
 

Summer Dance Forever 
Worldwide 2020 

In samenwerking met: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Breakin ConvenBon, 
Cinedans, CCN Creteil, CCN Rennes, COOP London, Dance Regular, Far From the Norm, 
Hiphop Games, Kalypso FesBval, Moov’n AkBon, Paradiso, Super Sonic Jazz, Tentacle Tribe, 
Urban Film FesBval Paris, Waterproof FesBval.  

Summer Dance Forever 
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Summer Dance Forever kijkt terug op een ongebruikelijk maar geslaagd jaar. De winteredi;e in 
Paradiso en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten vond nog onder normale omstandigheden 
van 1 tot en met 4 februari plaats.  

Maart roerde zijn staart; de uitbraak van de wereldwijde pandemie veranderde zo goed als alles aan 
de condi;es waaronder de culturele sector onder normale omstandigheden func;oneert en 
programma voor publiek presenteert. Dat laat zich tot op de dag vandaag gelden en doet een groot 
beroep op het aanpassingsvermogen van Summer Dance Forever.  

Dit gezegd hebbende, presenteerde Summer Dance Forever deze zomer van 18 tot en met 26 
augustus een ambi;eus programma dat door vele ;entallen duizenden mensen is bekeken en 
gewaardeerd. Het vormde voor velen een lang verwacht moment, de levenslijn waarmee de eigen 
passie voor dans met anderen gedeeld kon worden en voor inspira;e zorgde om op dat vlak vooral 
niet s;l te ziJen maar door te gaan. Voor anderen, die niet noodzakelijk bekend zijn met het 
programma, leverde het een inkijkje in een verre vreemde wereld die in de huiskamer comfortabel 
dichtbij kwam en niet zelden op waardering kon rekenen. Hoe dat tot stand kwam en welke lessen wij 
hier voor de toekomst uit puJen leest u hieronder. 

WinterediBe 2020 

De winteredi;e is en blijL een verkleinde vorm van het fes;val dat zich concentreert rond een 
programma met twee baJles in Paradiso. Tradi;oneel vormt House Dance Forever op zaterdag daarin 
het zwaartepunt. Het is de baJle waar, alles inmiddels meer dan ;en jaar geleden, mee begon. De 
winteredi;e trekt daarmee een trouw publiek dat in veel gevallen de voorkeur aan de winter geeL, 
want kleiner, warmer en nog toegankelijker.  

In 2019 werd daar een nieuw programma aan toegevoegd: Clubbing Forever. Clubbing Forever is in 
tegenstelling tot alle andere baJle die Summer Dance Forever in dit kader presenteert geen 1 vs 1 
strijd. Je zou het, zeker in de grote zaal van Paradiso, de hoogmis van de clubcultuur kunnen noemen; 
clubbing als de moeder van veel danss;jlen. Tijdens Clubbing Forever spelen twee aspecten de 
hoofdrol: 

1) De muziek die de deejay, dienstbaar aan de dansvloer, in de vorm van een muzikale reis als een 
warme deken over het danspubliek legt.  
2) De cypher, ofwel de ruimte die dansers creëren om zichzelf uit te drukken en dit met anderen te 
delen. Het resultaat is meer dan de som der delen en voert het geheel naar een hoger niveau; zowel 
de dans als de muziek.  

Dat alles speelt zich af op zondag in een ;jdsbestek van 12 uur in de grote zaal van Paradiso (van 
14:00 tot 02:00 uur) waar iedereen ongeacht leeLijd of niveau welkom is en zich in het zweet danst. 
Dans en dansvloer staan centraal. Dat klinkt vanzelfsprekend maar is het niet.  
Clubnachten hebben zich in de loop van decennia getransformeerd tot vaste formats, deejays tot 
leveranciers van dichtge;mmerde verwach;ngen. Daar zit weinig beweging in. De dansvloer lijkt 
vaker dan dansers lief is, op een borrelbijeenkomst waar schoorvoetend bewogen wordt met een 
vuist of vinger in de lucht (in de andere hand een drankje). Hoe beroemder de deejay hoe frontaler 
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het danspubliek dat zich in rijen voor hem opstelt. Dansers zijn in een dergelijke seXng vaak tot 
overlast; dansers bewegen en nemen ruimte in (en zijn gezien hun alcohol- of suikervrije levenss;jl 
van nega;eve invloed op de baromzet) – kortom; die weiger je liever aan de deur. Deejays wacht bij 
een spannend muzikaal optreden steevast onbegrip of worden niet meer geboekt, want voldoen niet 
aan de voorgebakken verwach;ngen. Zoeken naar ar;s;eke verdieping is in deze gebrekkig 
samenhang een opgave. Zie daar het idee van Clubbing Forever om terug te keren naar de oorsprong, 
de plek waar het allemaal begon en weer ruimte aan dansers en deejays geboden wordt; de 
dansvloer. 

De laatste dagen van de winteredi;e staan in het teken van de workshops die de interna;onale 
juryleden aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten geven en die ongeacht het niveau voor 
iedereen toegankelijk zijn. Tijdens de winteredi;e werden deze workshops zeer goed bezocht. De 
vraag naar workshop van interna;onaal gerenommeerde dansdocenten blijL ongekend hoog. 

ZomerediBe 2020 

Summer Dance Forever presenteerde begin dit jaar ambi;euze plannen voor de zomeredi;e van 
2020. Met de nieuwe realiteit in maart kwam daar verandering in. De steeds veranderende context 
vroeg vanaf dat moment grote flexibiliteit van Summer Dance Forever. De taak: een vorm vinden 
waarin de ar;s;ek inhoudelijke pijlers overeind blijven en verdiept worden, en daarbij een zo divers 
mogelijk publiek bereiken. Met andere woorden, de kracht van het fes;val als uitgangspunt nemen 
en in de uitvoering zo weinig mogelijk naar de prullenbak verwijzen, d.w.z. de sterkst mogelijke 
ar;s;ek inhoudelijk aspecten in de meest aantrekkelijk vorm presenteren en recht blijven doen aan 
de doelstellingen van het fes;val op dit gebied. 

