versnipperd door
het hele land aangeboden. Het aanbod
is voornamelijk gericht op vrije tijd en
amateurs, met weinig verdieping. Het
mbo-aanbod dat specifiek gericht is op
Urban Arts beperkt zich tot dans en wordt
slechts in twee aangrenzende provincies
in Midden-Nederland, namelijk Utrecht en
Arnhem, aangeboden. Rotterdam, maar
ook Nederland, raakt zo talenten kwijt.
Urban Arts vindt in de huidige curricula van
het hbo nauwelijks aansluiting hierdoor
worden talenten vaak genoodzaakt om te
scholen. Wij hebben met FiD de Urban dans
weten te profileren op professioneel niveau,
zowel in uitvoering als organisatie. Door
vanaf instapniveau tot excellentie niveau
de Urban Arts op een gecentraliseerde
plek aan te bieden, dragen wij bij aan de
professionalisering, emancipatie en het
volwassen worden van de jonge Urban Arts
cultuur.
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Urban Arts Centre
Met Urban Arts Centre realiseert Indirah
Tauwnaar (Directeur en Artistiek leider
HUA) een plek waar verschillende
Urban Arts disciplines samenkomen
en groeien: een thuis voor het Huis of
Urban Arts. Een plek waar zowel een
videoclip als theaterproductie van A tot
Z kan worden gerealiseerd.
Olof van de Wal en SKAR (Directeur
Stichting
Kunstaccommodatie
Rotterdam; SKAR) deelt de visie en
intentie om kunst op Zuid toegankelijker
en betaalbaar te maken, voor zowel
potentiele deelnemers, als bezoekers en
huurders van een nieuwe SKAR locatie.
Met de oprichting van het Urban Arts
Centre aan de Zwartewaalstraat 28 in
de Tarwewijk, bundelen zij hun kennis
en ervaring.

Hiermee krijgt
Rotterdam Zuid een
bruisend centrum
waarin ontwikkeling,
creativiteit en
ondernemerschap
binnen de Urban Arts
centraal staan.
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House of urban arts
Visie & missie
ARTISTIEKE VISIE
Kunst is meer dan esthetiek, kritiek op de
maatschappij,

activisme

verpakt

in

een

kunstdiscipline. Kunst wordt niet altijd gemaakt
door traditioneel geschoolde kunstenaars met
een veelal westerse achtergrond. Kunst is wat
ontroert, wat beweegt en doet leven. Kunst is
uiten wat woorden niet kunnen zeggen. Kunst is
een manier van zenden, maar ook van ontladen.
Kunst is van de straat, van de autodidact en van
het kind dat nog weet wat wij als volwassenen al
zijn vergeten. Dat maakt zowel het proces als het
product belangrijk.

Urban Arts zijn niet meer weg te denken uit
het culturele leven. Graffiti is verheven tot een
kunstvorm en hip hop beheerst de top 50. Urban
Arts mist echter platformen voor groei. Dit is
kunst die niet per se gewend is om beoordeeld
te worden op artisticiteit. De artistieke drijfveer
komt voort uit innerlijke kracht en culturele
passie. HUA werkt vanuit de mens; het talent, en
wat deze nodig heeft en wil ontwikkelen.
HUA staat continu in verbinding met de volgende
generatie en laat zich inspireren haar bevlogen
karakters. We werken vanuit de behoefte van
het talent waar wij midden tussen staan. Hun
artistieke vrijheid wordt gestimuleerd door
docenten, makers en begeleiders. Kunst is
daarmee open, toegankelijk voor iedereen.
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MISSIE
VISIE
Wij zijn HUA. Familie. Een culturele plek
waar iedereen op vergelijkbare wijze wordt
aangesproken.

Cultuur verbindt mensen;
het beweegt en doet leven.
Cultuur is niet altijd inclusief. Wij
zien Nederland, en Rotterdam als
immigratiestad, als een plek die “thuis” mag
zijn aan alle mensen. Een thuis voor mensen
met achtergronden van verschillende
nationaliteiten en voorkeuren.

HUA ontwikkelt Urban Arts in
Nederland van jongs af aan en brengt
inclusiviteit binnen de cultuursector
in praktijk.
Wij zijn een plek waar talent én publiek
zich ontwikkelen in een vertrouwde maar
inspirerende omgeving.

WE DREAM,
WE CHASE,
WE BECOME,
AS ONE!
Wij zijn House of Urban Arts.

Gelijke kansen en gelijke
waarden door Urban Arts.
HUA gelooft dat de straat niet de enige
plek is waar Urban Arts bestaansrecht
heeft. Daarom zijn wij een broedplaats
waarbinnen een Urban Arts videoclip en/of
theatervoorstelling van A tot Z kan worden
gerealiseerd. Waar jongeren (al dan niet
met kwetsbare achtergrond) een ‘home
away from home’ kunnen vinden, te midden
van inspirerende volwassen kunstenaars
en creatievelingen. Waar we gewaardeerd
worden om wat ze wél kunnen in plaats van
afgerekend op wat niet. Waar grootstedelijke
jongerencultuur even serieus wordt gevoed
als bijvoorbeeld moderne kunst en waar
men de waarde daarvan inziet.
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DREAM
House | The community
Een thuis zijn voor iedereen die
geen thuis vindt om zijn skills te
ontwikkelen. Deze plek is niet
alleen fysiek maar staat ook
voor familie. Het gevoel van
erbij horen.

