WIE WĲ ZĲN
Wij zijn OFFprojects: een groep voormalige dansers van het Nederlands Dans Theater en Batsheva Ensemble,
verzameld rond choreograaf/muzikant Amos Ben-Tal en opgericht in 2012. Het compromisloze vakmanschap
en kunstenaarschap van ons kernteam en partners, gecombineerd met experiment en conceptueel denken,
heeft OFFprojects op de kaart gezet als een dansgezelschap dat zowel uitdagend als aantrekkelijk voor een
breed publiek is.
Ons doel is het inspireren van mensen op lokaal, nationaal en internationaal niveau door het creëren en
realiseren van voorstellingen, het organiseren van events en het aanbieden van educatieve activiteiten.
Daarnaast willen we een platform aanbieden waarbij (podium)kunstenaars worden aangemoedigd hun
artisticiteit te delen. Door een holistische benadering wil OFFprojects mensen stimuleren tot abstract denken,
reflectie, empathie en vrijgevigheid.
We werken als collectief. Niet door samen te choreograferen, maar door elkaars sterke punten aan te vullen en
samen te herdefiniëren wat een complete danskunstenaar is. Ieder lid van het artistieke kernteam heeft een rijke
dansachtergrond en neemt daarnaast nog een tweede of derde taak op zich.
De samenstelling van de artistieke kerngroep is als volgt:
Amos Ben-Tal: artistiek leider, choreograaf, muziek, tekst
Milena Twiehaus: danser, beeld, brand-vorming, registratie van het werk
Yvan Dubreuil: dramaturg, artistieke strategie, lezingen
Aurélie Cayla: danser, publieksopbouw
Genevieve Osborne: danser, artistieke coach

Wij geloven dat bovenstaande taken samen met het creatieproces een centrale positie innemen. Alle aspecten
van een project worden eerst binnen het artistieke kernteam ontwikkeld en maken deel uit van een conceptueel
geheel. Vervolgens maken artistieke en zakelijke leiding een werkbaar plan. Zo is het hele team betrokken bij het
werkproces. De efficiënte horizontale structuur is gebaseerd op communicatie en vertrouwen. Dit leidt tot een
dynamisch samenspel van verantwoordelijkheid en autonomie.
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In de periode 2021-2024 willen we graag structureel met een zakelijk leider samenwerken. Naomi Russell heeft
zich bij ons aangesloten voor het project 60 (2019). Ze heeft veel artistiek inzicht en kan 'out of the box' denken.
Door structureel met haar samen te werken, profiteren we van haar strategische denkwijze. Met behulp van haar
omvangrijke netwerk kunnen we onze nationale en internationale aanwezigheid vergroten.
Onze vaste PR medewerker wordt Maaike Tjepkema. Als voormalig hoofd marketing van de Toneelschuur is zij
bekend met zowel de productie- als de presentatie kant. Ook zij heeft met succes met ons samengewerkt aan
60. Andere dansers en medewerkers op het gebied van productie en techniek worden per project ingeschakeld.

OFFprojects werkt nauw samen met verschillende partnerorganisaties. De aard en inhoud van onze
partnerschappen voor de periode 2021-2024 staan verderop uitgelicht en in hoofdstuk 3.4 van het online
formulier.

Wat we doen
Onze kernactiviteit is het creëren van hoogwaardige, grensverleggende, interdisciplinaire voorstellingen waarin
dans de belangrijkste kunstvorm is. Naast deze ‘kernproducties’ creëren we satellietprojecten en -activiteiten.
Dit zijn kleinere stukken (zoals installaties) ter voorbereiding op of verdieping van de kernproducties. Satellieten
kunnen ook activiteiten voor educatie en publiekswerving zijn, waarmee we (nieuwe) publieksgroepen aan ons
binden.
Dit is de eerste keer dat OFFprojects meerjarige subsidie aanvraagt. Met de uitbreiding van onze activiteiten en
reikwijdte is het creëren van een duurzame structuur belangrijk om continuïteit te creëren. Structurele
financiering verbetert ons vermogen om te plannen, werk te maken en ons publiek te laten groeien. Ook maakt
continuïteit sterke partnerschappen en co-productiepartners mogelijk. Hoewel de gerichte 'project' mentaliteit
past bij onze artistieke filosofie (het woord 'projects' is ingebed in onze naam!) is het werken met alleen
projectfinanciering en incidentele partnerschappen tijdrovend en niet duurzaam. De overgang van werken met
alleen projectsubsidie naar structurele ondersteuning stel ons in staat om langere trajecten te schetsen voor de
artistieke ontwikkeling en om onze verschillende werken te verbinden tot een coherent geheel.
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ARTISTIEK
Algemeen artistieke visie
De leden van ons collectief hebben allemaal bij grote gezelschappen als NDT en Batsheva gedanst. We streven
ernaar om de vaardigheden, intuïties en inzichten die deze rijke achtergrond ons heeft gegeven mee te nemen
naar een hedendaagse praktijk waarin we onze kennis steeds opnieuw bevragen en herbeleven.

The encounter
De kern van onze artistieke filosofie is de 'ontmoeting'. In onze visie is een kunstwerk niet iets dat de kunstenaar
maakt, noch iets dat het publiek consumeert. Het is de ontmoeting tussen de artistieke prestatie en de publieke
beleving ervan die het werk betekenis geeft.
We proberen daarom manieren te vinden om het publiek uit te nodigen om actief met ons werk in contact te
komen. Elke vorm van expressie wordt in de juiste context gecreëerd en we bieden het publiek instrumenten,
als workshops en lezingen, om zich ermee te verbinden.