Met alle onmogelijkheden presenteerden zich ook mogelijkheden. Daar waar de hele hiphop 
(anderen noemen het urban) danswereld ;jdens Summer Dance Forever elk jaar naar Amsterdam 
komt, bood dit jaar de mogelijkheid om een format te maken waarin de wereld zelf getoond kon 
worden. Waar Amsterdam financiële en formele (visa) grenzen kent, heeL het wereld wijde web dat 
niet. Daarmee konden niet slechts mensen uit de hele wereld toekijken maar voor de eerste keer ook 
daadwerkelijk deelnemen aan een programma dat met dat doel gemaakt werd. Groot winstpunt is 
niet slechts de wereldwijde interac;e maar ook de mogelijkheid om de diversiteit en rijkdom te 
presenteren van wat hiphop (urban)dans is. Een stevige ambi;e! Zie daar ook de ;tel deze edi;e: the 
Worldwide Edi;on. Trailer: hJps://youtu.be/acnfK0R-FPI. Interview met Jorgen Raymann: . hJps://
youtu.be/26X9Vpz_5ps 

De pijlers van het fes;val: baJles, podiumkunst, muziek, workshops en randprogrammering werden 
omgevormd met het doel de volle rijkdom te presenteren, daarin verdieping aan te brengen, daaraan 
zoveel mogelijk dansers te laten deelnemen en dat aan een zo divers mogelijk publiek te presenteren. 
Los van de waardering is het goede nieuws, ook voor u, dat vrijwel alles tot op de dag van vandaag 
terug te zien is op het You Tube en Facebook kanaal van Summer Dance Forever: hJps://
www.youtube.com/user/SummerDanceForever 

Live Shows 
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De vijf voorgenomen baJles werden omgevormd tot vijf live televisie shows die nog steeds terug te 
zien zijn. Aan de vier vaste baJles; popping, locking, house en hiphop werd een nieuwe s;jl 
toegevoegd: wacking. Met wacking werd een nieuwe dimensie aan het fes;val toegevoegd. Een 
baJle die inclusiever is, waarin vrouwen een grotere rol hebben en die uitdrukkelijk door de LHBTI 
gemeenschap omarmd wordt. hJps://youtu.be/2QlXydrHyrU 

De baJles werden zogezegd omgevormd tot danscompe;;es waaraan de hele wereld deel kon 
nemen. Poten;ele deelnemers werden binnen elke s;jl uitgedaagd om een korte video in te sturen 
met daarop hun eigen vorm, hun eigen interpreta;e en daarbij de founda'ons van eigen bodem niet 
te schuwen. In het verlengde daarvan werden zij geprikkeld om een zo aantrekkelijk mogelijke seXng 
te laten zien, een die iets over henzelf, hun omgeving en achtergrond, kortom hun cultuur weergeeL. 

De uitzendingen duren allen ongeveer 2 uur en werden in het ;jdsbestek van 3 dagen (max 2 
uitzendingen per dag) live uitgezonden. Groot voordeel van het televisie format was de mogelijkheid 
om een gelaagd programma te presenteren en verdieping aan te brengen. Met twee gelauwerde 
presentatoren: Andrew Makkinga en Jennifer Muntslag werd genoeg dynamiek ingebouwd om 
luch;g van de ene laag naar een andere laag te springen, van muziek naar dans, van founda;ons naar 
eigen interpreta;e enz. enz.  

Zie daarvoor bijvoorbeeld ook de interviews met deejays in het platenhoekje van KC the Funkaholic, 
of het uitlichten van rolmodellen en de zelf geproduceerde mini documentaires over hiphop, One 
Love: hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/1664549683712449/  
of Go Go: hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/1144381885948193/. 

Drie aanwezigen interna;onale juryleden (3 per s;jl) kozen uit de vele inzendingen op voorhand 12 
deelnemers voor de danscompe;;e zoals die zich ;jdens de live uitzendingen zou ontvouwen. Dat 
wil zeggen dat de laatste 12 kort voor de live uitzendingen opdrachten kregen die in de live te volgen 
juryselec;e tot een winnaar zouden leiden (Playlist judge assignments: hJps://youtu.be/
xOkGWQ493vY). 

Tijdens de live uitzendingen ontsponnen zich levendige gesprekken met en tussen de juryleden: 
Waarom is iets belangrijk? Wat is de achtergrond en waar komt iets vandaan? Wat wordt hier 
toegevoegd? Waar zit de ontwikkeling? Wat presenteert, brengt en voegt de individuele danser toe 
aan de s;jl, de cultuur? Wat is daarin ar;s;ek waardevol en waarom? Waar kijken juryleden eigenlijk 
naar en waarmee scherpen zij hun blik? Zie ik dat ook of zie ik iets anders? 

De grote meerwaarde van de gekozen opzet gaf daarmee alle ruimte aan verdieping op verschillende 
vlakken; inzicht en inspira;e voor dansers en niet dansers! 