Hier leer je dat er ook
voor jou plek is en wat het
betekent om ambities te
durven hebben en uit te
spreken.

CHASE
Urban | The connection
gaan

BECOME

evenwaardige samenwerkingen

Arts | The creativity

Verschillende
ontmoeten

elkaar

disciplines
en

aan. Onze lifestyle zorgt voor
nieuwe ontmoetingen, creaties
en verbindingen. Urban Arts
staat voor eenheid.

Evenwaardigheid
reden

waarom

is
Urban

de
Arts

talenten,

professionals,

ondernemers,

concept

en

content ontwikkelaars elkaar

Hier leer je op
pluriforme wijze jezelf te
ontwikkelen.

ontmoeten.

Creativiteit

en

de kunst staan centraal. Er is
begrip en respect voor elkaars
input en inbreng.

Dit leidt tot innoverende
ideeën die de artistieke
ontwikkeling
binnen
Urban Arts optimaliseren.

AS ONE.
De lijm en katalysator van de
pijlers. Een veilige en voedende
basis.

We doen het samen.
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STRATEGIE
& AMBITIES
PUBLIEK &
PUBLIEKSMETINGEN
Middels ons eigen ticketsysteem houden wij
de geografische spreiding van deelnemers
en bezoekers bij. Bij evenementen in de
buitenruimte zijn er vrijwilligers aanwezig die
koppen tellen en een postcode steekproef
afnemen.
We deel aan het Rotterdamse Mosaic/Whize
onderzoek. Zo kan het de resultaten van
de programmering meten en successen
beoordelen. In combinatie met de eigen
waarnemingen kunnen succesverhalen
op het gebied van diversiteit uitgebouwd
worden en tegenvallende resultaten
geëvalueerd.
Naast de vrienden, kennissen en familie
van de talenten die de producties en
evenementen bezoeken, heeft HUA een
behoorlijk netwerk. Voorstellingen in
theaters, optredens in buitenruimten en
tijdens festivals, leveren een divers publiek
met culturele interesse. Juist de combinatie
met activiteiten in de buitenruimten en
events voor specifiek urban publiek zorgt
voor een interessante mix aan bezoekers
die wij graag met elkaar in contact brengen.
Het aanbieden van disciplines op basis van
de vraag trekt automatisch nieuw publiek.
Om het publiek op de hoogte te brengen van
ons nieuw aanbod is het noodzakelijk om
samenwerkingen aan te gaan met partijen
die dit publiek al bereiken. HUA heeft
hiervoor de perfecte partners gevonden.
Zie vraag e) van het aanvraagformulier voor
uitgebreidere uitleg.
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MARKETINGSTRATEGIE
De marketinginzet van House of Urban Arts is primair
gericht op ‘branding’ van het merk House of Urban
Art. De marketingactiviteiten van House of Urban
Arts zijn er voornamelijk op gericht om van het merk
House of Urban Arts een ‘household name’ te maken.
De volgende marketingdoelstellingen worden hierin
meegenomen:

1
2
3
4

Eenduidige
(promotie)

marketing

en

communicatie

Zo veel mogelijk bezoekers en deelnemers naar
het cultureel aanbod van House of Urban Arts
trekken

Onlinestrategie optimalisatie: investeren
vormgeving, webontwikkeling en -redactie

in

Online marketing optimalisatie: investeren
in social media influencer marketing, search
marketing (SEO en SEA) en Conversion
Optimization.
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Partnerschap-strategie

Het merk ‘House of Urban Arts’ moet top of mind zijn
bij onze doelgroepen. Het mobiliseren en verbinden
van partners en stakeholders zien we als voorwaarde
om een broedplaats te zijn in wat we zenden, maken,
beïnvloeden. Alleen dan komt consequent hetzelfde
beeld van House of Urban Arts naar buiten.
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ALGEMENE
STRATEGIE
HUA
streeft
ernaar
(professionele)
talenten een plek te geven in Rotterdam.
HUA biedt daarvoor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen tussen de 2 en 35 jaar
die in Urban Arts geïnteresseerd zijn een
plek bieden om hun cultureel en artistiek
vermogen te verbreden en te verdiepen. Wij
staan voor talentontwikkeling en stimuleren
en faciliteren (de doorstroom naar)
professionalisering binnen de Urban Arts.
Onze programma’s zijn inclusief, vinden
plaats in Rotterdam-Zuid. Wij richten ons op
doelgroepen die niet makkelijk te bereiken
zijn; doelgroepen die wij wél bereiken.