Bewegingsmethodiek
De basis voor alle OFF projecten is het gearticuleerde bewegende lichaam en al haar expressieve potentieel. In
onze eerste stukken waren de uitgangspunten vaak structuren. In de afgelopen jaren kreeg het diepgaande
onderzoek naar pure fysieke expressie een steeds prominentere rol. Hierbij ontstaat de structuur van de stukken
uit het bewegingsmateriaal. Dit is een aanpak die we voortzetten en uitbreiden.
Een belangrijke schakel in alle activiteiten is onze bewegingsmethodiek, ontwikkeld door Amos tijdens het
werken met OFFprojects. Amos’ benadering stimuleert lichaam-geest-connectiviteit, ruimtelijk bewustzijn en
non-verbale communicatie. Bijzonder is dat deze methode ook waardevol is voor
niet-professionals en kan functioneren als community builder.
Wanneer deze aanpak wordt uitgebreid tot een choreografische methode, cultiveert het een authentieke en
geconcentreerde toestand in de danser. Dit ontstaat door vaste bewegingsfrases te combineren met
vrijheid en verantwoordelijkheid. De dualiteit tussen het gebruik van een complexe bewegingstaal en de
noodzaak om samen te werken en te creëren in het moment brengt authenticiteit, kracht en kwetsbaarheid in
de performers naar boven.
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Modulariteit
Een belangrijk aspect van de bovengenoemde choreografische methode is dat deze modulair is en aan te
passen aan elke omgeving. Dit is kenmerkend voor OFFprojects. We zien onze projecten niet als vaste
resultaten, maar als levende processen die op verschillende manieren worden gepresenteerd. Een voorbeeld
van deze aanpak is 60. Dit is stapsgewijs ontwikkeld door middel van een aantal korte stukken en een installatie
(Seconds). De kortere werken zijn geïntegreerd in verschillende triple-bill programma's. De avondvullende
voorstelling 60 kon gespeeld worden in zowel grote als kleine zalen. In sommige gevallen (zoals bij de
Nederlandse Dansdagen) werd de installatie na afloop van de show op locatie gepresenteerd als een extra
verdieping. Zo waren verschillende aspecten van hetzelfde thema te zien en werd ons werk in de volle breedte
getoond.

Maatschappelĳke relevantie
Het werk dat we maken heeft betrekking op brede universele en maatschappelijke thema's. OFFprojects maakt
werk dat de onderliggende stromingen van wat ons bestaan vormt, onderzoekt en bevraagt: tijd, ruimte,
identiteit. We leven in een tijd waarin veranderingen in onze samenleving paradigmaverschuivingen vereisen. We
zien dans als een intrinsiek abstracte vorm van expressie met een diepe onderbewuste werking. Onze
voorstellingen worden niet als thematische lineaire verhalen gecreëerd, maar als mentale landschappen waarin
gevoeligheid en complexiteit het publiek uitnodigen om actief betrokken te zijn bij fundamentele vragen over het
mens zijn.
Dit kenmerkt onze unieke kijk op het maken van maatschappelijk geëngageerd werk. Het is geen werk 'over'
sociale kwesties. Het is werk dat de mentale en emotionele verbindingen bevordert bij het publiek, om
uiteindelijk reflectie en sociale verandering mogelijk te maken. We dagen onszelf continu uit om nieuwe vormen
van empathie te cultiveren.

Interdisciplinariteit en artistieke samenwerkingen
De collectieve structuur van OFFprojects en Amos' meervoudige talenten als choreograaf, musicus en
tekstschrijver maken OFFprojects wezenlijk interdisciplinair. OFFprojects is bij uitstek geschikt voor
samenwerkingsverbanden. Tijdens onze samenwerking met Spinvis (Howl, winnaar Dioraphte Dansprijs) heeft
Amos, door zijn inzicht als componist en schrijver, bijgedragen aan een diepe interactie tussen zijn choreografie
en de poëtische en muzikale wereld van Spinvis. Het feit dat beide teksten schreven, resulteerde in een unieke
tweetalige voorstelling. De afgelopen jaren heeft Amos muziek gecomponeerd voor verschillende voorstellingen
(o.a. NDT's Zwaan-genomineerde Take Root). Deze ervaring heeft hem een goed inzicht gegeven in het
componeren voor verschillende contexten, ook voor de grote zaal.
In de komende periode werken we samen met spannende nieuwe partners op het gebied van
beeldende kunst/architectuur en muziek. Daarnaast nemen we ook de ruimte om volledig eigen werk te creëren.
De belangrijkste bouwstenen voor de
komende periode zijn: kwaliteit,
conceptuele integriteit, modulariteit,
gemeenschapsvorming,
multidisciplinair werk en ‘out of the
box’ denken.
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Artistieke focus 2021-24 - Ruimte
De rode draad door ons werk is het rigoureuze onderzoek naar ruimte als een ‘inter-medium’. Elk project
behandelt het begrip ruimte op een andere manier. Onze interesse hiervoor is ontstaan tijdens het werken aan
60. Deze voorstelling was een verkenning van het menselijke concept van tijd. Omdat tijd en ruimte zo nauw
met elkaar verbonden zijn, ontstonden er tijdens het creatieve proces veel vragen over hoe het lichaam zich
verhoudt tot zijn fysieke omgeving. Het tonen van het werk in zowel grote als kleine zalen heeft ons getriggerd
om bewuster met ruimte te willen werken. Ook een onderzoek van Amos en interdisciplinair kunstenaar
Gosse de Kort naar de relatie tussen dans en architectuur wekte onze interesse.
Verstedelijking, overbevolking en persoonlijke ruimte zijn urgente sociale onderwerpen. Ruimte is een belangrijk
onderdeel van onze relatie met elkaar en onze omgeving. Dans kan een krachtig instrument zijn voor de
maatschappij om nieuwe manieren te vinden om zich tot ruimte te verhouden, om de abstractie ervan te
begrijpen en om onze opvattingen over ruimte te bevragen.

