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“ YOU KNOW HOW TO CRE ATE SPECIAL AND WAR M
CONCERT SITUATIONS, IT WA S WONDERFUL . I GOT A LOT
OF BRE ATHTAKING FEEDBACKS AT THE PAR ADI J SKERK.
THANK YOU SO MUCH MOTEL MOZAIQUE !”
MUZIK ANT MARTIN KOHLSTEDT
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Grandbrothers & Ensemble in TR — Schouwburg
Foto: Jelmer de Haas

1. INL EIDING
Veel grote uitdagingen spelen vooral in de grote, superdiverse steden. Sociale
cohesie, klimaat en ongelijkheid zijn prominente vraagstukken. Oplossingen voor de
toekomst bevinden zich in experimenten die vooral in deze steden plaatsvinden, zoals
Rotterdam. De stad Rotterdam is een veelkleurig mozaïek, waar allerlei verhalen over,
en blikken op de wereld samenkomen. Een minority-majority-stad, waar minder dan
de helft van de inwoners een ‘autochtoon’ Nederlandse achtergrond heeft.
Net als in andere wereldsteden, is er in Rotterdam behoefte aan een nieuwe stedelijke
cultuur waar iedereen zich gerepresenteerd en welkom voelt. Inwoners zoeken naar
een nieuwe artistieke kwaliteit in het culturele domein die niet meer gedomineerd
wordt door de klassieke (pop)canon dat nog geen tien procent van de stadsbevolking
uitmaakt. Ruiterstandbeelden en straatnamen van heersers uit het verleden hebben
immers hun kracht grotendeels verloren. Het worden splijtzwammen. Jonge generaties
muzikanten, performers en makers van over de hele wereld laten zich in hun werk
continu inspireren door deze nieuw te vormen cultuur en gebruiken hun werk als
middel om mensen bewust te maken.

“ GEWONE P OPFESTIVAL S Z I JN ER AL GENOEG .
MOTEL MOZ AÏQUE DOE T RECHT A AN
ROT TERDAM AL S VEEL Z I JDIGE KUNST STAD. ”
   NRC HANDELSBL AD

Meerjarenplan stichting Motel Mozaïque 2021-2024

3

Hier zetten we ons ondertussen al twee decennia voor in. In twintig jaar heeft Motel
Mozaïque een positieve doorwerking gehad op veel artiesten, bezoekers en het
culturele veld op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Nieuwe festivals zijn
ontstaan, geïnspireerd op Motel Mozaïque. Tientallen artiesten hebben elkaar hebben
ontmoet op MOMO festival en zijn succesvolle samenwerkingen gestart. Diverse
plekken waar het festival programmeerde zijn getransformeerd tot levendige gebieden.
We zijn uitermate trots op deze aanjagende en verbindende rol die Motel Mozaïque
heeft.
Dat die rol na twintig jaar nog altijd belangrijk is, merken we om ons heen. Door de
veranderende wereld en de behoefte aan verbinding met elkaar, voelen we een nog
sterkere drang om podiumkunsten en programma’s te presenteren die je verrijken en
mensen samen te brengen. De komende Cultuurplanperiode zullen wij ons dan ook nog
actiever inzetten als aanjager voor een gastvrije stad. We leggen daarvoor nog meer
verbindingen tussen stedelijke ontwikkeling, makers en publiek om op deze manier
programma’s te realiseren met duurzame en sociale impact.
MOMO Festival staat voor een langere periode in het jaar waar ontmoeting en
verbinding via podiumkunsten centraal staat. Waar steeds meer stadsgenoten en
(inter)nationale gasten direct of indirect onderdeel van zijn. Waar ze zich welkom
en thuis voelen. We geloven dat ons doel daarbij (een gastvrije stad) het meest
verwezenlijkt wordt door het festival als olievlek over de stad te verspreiden via
onder andere (satelliet)programma’s die we samen met partners en stadsgenoten
initiëren. De potentie hiervan zien we terug in de diversiteit aan bezoekers die we
nu al aanspreken met ons gehele programma en de vele diverse partijen en artiesten
waarmee we samenwerken.

Tamino op de bouwplaats van het Depot Boijmans Van Beuningen
Foto: Andreas Terlaak

Kortom, de komende periode dragen we meer dan ooit ons multidisciplinaire en
samenwerkende karakter uit. Graag nemen we u mee in de plannen voor 2021-2024.
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Gil the Grid met Amenti Collective
Foto: Mark Bolk

2. PROFIEL
2. 1 MIS SIE
Motel Mozaïque is een Rotterdamse kunstinstelling die autonome kunstprogramma’s
brengt met de scherpst mogelijke mix van (inter)nationale muziek, performance en
beeldende kunst. De stad Rotterdam is het podium waar we programma’s presenteren
met impact. Gastvrijheid vormt hierin de basis. We laten de stad bruisen en we
inspireren onze gasten met rauwe en ontregelende interventies op gevarieerde
(onverwachte) locaties in onze superdiverse stad.
Motel Mozaïque vervult een unieke rol in het Rotterdamse culturele veld met haar
open sfeer en haar uitbundige, multidisciplinaire programmering. De naam ‘Motel
Mozaïque’ symboliseert onze gastvrijheid én de diversiteit aan kunstdisciplines die we
laten zien. In het metaforische ‘Motel’ worden onze doelgroepen, makers, artiesten,
publiek en pers, ontvangen en samengebracht. Hun en ons werk vormt het ‘Mozaïque’.
Eigenzinnige makers en jonge professionals krijgen hierbinnen ruimte en begeleiding
om nieuw werk te creëren of (werk)ervaring op te doen. Bezoekers en artiesten uit
binnen- en buitenland verblijven graag in ‘ons motel’. We geven iedereen het gevoel
op bezoek te zijn bij zijn of haar beste vrienden.

“ OP MOMO G A AN NIEUWKOMERS DIE GEEN
GENRES MEER LI JKEN TE KENNEN OP SPEEL SE
WI J Z E OP ZOEK NA AR F YSIEKE, P OLITIEKE EN
MUZ IK ALE GREN Z EN. OM DA AR VERVOLGENS
OVER HEEN TE G A AN. ”
3VOOR12
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KERNWA ARDEN MOTEL MOZAÏQUE

aanjager, verbinder, gastvrij, autonoom

2.2 VISIE
De komende Cultuurplanperiode wil Motel Mozaïque haar rol als onderscheidende
festival- en concertorganisator in Nederland behouden en heeft zij als ambitie een
grotere internationale aantrekkingskracht te verwezenlijken. Daarbij gaan autonome
artistieke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken hand in hand.
2.2.1 2030
In 2030 is Motel Mozaïque een icoon voor een gastvrije stad door de blijvende,
duurzame impact die zij bewerkstelligt op de podiumkunsten, bezoekers en de stad.
Rotterdam is weer de popstad die sterk concurreert met Amsterdam en Utrecht, en
daar heeft Motel Mozaïque een significante bijdrage aan geleverd. Bij MOMO Concerts
en MOMO Fabrique presenteren we urgente, passievolle muziek op verschillende
Rotterdamse podia en locaties. En in april 2030 is 15% van de Rotterdammers direct
of indirect bij MOMO Festival en haar satellietprogramma’s betrokken, doordat zij
een programmaonderdeel bezoeken, meewerken aan een project, bij een organisatie
werken die partner is van MOMO en/of als vrijwilliger/participant actief zijn. Het
festival beslaat dan inmiddels een periode van circa tien dagen en is hét evenement
waar je als jonge stedeling ontspant, geïnspireerd raakt, elkaar ontmoet én Rotterdam
ontdekt. Motel Mozaïque initieert (co)producties en speciale projecten in de
podiumkunsten op (inter)nationaal niveau die gekoppeld zijn aan maatschappelijke
kwesties. Ook organiseert Motel Mozaïque het eerste klimaatpositieve stadsfestival van
Nederland en heeft zij een groen impactvol project in het centrum opgezet, zoals een
bos op een dak, waar andere festivalorganisatoren in de stad aan meedoen. Op deze
manieren heeft het festival doorwerking in de periode ná april.
2.2.2 2021 - 2024
In de komende Cultuurplanperiode draagt Motel Mozaïque actief bij aan een gastvrije,
toekomstbestendige stad door zelf het goede voorbeeld te geven.
Motel Mozaïque vergroot haar sociale impact door een steeds groter deel van
Rotterdam direct en indirect te betrekken als het gaat om programma, publiek,
personeel en promotie. We willen met onze evenementen meer Rotterdammers buiten
het centrum betrekken. Daarom initiëren we nieuwe projecten, waarbij we nomadisch
te werk gaan. We zullen de stad doorkruisen en benutten.
In 2024 heeft Stichting Motel Mozaïque een internationaal en inclusief team dat
representatief is voor Rotterdam, waarbinnen we nog nadrukkelijker ruimte maken
voor jong talent. Met dit team organiseren we jaarlijks het vierdaagse multidisciplinaire
MOMO Festival, een serie aan grootstedelijke concerten en MOMO Fabrique: concerten
op bijzondere plekken in de haven.
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Ook experimenteren we met nieuwe concertlocaties en investeren we in het realiseren
van nog sterkere relaties met boekingskantoren, zodat we succesvol meer hiphop en
urban artiesten naar Rotterdam kunnen halen voor concerten en het festival. Op die
wijze versterken we het profiel van Rotterdam als eigentijdse popstad.
Motel Mozaïque is en blijft hiernaast aanjager en koploper binnen de sociale en
technologische verduurzaming van evenementen. We initiëren projecten waar we
andere evenementenorganisatoren actief bij betrekken om samen meer duurzame
impact te realiseren.
Deze verschillende ambities realiseert Motel Mozaïque onder andere door als cultureel
ondernemer haar eigen inkomsten te vergroten.