Wij doen dit in overeenkomst met de Cultural
Governance Code, Fair practice code en de
Code culturele diversiteit.

House of Urban Creators

De School of Urban Arts

Het House of Urban Creators houdt
zich bezig met de talentontwikkeling
van talenten en professionals d.m.v.
het organiseren
van
workshops,
studioavonden en het begeleiden van
(nieuwe) creatieve makers. House of
Urban Creators biedt mogelijkheden en
een podium dat meebeweegt met de vraag
en behoeften vanuit de artiesten zelf
maar komt ook de vraag van instellingen,
buurorganisaties, cultuurcollega’s en
organisaties tegemoet. Zo kunnen de
artiesten en verschillende partijen elkaar
beter vinden en genieten van elkaars
verschillen en overeenkomsten.

De School of Urban Arts begeleidt
jongeren van diverse Urban Arts
disciplines die op dit moment geen
begeleiding
kunnen
vinden
om
zelfontwikkeling mogelijk te maken.

Ter aanvulling op ons FiD programma en
ter invulling van het gemis in het aanbod op
het gebied van Urban Arts zijn twee nieuwe
routes ontwikkeld;

Zie AANPAK voor verdere invulling.

WE DREAM,
WE CHASE,
WE BECOME,
AS ONE!
Wij zijn House of Urban Arts.
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GROEISTRATEGIE
Het is ons doel om onze reikwijdte uit te
verbreden met groepen die affiniteit hebben
met Urban Arts. Hoewel Urban Arts een
belangrijke uitlaatklep voor verschillende
culturen is, ontwikkelt deze zich nu vooral
in de underground scene. Wij vinden
het belangrijk om deze onderbelichte
doelgroepen zichtbaar te maken en te
betrekken bij het cultuuraanbod.
Binnen vijf jaar verwachten wij dat
het programma van HUA een enorme
aantrekkingskracht zal hebben. Hierdoor
worden inwoners van een breed scala aan
culturen, vanuit heel Nederland en het
buitenland aangetrokken. Na vijf jaar spreekt
HUA met trots over de mogelijkheden die
geboden en geboren zijn. Wij leren verder en
staan klaar voor de volgende lichting.
Gezien de groei in 2017-2018 van gemiddeld
69% in activiteiten, deelnames, begeleide
talenten, publiek en docentcontacturen
verwachten wij in de periode 2021-2024
jaarlijks tussen de 25- 50% te groeien.
Omdat wij onder de paraplu van House of
Urban Arts meerdere disciplines aanbieden,
intensieve samenwerkingen aangaan in de
programmering en twee nieuwe trajecten
starten, is deze groei zeer realistisch. Wij
evalueren het bereik van onze programma’s
op basis van publieksonderzoek, eigen
waarnemingen en feedback van publiek en
deelnemers.

AMBITIES
HUA richt haar activiteiten in naar de
behoefte van de Urban Arts scene. Het is
een thuis waar Urban Arts kan wortelen en
groeien. Hier kunnen mensen hun talent
in Urban Arts ontdekken, ontwikkelen en
uitdragen. Waar ruimte wordt gegeven aan
een (straat)cultuur die mensen kansen
geeft en deuren opent. HUA zet zich actief
in voor de profilering van Urban Arts en nietgeïnstitutionaliseerde kunstvormen.

Een eigen basis, in de vorm van Urban Arts
Centre, en co-huurders die een gezamenlijke
doelstelling hebben, zullen zeker ook
bijdragen aan de groei.
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Innovatie
Omdat Urban Arts een jonge kunstvorm is,
is Rotterdam (de wederopgebouwde jonge
stad) de perfecte stad voor ons. Rotterdam
Zuid, waar “kunst” weinig tot niet wordt
beoefend op grote schaal, is uitermate
geschikt voor het introduceren van deze
jonge kunstvorm met haar diversiteit in
karakteristieken, culturen en achtergrond
in verscheidene lagen van de maatschappij.
Urban Arts kent haar Roots in de straat en
vraagt om een omgeving binnen een rauwe
straatcultuur. Deze straatcultuur is te
vinden in alle wijken van Rotterdam Zuid en
vooral in Charlois. Onze doelgroep is hier.
Dit ziet HUA als een unieke en innovatieve
kans.
Binnen de Urban Arts zijn de codes anders.
Veel jongeren zijn tweetalig opgevoed, vaak
binnen westerse en niet-westerse cultuur.
Binnen de verschillende niet-westerse
culturen, maar ook binnen de westerse
cultuur zelf zijn weer verschillende codes.
Wat je bijvoorbeeld meekrijgt vanuit de
school- of werkomgeving en wat je van
huis uit leert, kan erg verschillen. Thuis
willen horen in verschillende werelden kan
tot verwarring leiden. Dit is niet nodig; je
zou in elke wereld jezelf moeten kunnen
zijn.
Amerikaanse
wetenschappers
onderzochten Code Switching (het
veranderen van gedrag of taalgebruik in
verschillende omgevingen) en hieruit bleek
dat beide culturen voor deze doelgroep net
zo belangrijk zijn.
Uit onderzoek onder Urban Arts talenten
kwam naar voren dat er moeilijk aansluiting
kan worden gevonden in de kunstscene
zoals deze nu wordt ingevuld. HUA maakt
olifantenpaadjes, van code naar code,
van taal naar taal, door de culturen van de
doelgroep als startpunt te nemen voor het
ontwikkelen van haar programma.
Hiervoor hebben wij de TS methode
ontwikkeld.
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SUCCESSSTORIES