Activiteitenplan aanpak
In de periode 2017-20 had onze werkwijze twee lagen. Ten eerste maakten we avondvullende
kernproducties die op tournee gingen: Howl (2017) en 60 (2019). Ten tweede creëerden we rondom de
kernproducties satellietprojecten en -activiteiten. In 2021-2024 breiden we deze aanpak uit met een derde laag.

Laag 1 Kernproducties. We maken twee grote voorstellingen (PART en Might Revisited) en twee kleine
(Interval en An evening with Amos). Allen gaan op tournee.

Laag 2 Ontwikkeling van het kunstenaarschap van het collectief. Dit is een meer introspectief traject
dat ruimte creëert voor onderzoek, ontwikkeling van vaardigheden en nieuwe vormen van output.

Laag 3 Satellietprojecten en samenwerkingen. Dit zijn projecten die thema's uit onze kernproducties
weerspiegelen, verder onderzoeken of meer diepgang bieden. Hier creëren we ook een platform om onze
creatieve wereld in interactie te brengen met andere kunstenaars, disciplines en nieuw publiek.

De drie lagen werken op dynamische manier samen. Laag 1-kernproducties kunnen aanleiding geven tot laag
3-satellietprojecten. De exploratie in laag 2 kan uitgebreid worden tot een laag 1-kernproductie of
laag 3-activiteit. De lagen zijn consistent met de modulaire aanpak die we tot nu toe hebben ontwikkeld en
stellen ons in staat om een rijk en toegankelijk oeuvre te creëren. Hierdoor wordt ons publieke bereik en onze
betrokkenheid met de samenleving vergroot.
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Producties
Om de dynamiek van onze 3-lagen aanpak vorm te geven, diversifiëren we in formaat en context van de
presentaties. Elke activiteit is een op zichzelf staand project en tegelijkertijd een ontwikkelingsstap naar het
volgende werk. Zo worden onze artistieke instrumenten scherper, terwijl we tegelijkertijd publiek opbouwen en
met ons mee laten groeien.

Interval - (laag 1/ laag 3) - dans x architectuur
presentatie: vlakkevloer theaters, galleries, special locations, festivals
geplande première: lente 2021, Korzo Theater
4 dansers, 1 kunstenaar
We beginnen met één van de kleinere kernproducties. Interval is het eindresultaat van een onderzoek van Amos
en interdisciplinaire kunstenaar Gosse de Kort dat plaatsvond in 18/19 op initiatief van Festival WhyNot.
Gosse studeerde architectuur en is nu docent aan de KABK gespecialiseerd in het gebruik van ruimte. Samen
met danser Genevieve onderzochten Amos en Gosse de relatie tussen choreografie en architectuur. Hierbij
vroegen zij zich af welke verschillende relaties beweging en ruimte hebben en wat de twee disciplines van elkaar
kunnen leren. Tijdens het onderzoek is een prototype van een kinetische installatie ontwikkeld door Gosse als
een 3D architectonisch schema.
Amos en Genevieve ontwikkelden uniek bewegingsmateriaal binnen deze structuur, terwijl Gosse ruimtes
ontwierp die overeenkwamen met hun lichaam. Onder de titel A Question of Ma werd een informele lecture
performance gepresenteerd. Katia Truijen (onderzoeker Nieuwe Instituut) schreef een online publicatie waarin het
onderzoek werd toegelicht (http://themiddle.festivalwhynot.nl/).
In 2021 passen we de inzichten uit dit onderzoek toe op een nieuw stuk. We verkennen de interacties tussen
een groep en de architectonische ruimte (tijdens het onderzoek werkten we slechts met één danser). We stellen
vragen over de gemeenschappelijke effecten van een gebouwde ruimtelijke omgeving en zoeken naar een
symbiose tussen choreografische en architecturale elementen.
Interval is in eerste instantie bedoeld voor het vlakkevloercircuit (de installatie vereist slechts een ruimte van 7x7
meter). Maar het stuk heeft de potentie om te worden gepresenteerd in verschillende locaties als publieke
ruimtes en galerieën en als een standalone installatie die
zelf 'danst'.