Kort overzicht van de verschillende items: 

• Playlist judge assignments: hJps://youtu.be/xOkGWQ493vY 

• Enkele voorbeelden van Interviews met rolemodels and heroes: 

o Toni Basil 
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hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/239399534143682/ 

o Nelson 
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/311097593509662/ 

• Alle zelf geproduceerde docu’s over muziek op een rij: 

o Tyrone 'The Bone' Proctor:  
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/310833916816253/ 

o Minneapolis en producers Jimmy Jam & Terry Lewis: 
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/3336831986359967/ 

o Afrofuturism: 
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/770069206869706/ 

o One love: 
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/1664549683712449/ 

o Go Go: 
hJps://www.facebook.com/summerdanceforever/videos/1144381885948193/ 

• Alle live uitzendingen op een rij: 

o Wacking Forever: hJps://youtu.be/2QlXydrHyrU 

o House Dance Forever: hJps://youtu.be/m3VpmDY3F50 

o Locking Forever: hJps://youtu.be/zDgGSkATHnA 

o Popping Forever: hJps://youtu.be/lYhV6XgSqI 

o Hiphop Forever: hJps://youtu.be/0G7YVXAKKzg 

Muziek: Clubbing Forever 

• Gezien de eerder beschreven beweegredenen om Clubbing Forever een vaste plek te geven 
;jdens het fes;val, is ook hier gezocht naar een ongebruikelijke en verrassend frisse opzet. 
Zie hiervoor de samenwerking die is aangegaan met COOP en Dance Regular in London. Scroll 
versneld door de hele stream en ontdek hoe verschillend de inhoud kan zijn: bv dans (na 40 
min), live muziek (na 1.51 min) 
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• COOP presents Clubbing Forever: hJps://youtu.be/-e0siY0Idqo 

Theaterdans: Curated Dance Series 

Voor de invulling van de podiumkunstpijler van het fes;val, in het bijzonder de theaterdans, is 
gekozen voor drie programma onderdelen:  

o Curated Dance Series 
o Solo and duet compe;;e 
o Film, documentaire en shorts programma 

De curated dance series bood een inkijkje in het hoofd van verschillende choreografen en een 
dramaturg. Vijf relevante en actuele personen uit de hiphop dans kregen carte blanche om als 
zomergast een boeiende avond te presenteren aan de hand van het materiaal dat zijzelf 
aaneenregen. Met of zonder thema, informa;ef of vrijuit ar;s;ek, feitelijk coherent of onnavolgbaar 
mooi, de serie levert een caleidoscoop aan grondstoffen en eindproducten die veelzeggend is over de 
actuele ontwikkelingen in de hiphop dans. 

• De vijf curated dance series werden samengesteld door: 

o Emmanuelle Lê Phan en Elon Höglund van Tentacle Tribe (Canada) 
o Bo;s Seva van Far from the Norm (Verenigd Koningrijk) 
o Dirk Korell (Duitsland/Frankrijk) 
o Saido Lehlouh (Frankrijk) 
o Johanna Faye (Frankrijk) 
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Solo en DueXen compeBBe 

Gezien de wens om dit jaar te gebruiken om de wereld een plaqorm te bieden op het gebied van 
hiphop dans is een solo en duet compe;;e uitgeschreven. Deelnemers werd de mogelijkheid 
geboden zonder restric;es (behalve in lengte: kort) werk in te sturen dat beoordeeld werd door een 
gerenommeerde jury bestaande uit: 

o Mourad Merzouki, ar;s;ek leider Käfig, CCN Creteil, Kalypso fes;val in Parijs en Karavel 
fes;val in Lyon. 

o Michelle Norton en Jonzi D, ar;s;eke leiding Breakin Conven;on Londen. 
o Emmanuelle Lê Phan en Elon Höglund, Tentacle Tribe, Montreal 
o Linda Hayford, ar;s;eke leiding FAIRE, CCN en Waterproof fes;val, Rennes 
o Romuald Brizonier, ar;s;eke leiding Hiphop Games, Lille 

Met de benoeming van deze jury werd niet slechts de kwaliteit van de compe;;e gewaarborgd maar 
werden de instellingen en fes;vals die zij vertegenwoordigen medeplich;g gemaakt om niet slechts 
kwaliteit te ontdekken, maar tevens te presenteren. De winnaars in beide categorieën worden 
onvoorwaardelijk ;jdens de volgende fysieke edi;e van Summer Dance Forever in het theater 
geprogrammeerd. Datzelfde geldt ook voor andere voorstellingen die grote kwaliteit bieden en gaat 
ook op voor de verschillende juryleden die aan de hand van de compe;;e hebben aangegeven 
diverse gezelschappen te willen boeken. Zie daar het grote voordeel van deze opzet.  
Publiek wordt niet slechts de laatste ontwikkelingen op hiphop dans gebied getoond. Maar met de 
circula;e op andere podia/fes;vals wordt die ontwikkeling ook meer ruimte geboden. Verspreiding 
van aanbod is in de regel, in het bijzonder voor nieuwkomers, problema;sch. Dit gaat in het bijzonder 
op voor podiumkunstaanbod dat aan de afname kant niet rijk bedeeld is.  
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Een les die wij meenemen en dit jaar bij gebrek aan middelen niet hebben kunnen uitvoeren is dat 
wij in het licht van de ontwikkelingen binnen de hiphop dans, deelnemers graag van uitvoerige 
feedback hadden willen voorzien. Dat wil zeggen een dramaturg en choreograaf graag aan het werk 
hadden willen zeJen om deelnemers die daar de behoeLe aan hadden een onderbouwde respons te 
kunnen geven op hun werk; een handreiking in hun ontwikkeling. 

• Top 20 solo en dueXen op een rij: 

o Top 20 solo: hJps://youtu.be/YVOF2LjzqoA 
o Top 20 dueJen: hJps://youtu.be/_B0RcTUVn4I 

Dans- film, documentaires en shorts 

Naast de curated dance series en de solo en duet compe;;e is dit jaar een uitgebreid programma van 
shorts, documentaires en dansfilms vertoond. Een zes;gtal, en daarmee een fes;val op zich. Een 
groot deel van het programma werd samengesteld met Cinedans.  

Summer Dance Forever wil al enkele jaren graag de samenwerking aan gaan met Cinedans. Dit jaar 
was het zover en de uitkomst kan niet alleen zeer posi;ef genoemd worden maar zou je in dit licht 
zelfs een droomhuwelijk kunnen noemen. De grote kennis en exper;se van Cinedans boorde voor 
Summer Dance Forever een nieuwe rijkdom aan filmmateriaal aan. Andersom is Summer Dance 
Forever voor Cinedans een par;j bij uitstek om prach;g dansmateriaal aan nieuw publiek te tonen, 
een publiek dat zich in het algemeen al veel laaL aan visueel materiaal. 