2.3 S T R AT EGIE
We willen in de aankomende periode volgende stappen maken in het uitdragen van
onze missie en het realiseren van onze visie. We baseren onze strategie op de volgende
pijlers:
2.3.1 VERGROTEN VAN IMPACT BINNEN EN BUITEN DE STAD
Het realiseren van meer impact op lokaal, landelijk en internationaal niveau is een
proces dat een meerjarig karakter heeft. We zetten hier elk jaar stappen in door
onderscheidend en uniek te blijven programmeren. Dit doen door met verschillende
(nieuwe) partijen samen te werken, bijvoorbeeld binnen onze bijzondere coproducties
en nieuwe projecten als satellietprogramma’s. Hierbij gaan we de samenwerking aan
met partijen met lokale en (inter)nationale reikwijdte.
We voelen aan wat er gaat spelen in de stedelijke omgeving, en gebruiken dit als
inspiratiebron. Zo kregen we afgelopen jaar veel aandacht voor de introductie van
onze groene korting: bezoekers die fossielvrij reizen, ontvangen op het festival korting
op drinken, eten en de MOMO Market (de omgekeerde vervuilerstaks).

“ TI JDENS MOTEL MOZ AÏQUE
L A AT ROT TERDAM Z ICH VAN
Z I JN ALLERBESTE K ANT Z IEN. ”
VOLKSKR ANT

2.3.2 REPRESENTEREN VAN DE JONGE STAD
Motel Mozaïque ademt diversiteit en inclusiviteit als het gaat om haar personeel,
programma, publieksbereik en partners. Wij bieden in alle gelederen van de organisatie
ruimte aan talent en vernieuwing op het gebied van podiumkunsten, duurzaamheid en
stadmaken. Zo constateerden we dat er voor young professionals weinig ruimte in de
muziek- en festivalscene is om werkervaring op te doen. Zeker als je niet over de juiste
opleidingsachtergrond beschikt of als jonge vluchteling een nieuw leven probeert op
te bouwen. Die ruimte creëren wij. Ook willen we dienen als springplank naar andere
functies bij partners en binnen ons eigen team door een continue aanwas van jongeren
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met verschillende achtergronden een plek te geven. Door deze continue aanwezigheid
van diverse jongeren in ons team, zorgen we er tegelijkertijd voor dat Motel Mozaïque
verbonden blijft met haar gasten en hen representeert.

“ IK HEB DE CRE ATIEVE SCENE VAN ROT TERDAM
BE TER LEREN KENNEN EN S AMEN MOGEN
WERKEN ME T PROFESSIONAL S EN ( INTER ) NATIONALE ARTIESTEN. S AMEN Z E T JE EEN
ENOR M G A AF FESTIVAL NEER. ”
NIKKI GEORGIOU , YOUNG TALENT

Charlie and the Lesbians in TR Schouwburg
Foto: Rosa Quist

2.3.3 DUURZA AM ONDERNEMEN
Motel Mozaïque zet in op duurzaam ondernemerschap. Hierbij gaat het om sociale en
technologische duurzaamheid. Een festival is een tijdelijke mini-maatschappij waar
veel mensen samenkomen om zich te laten inspireren. Met MOMO Festival willen we
het eerste klimaatpositieve stadsfestival van Nederland worden en daarmee de rol van
aanjager en inspirator bekleden voor steden en de cultuursector. We initiëren sociale
projecten om ook kwetsbare stadsgenoten te betrekken bij onze activiteiten. En we
initiëren sociale experimenten en sectorbrede projecten, die als vliegwiel dienen voor
het verduurzamen van de evenementensector en de stad. Voor deze experimenten
werken we samen met partijen op lokaal en landelijk niveau.
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Bezoekers in Groot Handelsgebouw
Foto: Rosa Quist

3 . UITGANG SP UN T EN
3.1 INCLUSIVI T EI T
Motel Mozaïque wil de superdiversiteit in Rotterdam weerspiegelen. Samen met makers
en publiek draagt zij bij aan nieuwe stedelijke cultuur waar iedere Rotterdammer zich
gerepresenteerd en welkom voelt. Motel Mozaïque wil via haar programma diverse
doelgroepen bereiken en betrekken; er zit voor elke popmuziekliefhebber wat bij.
3.1.1 DOELGROEPEN
Motel Mozaïque is voor ruimdenkende mensen die nieuwsgierig zijn naar de ander,
naar kunst en muziek en naar onontdekte Rotterdamse plekken. We maken hierin
onderscheid in de doelgroepen voor het betaalde en het vrij toegankelijke programma,
voor het festival en de concerten. Met MOMO Festival richten we ons op jongeren
(20-35 jaar) die nieuwsgierig zijn naar nieuwe muziek, kunst en de stad Rotterdam.
Ze wonen als (internationale) student, young professional of expat in een stedelijke
omgeving. Deze generaties hebben een open blik op multiculturaliteit, duurzaamheid
en identiteit. Met het vrij toegankelijke programma van het festival focussen we ons op
nieuwsgierige mensen uit de wijken in de buurt. Zij zijn tussen de 15 - 70 jaar oud en
komen graag met hun vrienden of partner.

“ MOMO, JE WA S WEER PR ACHTIG . ”
BEZOEKER THI JS OP INSTAGR AM
Ook met MOMO Concerts en MOMO Fabrique willen we een divers palet aan
Rotterdammers bereiken. Onze missie is dan ook om met onze partners alle
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3.1.2 PUBLIEKSBEREIK

Concert van Winne in Annabel
Foto: Ruben Hamelink

popmuziekliefhebbers uit regio Rotterdam te voorzien van een aanbod aan
grootstedelijke concertprogrammering door het jaar heen.

In totaal trok Motel Mozaïque in 2018 ruim 32.000 bezoekers
met haar activiteiten. Met de concertserie trok Motel Mozaïqe
in 2018 in totaal 22.814 bezoekers met 30 concerten. Gemiddeld
was de zaalbezetting 93% en van de 30 concerten waren er 20
uitverkocht (67%).

Het bereik van onze festivalprogrammering onderzoeken we met Ticketmasterverkoopanalyses en het doelgroepenmodel Whize. Circa zeven op de tien
festivalbezoekers komt uit regio Rotterdam, twee op de tien uit steden tot 1.5 uur
rijden van Rotterdam en 1 op de tien uit het buitenland (o.a. België, Duitsland en
Engeland). Met Whize hebben we een representatief deel van ons publiek kunnen
analyseren. Hieruit blijkt dat de betalende Nederlandse bezoekers vooral Stadse
Alleseters, Elitaire Cultuurminnaars, Digitale Kijkers en Stedelijke Gemakzoekers
beslaan. Ons nachtprogramma trekt een jong publiek aan Digitale Kijkers en Stedelijke
Toekomstbouwers, doordat we samenwerken met jonge organisatoren als HUNNA,
Confetticlub en Queer Rotterdam. Met de vrij toegankelijke dagprogramma’s trekken
we met name Stadse Alleseters, Digitale Kijkers en Stedelijke Toekomstbouwers.
Hiervoor werken we samen met diverse Rotterdamse organisaties en initiatieven.