PART - werktitel - (laag 1)
presentatie: grote/midden zaal
geplande première: lente 2022, AMARE, Den Haag
5/6 dansers
De eerste grote kernproductie is een logisch vervolg op 60. We duiken nog dieper in de 'pure dans',
waarbij het expressieve potentieel van het lichaam de leidraad is. In PART werken we met lege ruimte. Hoe
verhoudt de materialiteit van het 'niets' zich tot het bewegende lichaam? Na vele jaren voornamelijk in het
vlakkevloer circuit te hebben gewerkt, opende 60 de deur naar grotere zalen. Hier werd het volume van de
ruimte rond de dansers een interessant onderdeel van de choreografie. Daarom zien we PART als een werk voor
de grote zaal. We werken samen met AMARE voor de première en een publiekswerving. Onze ervaring in grote
gezelschappen als NDT en Batsheva maakt ons bij uitstek geschikt om meer experimentele moderne dans naar
de grote zaal te brengen.
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Er zijn twee belangrijke inspiratiebronnen voor dit project. De eerste is de Monet-tentoonstelling in het
Kunstmuseum Den Haag en de referentie naar Monet's waterlelies in City door Alessandro Baricco: “they show
the rotundity of nothingness. (...) they represent not waterlilies but the gaze that gazes at them”.
De tweede inspiratiebron is Partita nr. 2 in d-klein voor één viool van J. S. Bach. Het solo-instrument benadrukt
het gevoel van leegte in de ruimte rond de viool. Deze leegte geeft ruimte voor de verbeelding van de luisteraar
om het potentieel rondom de viool zelf aan te vullen.
Als artistiek en sociaal statement bieden we leegte en rust aan als noodzakelijk tegengif voor de cultuur van
voortdurende afleiding en groei. In plaats van het podium te vullen met veel spelers, groot decor en rekwisieten
gebruikt PART de eenvoud en de leegte van het toneel om te focussen op het lichaam in relatie tot de ruimte.
Met deze aanpak kunnen we een grote zaal-voorstelling maken die niet gepaard gaat met hoge
productiekosten. Bovendien kunnen we hiermee gemakkelijk reizen.
Wij zien PART als een radicale en belangrijke voorstelling voor het grote zaal circuit dat van nieuwe, uitdagende
impulsen kan profiteren. Het is ook een logisch vervolg op onze
eigen ontwikkeling en ons bereik.

MIGHT Revisited, werktitel (laag 1/ laag 3)
presentatie: locaties, toneel op toneel, musea, festivals
geplande première: zomer 2023 Elektriciteitsfabriek
5 dansers 4 muzikanten
De tweede grotere kernproductie is een vervolg op MIGHT uit 2015. Het behandelt het aspect ruimte op een
meer interactieve manier. In MIGHT werd het publiek verdeeld in groepen die door, een door muren gescheiden,
ruimte werden geleid. Zo kreeg elke bezoeker een ander perspectief op dezelfde voorstelling. De voorstelling
eindigde met het verwijderen van de muren. In een volledig open ruimte moest het publiek zelf zijn plaats in deze
nieuwe realiteit zoeken. MIGHT Revisited neemt deze nieuwe realiteit als beginpunt.
MIGHT Revisited is een volledig nieuw stuk in een grote open ruimte waarin zowel de choreografie als live geluid
geleidelijk evolueren tot een intense zintuiglijke ervaring. Het publiek, de dansers en de muzikanten komen
samen in een verschuivend cluster van ontmoetingen. Iedereen krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf
vorm te geven aan de manier waarop ze het werk ervaren. Op basis van een eigen keuze is de voorstelling
intiem/architectonisch, akoestisch/kinetisch en actief/passief. Door fysiek van perspectief te veranderen, creëert
iedere toeschouwer niet alleen zijn eigen lijn, maar wordt ook onderdeel van een 'sociale choreografie'. Het
publiek kijkt naar de voorstelling, maar ook naar elkaar.
Vragen over perspectief, individualiteit en keuze zijn voor een sterk (digitaal) met elkaar verbonden samenleving
relevant. Het internet heeft ervoor gezorgd dat iedereen zowel content maker als consument, slachtoffer als jury
is geworden. Welke rol spelen vrijheid en verantwoordelijkheid in ons leven? Kan een ruimtelijke ervaring een
contemplatie in gang zetten?
MIGHT Revisited heeft baat bij niet traditionele omgeving. Daarom gaat de voorstelling in de Elektriciteitsfabriek
in Den Haag in première. Tot nu toe zijn daar nog maar weinig dansprojecten gepresenteerd. De buitengewone
diepte en hoogte van de ruimte en de verschillende niveaus voegen een nieuwe dimensie toe aan het idee van
perspectief. We willen het stuk opvoeren in soortgelijke ruimtes als NDSM Loods in Amsterdam en op festivals
zoals Karavaan in Alkmaar. We ontwerpen het zo dat het ook op vlakkevloer podia (met ingetrokken tribune), in
grote zalen (toneel op toneel), musea en galerieën gespeeld kan worden.
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Muziek en de ruimtelijkheid van geluid zijn belangrijke elementen in dit werk. We willen samenwerken met live
muzikanten en zijn in gesprek met het Ragazze Quartet over een coproductie (lees verder onder ‘artistieke
partners’ en in hoofdstuk 3.4 van het online formulier). De ‘toneel op toneel’ première is waarschijnlijk tijdens het
September Me festival in Amersfoort. Een festival georganiseerd door het Ragazze Quartet. Deze samenwerking
opent ook deuren voor optredens op muziekfestivals zoals Strijkkwartet Biënnale.

An evening with Amos (laag 1/laag 2)
presentatie: vlakkevloer theaters, clubs
geplande première: herfst 2024, Korzo Theater
1 danser
De laatste kernproductie is een solovoorstelling van Amos voor de kleine zaal. We verlaten de fysieke ruimte en
kijken naar de innerlijke ruimte. In deze voorstelling is Amos de performer, terwijl de rest van het collectief als
curator en 'regisseur' fungeert. Dit project is belangrijk voor Amos' persoonlijke ontwikkeling, nu hij ouder wordt
en zijn dansen andere vormen aanneemt. Wat betekent het om maker en uitvoerende te zijn? Hoe beïnvloedt
deze overgang zijn en onze creativiteit? Door ons te richten op Amos' persoonlijke expressie krijgen we allemaal
de kans om de bronnen van ons gezamenlijke werk te verkennen. Dit is tevens een manier om nieuwe vormen
van samenwerking en creatieve hiërarchie binnen het collectief te onderzoeken.