“

Tijdens 1Stage! krijgt FiD talent en jong
ondernemer Aureliano Mijnals de kans om zijn
eigen workshops en battles te organiseren in
de foyer van het Nieuwe Luxor Theater. Hij gaat
hiervoor een samenwerking aan met de Pigeons
Crew – een wereldberoemde battle crew die
bestaat uit multi-talenten die zich internationaal
profileren binnen de Urban Arts als dansers,
makers en ondernemers.
Aureliano

‘IK MOEST OP DANSLES! Voor de
danstrainingen bij FiD ben ik dankbaar. Dat
heeft mij nu als persoon gemaakt, die het
beste uit haarzelf wil halen. Eén ding wat ik
mezelf ook aanleer; Je doet wat je kan en je
kan wat je doet!’
Noëlle (DJ) draait nu regelmatig tijdens events!

“

‘IK MOEST OP DANSLES! Voor de
danstrainingen bij FiD ben ik dankbaar. Dat
heeft mij nu als persoon gemaakt, die het
beste uit haarzelf wil halen. Eén ding wat ik
mezelf ook aanleer; Je doet wat je kan en je
kan wat je doet!’
Djiënne (Fashion Designer)
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“

‘RAEX voor mij is een company die
individualiteit stimuleert en een performer
maakt vanuit de persoonlijke mogelijkheden
en daardoor mij de kans geeft een snellere
groei maken als individu.’
Aira komt regelmatig overvliegen van London om lessen te
volgen en voorstellingen mee te dansen.

“

‘FID heeft mij als persoon op een ongelofelijk
dynamische manier gevormd, zelfs binnen mijn rol
als studentvoorzitter en student expert op inclusief
onderwijs is mijn artistieke achtergrond verrijkend,
omdat ik vaak invloed moet uitoefenen op beleid
en in de praktijk.

“

Maria, Public Speaker

‘Het grootste gedeelte van mijn carrière en
de expertise die ik toevoeg aan mijn stukken,
heb ik te danken aan Future in Dance. Het
heeft mij gemaakt tot de choreograaf die ik
nu ben!’
Dalton (Choreograaf)
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Coöperatie Rotterdam
Urban Arts Centre
Het thuisfront is vaak moeilijk
te
overtuigen
van
een
toekomst in de urban arts,
wat opleidingsmogelijkheden
in de weg staat. Samen met
de talenten zoeken wij naar
een middenweg waar zoveel
mogelijk rendement te behalen
valt.
De huurders van het Urban Arts
Centre worden bij het tekenen
van de huurovereenkomst met
het SKAR lid van Cooperation
Rotterdam Urban Arts Centre.

Cooperation Rotterdam Urban
Arts Centre stelt zich ten doel;
het faciliteren van artiesten,
kunstenaars,
makers,
organisaties en ondernemers
die urban arts op professioneel
niveau beoefenen of actief
stimuleren en de urgentie
voelen om programma te
creëren dat aansluit bij
de doelgroep zodat voor
eenieder vanuit elke laag in de
maatschappij de mogelijkheid
bestaat zich te ontwikkelen in
de Urban Arts.
Aan elke ondernemer wordt
gevraagd om minimaal 20%
van zijn of haar activiteiten
specifiek op de wijk te
richten omdat SKAR en
HUA de maatschappelijke
betrokkenheid van de huurders
hoog acht.
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Team
Onze huidige doelgroep is breed

Het HUA-team identificeert zich

Van 2017 tot 2020 was er voor

en bestaat uit mensen met

met de doelgroep. Een groot

de stichting 1,9 FTE te besteden

divers achtergronden. Zij komen

gedeelte van de organisatie

(artistiek leider, zakelijk leider,

uit diverse van de maatschappij

van HUA komt uit kansarme

productiemedewerker/leerling

en

gezinnen

coördinator

hebben

verschillende

opleidingsniveaus.

en

heeft

zichzelf

docenten).

groei,

uitbreiding,

omhoog gewerkt tot positieve

Met

rolmodellen.

de

doorontwikkeling en het eigen

volwassenen die wij hadden

pand groeit de stichting in de

willen leren kennen in onze

periode 2021-2024 van 3 FTE

eigen jeugd. We deden dit tot

naar 4 FTE in de bedrijfsvoering.

Wij

zijn

de

en

dus toe versnipperd en met
minder continuïteit. Met House
of Urban Arts en doen we dit
nu gecentraliseerd en met een
eigen plek. We bieden een veilig
en pedagogisch leerklimaat.