Het filmprogramma werd tevens samengesteld door eigen kennis, netwerk en materiaal in te zeJen. 
Daarnaast is een samenwerkingsverband opgezet met het Urban Film Fes;val uit Parijs dat in 
Summer Dance Forever ook een nieuwe waardevolle partner ziet. 

Het aanbod van dit programma was breed, de inhoud rijk en divers: Of het nu She Paradise uit 
Trinidad/Tobago betrof of Open Fire uit Nigeria, Apaches uit Parijs, Mother’s Ball uit Nederland of 
Raised by Krump uit Los Angeles, allen geven een eigen beeld op de cultuur en gemeenschap die de 
eigen dans voortbrengt. 
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Enkele voorbeelden. Voor de volledige lijst, zie de bijlage aan het einde van dit document: 

• Revivre la scene X Apaches 
hJps://www.facebook.com/ilovethisdance/videos/295412324837007/ 

• She Paradise, Trinidad / Tobago 
hJps://vimeo.com/356498789 

• Open Fire, Nigeria 
hJps://www.youtube.com/watch?v=z81huRx5hCE&feature=youtu.be 

• L’appel a la danse, Frankrijk (full film 90 min) 
hJps://vimeo.com/162088883 

• Raised by Krump, US | 2016 | 22’  
hJps://vimeo.com/218798641 

Seminar 

Het seminar zoomde dit jaar leJerlijk in op de kansen, beperkingen en implica;es van het online 
aanbieden van workshops, baJles en podiumkunst aan een groot publiek. Onder dubbelpresenta;e 
van Dirk Korell en Kapela Marna werden met interna;onale gasten ter plaatse en online in 
verschillende werelddelen een poten;eel groot zoom publiek bedient. Alhoewel het seminar gezien 
de kennis en ervaringen die werden gedeeld inhoudelijk geslaagd genoemd mag worden viel de 
opkomst zeer tegen en blijL vooral de vraag hangen of een dergelijke online opzet onder een groot 
publiek kans van slagen heeL. 

Conclusie 

Al met al kan gesteld worden dat de Worldwide edi;e van Summer Dance Forever succesvol is 
geweest en van toegevoegde waarde. Deze edi;e laat zich het best omschrijven als een geslaagd 
vormexperiment waaruit veel lessen te trekken zijn. Met name met betrekking tot de verdieping, de 
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gelaagdheid die in een dergelijk vorm bereikt wordt. Veel elementen daaruit zijn waardevol en lonen 
bewaard te worden: de inhoudelijke interac;e tussen juryleden, de mini documentaires, de 
interviews met rolmodellen, de curated dance series, de solo en duet compe;;es en het film en 
documentaire programma zijn allemaal onderdelen die stuk voor stuk bewaard en verder uitgediept 
kunnen worden en ook ;jdens een regulier fysiek fes;val van grote toegevoegde waarde kunnen zijn 

• A^ermovie Summer Dance Forever 2020: hJps://youtu.be/uIAvP93ciZo 

Bereik 

Summer Dance Forever bereikte in 2020 haar publiek middels de uitzendingen via verschillende 
social media kanalen en deels via haar eigen website. De eerste indruk is dat de publieksgroepen 
grotendeels dezelfde zijn gebleven. Alhoewel een online edi;e kansen biedt om nieuwe 
publieksgroepen te veroveren of in grotere getallen aan het fes;val te binden, kan niet gezegd wordt 
dat in een jaar ;jd de groepen families of tradi;onele theaterbezoekers exponen;eel toegenomen 
zijn. 

• Publieksgroepen 

Voor het fes;val worden grofweg op hoofdlijnen vier profielen onderscheiden: 

• Het grootste deel van de bezoekers bestaat uit danslie|ebbers. Het merendeel is zelf als 
danser ac;ef, anderen zijn passieve lie|ebbers. LeeLijd is gemiddeld tussen 18 en 34 
jaar, en ze zijn van cultureel zeer diverse a}omsten. Bij de workshops zien we een 
doelgroep die vaak ook jonger is dan 18 jaar. 

• Ook een grote groep van de bezoekers zijn lie|ebbers van grootstedelijke cultuur, anders 
gezegd hiphop en urban cultuur, waarvan dans een belangrijk onderdeel vormt. Ook hier 
is het bereik divers: van ‘oudere’ lie|ebbers tot jonge scholieren. LeeLijd is gemiddeld 
tussen 18 en 34 jaar. En ook juist deze groep is van cultureel zeer diverse a}omsten. 

• Specifiek voor de podiumkunstvoorstellingen richt Summer Dance Forever zich op het 
theater- en danspubliek, dat ze probeert te bereiken door een onconven;oneel 
programma in tradi;onele theater seXng te programmeren. De grootste leeLijdsgroep is 
hier tevens 25-34, maar ook de categorieën 35-44 tot en met 55-64 scoren hoog. Wat 
betreL achtergrond is het een meer homogene groep, met een hoger percentage 
Nederlandse bezoekers. 