Just Once evenementen

Tussen de producties organiseren we onder de titel Just Once eenmalige evenementen. Deze events bieden
een platform voor de presentatie van work-in-progress, resultaten van laag-2 ontwikkelingen, kleinere laag-3
satellietprojecten zoals installaties en relevante lezingen of werken van collega-kunstenaars. Just Once biedt een
informeel uitwisselingsmoment om ideeën en formats te testen en feedback te verwerken voordat ze tot
volledige voorstellingen uitgroeien. We hebben hier in 2018 voor het eerst mee geëxperimenteerd en vonden het
zeer inspirerend.
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Voorbeelden van satellietprojecten

Kamer (laag 2/laag 3) - installatie
Een belangrijke kunstvorm voor OFFprojects is de 'performance-installatie'. Dit zijn werken die de grens tussen
dans en beeldende kunst overschrijden en de toeschouwer uitdagen. In Kamer danst een naakt persoon in een
ruimte van wazig glas - sensueel, intiem maar ook vaag en anoniem. Is deze persoon een gevangene? Of juist
totaal bevrijdt? Kamer is een meditatieve voorstelling over opsluiting en intimiteit. Het wordt gemaakt als een
stap tussen PART en MIGHT Revisited. De danser in de kamer wisselt en ook het publiek kan zich aanmelden
om zelf op te treden. Kamer is een voorstelling, een sculptuur en een uitnodiging voor zowel een private als
publieke sensuele ervaring. Kamer wordt gepresenteerd binnen één van onze Just Once evenementen, wordt
verkocht aan festivals etc.

Publicaties (laag 2/laag 3) - beeld en tekst
Milena zal foto- en tekstpublicaties maken die ook als reflectie op onze twee belangrijkste kernproducties
dienen. Dit project plaatst Milena's beeldtaal en Amos' gedichten voor het eerst ‘center stage’. Kan het kijken
naar een boek, tijdschrift of website voelen als een 'choreografische' ervaring? Kunnen elementen van dans als
ritme, dynamiek en textuur verweven worden met een statische kunstvorm? We lanceren twee publicaties
tijdens Just Once evenementen.

Plaats in het veld
Eén van de belangrijkste eigenschappen die OFFprojects en Amos in de nationale (en internationale) dansscène
onderscheiden, is de combinatie van een hoogstaand gearticuleerd 'dansende dans' vocabulaire en de
conceptuele diepgang achter het werk. Deze combinatie is niet erg gebruikelijk en niet vanzelfsprekend.
Terwijl de meeste onafhankelijke hedendaagse makers bewust zijn afgeweken van de academische dans, zien
wij deze draad naar het verleden als onderdeel van onze identiteit en als een bron van kracht. In plaats van ons
te laten beperken door het verleden, dagen we de codes uit, breiden we de referenties uit en passen we onze
kennis op nieuwe manieren toe. We doen dit door nieuwe trainings- en choreografie methoden zorgvuldig te
ontwikkelen. En deze dynamisch te houden door ze zo min mogelijk te codificeren. We zijn geïnspireerd door
onze huidige sociale en artistieke omgeving, maar we volgen geen trends. We zoeken naar inzichten in het werk
van onze 'oude' meesters als Kylian, Forsythe en Naharin, maar zijn niet geïnteresseerd in imitatie. We dagen
onszelf en ons genre uit door interdisciplinair te denken en voortdurend nieuwe contexten te ontwikkelen. Weinig
dansgroepen hebben zo'n unieke choreografische signatuur en voelen zich tegelijkertijd zo op hun gemak in een
breed scala aan settings. Van de grote zaal tot locaties en van installaties tot online publicaties.

Dit is wat OFFprojects verder onderscheid van andere dansgezelschappen
Unieke creatieve en managementaanpak

Ons collectieve model dat horizontale hiërarchie, scherpe visie, vertrouwen en verantwoordelijkheid
samenbrengt, komt de diepgang van het werk ten goede. De bewezen collectieve structuur van OFFprojects is
een blueprint voor de toekomst van dansorganisaties.

Het niveau van de uitvoerenden is van uitzonderlijke kwaliteit.

De dansers met wie we samenwerken zijn allemaal uiterst ervaren, onafhankelijke en volwassen kunstenaars.
We worden regelmatig benaderd door toptalenten uit de hele wereld.

Unieke bewegingsmethodiek

Ontwikkeld door Amos tijdens het werken aan OFF projecten. Het resultaat is een unieke choreografische
handtekening en een opmerkelijk symbiotisch dansers-ensemble.
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Wezenlijk multidisciplinair werk

De disciplines waarmee wij werken bestaan allemaal binnen ons kernteam. Dit maakt OFFprojects zeer breed en
uitermate geschikt voor zinvolle samenwerkingsverbanden.

Modulariteit

Hierdoor kunnen we de integriteit van het werk behouden, terwijl we het gemakkelijk kunnen aanpassen aan de
verschillende contexten.