Indirah,
Marjan,
John, Femke en Yara
vormen samen ‘de
creativity builders’.

Indirah
is

directeur,

Tauwnaar
artistiek

leider

Femke

Bouwer

is

Demelza

Blinker

coproducent en neemt deels de

zorgt voor het creëren van

dramaturgie op zich.

communicatieplannen.

Yara
alle

Swaab

treft

voorbereidingen

voor

presentaties

en

producties,

De

docente

het

regulier

vormen

samen

binnen

programma
met

een

is

doet de financiële administratie

aantal connection builders ‘de

eindverantwoordelijke voor de

en communiceert nauw met

community builders’.

stichting en legt verantwoording

samenwerkingspartners.

en

choreograaf.

Zij

af aan het bestuur. Zij waarborgt
de artistieke inhoud.

Marjan van Pol

is

zakelijk leider. Zij denkt én
organiseert mee. Zij vertaalt in
samenwerking met Indirah de
creatieve ontwikkelingen naar
concrete plannen waarop John
Bouwer deze weer vertaalt naar
een technisch en uitvoerbaar

Rashida, Nafayah en
Demelza vormen samen ‘de
connection builders’.

Rashida Willems en
Nafayah
Rotgans
coördineren de talentactiviteiten
en houden zich bezig met het
uitvoeren van projecten.

concept.
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FACILITEREN VAN TALENT
Elke docent van HUA is ondernemer en
draagt niet alleen hun artistieke visie
uit maar ook hun visie als artiest en
vaardigheden als ondernemer. Denk aan
leiderschap skills, ondernemer skills,
productievaardigheden,
marketing
skills, etc. De docenten zijn tussen de
20 en 45 jaar, hebben verschillende
culturele achtergronden en zijn mboen hbo- opgeleid. HUA speelt in op de
in de Tarwewijk aanwezige diversiteit
door multi-getalenteerde docenten en
medewerkers uit verschillende culturen
in te zetten.
We stellen tegen gunstige voorwaarden
onze studio’s beschikbaar aan Urban
makers, ondernemers en choreografen
die graag zichzelf willen presenteren
of ontwikkelen. Aan het gunstige
tarief zijn een aantal voorwaarden
verbonden. Zo moeten de entreeprijzen
die worden gehanteerd passen bij de
bestedingsruimte van onze doelgroep
en hun aanhang. HUA maakt duidelijke
afspraken over de promotie voor de
doelgroep en stuurt op behoudt van

de lage drempel. HUA leden mogen
gratis een generale repetitie of try out
voorstelling bijwonen of krijgen 50%
korting op de entreeprijs voor een
voostelling of expositie. Het uitbesteden
van de ruimte komt zo de doelgroep
ten goede en is tevens een manier
om de exploitatiekosten van het pand
tegemoet te komen.
Tevens gaan wij sponsorcontracten aan
met jongeren die een plek zoeken maar
geen middelen hebben om een ruimte te
huren. Zij geven als tegenprestatie meer
naamsbekendheid aan HUA doordat
zij zowel landelijk als internationaal
zichtbaar zijn in merchandise en op
social media #HUA toevoegen aan elke
social media post.

SCHOLARSHIP &
WERKERVARING
Maximaal 10 deelnemers (tussen de
72-152 uur per deelnemer) boven de
18 jaar bieden wij een scholarship om
werkervaring op te doen.
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AANBOD
Wij bieden een volwaardig en
opengesteld
lesprogramma
aan zodat wij op grotere
schaal
bijdragen
aan
het verbeteren van het
levensklimaat van jongeren in
Rotterdam. Deze lessen zijn
bedoeld voor jongeren die op
een laagdrempelige manier
kennis willen maken met
Urban Arts maar ook jongeren
die hierin willen excelleren.
De doelgroep wordt bereikt
doordat er in hun eigen wijk
van instap- tot op vergevorderd
niveau betaalbare lessen en

masterclasses aangeboden
worden.
Tevens
wordt
elk kwartaal een event
geprogrammeerd.
Daarbij
wordt
ook
specifiek
op
een
bepaalde
culturele
achtergrond
geprogrammeerd om zo
ook de minder zichtbare
culturen (zoals de Poolse,
Bulgaarse en de Somalische
cultuur) te bereiken. HUA
werkt intensief samen met
een selectie van jonge
ondernemers en influencers.
Er
zijn
professionals
ingeschakeld om het aanbod
voor elke discipline aan te
scherpen.
HUA is dagelijks van 9:00uur
– 22:00 uur actief en geopend
en goed bereikbaar met OV
door de perfecte ligging. Het
Urban Arts Centre bevindt
zich 13 minuten vanaf de
metrohalte en 5 minuten van
de tramhalte.