“ TAMINO ’S WEEMOEDIGE MUZ IEK KOM T A AN IN
DE Z E BUITENGEWONE SE T TING . OP TREDENS IN
EEN BOUWP UT, HE T IS EEN VAN DE VONDSTEN
DIE MOTEL MOZ AÏQUE TEKENT. ”
NRC HANDELSBL AD
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Ook met onze andere programma’s weten we een breed publiek te bereiken. Motel
Mozaïque realiseert samen met haar partners vraaggericht middelgrote concerten
(vanaf 500) op bestaande locaties, zodat alle popmuziekliefhebbers het hele jaar door
in Rotterdam terecht kunnen voor een hoogstaand live-popmuziek-aanbod. We gingen
van een concert van rapper Winne in Annabel die vooral Stedelijke Toekomstbouwers
trekt, naar een concert van indieband Balthazar die vooral Digitale Kijkers en Stadse
Alleseters trekt, naar een concert van popband De Likt in de Maassilo dat met
name wijkgerichte vrijetijdsgenieters aantrekt. Ditzelfde geldt voor MOMO Fabrique,
waarbij we in 2019 met het bijna uitverkochte concert van rockband Triggerfinger in
de Onderzeebootloods vooral Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters trokken en met het
uitverkochte concert van Typhoon bij Weelde vooral Stadse Alleseters. Kortom, een
divers programma waarmee Motel Mozaïque aanbod voor een divers publiek creëert.
In de tabel hieronder is te zien dat ons Nederlandse publiek met name bestaat uit
Stedelijke toekomstbouwers, Stadse alleseters en Digitale Kijkers.

BEREIK 201 8

BEREIK 201 8

PROGNOSE 2024

PROGNOSE 2024

Rotterdam

Nederland

Rotterdam

Nederland

244 (33%)

437 (21%)

28%

25%

75 (10%)

291 (14%

5%

10%

KL ASSIEKE
KUNST L IEF HEBBERS

17 (2%)

106 (5%)

2%

3%

AC T IE VE FAMIL IE S

46 (6%)

235 ( 11 % )

5%

10%

R ANDSTEDEL I JKE
GEMAK ZOEKERS

48 (6.5%)

306 (15%)

5%

17%

DIGITAL E KI JKERS

90 (12%)

225 (11%)

17%

16%

STEDEL I JKE
TOEKOMST B O U WERS

169 (23%)

269 (13%)

27%

13%

WIJKGERICH T E
VRIJE TI JDS GENIE TERS

52 (7%)

149 (7%)

10%

5%

OVERIGE

4 (0.5%)

64 (3%)

1%

2%

STADSE AL L ESE TERS
ELITAIRE
CULTU URMINNA ARS

TOTA AL BE ZOEKERS

BEREIK 201 8

PROGNOSE 2024

32.000

36.000

3.1.3 A ANPAK PUBLIEKSBEREIK 2021-2024
In de periode 2021-2024 willen we jaarlijks gemiddeld 36.000 bezoekers trekken.
Dit realiseren we bij het festival en de satellietprogramma’s met gerichte
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marketingactiviteiten en doelgroepdiversificatie. Met MOMO Concerts willen we in
de komende beleidsperiode een groei doormaken in het aantal concerten dat we
organiseren. Hier is duidelijke behoefte aan bij het publiek, wat blijkt uit de opkomst
bij de concerten die we in de afgelopen jaren organiseerden. Ook organiseren we
MOMO Fabrique jaarlijks op één plek waar we minstens twee concerten presenteren
die elk een andere publieksgroep aanspreken.

“ STUK VOOR STUK WAREN DE MUZ IK ANTEN
OP MOMO IEDER OP HUN EIGEN MANIER
BUITENBEENT JES – EN DAT IS HIER BESLIST
BEDOELD IN P OSITIEVE Z IN. ”
TROUW

MOMO Art Motel in het Groot Handelsgebouw,
gecureerd door The Performance Bar
Foto: Sam Eye Am Photography

Gastvrijheid zit in het DNA van de organisatie en onze activiteiten. Er is doorlopende
aandacht in het team voor het realiseren van een open sfeer, zodat alle (potentiële)
bezoekers, artiesten, medewerkers, partners, vrijwilligers en leveranciers zich bij Motel
Mozaïque welkom en thuis voelen. Regelmatig gaan we daarom in gesprek met ons
(potentiële) publiek en diverse gemeenschappen om te brainstormen, te evalueren en
te bespreken hoe het festival nog gastvrijer wordt.
Sinds 2019 besteden we daarom extra aandacht aan het toegankelijker maken van het
festival voor bijvoorbeeld de LGBTQIA+ community. Dit doen we door bijvoorbeeld
genderneutrale toiletten te installeren en safe spaces te creëren waar onder andere
niet mag worden gefotografeerd. Maar ook voor andere specifieke doelgroepen
hebben we aandacht. Samen met de locaties zetten we ons in om alle podia zo
bereikbaar mogelijk te maken voor iedereen - ook mensen met een fysieke beperking.
Op bijzondere locaties, zoals een bouwplaats, proberen we binnen de mogelijkheden
die er zijn, de toegankelijkheid zo goed mogelijk te waarborgen. We stellen hiernaast
vrijkaarten beschikbaar aan kwetsbare Rotterdammers via de Pauluskerk (daklozen) en
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (vluchtelingen), en organiseren verschillende acties
via sociale partners zodat onze activiteiten voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar
zijn.
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Ook binnen haar team waarborgt Motel Mozaïque inclusiviteit. Per januari 2020 starten
twee Syrische jongeren een stage bij Motel Mozaïque. Ook is het streven minstens 10%
van de vrijwilligers uit nieuwkomers te laten bestaan. Verder zijn we een stadsbreed
initiatief aan het ontwikkelen om binnen de festivalsector werkervaringsplekken te
bieden aan met name de jonge nieuwkomers met een migratieachtergrond uit onze
Young Talents Club (zie hoofdstuk 5).

“ HE T WA S ONT Z E T TEND LEUK OM DEEL
TE Z I JN VAN HE T FESTIVAL . IK HEB VEEL
NIEUWE MENSEN LEREN KENNEN. ”
R AM, VRIJWILLIGER MOMO19
3.1.4 MARKE TING & COMMUNICATIE
In het bereiken van ons brede publiek speelt marketing en communicatie een
belangrijke rol. We hebben in 2019 de merkenarchitectuur van Motel Mozaïque herzien.
De stichting Motel Mozaïque is het paraplumerk, waar de submerken MOMO Festival,
MOMO Fabrique en MOMO Concerts onder vallen. Deze verandering hebben we
doorgevoerd omdat deze benaming de voorkeur heeft binnen onze doelgroepen. Al
onze communicatie is tweetalig: Nederlands en Engels.

“ HEERLI JK ZO ’N GROOT STADSFESTIVAL . ”
BEZOEKER BEN OP INSTAGR AM

Grande Loge in TR Schouwburg
Foto: Mark Bolk

De communicatiekanalen van onze partners spelen een belangrijke rol bij de
zichtbaarheid van al de activiteiten van Motel Mozaïque. Denk bij partners onder
andere aan de locaties, artiesten, makers, labels, mediapartners, horeca en sponsoren
waarmee we samenwerken en/of die we presenteren. Daarom stimuleren we onze
partners om over Motel Mozaïque te communiceren, en zijn we doorlopend op zoek
naar nieuwe manieren om (zoveel mogelijk inhoudelijke) samenwerkingen aan te gaan.
Belangrijk hierbij is dat de partijen aansluiten op het profiel van Motel Mozaïque. Met
deze inspanningen zorgen we voor een sterk, zichtbaar merk waar onze doelgroepen
zich mee kunnen identificeren en verbonden aan willen zijn.
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Bij pers, artiesten en influencers hanteren we een persoonlijke benadering, omdat dit
tot meer en betere free publicity en betrokkenheid leidt. Zo realiseerden we samen
met het internationale urban mediaplatform NOISEY een interview met artiest Nakhane
in Parijs. En sturen we al onze artiesten - op het festival zijn dat er meer dan 150 promotiemiddelen op maat. Dit draagt op een impactvolle wijze bij aan de bekendheid
van opkomende artiesten en onze evenementen.

Rico als dichter in M4H-gebied met MOMO Fabrique
Foto: Jeroen Roest

Via online kanalen verkrijgen we veel data over het gedrag van de doelgroep, die
we inzetten om campagnes te optimaliseren. Het gaat dan onder andere om het
optimaliseren van de inzet van social media, e-mailmarketing, Adwords, referral en
affiliate marketing, influencer-campagnes en Analytics.
Met MOMO Festival werken we bezoekersgericht en focussen we op merkidentificatie,
datagedreven marketing en free publicity. Dit doen we met speelse, crossmediale
promotiecampagnes. De kernwaarden gastvrij, autonoom, verbinder en aanjager
voeren we consistent door in alle merkuitingen: van het programmaboekje tot de
video’s. We gebruiken korte, scherpe teksten en tot de verbeelding sprekende foto’s
en video’s van het festival waar onze doelgroep zich in herkent (‘hier pas ik bij’)
en nieuwsgierig maakt. Hiervoor werken we samen met veelal jonge, Rotterdamse
fotografen, animatoren en videomakers. Binnen de campagnes werken we met
wisselende jonge makers en artiesten voor de creatie van content zoals posters en
foto’s. Op die manier blijft Motel Mozaïque aangesloten op de belevingswereld van
jongeren.
Voor elk concert binnen MOMO Concerts en MOMO Fabrique maken we een
gedifferentieerd publieksplan, omdat elk concert en editie van Fabrique inhoudelijk
sterk van elkaar kan verschillen. Door het jaar heen presenteren we rappers,
rockbands, pianisten en elektronische muziek. Vanwege deze enorme variëteit bepalen
we per concert ook welke promotie- en mediapartners het beste zijn om het publiek
te bereiken.