• De vierde groep kan samengevat worden als algemeen (cultuur)publiek. Zo wil Summer 
Dance Forever een programma zijn voor de hele familie, aangemoedigd door het succes 
van televisie-compe;;es. Tot deze groep behoort ook publiek dat geïnteresseerd is in 
nieuwe culturele ontwikkelingen en nieuwe programma’s wil ontdekken. De 
leeLijdscategorie is in deze groep breder, van 8 tot 65 jaar, en het percentage 
Nederlandse bezoekers is in deze groep het hoogst. 
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o Online 
Ondank het feit dat niet gesproken kan worden van een sterke exponen;ele groei in de 
betrekkelijk nieuwe doelgroepen ‘tradi;onele theaterbezoekers’ en ‘families’, kan wel gezegd 
worden dat het fes;val online goed bezocht is. Hieronder wordt dit per medium toegelicht. 
Een belangrijk gegeven m.b.t. het totaal aantal views is dat deze berekend zijn aan de hand 
van alle aangeboden content. Daarbij speelt het long tail effect een rol. Het aantal views kan 
per nieuwe video tegenvallen, maar met het verstrijken van de ;jd en het geheel aan nieuwe 
video’s kan toch tot een indrukwekkend groot aantal gekomen worden. In de hieronder 
volgende analyse wordt met name naar de extra views ;jdens de fes;valperiode gekeken. 
Dat zegt immers iets over de gewenste interac;e, en de toegevoegde waarde van een online 
fes;valperiode. 

o You Tube 
Het aantal views op het Summer Dance Forever kanaal bedraagt normaal gesproken 25.000 
tot 30.000 views per dag. Tijdens het fes;val steeg dit gemiddeld naar 50 tot 55.000 views 
per dag. Kijken we puur en alleen naar de fes;valdagen en de week daaropvolgend (delayed 
views) dan worden in totaal 566.943 views gehaald. Gaan we uit van de 25.000 views die 
onder normale omstandigheden dragelijks gehaald worden, dan komt men in de 
fes;valperiode uit op een totaal van 166.000 extra views ten opzichte van een fes;valloze 
periode. Daarbij moet meegenomen worden dat het aantal views in 2019 hoger was dan in 
2020 (207.000 in 2020 en 257.000 in 2019), waarbij een kijker in 2020 gemiddeld 2,5 video’s 
bekeek en in 2019 nog gemiddeld 4 video’s bekeek. Dat zegt mogelijk iets over de verzadiging 
die in het Covid-19 jaar ontstaan is. 

o Instagram 
Tijdens de fes;valperiode lag het bereik op 450.000 unieke accounts. Een duidelijk piek ten 
opzichte van de periode daarna die als normaal bestempeld kan worden. In de week na het 
fes;val lag het bereik op 40.000 unieke accounts. 

o Facebook 
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Het unieke bereik lag in de 28 dagen rond het fes;val op 5.177.000 miljoen. Een hoog aantal 
(ter vergelijking: Paradiso heeL in een drukke maand doorgaans een bereik van een paar 
honderdduizend). Het videobereik op Facebook was ;jdens het fes;val 273.000 (het bereik 
van bezoekers die langer dan 3 seconde kijken). In 2019 werd 192.000 minuten naar het 
fes;val gekeken.  In 2020 werd over dezelfde periode 229.000 minuten gekeken. 
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Financiële ToelichBng 

In een jaar waarin alles op zijn kop staat is de weerslag hiervan direct terug te zien in de begro;ng. 
Grote uitdaging was niet alleen het inspringen op een steeds veranderende realiteit en de verdere 
implica;es voor een interna;onaal fes;val dat interna;onale ar;esten presenteert en een dito 
publiek bedient (met alle afzonderlijke restric;es van dien), maar tevens de immer veranderende 
financiële mogelijkheden en onmogelijkheden waar het fes;val zich mee geconfronteerd zag. Zo viel 
in deze zomer de financiële bijdrage van Paradiso à 69.000 euro weg, en vielen de online 
kaartverkoop en dona;es tegen. Het werd nadien toch mogelijk deze financiële klappen op te vangen 
door de bijzondere eenmalige bijdrage uit de Covid 19 gelden die het FPK ter beschikking stelde. 
Tegenvallers en het risico van nog onbeproefde verdienmodellen werden ondervangen door waar 
mogelijk terug te schalen, te bezuinigen of eenvoudigweg te schrappen. 

Baten 

De nieuwe verdienmodellen (dona;es, verkoop online workshops, verkoop merchandise) hebben 
niet gebracht wat van tevoren verwacht was. Vooral de dona;e-bereidheid was laag. 

Een van de lessen die wij daaruit trekken is dat het dona;eproces vooral zo makkelijk mogelijk 
gemaakt moet worden; met een druk op de knop en met zo weinig mogelijk handelingen.  
Tijdens de online zomer edi;e werd een klein aantal online workshops aangeboden, die door 
technische malheur ook nog eens niet allemaal doorgang konden vinden. De intekening daarop was 
onverwachts laag. De geringe vraag naar online workshops maakte duidelijk dat de markt op dit 
gebied reeds verzadigd was. Het publiek was niet alleen Corona-moe, maar online tevens al verzadigd 
met online lessen. 

Met betrekking tot de tegenvallende verkoop van merchandise kun je stellen dat Summer Dance 
Forever een grote aantrekkingskracht kent als jaarlijks sociaal hoogtepunt. Een fes;val dat je wilt en 
moet bezoeken om met al diegenen die van over de hele wereld naar Amsterdam komen negen 
dagen lang je passie te delen en te vieren. Ter nagedachtenis koop je het T-shirt, daarin is het fes;val, 
wachtend op volgende jaar, nog maandenlang te ruiken. Dan vliegen de T-shirts en hoodies over de 
toonbank. Online niet. 

De nieuwe verdienmodellen dienen zogezegd doorontwikkeld te worden. Hoe dat effec;ef voor 
elkaar te krijgen is in het bijzonder met betrekking tot ons publiek, niet als vanzelf duidelijk. Waar het 
principe van dona;es bij het ene publiek goed werkt, doet dat bij de andere publieksgroep niet. Het 
culturele publiek is geen homogene groep.  Cultuur en publiek zijn diverser dan nog veel wordt 
gedacht. Wat binnen de ene cultuur op het gebied van legaten of crowdfunding effec;ef is, werkt 
binnen een andere groep juist contra produc;ef en straalt nega;ef af. Kennis en strategieën moeten 
kortom verder ontwikkeld worden om instrumenten te ontwikkelen die de tradi;onele 
gereedschapskist aanvullen. Ook die moet diverser. 