HUA heeft ervaring met het
integreren van diversiteit.
Door
culturele
themaavonden te organiseren, die
samen met partners en op
aanvraag van de doelgroep
worden ingevuld, wordt een
verdiepende laag aan onze
producties toegevoegd.
Wij stimuleren interesse
bij cultuurbezoekers (en
niet-cultuurbezoekers)
die de Urban Arts cultuur
niet
kennen.
Onze
laagdrempeligheid
nodigt
de doelgroep uit en wekt
interesse
bij
anderen.
HUA gebruikt repetities,
voorstellingen, exhibities en
kennismakingsactiviteiten
om betrokkenheid vanuit
verschillende culturen te
vergroten.
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AAnpak
REGULIERE LESSEN
Vier
talentontwikkelingsprogramma’s,
oplopend in verdiepings- en
professionaliseringniveau. In elk
talentontwikkelingsprogramma
zijn de drie pijlers
vertegenwoordigd.

SCHOOL OF
URBAN ARTS

De wekelijkse (pro)lessen te volgen in
de twee studio’s van HUA zijn:
•

•
•

Urban Dance; peuter-/kleuterdans,
Hip Moms, Urban Bootcamp,
Afro,Urban styles, etc.
Urban Theatre; Spoken word en
theater
Urban Vocal Art; Zang en Rap

Tevens zijn er doorgaans workshops
te volgen binnen andere Urban Arts
disciplines. Deze kunnen variëren van
cupcake decoratie, animatie en beats
producen tot street art, fashion design
en ga zo maar door.

In de School of Urban arts kunnen
jongeren
kennis
maken
met
verschillende Urban Arts disciplines.
In de afsluitende voorstelling nemen
de talenten één of meerdere urban
arts onderdelen voor hun rekening en
passen toe wat zij gedurende het jaar
hebben geleerd.
Door
de
dynamisch
wijzigende
samenstelling van de talenten ontstaat

steeds unieke output waardoor de
spanning er niet makkelijk na één
jaar vanaf gaat. De eindvoorstelling
en andere optreedmomenten krijgen
hierdoor elke keer een ander karakter en
trekken mogelijk ook een breder publiek.
De muzikale ondersteuning in de vorm
van livemuziek is een samenwerking
van het Rotterdams Jeugd Symfonie
Orkest en autodidacte muziek engineer
talenten uit Rotterdam-Zuid.

SUA 1 en SUA2

SUA-3

•
•

•
•

•
•
•

•

Focus op Urban Arts
Talentontwikkelingsprogramma van
10 maanden. Circa 30 deelnemers
verdeeld over twee trajecten (SUA1 160 uur en SUA-2 200 uur). Begin
2022 (aanvullend) het traject SUA-3
Doelgroep: jongeren tussen de 8 en
23 jaar voornamelijk uit de wijk.
Meerder optreedmomenten.
Te zien in Rotterdam-Zuid tijdens
afsluitende voorstelling ‘A Urban
Christmas Tale’.
Publiek: circa 940 bezoeken per jaar

•

Zie SUA-1 en SUA-2
talenten geven hetgeen ze hebben
geleerd in de voorgaande trajecten
terug aan de nieuwe of jongere
deelnemers.
Door het hele jaar heen denken
de SUA-3 talenten mee over de
invulling van de lessen en nemen
deels een begeleidende rol op zich
door nieuwe en/of jongere talenten
aan de hand te nemen.
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FUTURE IN DANCE
(DANSTRAJECT)
Tijdens de reguliere danslessen,
workshops en (boot)camps kunnen
talenten worden gescout waarna
ze kunnen doorstromen naar een
minor of major company. Hier leren
ze het dansvocabulaire uit te breiden
en worden door middel van andere
performing art disciplines bewust

gemaakt van hun skills en artistieke
ontwikkeling.
In de vooropleiding, Urban Movers,
komen jongeren vanuit heel Nederland
die mogelijkheid zien om van dans hun
beroep te maken en niet terecht kunnen
bij een opleiding via de gangbare route
of nog niet klaar zijn met hun r opleiding

De Minor companies

De Major companies

(toptalententraject)

((semi-)professioneel traject)

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Focus op dans
10 maanden, 400 uur. Circa 20
deelnemers verdeeld over 2
companies.
Repeteren twee keer per week op
maandag en donderdag
Doelgroep Tin: toptalenten 7 t/m 14
jaar uit heel Rotterdam
Doelgroep STL: toptalenten 12 t/m
21 jaar uit heel Rotterdam
Meerdere kleine voorstellingen en
optredens
Te zien in heel Rotterdam en tijdens
010 Unite!
Publiek: circa 1520 bezoeken per
jaar

In de minor companies krijgen de
talenten twee keer per week twee uur
danseducatie. Deze companies trainen
op techniek en repertoire. De talenten
presenteren zichzelf op aanvraag
op verschillende podia en festivals.
Elk jaar wordt afgesloten met een
talentenvoorstelling in een theater.
Doordat er continu uitdaging is groeien
de talenten tot een niveau waardoor
ze door kunnen stromen naar een
dansopleiding of een Major company.