Meerjarenplan stichting Motel Mozaïque 2021-2024
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PUBLIEKSONDERZOEK
We meten het effect van onze inzet via verschillende publieksonderzoeken, te weten:

•

Online publieksonderzoek via Erasmus Universiteit:

Festival

•

Online publieksonderzoek via Rotterdam Festivals:
Festival en Fabrique

Festival en Fabrique

•

Focusgroepen vooraf en na afloop van het festival:

Festival

•

Demografische gegevens en consumentengedrag
via Ticketmaster:

Festival, concerten
en Fabrique

•

Jaarlijks visitor journey sessies om bezoekersgericht
te werken:

Festival

•

Publieksonderzoek via eigen kanalen:

Concerten per 2020

3.2 IN T ERC ONNEC T IVI T EI T
Interconnectiviteit is al 20 jaar vanzelfsprekend voor de organisatie. Motel
Mozaïque gelooft in de kracht van kunst én in de meerwaarde van verbinden, om
zo nieuwe ontwikkelingen te starten of te duiden. De stichting heeft haar roots
in het legendarische Rotterdamse podium Nighttown, waar Harry Hamelink (toen
programmeur) de deuren open stelde voor verschillende artiesten en organisatoren,
en zelf actief de stad in trok om samen te werken met andere podia zoals Ahoy,
Schouwburg en De Doelen. Deze werkwijze was uniek in Rotterdam. Die aanpak is
door Hamelink in 2001 verder ontwikkeld tot MOMO Festival, MOMO Concerts en
MOMO Fabrique. Nu, 20 jaar later, is Motel Mozaïque vele stappen verder, alleen de
kernwaarden gastvrijheid, openheid en samenwerking (nationaal en internationaal) zijn
onveranderd gebleven.

“ HE T ROT TERDAMSE FESTIVAL BRENGT G AVE MUZIEK, MA AR
OOK THE ATER, KUNST EN TOURS. DE GIDSEN L ATEN JE
R AFELR ANDEN EN ONONTDEKTE PAREL S VAN ROTJEKNOR
Z IEN, DIE Z ELFS ROT TERDAMMERS NIE T KENNEN. ”
ELLE
3.2.1 SAMENWERKINGSPARTNERS
In 2019 was er vanuit het festival samenwerking met ruim 100 partners, vanuit MOMO
Concerts met ruim 50 en met MOMO Fabrique ruim 30 partners. In de komende
beleidsperiode is de bijdrage van Motel Mozaïque aan de Rotterdamse en (inter)
nationale infrastructuur onveranderd groot.
Rotterdamse podia, theaters en kunstinstellingen
Theater Rotterdam, Live@BIRD, Rotown, Annabel, Roodkapje, De Doelen,
WORM, Kunstenpand, AVL Mundo, Arminius, Theater Zuidplein, KINO, V2_, V11,
LantarenVenster, Weelde, WORM, TENT, Witte de With, MAMA, Mono, Luxor.
• Locatiepartner festival en/of concerts
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering
Meerjarenplan stichting Motel Mozaïque 2021-2024
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Creatieve sector
Rotterdam Pride, Parfum de BoemBoem, Brakke Grond, AB Brussel, Hiphophuis,
Pink Pank, Kunstblock, POING.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering
• Coproduceren
Festivals
LucFest (Taiwan), HORST Festival en Festival Theater aan Zee (beiden België).
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering

“ VOLGEND WEEKEND IS HE T TI JD
VOOR ROT TERDAMS BESTE FESTIVAL ,
MOTEL MOZ AÏQUE FESTIVAL . ”
KRIS DE LEEUW (O.A. POING, BAR)

Zonsopgang-concert door Joep Beving in Groot Handelsgebouw
Foto: Charlotte van den Arend

Duurzaamheid en circulaire economie
BlueCity, Lab VLieland, Green Events, Groen Collect, Erasmus Universiteit Foodlab, Rechtstreex, Blijdorp Festival, Wereldhavendagen, Welcome to the
Village Festival, Rotterdamse Marathon, Pleinbioscoop Rotterdam, DÂK Festival,
Djemaa el Fna Rotterdam.
• Duurzaamheid
• Programmering
• Publiciteit
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Jonge makers en initiatieven
Productiehuis FLOW, Paradiso Melkweg Productiehuis, HUNNA, MASH///UP,
Confetti Club, Club K, TR Productiehuis, Operator, Queer Rotterdam.
• Locatiepartner festival en/of concerts
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering
• Talentontwikkeling
• Coproduceren
• Duurzaamheid
Stadmaken en architectuur
AIR architectuur, Joep Klabbers, ZUS.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering
• Coproduceren
• Duurzaamheid
Onderwijs
Codarts, Willem de Kooning Academie, Erasmus Universiteit, Grafisch Lyceum.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
• Programmering
• Talentontwikkeling
• Duurzaamheid
Horeca
nHow hotel, KingKong Hostel, CityHub Rotterdam, Bilderberg Parkhotel.
• Publiciteit
• Programmering
Bedrijfsleven
Groothandelsgebouw BV, Maassilo, MVRDV, BAM, MultiVastgoed, Stadshavens,
Havenbedrijf, Onderzeebootloods, De Kroon, Schieblock, Industriegebouw.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Publiciteit
Muziekindustrie
Roughtrade UK, Anthrox Studio (VS), Mojo Concerts, Friendly Fire, Double Vee
Concerts, Topbillin’, Ticketmaster.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Programmering
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Zorg en welzijn
Erasmus MC, Oogziekenhuis, zorgcentrum Leeuwenhoek, zorgcentrum ‘t Atrium,
Pauluskerk, New Faces, Kongsi, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam.
• Samenwerkingspartner festival en/of concertserie
• Talentontwikkeling
• Duurzaamheid

“ DEZ E SAMEN WERKING VERSTERKT NIE T ALLEEN DE
INDIVIDUELE ORG ANIS ATIES, MA AR OOK DE SECTOR
AL S GEHEEL EN RESULTEERT IN HE T PROGR AMMEREN
VAN DE STAD AL S P ODIUM. ”
BELEIDSVISIE POP 2019-2030 GEMEENTE ROT TERDAM
Marketing en media
3voor12, Subbacultcha, The Daily Indie, NOISEY, We Are Public, Operator, CJP,
KINK, Open Rotterdam.
• Publiciteit
3.2.2 UIT WERKING
Motel Mozaïque werkt met veel organisaties samen. Deze samenwerkingen zijn allemaal
inhoudelijk gericht met het doel elkaars publiek te bereiken en uit te breiden. Graag
lichten we een aantal van deze samenwerkingen uit:
Popup x MOMO
De stad Rotterdam kent een breed aanbod aan podia en festivals dat voorziet
in een even breed palet aan muziekstijlen. Deze partijen zijn in 2012 het
samenwerkingsverband Stichting PopUp gestart. Leden van Stichting PopUp
zijn Baroeg, LantarenVenster, Live@BIRD, Metropolis Festival, Motel Mozaïque,
Popunie, Roodkapje, Rotown, Grounds en WORM. Vanuit Stichting PopUp is het
initiatief ‘De stad als podium’ voortgekomen, waar vanuit Motel Mozaïque de
MOMO Concerts samen met Live@BIRD, Rotown en LantarenVenster organiseert.
Theater Rotterdam x MOMO
Al twintig jaar werken we intensief samen met Theater Rotterdam. We
presenteren (inter)nationale artiesten als Willem, Raphael Saadiq, Mavis
Staples en SOHN in de Schouwburg, waardoor duizenden muziekliefhebbers
(vaak voor het eerst) kennismaken met de schouwburg. Ook zijn we door onze
samenwerking in staat op het festival wereldpremières en performances in een
andere setting te presenteren aan een groot en ander publiek dan de reguliere
theaterbezoeker.
Groot Handelsgebouw x MOMO
In 2018 heeft MOMO het Groot Handelsgebouw als festivallocatie geïntroduceerd
en dit gaat in de komende jaren verder uitgebouwd worden met deze
commerciële partner.
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AIR x MOMO
Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) en MOMO kiezen plekken van
transformatie waar we programma realiseren op het snijvlak van architectuur,
stadmaken en podiumkunsten. Dit programma presenteren we als onderdeel
van de satellietprogrammering. Denk hierbij aan guided tours, optredens op
bouwplaatsen en talks van stadmakers, stadsbewoners en makers. We leggen
de verbinding tussen architecten, bewoners, festivalpubliek, kunstenaars en
stadmakers om samen de gastvrije stad van de toekomst te verbeelden en
vormen.