Uitdagende inhoud aantrekkelijk gemaakt

Door verdiepings- en publiekswerking programma's, als workshops en lezingen, krijgt een breed publiek
toegang tot ons werk en kunnen ze uit verschillende hoeken een dieper gesprek met het werk voeren.

Eigenzinnige benadering van sociaal thema's
We verkennen de oorsprong, niet de symptomen.

Niche binnen educatie en talentontwikkeling

Als kleine groep met beperkte middelen hebben we een toegevoegde waarde voor de sector doordat we
ontbrekende schakels identificeren en onze sterke punten inzetten (lees meer hieronder).

Artistieke partners
Studio Gosse de Kort (collaborator Interval)
Gosse de Kort studeerde architectuur aan de TU Delft en ArtScience aan het Koninklijk Conservatorium en de
KABK waar hij nu ook lesgeeft. Zijn werk speelt zich af op het kruispunt van het architectonische en het
theatrale. Tijdens zijn onderzoek met Amos vonden we veel raakvlakken tussen onze benaderingen van
abstractie en compositie. Zijn werk is intrinsiek choreografisch. Het onderzoek dat we deden heeft ons in staat
gesteld een diepgaand vocabulaire voor samenwerking op te bouwen en we hebben de inzichten ontwikkeld die
nodig zijn om over dit werk te communiceren naar het publiek.

Ragazze Quartet (collaborators Might Revisited)

Een briljant strijkkwartet dat veel ervaring heeft met onconventionele settings en verschillende muziekgenres.
Hun unieke vermogen om hele partituren te onthouden stelt hen in staat om bijzonder mobiel te zijn, zodat we
hun locatie in de ruimte kunnen choreograferen. In een R&D traject onderzoeken we de mogelijkheid om Amos
een deel van de muziek te laten componeren in samenwerking met het kwartet. Amos heeft nooit voor een
strijkersensemble gecomponeerd, dus dit is een spannende uitdaging.

Karel van Laere (supported artist)

Karel van Laere is een kunstenaar die werkt op het snijvlak van performance en beeldende kunst. Een rode
draad in zijn werk is nieuwsgierigheid naar het lichaam, soms door het verkennen van de extremen ervan. In de
afgelopen jaren hebben we Karel ondersteund door advies te geven en af en toe op te treden in zijn werk (zoals
The Non-Present Performer). In de komende periode geven we een kader voor deze dialoog door al in het begin
van het ontstaan van zijn projecten ondersteuning te bieden.
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PUBLIEK
Doelgroepen
De unieke identiteit van OFFprojects stelt ons in staat om verschillende gebieden van de gefragmenteerde
danssector te betreden. We worden omarmd door zowel het 'mainstream' danspubliek als de meer
experimentele scene. Onze verschillende context-activiteiten hebben als doel de deur te openen voor iedereen
die nieuwsgierig is naar dans en de menselijke conditie en zijn plaats in de maatschappij bevraagt.
Specifieker hebben wij ons afgelopen jaren gericht op de Millennials en Centennials (18 tot 35 jaar). De komende
periode zetten we dit ook zeker voort. We zijn geïnteresseerd in jongvolwassenen omdat zij in een fase van hun
leven zijn waarin ze nieuwsgierig zijn en openstaan voor nieuwe ideeën. Terwijl ze ook een sterk genoeg gevoel
van zelfbewustzijn hebben om na te denken en vragen te stellen. En niet alleen om te absorberen (zoals
kinderen doen). Ons werk onderzoekt de onderliggende factoren van wat een menselijke ervaring vormt en dit is
een leeftijd waar conventies worden uitgedaagd en waar de beïnvloeders van de toekomst worden gevormd.
Het is een groep die nog niet automatisch naar moderne dans gaat. Hen bereiken is een uitdaging die we graag
aangaan. De interdisciplinaire inhoud van ons werk, het vakmanschap, de universele thema’s en de
satellietactiviteiten zijn aantrekkelijk voor deze groep. Het aanspreken van een jonger publiek is ook onderdeel
van onze strategie voor diversiteit, aangezien jongere generaties minder strikte opvattingen hebben over
etniciteit en gender.