•
•
•
•
•
•

Focus op Urban Arts
Circa 22 deelnemers verdeeld over
2 companies.
Repeteren op projectbasis.
Doelgroep
Af-REE:
(semi-)
professionals 15+ uit heel Nederland
Doelgroep
RAEX:
(semi-)
professionals 15+ uit heel Nederland
Twee avondvullende producties per
jaar
Te zien in heel Nederland
Publiek: circa 1040 bezoeken per
jaar

Elk jaar wordt er gewerkt aan twee (semi-)
professionele
opzichzelfstaande
(avondvullende) voorstellingen. De
companies bestaan uit dansers ‘uit
eigen kweek’. De artiesten komen uit
heel Nederland en Engeland. Zij zijn
een voorbeeld voor dansers uit de
minor companies en hebben een eigen
unieke bewegingstaal die zich uit in een
fusie van hedendaagse dans, afro tribal
fusion en urban.
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Urban Movers
(vooropleiding)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Focus op dans
Focus op Urban dans
Circa 15 deelnemers
Nemen wekelijks deel aan minimaal
4 lessen naar keuze waarvan 1 pro
dansles naast 6 uur eigen training
Cursus van 10 maanden, 400 uur.
Doelgroep toptalenten van 12 t/m
21 jaar uit heel Nederland
Onderdeel van meerdere producties,
voorstellingen en events per jaar
Te zien in heel Nederland
Publiek: circa ????? bezoeken per
jaar

HUA bereid de talenten in deze
vooropleiding voor om op hoog niveau
lessen te kunnen volgen.
HUA kan de link leggen tussen
talenten en het voortgezet onderwijs;
de vooropleiding dans die HUA plant
bereid de talenten voor om op hoog
niveau lessen te kunnen volgen.
HUA maakt hiermee een instroom
in een hbo-opleiding dans mogelijk.
Hierbij sluiten wij leerlingen, die
reeds een mbo-dansopleiding volgen
maar zich breder willen ontwikkelen,
niet uit. HUA triggert het gevoel
van verantwoordelijkheid (voeding,
bewegingsleer, time management, etc).
Zij doen hiermee op en kunnen ze de
uitgevoerde werkzaamheden toevoegen
aan hun cv. Deze vooropleiding biedt
op haar beurt weer continuïteit voor de
getalenteerde urban danstalent. HUA
vindt naast de doorstroom richting het
kunstvakonderwijs ook belangrijk dat er
voor autodidacten die geen aansluiting
vinden bij het kunstvakonderwijs
(dus ook autodidacten) alternatieven
mogelijk zijn zoals doorstroom naar een
van de companies, het makerstraject
House of Urban Creators of
De vooropleiding is bedoeld voor
jongeren tussen de 12 en 21 jaar die
naast hun school zich willen verbeteren
in urban dans. Zowel tijdens de
pro danslessen als apart volgen de
vooropleiding talenten les. Tijdens de
pro danslessen worden ze uitgedaagd
qua niveau en in hun eigen danslessen
wordt er gewerkt aan de verdieping
binnen
verschillende
dansstijlen.
Doordat het niveau van deze jongeren
hoger ligt dan het gemiddelde kunnen
anderen, in een veilige sfeer, zich
optrekken aan dit niveau.
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HOUSE OF URBAN CREATORS
(MAKERSTRAJECT)

Triad
•
•

Focus op Urban Arts
Vier keer per jaar verschillende
workshops en jamsessies

Triad is voor makers en talenten die
sporadisch een interventie willen of
door het land passeren om workshops
te volgen en/of te geven. De workshops
zijn bedoeld om het internationale
netwerk van de Nederlandse urban
arts scène te vergroten maar ook om
zichtbaarheid en werkgelegenheid te
creëren. Tijdens TRIAD is het dialoog
belangrijk. Ook hiervoor zal genoeg
tijd worden ingepland middels Q&A’s
en jamsessies. De makers en talenten
ontmoeten elkaar en hierdoor kunnen
weer nieuwe initiatieven ontstaan.

It’s On! Tour
•
•
•
•
•

Focus op dans
Gekoppeld aan event It’s On! (50 uur
repetitie, 5 deelnemers)
Doelgroep: battelaars van 12-17
jaar uit heel Nederland
Te zien tijdens 10 avondvullende
voorstellingen door heel Nederland
Publiek: circa 800 bezoeken

Tijdens It’s On!, de jaarlijkse kids
battles, komt er talent uit het hele land
strijden voor de titel. Wij vinden het
zonde dat na de meeste battles geen
vervolgprogramma is. Hiervoor hebben
wij een oplossing bedacht.
De top vijf wordt geselecteerd voor
een talentontwikkelingstraject waarbij
samen met de talenten wordt gewerkt
aan een voorstelling. Deze voorstelling
wordt op meerdere plekken in Nederland
voor minimaal tien keer opgevoerd. HUA
wil hiermee de zichtbaarheid en maak
skills van jong battletalent vergroten en
ondersteunen.
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Urban Creators
•
•