Th’Line, dance performance en installatie in TR — Schouwburg
Foto: Juri Hiensch

V2_ x MOMO
Met V2_ Lab for Unstable Media gaat MOMO bijzondere, multidisciplinaire
internationale co-producties realiseren die we op het festival presenteren.
Met MOMO 2020 start onze samenwerking met een gezamenlijk programma als
opmaat naar de toekomst.

Museum Boijmans Van Beuningen x MOMO
We realiseren vanaf 2020 jaarlijks een beeldende-kunstproject dat aansluit op
het thema transformatie (o.a. energietransitie). Hiervoor bieden we makers de
ruimte nieuw werk te creëren. Het project draagt bij aan het realiseren van een
duurzame betrokkenheid van Rotterdammers bij het gesloten museum én het
nog te openen Depot. Voor MOMO zorgt de samenwerking voor een versterking
van haar kunstprogramma.

“ER ZIJN DUIDELIJKE LINKEN ME T DE KUNSTENA ARS WA AR
WI J EN MOTEL MOZ AÏQUE MEE WILLEN WERKEN. DE
NIEUWE SAMEN WERKING SLUIT OOK GOED A AN OP ON ZE
PROGR AMMALIJN CHANGE MAKERS EN C ULTUR AL ACTIVISTS. ”
CATHY JACOBS, HOOFD PROGR AMMA MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN
Rotterdam Pride x MOMO
Na enkele succesvolle programma’s, gaan Rotterdam Pride en MOMO de
komende jaren structureel samenwerken. We organiseren en presenteren samen
concerten, performances en routes die zowel op MOMO als op evenementen
van Pride gepresenteerd worden. Ook initiëren we samen coproducties, waarbij
de zoektocht van jonge makers naar hun roots en identiteit centraal staan.
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Een festival is dé plek waar vernieuwing in de kunsten en de maatschappij wordt
geboren. Waar artiesten en makers de ruimte krijgen en uitgedaagd worden
nieuwe projecten aan te gaan. En waar experimenten kunnen plaatsvinden rondom
duurzaamheid, omdat het stadsfestival als een tijdelijke mini-samenleving fungeert.
We geloven dat dit essentieel is voor de individuele ontwikkeling van de artiest,
de vernieuwing binnen Rotterdam, de kunst en cultuur, en Motel Mozaïque zelf.
Met projecten, die hun oorsprong op MOMO Festival vinden, blijft het festival
onderscheidend. Dat uit zich zowel in een sterke aantrekkingskracht op artiesten
(MOMO is een unieke kans voor mij) als op bezoekers (op MOMO gebeurt het).

Skate contest door hiphop-collectief Green Cabin (open call winnaars)
Foto: Mark Bolk

3.3 INNOVAT IE

3.3.1 TALENTONT WIKKELING
We stimuleren de ontwikkeling van talent van artiesten en makers, van (young)
professionals die evenementen (willen) organiseren en van studenten, om zo innovatie
op verschillende niveaus en disciplines te stimuleren.
We bieden artiesten en makers binnen internationale samenwerkingen de ruimte om
nieuw werk te creëren en te presenteren. Dit heeft prachtige resultaten opgeleverd,
zoals uitgebreide internationale tournees, nieuwe producties, composities en albums
(via onder andere GrensGeluid). Ook organiseren we een open call voor jonge
ontwerpers, dat als springplank dient voor hun carrière.
Als coproducent bieden we daarnaast jonge makers de ruimte nieuw werk te maken
en op het festival te presenteren, dat te maken heeft met hun persoonlijke zoektocht
naar hun roots. In ons LIQUID-programma (sinds 2018) staat deze zoektocht centraal.
Het gaat om de persoonlijke zoektocht naar het land van herkomst, op spiritueel vlak
en naar het eigen lichaam. Dit levert nieuwe, actuele cultuuruitingen op zoals cacaoceremonies, onthullingen van nieuwe straatnamen, performances in black hair salons
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en nieuwe voorstellingen over (en van de coming out) de transitie van vrouw naar man
- dit laatste gepresenteerd door Eli Oscar Awad. Dit thema sluit aan op de diversiteit
die in de stad zichtbaar is. In 2021-2024 gaan we voor dit thema internationale
kunstenaars uitnodigen, zoals Arca (Venezuela) en artiesten die verbonden zijn aan het
Nyege Nyege Festival (Uganda).

“ IK BEN MOMO HEEL DANKBA AR DAT IK EEN
SHOW HEB MOGEN PRODUCEREN. HE T WA S
BI Z AR KR ACHTIG OM EEN UUR DE TI JD TE
KRI JGEN OM HE T P UBLIEK TREFFEND UIT
TE LEGGEN WA AR IK DOORHEEN G A . ”
ELI OSCAR AWAD OVER ZIJN VOORSTELLING OVER
ZIJN TR ANSITIE VAN VROUW NAAR MAN
Binnen onze organisatie hebben we de Young Talents Club opgezet. Via deze club
bieden we jongeren een plek om zich te ontwikkelen en een netwerk op te bouwen.
We kijken hierbij naar motivatie, niet naar opleidingsachtergrond (lees hier meer over
in hoofdstuk 5).
Daarnaast gaan we structurele samenwerkingen aan met onderwijsinstellingen zoals
Willem de Kooning Academie, Kunstacademie Codarts, Erasmus Universiteit (Food Lab)
en het Grafisch Lyceum Rotterdam om gezamenlijk educatieprojecten te ontwikkelen.
Deze projecten dragen zowel bij aan de individuele ontwikkeling van studenten als de
ontwikkeling van bijvoorbeeld onderzoeksvelden binnen de onderwijsinstelling. Op de
Willem de Kooning Academie zetten we een onderwijsbrede opdracht voor studenten
uit en vragen we hen werk te maken en tijdens het festival te presenteren. Rode
draad binnen deze opdracht is het thema roots. Verder ontwikkelen Codarts en Motel
Mozaïque een minor waar studenten uit diverse opleidingen hun ondernemerschap
verder ontwikkelen. De minor betreft het organiseren van een vrij toegankelijk
satellietprogramma in de ochtenden van het MOMO festival. Het gaat om een
programma aan akoestische optredens van opkomende lokale (voornamelijk Codarts)
acts uit diverse disciplines in verschillende ho(s)tels en winkels. Ze worden in deze
minor begeleid door een Codarts-docent en het team van Motel Mozaïque. In 2020 zal
de minor een eerste try-out krijgen.
3.3.2 KLIMA ATP OSITIEF
MOMO Festival wil het eerste klimaatpositieve stadsfestival worden en klimaatneutrale
concerten organiseren. Interconnectiviteit is hierin een essentieel element. We
benutten en delen de kennis over verduurzaming van en met partners uit andere
sectoren, zoals bedrijven als LabVlieland, Erasmus Universiteit, Eneco en Groen
Collect.
Tijdens Playground doen we sociale experimenten, die als vliegwiel dienen voor
het verduurzamen van de evenementensector en de stad. Zo experimenteerden
we op MOMO19 succesvol met de door ons ontwikkelde Groene Korting, waarmee
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bezoekers korting krijgen op het festival als zij met een fossielvrij vervoersmiddel
komen. Met de Erasmus Universiteit richten we ons op experimenten die betrekking
hebben op eten, zoals het tegengaan van voedselverspilling. Het festival wordt een
van de onderzoeksvelden van Erasmus Food Lab. Studenten gaan meewerken aan de
verduurzaming van het festival, door mee te denken en te helpen bij het verwerken van
de meest waardevolle afvalstromen op het festivalterrein.

“ WAT EEN TOP INITIATIEF
IS DE GROENE KORTING ! ”
OLIVIER (23 JAAR)

Kleding swappen van Awearness Kollektif op Plaza Mozaïque
Foto: Roza Quist

Alle resultaten delen we met de gemeente als input voor nieuw, duurzamer beleid.
Komende jaren bieden we doorlopend ruimte aan sociale experimenten ter
bevordering van de duurzaamheid, doorontwikkelen we de groene korting en helpen
we andere festivals om de groene korting te implementeren. Verder ontwikkelen we
een evenementenbreed project waarmee we gezamenlijk actief bijdragen aan de
duurzaamheid van de stad. Zo is Motel Mozaïque op dit moment (sinds november
2019) aan het exploreren of we, samen met onze bezoekers en andere festivals,
een bos kunnen aanleggen in Rotterdam. Een gesamtkunstwerk waarmee we samen
een positieve voetafdruk achterlaten en van kunnen genieten. We gaan hiervoor
samenwerkingen aan met onder andere festivals als Metropolis, D K, Pleinbioscoop,
Wereldhavendagen en Blijdorp Festival, de gemeente Rotterdam, bomenplanters
Pollinators, voedselbos-initiator Max Cortes, architect/dakpionier Joep Klabbers.
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Nachtprogramma in garage Groot Handelsgebouw
Foto: Sam Eye Photography

4. PRO GR AMMA
Motel Mozaïque gaat voor de periode 2021-2024 drie kernactiviteiten realiseren:
MOMO Festival, MOMO Concerts en MOMO Fabrique.