Ambities en doelen 2021-24
Publiek bereiken dat voor het eerst in aanraking komt met dans: door interdisciplinaire samenwerkingen en
het organiseren van inleidingen met kunstenaars en wetenschappers.
In de periode 17-20 heeft vooral onze samenwerking met Spinvis geholpen om publiek te bereiken dat anders
niet naar een dansvoorstelling was gegaan. Dit resulteerde in een gemiddelde zaalbezetting van 81% en we
kregen zeer warme reacties van mensen die voor het eerst een dansvoorstelling bezochten! Voor Howl en 60
hebben we ons ingezet om bruggen te bouwen naar andere sectoren door (jonge) wetenschappers of
kunstenaars als gasten in de show of in een inleiding op te nemen. Door hun optreden waren ze tevens
ambassadeur en hebben zij de voorstelling gepromoot via hun kanalen. Hierdoor wisten ook studenten ons te
vinden. Ook de rockband Noblesse van Amos is in sommige van onze activiteiten geïntegreerd.
De borderellen van de theaters geven helaas geen inzicht in de samenstelling van het publiek. Onze eigen
waarneming vertelt dat onze strategie tot nu toe succesvol is geweest. Deze observaties worden ondersteund
door onze social media statistieken, die laten zien dat verreweg onze grootste publieksgroep in de
leeftijdscategorie 25-34 jaar zit (28% op Facebook en 45% op Instagram).
Voorstellingen te laten zien buiten het theater
Een jong publiek voelt zich niet altijd thuis in de traditionele theaters. Daarom
kijken we bewust naar andere locaties om onze voorstellingen te laten zien.
Howl was te zien in een foyer tijdens het festival Motel Mozaique in Rotterdam.
Daarnaast experimenteren we met niet-traditionele voorstellingen zoals de
performance-installatie Seconds waar het publiek een actieve rol had. Met het
presenteren van Interval en MIGHT Revisited in andere omgeving dan het
theater en met onze publicaties hopen we ook een nieuw, jong publiek te
bereiken.
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Toename aantal bezoekers kernproducties en overige activiteiten
Door meer continuïteit (en dus meer producties/optredens) en onze uiteenlopende projecten verwachten we een
toename van het totaal aantal bezoekers in vergelijking met de huidige periode. Namelijk gemiddeld 6700
mensen per jaar. In 2017-2019 waren dit gemiddeld 3420 bezoekers per jaar. Met onze overige activiteiten
willen we gemiddeld 975 bezoekers per jaar bereiken. In de periode 2017-2020 waren dit gemiddeld 625 per
jaar.
* toelichting cijfers hoofdstuk 6.2/6.3 online formulier
In jaren waarin we een toerende voorstelling hebben gemaakt (2017 en 2020), zijn de publieksaantallen aanzienlijk hoger. De verwacht
gemiddeld voor 21-24 is gebaseerd op de cijfers van deze jaren. Rond het tournee in 2020 zijn er ook aanzienlijk meer overige
activiteiten georganiseerd (in totaal 18), die zijn in het formulier niet opgenomen maar vormen de basis voor onze prognose. In deze
categorie zal ook de continuïteit van structurele financiering de resultaten sterk ten goede komen.

De ‘overige’ cijfers hebben betrekking op:
Educatie - workshops, intensives, open studios
Inleidingen - inclusief lezingen en nagesprekken
Anders/overige - open lessen/warmups, previews zoals uitfestivals etc.

Aanpak Marketing
Samen met de standaard best-practices van marketing in de sector leggen we verder de nadruk op deze
punten:
De aanstelling van een marketeer op structurele basis stelt ons voor de eerste keer in staat om
ook tussen de producties door een publiek op te bouwen en ons online bereik te vergroten; met specifieke
aandacht voor het bereiken van de Millennials en Centennials.
Voor het bereiken van de publieksgroep tussen de 18 en 35 jaar kijken we naar de tools en
esthetiek van succesvolle muziek- en kunstfestivals zoals Rewire en TodaysArt. Zij presenteren een uitdagende
inhoud en weten een groot jong publiek aan te trekken. Door Olof van Winden (directeur TodaysArt) in 2020 toe
te voegen aan ons bestuur, komen we hier meer over te weten.
Wij werken regelmatig samen met We Are Public (Amos was redacteur dans en popmuziek
voor de regio Den Haag). Een aantal van onze voorstellingen (inclusief context-lezing) zijn opgenomen in hun
programma.
Danser en beeldmaker Milena heeft voor OFFprojects een rauwe en consequente beeldtaal
gecreëerd die een jong publiek aanspreekt. We richten ons minder op het esthetische en virtuoze van de dans
maar vooral op de pure lichamelijkheid en psychologische aspecten.