•

•

•

Focus op Urban Arts
Drie tot zeven masterclasses per
jaar (3 uur per keer, circa 105
deelnames) met mogelijkheid tot
intensieve begeleiding gedurende
vier weken (30 uur per keer, circa 20
deelnames).
Intensieve
begeleiding
van
makers gedurende 2 jaar (160 uur
totaal, 2 deelnemers). Doelgroep:
opkomende en professionele Urban
Performing Arts makers
Te zien tijdens studio avonden bij
Urban Arts Centre, Conny Janssen
Danst en WORM
Publiek: circa 760 bezoeken per jaar

Het HUA haalt onder de noemer
House of Urban Creators diverse
professionele Urban Performing Art
makers naar Rotterdam. Minimaal
één keer per jaar betreft dit een maker
uit het buitenland. Een professionele
maker biedt een masterclass aan voor
(nieuwe) makers. Makers krijgen de
gelegenheid in de studio’s te repeteren
en het geleerde toe te passen onder
begeleiding van de professionele
maker en begeleiders van House of
Urban Creators. Ter afsluiting van de
cyclus presenteren de (nieuwe) makers
hun werk tijdens een studioavond. Het
gehele netwerk van de makers, maar
ook de urban arts ondernemingen die
op de locatie actief zijn alsmede hun
netwerk en de buurtbewoners kunnen
de studioavond bijwonen. Twee makers
met uitzonderlijk talent worden na de
presentatie van de studio avond een
jaar lang begeleidt tot het creëren van
een avondvullende voorstelling.

Door de leerroutes van House of
Urban Creators wordt:

1
2

Urban Arts naar een hoger niveau
getild doordat (nieuwe) makers
feedback en feedforward krijgen
en het meteen kunnen toepassen
de (nieuwe) maker uitgedaagd het
geleerde en gemaakte stuk in een
podium setting te presenteren en
potentiële programmeurs uit te
nodigen

3

(nieuwe) makers breiden hun
netwerk en naamsbekendheid
uit door de ontmoetingen met
makers, elkaar en het publiek
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PLANNING,
PRODUCTIES & EVENTS
Maart 2021/22/24 - 010 Unite:
(jaarlijks)

Productie voor beginnend urban arts talent
uit Rotterdam Zuid
circa 36 deelnames en 600 bezoeken

April 2023 - 1Stage!:
(driejaarlijks – i.p.v. 010Unite)

Productie
voor
(semi-)professioneel
danstalent uit Rotterdam die samen met
internationale acts een groot podium delen
in het Nieuwe Luxor Theater.
circa 35 deelnames en 750 bezoeken

Mei 2021 – augustus 2021 We’re Here:

Urban Arts Wijkproductie in samenwerking
met wijkbewoners
circa 30 deelnames en 800 bezoeken

December 2021/22/23/24
Urban Christmas Tale:
(jaarlijks)

Eindpresentatie van School of Urban Arts
in samenwerking met het Jeugd Symfonie
orkest
circa 30 deelnames en 940 bezoeken

Mei 2021/22/23/24 - ArtFX:
(jaarlijks)

Samenwerking met Xclusiv Company en
Theater Rotterdam. De twee companies
delen een grote zaal met hun voorstelling
en bieden ruimte voor urban danstalent in
de randprogrammering.
circa 75 deelnames en 475 bezoeken
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EVENTS
Mei 2021/22/23/24 - ArtFX:
(jaarlijks)

Samenwerking met Xclusiv Company en
Theater Rotterdam. De twee companies
delen een grote zaal met hun voorstelling
en bieden ruimte voor urban danstalent in
de randprogrammering.
circa 75 deelnames en 475 bezoeken

Juni 2022/24 It’s On! battle en tour:
(tweejaarlijks)

Samenwerking met Xclusiv Company en
Theater Rotterdam. De twee companies
delen een grote zaal met hun voorstelling
en bieden ruimte voor urban danstalent in
de randprogrammering.
circa 75 deelnames en 475 bezoeken

Triad:
(vier keer per jaar)

Workshops in samenwerking met WORM
en Conny Janssen Danst
circa 100 deelnames

Levels:
(jaarlijks)

Rap en Dance battle in samenwerking met
Ruwhel Emers
circa 30 deelnames en 200 bezoeken

Coöperatie Rotterdam Urban Arts Centre:
(vier keer per jaar)

Evenementen in en rondom het Urban Arts
Centre. Elke keer komt een van de vier
Urban Arts disciplines aan bod.
circa 40 deelnames en 800 bezoeken
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House of Urban Arts, a place to
be yourself & develop yourself.

Afstand is voor mij niet een belemmering om mijzelf te
ontwikkelen en mijn verhaal te delen met anderen.
“Be who you are, not who the world wants you to be.”
Dimphy
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Dus...

WE DREAM,
WE CHASE,
WE BECOME
AS ONE!
Wij zijn
House of Urban Arts.
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