4. 1 MO MO FE S T IVAL
MOMO Festival brengt urgente binnen- en buitenlandse popmuziek, indringende
performances, actuele beeldende kunst, pop-up kunstzinnige slaap-experiences
en (ver)leidelijke guided tours. Daarbij vormen ruimtelijke en maatschappelijke
issues van de stad Rotterdam de grootste inspiratiebron. Het gaat van start op de
donderdagavond en duurt tot en met zondag. In de avond en nacht vindt het betaalde
programma plaats en overdag het gratis toegankelijke programma.
4.1.1 ONTSTA ANSGESCHIEDENIS
Ontstaan in 2001, het jaar waarin Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa was, is
MOMO in 20 jaar een gerenommeerd festival geworden. Het is uitgegroeid tot een
meerkunstenfestival, dat een aanjagende functie heeft in stadsontwikkeling, muziek en
de kunsten.
4.1.2 HOOGTEPUNTEN
We kijken met trots terug op de festivaledities die we de afgelopen twee decennia
hebben neergezet. Zo presenteerden we afgelopen jaren wereldpremières van
Wunderbaum en Ann Van den Broek. Joep van Lieshout presenteerde zijn beroemde
werk AVL Ville voor het eerst tijdens MOMO Festival in 2001. De samenwerking met
AVL Mundo is hierna alleen maar intensiever geworden. Hiernaast speelden LCD
Soundsystem, Mumford & Sons and Antony & the Johnsons (nu ANOHNI) op MOMO ver
voordat ze doorbraken bij het grote publiek. Ook andere artistiek interessante acts als
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Fever Ray, Benjamin Clementine, black midi en Thundercat waren onderdeel van onze
line up.
MOMO bracht binnen de internationale samenwerking met AB Brussel en Brakke Grond
duo’s bij elkaar als Typhoon & Jef Neve en Spinvis & Mauro Pawlowski. Deze duo’s
creëerden nieuw werk dat in première ging op MOMO, waarna zij door Nederland en
België toerden. Ook programmeerden wij als eerste partij op het dak van de Hofbogen,
ver voordat het ontwikkeld werd tot de aansprekende plek in de stad die het nu is.
4.1.3 2021-2024
We presenteren een mozaïek aan kunstvormen dat past bij de samenleving van
nu. Binnen het festival werken we samen met Rotterdamse muziekpodia- en
theaterprogrammeurs en (inter)nationale boekingskantoren. Door onze samenwerking
met Theater Rotterdam kunnen we bekende internationale performers en urgente
(theater)makers presenteren tijdens het festival. Voor het beeldende-kunstprogramma
werken we samen met WORM/Slash Gallery, TENT, Roodkapje en Museum Boijmans
Van Beuningen. Verder werken we samen met veelbelovende ontwerpers en makers die
zich bezighouden met duurzaamheid, onder meer voor onze klassieker: het MOMO Art
Motel (slapen in kunst).
Het programma speelt zich af in het centrum van de stad binnen de bestaande
infrastructuur en vanaf MOMO 2021 waaiert het ook uit over de stad met de
satellietprogrammering. MOMO Festival zoekt daarbij de contrasten: van het spelen
op het pluche van een schouwburg tot een geïmproviseerd podium op een bouwput;
van hartje centrum tot de rafelranden van de stad; van grotesk bombastisch tot
ontroerend intiem; van massaal tot één op één.

Guided tour door Winne

Guided city tours
MOMO (ver)leidt je langs de mooiste podia en rafelranden van de stad. De guided tours
laten de stad aan zowel geboren en getogen Rotterdammerts als toeristen op een
andere manier zien. De op maat gemaakte tours creëren verschillende vrijwilligers
met oog voor maatschappelijke issues, aangevuld met curatoren. Ontdek de stad
door de ogen van een bioloog, dakloze, iemand die visueel beperkt is, een kunstenaar,
boeddhist of rapper. Zoals Winne in 2019 als curator een tour door Rotterdam West
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organiseerde. Hij liet zien waar hij opgroeide en waar hij zijn inspiratie vandaan
haalt. Ook presenteerde hij 4 lokale acts voor deze route, waar wijkbewoners als
festivalpubliek samen van genoten.

“ LIVE PERFOR MANCE ON THE PL AYGROUND,
WHILE WALKING ALONG WITH WINNE ECK TUH
THROUGH ROT TERDAM WEST. GRE AT TOUR ! ”
BEZOEKER MARLEEN OP INSTAGR AM

Co-producties
MOMO presenteert een mix van bestaand programma en nieuwe projecten, waarin
eigen (co-)producties een belangrijke rol spelen. Hiervoor werken we samen met
diverse partners.
Een jaarlijks terugkerend project is het grensoverschrijdende GrensGeluid, een
initiatief van Motel Mozaïque, Ancienne Belgique (Brussel) en Vlaams Cultuurhuis de
Brakke Grond. Voor dit project koppelen we twee gevestigde artiesten uit België en
Nederland aan elkaar. De uitkomst presenteren we op het MOMO Festival. Voorgaande
jaren edities koppelden we onder andere Typhoon & Jef Neve (2016), en Broeder
Dieleman en Wannes Cappelle (2017) aan elkaar. Het eerste duo heeft de samenwerking
na het festival doorgezet en getourd met het Amsterdam Sinfonietta. Ook Broeder
Dieleman en Wannes Cappelle tourden na GrensGeluid twee keer door Nederland en
België, en brachten begin 2019 een succesvol album uit met nieuw werk.
Iedere editie vragen we een (inter)nationale band als curator. Met deze coproducties
bieden we vooruitstrevende artiesten de kans om te programmeren op MOMO wijze.
Denk aan concerten in bouwputten en bijzondere routes door de stad. Binnen dit
concept nodigen we artiesten uit naar Rotterdam te komen (als zij niet Rotterdams
zijn), om zich te laten inspireren door specifieke locaties en uiteindelijk een meerdaags
programma vorm te geven. Eerder hebben we gewerkt met Danser en choreograaf Gil
the Grid, Eli Oscar Awad en Anne-Fay. Voor MOMO21 gaan we de samenwerking aan
met een van de meest interessante nieuwe bands op dit moment: Black Midi.
Ook het Art Motel is een jaarlijks terugkerende co-productie. Samen met een
performerscollectief tover MOMO een bijzondere plek om tot kunstzinnig motel.
Van etalage of dak tot circulaire slaap-installaties en theaterzalen omgetoverd tot
astronauten-scholen. Eerdere edities waren samen met o.a. Marjolijn van Heemstra,
The Performance Bar, en Sexyland / Eddy the Eagle Museum.

“ HE T WA S SUPER : SL APEN IN EEN R AUW
WINKELPAND ME T MUZIEK EN EEN
BE Z WERENDE PERFOR MER DIE ME ME T
EEN VEER IN SL A AP STREELT. HEERLI JK! ”
BEZOEKER NASR AH
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Guided tour door het M4H-gebied met optreden van M. & Winterdagen
Foto: Jeroen Roest