Onderstaand vormt een toelich;ng op de posten die meer dan 10% afwijken van de oorspronkelijke 
begro;ng. 

• ToelichBng op de post Publieksinkomsten; receXes Nederland 
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Deze post valt met het wegvallen van het fysieke zomerfes;val aanzienlijk lager uit. De gerealiseerde 
inkomsten bestaan uit de receJes van de winteredi;e en de inkomsten van een handvol online 
workshops in de zomer. Voor de volledigheid vermelden wij hier dat de dona;es die zijn ontvangen 
;jdens de zomeredi;e, verwerkt zijn in de post Saldo bijzondere baten/lasten. 

• ToelichBng op de post overige bijdragen uit privaten middelen 

Deze post valt lager uit door het wegvallen van de financiële bijdrage van Paradiso à 69.000 euro. 
Deze post omvat tevens de bijdrage van het VSB Fonds, Fonds 21 en een bijdrage van het Ins;tut 
Francais. De bijdragen van Fonds 21 en het VSB zijn al;jd van grote betekenis geweest, in het 
bijzonder gedurende dit jaar gezien de grote wijziging in programma. Zonder de steun van deze twee 
fondsen was de uitvoering niet mogelijk geweest. In dat licht verdient de bijdrage vanuit het Ins;tut 
Francais een extra vermelding. Geconfronteerd met een bezuiniging van meer dan 50% van het totale 
budget was het Ins;tut Francais er veel aan gelegen om de bijdragen aan Summer Dance Forever 
voor de volle 100% in stand te houden. Dit gezien de speerpunt van het fes;val; hiphopdans als 
volwaardige podiumkunstvorm en het plaqorm dat Summer Dance Forever daarvoor biedt – ook aan 
Franse gezelschappen die in de ontwikkeling van deze jonge podiumkunstvorm een grote voorsprong 
kennen. 

• ToelichBng op de post Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 

Deze post valt aanzienlijk hoger uit dan begroot door toekenning van de bijzondere Covid -19 gelden. 
Deze gelden zijn conform de richtlijnen in zijn geheel opgenomen onder ‘Meerjarige Subsidie Fonds 
Podiumkunsten’. Het surplus wordt gedoteerd als onderdeel van het Eigen Vermogen in de 
bestemmingsreserve Covid. De inzet van deze gelden dienen ten gunste van een verbeterde of 
sterkere financiële posi;e van de s;ch;ng en kunnen beschouwd worden als een weerstandsreserve 
t.b.v. Corona maatregelen.  

• ToelichBng op de post Incidentele bijdrage/subsidies uit publieke middelen 

Gezien de te verwachte omzetdaling in verband met het s;lleggen van de sector is de TOGS aanvraag 
gehonoreerd en onder deze post ondergebracht. 

Lasten 

• ToelichBng op de beheerslasten personeel 

In verband met de fair pay repara;e die in 2020 is uitgevoerd valt deze post aanzienlijk hoger uit.  

• ToelichBng op de beheerslasten materieel 

De grootste verhoging binnen deze post is toe te wijzen aan de extra middelen die zijn besteed aan 
schrijven, produceren van publica;es, communica;eteksten en de meerjarige aanvraag. Daarnaast 
vallen kosten m.b.t. het internet in dit online jaar iets hoger uit. 
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• ToelichBng op het saldo uit gewone bedrijfsvoering. 

Deze post val hoger uit door de toewijzing van de bijzondere Covid-19 gelden in de zomer van 2020. 
Deze gelden zijn conform de richtlijnen in zijn geheel opgenomen onder ‘Meerjarige Subsidie Fonds 
Podiumkunsten’. Het surplus wordt gedoteerd als onderdeel van het Eigen Vermogen in de 
bestemmingsreserve Covid. De inzet van deze gelden dienen ten gunste van een verbeterde of 
sterkere financiële posi;e van de s;ch;ng en kunnen beschouwd worden als een weerstandsreserve 
t.b.v. Covid maatregelen en risico. 

• ToelichBng op de bijzondere baten/lasten 

Binnen deze post zijn de dona;es opgenomen die als onderdeel van het verdienmodel voor de online 
zomeredi;e van het fes;val zijn ingezet. 

• Inzet Covid-19 middelen FPK 

De toekenning van de incidentele Covid-19 middelen bevrijdde Summer Dance Forever deze zomer 
uit een precaire financiële situa;e. Deze was acuut ontstaan met het wegvallen van de Paradiso 
bijdrage en werd nog eens verslechterd door de tegenvallende online inkomsten. De aanvullende 
subsidie van FPK heeL deze precaire situa;e gerepareerd.  Summer Dance Forever is sterk a|ankelijk 
van een verdienmodel met een waaier aan inkomstenbronnen, waarin receJes een groot deel van de 
taart vertegenwoordigen (de EIQ is hoog, gemiddeld boven de 65%).   

De Covid-19 maatregel onderving dit knelpunt en is een welkom paardenmiddel gebleken om de 
financiële risico’s bij onbeproefde verdienmodellen te ondervangen: donate per view (i.p.v. pay per 
view), de verkoop van merchandise en online workshops, en secundair; het kapitaliseren van 
sponsormogelijkheden.  

Het afdekken van de risico’s is niet alleen broodnodig gebleken, maar heeL ook de con;nuïteit van 
Summer Dance Forever kunnen waarborgen. In dat licht zijn de Covid-19 middelen een noodzaak 
gebleken en maakt het surplus het nu voor de s;ch;ng mogelijk een bescheiden weerstands-reserve 
op te bouwen die de con;nuïteit waarborgt. Zij biedt ook een gezonde basis voor het ondernemen 
van ac;viteiten in 2021 en het ondervangen van de eerste risico’s.  

Summer Dance Forever heeL in het licht van de Covi-19 maatregelen geen steun ontvangen vanuit de 
lokale of provinciale overheid. 