Publieksopbouw
Publieksopbouwende activiteiten zijn de sleutel tot onze visie op marketing. We streven ernaar betrokken,
geëngageerd mensen uit verschillende lagen van de samenleving aan te trekken die trouwe aanhangers en
ambassadeurs worden voor ons werk en de danskunst in het algemeen.
We richten ons op het verstevigen en uitbouwen van ons publiek door, samen met partners, onderstaande
activiteiten te ontwikkelen:
Lezingen, inleidingen en open studio’s
We willen ons huidige publiek en een nieuw publiek instrumenten geven om dans intenser te ervaren. We delen
ons werkproces en inspiraties met het publiek zodat ze de bronnen waaruit we putten beter begrijpen.
Een wekelijkse open les
Onze trainingsmethode is geschikt voor non-professionals. Door het openstellen van onze bewegingstaal voor
amateurdansers creëren we een geëngageerde community rond OFFprojects. In de afgelopen periode hebben
we dat incidenteel met veel succes gedaan. Nu willen we dit elke zaterdagochtend in Korzo doen. Dit geeft
continuïteit en we kunnen onze methode verder ontwikkelen. Tijdens de tournees worden er dansworkshops
georganiseerd in het hele land.
Inspiratieworkshops voor amateur-dansdocenten
We streven ernaar om dansdocenten ambassadeurs te maken voor dans als kunstvorm (en niet alleen als
vrijetijdsactiviteit). We delen nieuwe, speelse instrumenten die ze kunnen inzetten om met hun leerlingen te
praten over abstractie, performativiteit en de ervaring van het zien van dans op het podium.
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Agentschap voor promotie van dans in de samenleving
In de promotie van dans staan we voor de uitdaging dat veel mensen niet weten hoe ze naar dans moeten
kijken en wat het voor hen kan betekenen. Wij willen een agentschap oprichten voor de promotie van dans in de
samenleving. Het gaat hier niet om collectieve marketing, maar om het promoten van het belang van dans als
kunstvorm en vak in het maatschappij.
Daarnaast heeft danskennis een grote invloed op onderwerpen zoals gezondheid, groepsdynamiek en
tolerantie. Veel kleine dansorganisaties (en onafhankelijke choreografen) doen veel op dit gebied. Door beperkte
middelen is de verspreiding van kennis en continuïteit van initiatieven gering. Samen met collega’s van Korzo en
ICK Amsterdam onderzoeken we de mogelijkheden om een onafhankelijke agentschap op te richten dat deze
kennis verzamelt en verspreidt. Onze zakelijk leider heeft ruime ervaring met projecten zoals het internationaal
erkende Dance Health Programme en andere initiatieven op het gebied van participatie en inclusie. Wij denken
dat we ons in een goede positie bevinden om dit initiatief te nemen om dit agentschap in de toekomst toe te
voegen aan het bestel.
Talentontwikkeling en educatie
Vanuit de unieke positie die we als klein danscollectief innemen, willen we waarde toevoegen aan de sector.
Onze sterke punten zijn: expert coaching, conceptueel begeleiding en het inspireren van dansprofessionals die
hun vaardigheden willen verdiepen en diversifiëren. We organiseren:
Summer Intensives voor jonge (pre-)professionele dansers.
Deze worden parallel aan twee creatieperiodes georganiseerd. Deelnemers trainen met
onze dansers, maken kennis met onze werkwijze en wisselen van gedachten over het
artistieke concept. Dit formaat hebben we in 2018 succesvol gerealiseerd.
Deepening Labs
In de keten van talentontwikkeling zijn dansdocenten van vakopleidingen en repetitors
van gezelschappen vaak een vergeten groep. We creëren de ruimte om nieuwe
vaardigheden en ideeën uit te wisselen met betrekking tot creativiteit en leiderschap. Er
bestaat geen soortgelijk initiatief in Nederland.
Wekelijkse open les in Korzo
De wekelijkse open les in Korzo en onze eigen ochtendtraining staan open voor zowel
professionele als amateurdansers.
Ondersteunen nieuwe makers
Als een inmiddels gevestigd collectief nemen we het initiatief om het werk van
opkomende kunstenaars te ondersteunen. We delen kennis over dans of presenteren
andere makers binnen onze Just Once evenementen. Een voorbeeld van een relatie
die we verder ontwikkelen is met performancekunstenaar Karel van Laere. Komende
vier jaar scouten en ondersteunen we nog één andere kunstenaar.
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Circuit
Het werk van Amos toert sinds 2011 regelmatig in het vlakkevloercircuit (sinds 2014 onder de naam
OFFprojects). Dit heeft geresulteerd in een goede relatie met podia. De intimiteit van de kleine zaal geeft ruimte
voor een echte relatie tussen publiek en performer. Met Interval en Amos’ solovoorstelling blijven we deze relatie
opzoeken.
Sinds 60 hebben we de stap gemaakt naar de grote zaal. Met PART bouwen we hierop voort. De grote zaal is
geen ultiem doel voor al onze producties, maar specifieke werken biedt het inspirerende mogelijkheden. Het
werken op deze schaal stelt ons ook in staat om onze wortels van de grote gezelschappen te onderzoeken. We
proberen tradities uit te dagen en verder uit te bouwen. Om zo meer avontuurlijk werk te brengen naar een
mainstream danspubliek.
We zijn altijd al geïnteresseerd geweest in het optreden buiten het theater. Afgelopen jaren hebben we dat
incidenteel gedaan: de catacomben van het oude stadhuis in Den Haag, Waterschap Scheldestromen gebouw
in Middelburg, Centre Ceramique en de Brandweerkantine in Maastricht.
In de komende periode leggen we extra nadruk op het spelen op locatie. We streven ernaar om werk te maken
dat modulair is en getoond kan worden in het theater en op locatie. Een aanvullende wens is om ons werk in
musea en galeries te tonen. De beeldende kunstsector staat hiervoor steeds meer open. Om dit in gang te
zetten hebben we tijdens de tournee van 60 kunstenaar Gosse de Kort gevraagd een inleiding te geven over het
ervaren van beeldende kunst en dans.

Internationaal

Sinds onze start hebben we in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Tsjechië en Rusland gespeeld. In de komende
jaren willen we onze internationale aanwezigheid aanzienlijk versterken. Met als doel nieuwe speelplekken en
samenwerkingsverbanden te vinden.
Een strategie is het streven naar meer residencies. Hierdoor hopen we onze horizon te verbreden en het
vertrouwen van internationale programmeurs te winnen. Een voorbeeld hiervan is de week die we in
CC Heidelberg (DE) hebben doorgebracht tijdens het voortraject van 60. Het choreografisch centrum bood ons
een studio, accommodatie en een werkbudget van €5k. Structurele financiering geeft ons meer vrijheid om deze
residencies aan te gaan omdat we de capaciteit hebben om de kosten te delen met uitnodigende organisaties
(vaak een vereiste).
Amos wordt regelmatig uitgenodigd om workshops te geven over de hele wereld. We proberen deze
gelegenheden te koppelen aan creaties van OFFprojects, gebaseerd op het model van onze Summer Intensive
workshop.
Onze modulaire aanpak maakt ook deel uit van de internationale strategie. We kunnen licht reizen en
voorstellingen gemakkelijk in verschillende zalen tonen zonder de integriteit van het werk te verliezen. Onze
zakelijk leider heeft een goed internationaal netwerk. Door structureel met haar te werken zijn we beter in staat
om nieuwe podia en festivals in het buitenland te bereiken.
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