Side projects: MOMO Satellieten, MOMO Playground, MOMO LAB
In 2021 – 2024 voegen we MOMO Satellieten toe aan het MOMO festival in het centrum,
die je los van het festival kunt bezoeken. Vanuit het centrum trekken we de stad in met
programmering, routes en kunstprojecten. Zo maken we het festival een stadsbreder
feest. Deze satellieten bestaan uit een gratis toegankelijke programmering die zowel
art-driven en area-driven is. En vinden plaats op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en
zondag tijdens het festival. Dit om zoveel mogelijk gebruik te maken van de positieve
flow die er is. Doordat we altijd een andere plek van transformatie kiezen werken we
ook met wisselende partners. MOMO is initiator, maar gaat nadrukkelijk samenwerken
met ‘product-owners’, die hun wortels in het gekozen gebied hebben. Op deze manier
realiseren we programma’s die lokaal geworteld en actueel zijn.
Potentiële plekken van transformatie die kunnen dienen als locatie en inspiratiebron
voor de satellieten zijn: Rijnhaven, Katendrecht-Tarwewijk (de verbinding over water),
Feyenoord City, Rotterdam West, Tree House en RAUW. Binnen deze gebieden
maken we ook gebruik van onconventionele presentatieplekken als een kapperszaak
en autogarage. MOMO Festival kiest bewust voor Rotterdam-Zuid, waarbij we de
samenwerking aangaan met op Zuid geaarde partners als Zuidplein Theater, Maassilo,
Kunstenpand en Hart van Zuid. Met Productiehuis FLOW gaan wij de samenwerking aan
in de Rijnhaven, waarbij YMP als curator optreedt. In het vergaren en delen van kennis
over architectuur, werken we samen met AIR en incidenteel met ZUS, de Dependance
en OMi.
MOMO Playground (voorheen Plaza Mozaïque) vindt plaats op het Schouwburgplein.
Het Schouwburgplein verandert van een stadsplein in een levendige en gastvrije
festivalkern die voor iedereen toegankelijk is. Op MOMO Playground kun je alle
onderdelen van MOMO ervaren. Het is naast een stadslounge en ontmoetingsplek voor
de betalende bezoekers, de plek waar je als voorbijganger voor het eerst in aanraking
komt met het festival. Op MOMO Playground ervaar je op een positieve en speelse
wijze meer over duurzaam leven via Rotterdamse makers en designers. Daarnaast is
er een podium waar we artiesten op het gebied van muziek, performance en kunst
presenteren.
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In 2021 presenteren we het nieuwe programma MOMO LAB. MOMO LAB is onze
kweekvijver voor talentontwikkeling, doorontwikkeling, kennisuitwisseling en
programma. Dit wordt uitgewerkt in de Young Talents Club (zie ook hoofdstuk 5),
de structurele samenwerkingen met onderwijsinstellingen, onze productiehuis-achtige
werkwijze en de open call.
We willen meer eigen, onderscheidende programma’s maken met jonge en diverse
makers die middenin de wereld staan. Hiervoor werken we als een soort productiehuis;
MOMO faciliteert, biedt makers een podium en ruimte. We geven jonge makers bewust
veel autonome ruimte, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen
om impact te maken.
De Open Call vormt een van de werkwijzen van MOMO LAB. Met de Open Call geven
we jonge cultuurmakers en creatieven de kans hun wildste creatieve dromen te
verwezenlijken op het festival. We bieden iedereen de kans, ongeacht opleiding,
ervaring of achtergrond. Jonge makers krijgen als onderdeel van de Open Call niet
alleen een unieke ruimte om hun creatieve ideeën uit te werken en te presenteren,
we bieden ook artistieke en financiële begeleiding.

“JE MERK T DAT HE T MOMO OM ÉÉN DING
G A AT : MOOIE DINGEN ( MOGELI JK ) MAKEN.
ALS PRODUCTIEHUIS WERKEN WI J ME T VEEL
INSTELLINGEN EN FESTIVAL S, MA AR DE
G A ST VRI JHEID DIE WI J HIER TEGENK WAMEN
IS ONGEËVENA ARD. ”
PAR ADISO MELKWEG PRODUC TIEHUIS

4.2 MOMO C ONCERTS
MOMO Concerts is de concertserie waarmee per jaar 25 tot 30 actuele muziekacts
worden geboekt binnen het profiel van Motel Mozaïque. Hierbij wordt samengewerkt
met Rotown, Live@BIRD en LantarenVenster. Samen zijn wij het Rotterdamse podium.
4 .2 .1. ONTSTA ANSGESCHIEDENIS
Lange tijd was Rotterdam een bruisende popstad. Na het sluiten van popzalen
Nighttown/Watt dreigde Rotterdam van het landelijke speelveld te verdwijnen. Motel
Mozaïque zag de kans om popconcerten voor Rotterdam te behouden door grote
concerten te organiseren in bestaande zalen, zoals Theater Rotterdam, De Doelen
en LantarenVenster. Motel Mozaïque is dé aanjager en ontwerper van dit concept:
het enthousiasmeren van de Rotterdamse bestaande zalen om popmuziek in hun
reguliere programmering op te nemen en door de zakelijke deals en samenwerking te
regelen. Het gehele concert wordt door één van de partners geproduceerd (inclusief
marketing, ticketing, deal, productie). Dit wekt vertrouwen en is noodzakelijk voor het
boeken van bands in Rotterdam. Daarmee wisten we het vertrouwen van het publiek
en de muziekindustrie terug te winnen. Dit heeft geleid tot een sterker Rotterdams
popklimaat met een uniek, innovatief en onderscheidend aanbod. Deze aanpak
is uniek in Nederland en wordt zeer gewaardeerd door boekingskantoren. Motel
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De Likt in Maassilo
Foto: Ruben Hamelink

Mozaïque heeft in dit proces van het terugwinnen van het vertrouwen een cruciale rol
gespeeld en doet dat nog steeds. Mede door de overgang van incidentele subsidie naar
structurele subsidie heeft deze samenwerking een stabiel platform opgeleverd.

“ANNO 201 8 IS DE ZE S AMEN WERKING
BIJZONDER, STERK EN BEWE ZEN SUCCESVOL .
DE S AMEN WERKENDE PARTI JEN STEMMEN NIE T
ALLEEN ONDERLING DE PROGR AMMERING OP
ELK A AR AF, MA AR WERKEN ECHT S AMEN. [ . . .]
EVALUATIES VAN DE CONCERTEN DIE OP DE ZE
MANIER TOT STAND ZI JN GEKOMEN TONEN DE
MEERWA ARDE VAN DE ZE GE ZAMENLI JKHEID,
SPECIFIEK OOK OP HE T GEBIED VAN
PUBLIEK SVERBREDING EN - VERGROTING . ”
BELEIDSVISIE POP 2019-2030 GEMEENTE ROT TERDAM

4.2.2. HOOGTEPUNTEN
We boeken inmiddels concerten in uiteenlopende zalen met verschillende capaciteiten
(500 - 2100), zoals Theater Rotterdam Schouwburg, De Doelen, LantarenVenster,
Maassilo, Annabel, Oude en Nieuwe Luxor, Onderzeebootloods en Arminius. Door
de hechte samenwerking tussen de verschillende partijen en het vertrouwen van de
muziekindustrie, kiezen (inter)nationale artiesten steeds vaker (weer) voor Rotterdam.
Dit zien we terug in de groei van het aantal concerten dat we kunnen presenteren.
Waaronder exclusieve Nederlandse shows van grote internationale artiesten, zoals
Benjamin Clementine en Thee Oh Sees. Daarnaast heeft de goede samenwerking
tussen de organisatoren een succesvolle vraaggerichte aanpak en zichtbaarheid bij het
publiek tot resultaat. Zo was de bezettingsgraad in 2018 maar liefst 93%. Uniek voor
het live circuit.
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Internationale agenten en boekers zien MOMO als een geschikte
springplank in de carrière van opkomende bands. Door de
succesvolle presentatie van dergelijke bands op MOMO Festival
vergroot dat de kans op een regulier concert op het moment dat
de band doorbreekt. Daarna kan gewerkt worden aan een coproductie
met deze artiesten. Voorbeeld van deze manier van werken is de
band Balthazar. Deze Belgische indieband speelde eerst op MOMO
Festival en was vervolgens als eerste live-band in Annabel.
In februari 2020 staat de band in een (vooraf uitverkochte)
Maassilo. Op dit moment werkt MOMO aan een vergelijkbare opzet
met Black Midi. Deze jonge Engelse band speelde op MOMO Festival
2019 en is door MOMO uitgenodigd voor een speciaal project in
2021.

“ ME T EEN UNIEKE EN EIGEN Z INNIGE MIX VAN
MUZ IEK , BEELDENDE KUNST, EN ‘ DE STAD ’ AL S
P ODIUM, WEE T MOMO VANAF 2001 ALTI JD TE
PRIKKELEN. HE T FESTIVAL IS EEN SPRINGPL ANK
VOOR NIEUWE, INTERNATIONALE BANDS. ”

4.2.3. 2021-2024
Voor 2021-2024 streven we ernaar de grote investering in tijd en energie te verzilveren
in een uitbreiding van het aantal concerten van 21 naar 30 concerten per jaar en
daardoor ook een verhoging van het publieksbereik te bewerkstelligen. Mede door de
aanjagende rol van Motel Mozaïque is er een rijk palet aan zalen beschikbaar. Denk aan
zalen die geschikt zijn voor verstilde muziek tot locaties passend bij een grote urban
act. Door de akoestische verbouwing van de grote zaal van de Maassilo, gaat een groter
deel van onze concerten in de toekomst op Zuid plaatsvinden. Dit sluit naadloos aan
op een van de speerpunten van het college, namelijk meer kunst en cultuur op Zuid.
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Anemone(support-act van Triggerfinger) in de Onderzeebootloods
Foto: Jeroen Roest

De samenwerking met Rotown, Live@BIRD en LantarenVenster zetten we voort,
waarbij de programmeurs gezamenlijk beslissen welke zaal, sfeer, capaciteit
en te verwachten aantal bezoekers het beste bij de uitgenodigde act past. De
programmering van de popserie moet een staalkaart zijn van de popmuziek in het
clubcircuit anno ‘21-’24. Motel Mozaïque heeft daarbij een voorkeur voor acts die
ook op MOMO Festival en MOMO Fabrique passen. We kiezen voor een mix van indie,
r&b, alternative, electronica, rock, hiphop, neo-klassiek en singer-songwriters. Het
aanbod in hiphop en rap willen we in de komende periode versterken en verbreden
met grotere internationale acts. Motel Mozaïque heeft het netwerk, het vertrouwen,
de drive en de skills om dit te realiseren. Om de komende periode een nog inclusiever
programma aan te kunnen bieden gaan wij ook nieuwe samenwerkingen aan met
partijen als Rotterdam Pride.