• Resultaat en vermogensposiBe boekjaar 2020 in relaBe tot Covid-19 

Het exploita;eresultaat is in 2020 € 77.416- posi;ef. Het eigen vermogen bedraagt op 31-12-2020: € 
105.944.- 

Covid-19 is daarop van grote invloed geweest, in het bijzonder de noodzakelijke Covid-19 middelen 
die werden toegekend. Vanuit een acuut financieel risicovolle situa;e waarbij in het slechtste, maar 
niet ondenkbare geval, het voortbestaan van Summer Dance Forever op het spel stond, hebben de 
inzet van de Covid-19 het ;j financieel doen keren. Het ingezeJe behoedzame financiële beleid is ook 
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na toekenning van de gelden vanzelfsprekend onveranderd gebleven;  om de con;nuïteit te 
waarborgen is ondanks de grotere financiële marges, verstandig en bedachtzaam geopereerd. De 
Covid-19 middelen stelde de s;ch;ng in ieder geval in staat de inkomsten van ar;esten en personeel 
te kunnen garanderen, en een toekomst voor zichzelf te kunnen waarborgen. 

• Ontwikkelingen/observaBes met betrekking tot aanbod en afname 

In een jaar waarin zo goed als de gehele podiumkunstprak;jk zoals wij dat op dansgebied kennen 
stolt en tot s;lstand komt, wordt aanbod en afname een heikel punt. Dat vergt een complete omslag 
en een diepgaand onderzoek naar kansen en mogelijkheden.  
Ja, de sector heeL enige veerkracht en weet met beperkte middelen in te spelen op een steeds 
veranderende nieuwe realiteit – zo getuige ook het vormexperiment van Summer Dance Forever dit 
jaar – maar het toont tevens de kwetsbaarheid van het overgrote deel van de sector, die bij het 
ontbreken van een ferme financiële basis en infrastructuur slechts ten dele bij machten is om met 
grote flexibiliteit doortastend door te kunnen pakken. Daar ontbreken helaas maar al te vaak de 
middelen voor. En dat is de sector gewend. 
Verder kijken en bouwen dan de ultrakorte termijn ingeeL, is slechts beperkt mogelijk. Een diepgaand 
onderzoek naar kansen en mogelijkheden is in dat geval niet goed mogelijk.  
Met betrekking tot 2020 raakt dat aan de kernvraag of je wel programma kunt presenteren als je 
daarvoor dat nieuwe podium nog moet bouwen. Zo ja, op basis waarvan en hoe stevig is dat? 
De wijze waarop dat dit jaar opgelost is toont aan dat een onevenredig groot deel van de financiële 
middelen a priori geïnvesteerd wordt in een experiment en niet als vanzelfsprekend vooral in de 
versterking van de eigen posi;e, die in vergelijking tot andere sectoren zwak genoemd mag worden. 
Dat is opvallend. Maar de keuze om op de korte termijn in een experiment te investeren kan ook 
bijna niet anders. Er ligt immers een maatschappelijk contract waarin binnen de gegeven korte 
termijn simpelweg geleverd moet worden – publiekgeld in ruil voor presta;eafspraken. Gezien de 
schaarse middelen mogen echter vraagtekens geplaats worden of dit de wijze is waarop de eigen 
posi;e duurzaam versterkt kan worden? Met andere woorden; worden de beschikbare schaarse 
middelen op deze wijze het meest efficiënt ingezet? Na dit schrijven uit het vroege najaar van 2020, is 
inmiddels een rapport verschenen van de Raad voor Cultuur waarin een dringende oproep gedaan 
wordt aan de minister Van Engelshoven om de culturele sector ;jd, vertrouwen en middelen te geven 
om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen om tot een geslaagde 
transi;e te komen in de sector. Onderliggend spelen hierin dezelfde vraagstukken. 

Het vormexperiment van Summer Dance Forever heeL duidelijk gemaakt dat het bouwen van een 
online plaqorm dat is ingericht om doelstellingen van de s;ch;ng te verwezenlijken, een grote groep 
makers presenteert en verschillende publieksgroepen bedient, in het bijzonder voor wat betreL 
hetgeen voor Summer Dance Forever uiterst actueel en relevant is voor de verdere ontwikkeling en 
inbedding van hiphopdans als volwaardige podiumkunstvorm. De beperkte financiële kaders, de 
korte termijn en het ontbreken van een gedeelde visie hierop bij andere culturele instan;es zijn op 
dit ogenblik nog bepalend m.b.t. de begrensde mogelijkheden op lange termijn. Wil je strategische 
allian;es smeden en met vereende krachten dat nieuwe podium bouwen dan is meer ;jd nodig en 
kan men zich de vraag stellen of dit door alle opgeworpen beperkingen in het huidige ;jdsgewricht 
überhaupt mogelijk is. 
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Summer Dance Forever laat zich daarbij niet uit het veld slaan en con;nueert haar werkwijze waarin 
zij al;jd in samenwerking met andere culturele en maatschappelijk partners haar doelstellingen 
verwezenlijkt. 

• Overig ondernemerschap 

In navolging op bovenstaande wordt van het opbouwen van een online plaqorm prioriteit gemaakt. 
Deze wens bestaat om verschillende redenen bij Summer Dance Forever sinds lang en is nu actueler 
dan ooit. Wil je dat goed doen dan ligt het niet alleen voor de hand om dit met andere par;jen in 
Nederland en de rest van Europa te doen, maar dan is ook meer ;jd nodig om zo effec;ef mogelijk te 
kunnen zijn in de uitvoering. Zo schep je een gezamenlijk nieuw plaqorm of podium dat de gehele 
sector ten goede komt en dat kansen schept m.b.t. samenwerkingsverbanden, afstemming binnen de 
sector, en het aanboren van alterna;eve inkomstenbronnen. In Nederland, maar ook daarbuiten, zijn 
reeds enkele par;jen werkzaam bij het bouwen van een (betaald) online plaqorm op hiphop dans 
gebied. Afstemming op dat terrein kan voor par;jen die op dat vlak produceren en presenteren van 
grote waarde zijn. 

• Fair Pay 

Summer Dance Forever onderschrijL de het Fair Pay principe en heeL na de inzet van de Covid-19 
gelden de subiet terug geschaalde honoraria kunnen repareren. Met de basis die voor 2021 gelegd is, 
kan ook in dat jaar aan het Fair Pay principe voldaan worden. 

• Code Cultural Governance en Code Diversiteit en Inclusie 

Summer Dance Forever onderschrijL de Code Cultural Governance en Code Diversiteit en Inclusie. 
Met betrekking tot dat laatste zet de s;ch;ng zich onverminderd in om hier zo concreet mogelijk 
invulling aan te geven, des te meer omdat deze code samenvalt met hetgeen de s;ch;ng zich 
ar;s;ek inhoudelijk ten doel stelt en realiseert. Culturele Diversiteit en Inclusie zijn daarin 
basisvoorwaarden. 

De bestuurders van S;ch;ng Summer Dance Forever nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural 
Governance en de Code Culturele Diversiteit ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de 
organisa;e en conform de statuten. De s;ch;ng staat een transparante structuur voor. De 
inrich;ngseisen van de Code Cultural Governance zijn leidend bij de inrich;ng en wijzigingen op 
bestuurlijk vlak.  

Zo kent de s;ch;ng een gefaseerd rooster van aLreden en is het alert en transparant op het vlak van 
poten;ële belangenverstrengeling en integriteitsvraagstukken. De taken en verantwoordelijkheden 
van bestuur en dagelijkse leiding van Summer Dance Forever zijn helder omschreven in een 
direc;estatuut. 

In 2020 is de samenstelling van het bestuur: voorziJer Suzy Blok (algemeen & ar;s;ek directeur 
Dansmakers Amsterdam ), penningmeester Barbara Doesburg (controller Na;onale Opera & Ballet), 
Edwin van Balken (directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem), Jarrod Francisco (directeur 
Likeminds). 
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De termijn van voorziJer Suzy Blok loopt in juni 2021 af. De vacature voor het vijfde bestuurslid is nog 
onvervuld en wordt naar verwach;ng in 2021 ingevuld. 

• Gebeurtenissen na balansdatum 

De s;ch;ng heeL in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeL 
voor de rechtspersoon geresulteerd in een forse omzetdaling en toename van addi;onele kosten. 
Echter, door een flinke financiële bijdrage, kostenbesparingen en posi;eve beschikkingen van het FPK 
en AFK m.b.t. meerjarige ondersteuning in de periode 2021 tot en met 2024 en een substan;ële 
toekenning in 2021 vanuit het VSB Fonds en Fonds 21 verwacht de s;ch;ng dat zij haar ac;viteiten 
zonder mee kan blijven voortzeJen. De beide toekenningen in het kader van de innova;eregeling van 
het AFK (1 – publieksonderzoek 2 – online plaqorm) geven daarbij de financiële ruimte om het 
nadere onderzoek te verrichten dat, zoals eerder opgemerkt in rela;e tot de nieuwe realiteit van de 
Covid 19 pandemie, tot meer inzicht zal leiden ten aanzien van nieuwe verdienmodellen en het 
online bedienen van het beoogde publiek. De con;nuïteit is gewaarborgd. DesalnieJemin is een 
nauwkeurige schaXng van de financiële gevolgen, met name gelet op de onzekerheid van de duur 
van de gevolgen van het coronavirus, op dit moment niet goed te maken. 

Op de laatste pagina van dit document vind u bijgevoegd de begro;ng 2021, voor een nader 
financieel inzicht met betrekking tot een inschaXng van de kosten en benodigde dekking daarvoor. 

Het kernteam van Summer Dance Forever is gedurende 2020 onveranderd op sterkte gebleven. Los 
van de bijzondere omstandigheden van dit jaar ligt de focus van de s;ch;ng al langere ;jd, en in het 
bijzonder sinds de ingediende ambi;euze en posi;ef beoordeelde BIS plannen, op een verdere 
bestendiging en professionalisering van de organisa;e. Daar ligt een doelstelling die de s;ch;ng zich 
de komende kunstplanperiode tot taak stelt. 

Summer Dance Forever is een kleine, flexibele organisa;e. Tot 2021 werd de kern van de organisa;e 
gevormd door de drie oprichters van het fes;val: John Agesilas, Luc Deleau en Kees Heus. Geheel in 
de geest van de cultuur waaruit zij voortkomen, opereerden zij als collec;ef. Het drietal vormde de 
ar;s;eke leiding van Summer Dance Forever en programmeerde in overeenstemming met veel 
kennis en ervaring. John Agesilas was verantwoordelijk voor de baJles en educa;e, Luc Deleau voor 
de theaterdansprogrammering en Kees Heus voor de muzikale programmering. Luc Deleau was 
tevens algemeen en zakelijk directeur. 

In het licht van de verdere bestendiging van de organisa;e en de taakstelling die de s;ch;ng in de 
komende kunstenplanperiode op dit gebied voor zich ziet, vindt begin 2021 door een externe 
adviseur onderzoek plaats naar de inrich;ng van de organisa;e. Begin januari heeL het bestuur een 
nieuwe algemeen directeur ad interim aangesteld, Sanne Lohof die 25 januari 2021 is begonnen. De 
wijze waarop de ar;s;eke leiding zal worden ingevuld is nog in onderzoek en hangt direct samen met 
de invulling van de drie programmeurs John Agesilas (verantwoordelijk voor de programmering op 
het gebied van baJles en educa;e), Kees Heus voor de muzikale programmering en Luc Deleau op 
het gebied van theaterdansprogrammering.  

Namens het bestuur van S;ch;ng Summer Dance Forever 
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Amsterdam, 31 maart 2021 

Sanne Lohof          
Algemeen directeur a.i. 
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