4. 3 MO MO FABRIQUE
Met MOMO Fabrique verrijken we de Rotterdamse haven met podiumkunsten. Met
Fabrique pionieren we tegelijkertijd voor nieuwe locaties om de staalkaart aan zalen
verder uit te breiden. Zoals in 2019 met concerten in de Onderzeebootloods en
Weelde. Daarmee versterken we de positie van Rotterdam verder ten aanzien van
steden als Amsterdam en Utrecht.
4.3.1 ONTSTA ANSGESCHIEDENIS
In 2014 werden we door Havenbedrijf Rotterdam en Stadshavens benaderd met het
verzoek iets te organiseren in Merwe - Vierhavens (M4H), een havengebied aan de
rand van de stad, waar het aantal havenactiviteiten was teruggelopen en daarmee
een nieuwe invulling werd gezocht. Een zinderend gebied van rauwheid waar de
toekomst lonkt. Door middel van podiumkunsten, werkt MOMO Fabrique als vliegwiel
en experimenteerplek voor nieuwe ontwikkelingen in het havengebied. Denk hierbij
aan het verkennen van mogelijkheden als woongebied en broedplaatsen voor
creatievelingen.
4.3.2 HOOGTEPUNTEN
Hoogtepunten waren concerten van Rico & Sticks in de tuin van AVL Mundo (2018),
Triggerfinger in de Onderzeebootloods (2019), Typhoon in de tuin van Weelde (2019)
en guided tours door de nachtelijke haven (2019). Dit zijn programma’s waarmee
we duizenden bezoekers hebben laten kennismaken met (de transformatie van) het
Rotterdamse havengebied.
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Bezoekers op MOMO Fabrique 2018, concert van onder andere Rico & Sticks bij AVL Mundo
Foto: Rosa Quist

4.3.3 2021-2024
Plekken als ertsbergen, olietanks en scheepskranen bij Rozenburg gebruiken we
als decor voor bijzondere concerten van (inter)nationale artiesten waarmee we
verschillende muziekliefhebbers naar de haven (ver)leiden. Daarmee speelt Motel
Mozaïque een betekenisvolle rol in placemaking en storytelling: het bezielen van een
plek. Speciale aandacht besteden we aan de transformatie van de haven naar een
innovatieve duurzame industrie, waarbij het doel van het Havenbedrijf is de haven van
Rotterdam in lijn te brengen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.
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Morning rave in Performance Bar als onderdeel van het Art Motel
Foto: Sam Eye Photography

5. ORGANISATIE
5. 1 ORG ANIS AT IE VORM
Het team van Motel Mozaïque werkt vanuit haar kantoor in het Schieblock, een plek in
transitie. Er is een vast kernteam dat het hele jaar actief is voor de stichting. Tijdens
piekmomenten komt er een flexibele laag bij aan professionals en young talents.
Kennisdeling, samenwerking en gastvrijheid staan centraal binnen de organisatie. Het
verjongen en diverser maken van de organisatie is het streven.
Met de MOMO Young Talents Club geven we jongeren (19-25 jaar), ongeacht hun
opleidingsachtergrond, de kans via een stage of werkervaringsplek ervaring op te doen.
We letten hierbij op motivatie, potentie en inclusiviteit. Als onderdeel van het traject
krijgen de jongeren, naast werkervaring, de kans bij andere partners op bezoek te gaan
en masterclasses te volgen van professionals uit ons team of netwerk.
Daarnaast is MOMO, in samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en Mano
een initiatief aan het ontwikkelen om nieuwkomers met een migratieachtergrond
werkervaringsplekken te bieden in de festival/cultuursector. Omdat festivals slechts
enkele maanden werkervaringsplekken kunnen bieden, wil MOMO met dit initiatief
meerdere festivalorganisatoren betrekken, zodat nieuwkomers een langere periode
ervaring kunnen opdoen. Werk is een belangrijk element in het opbouwen van een
nieuw leven.

5.2 T E A M 2020
De directie van het festival bestaat in 2020 uit artistiek directeur Harry Hamelink en
zakelijk directeur Kelly Leeuwis. Zij geven leiding aan de afdelingen productie (Carly
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Rutten, bijgestaan door een team aan freelance productieprofessionals), marketing
en publieksbereik (Derrick Smittenaar en Adriaan Pels, bijgestaan door young talents),
en het programmateam. Het programmateam bestaat uit muziekprogrammeurs Harry
Hamelink, Bas Jansen (o.a. Into The Great Wide Open), Stephan Maaskant (Rotown)
en Guido van Dieren (Live@BIRD), theaterprogrammeurs Katinka Enkhuizen en Dave
Schwab (TR Schouwburg), en guided tour-coördinator Lara Arnoldus. Verder heeft
Motel Mozaïque sinds deze editie Young Talents die het team ondersteunen. De Young
Talents in 2020 zijn Enoma Amayo (assistent artistiek directeur), Tom Tomasowa
(assistent zakelijk directeur), Nikki Georgiou (Open Call), Dicle Gülșahin (guided tours),
Samiha Awad (productie), Marlijn Cats (marketing) en Sarah Wong (marketing). Hoofd
Administratie is Dennis van Gool. De vormgeving van het festival is in handen van de
jonge illustrator Levi Jacobs en designbureau Hats & Tales. Motel Mozaïque 2020 wordt
georganiseerd onder auspiciën van Stichting Motel Mozaïque, die bestuurd wordt
door Dick Molenaar (voorzitter), Henri van Faassen (penningmeester), Emma Lesuis,
Stephanie Afrifa, Vincent Luijendijk en Irma Benliyan.

5. 3 C ULT UREEL ONDERNEMERS CHAP
Motel Mozaïque ziet de grenzen tussen artistieke doelstellingen en zakelijke
doelstellingen steeds meer vervagen. De domeinen inspireren en raken elkaar, wat
volgens ons essentieel is in het realiseren van een artistieke kwaliteit die aansluit op
het publiek en in verbinding staat met de wereld van nu.

“ OOK OP DEZ E EDI T IE VAN MOT EL MOZ AÏQUE
IS HE T ST RE VEN NA AR ORIGINAL I T EI T EN
VERWONDERING T ROEF. ”
   NRC HANDELSBL AD OVER MOMO18

5.3.1 FINANCIEEL PERSPECTIEF
De stichting zal haar activiteiten en organisatiekosten financieren via een combinatie
van algemene middelen (subsidie), eigen inkomsten (kaartverkoop, horeca,
advertenties) en inkomsten uit het bedrijfsleven, private middelen en partners
(sponsoring, co-financiering, programmabijdragen). We zien voor Motel Mozaïque met
name kansen in het meer benutten van duurzame (financiële) samenwerkingen met
het bedrijfsleven en private fondsen op het gebied van duurzaamheid en stedelijke
ontwikkeling, en in het uitbouwen van onze horeca-inkomsten. Verder zien we kansen
voor sponsoring in de vorm van een business club, advertenties en merkactivaties:
dit zijn inhoudelijke samenwerkingen waarbij een festival samen met een bedrijf
programma presenteert. Kwaliteit en een goede aansluiting op onze kernwaarden
en missie zijn hierbij altijd leidend. We merken dat sponsoring via bedrijfsleven zich
vooral zal uiten in de vorm van bartering en samenwerkingen met gesloten beurs. Deze
samenwerkingen leiden tot nu toe voor lager uitvallende kosten, omdat een bedrijf in
bepaalde faciliteiten, programma’s of locaties voorziet.
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Naast het kunnen financieren van de activiteiten en de daarbij komende
overheadkosten, streven we naar een goede solvabiliteit. Ons streven is daarom dat we
na de komende beleidsperiode gegroeid zijn naar een eigen vermogen dat circa 7% is
van de jaarbegroting, dit is een voorgenomen groei van 4%.
5.3.2 BUSINESS CLUB
In het najaar van 2019 is Motel Mozaïque gestart met het ontwikkelen van een MOMO
Business Club, waarmee bedrijven en particulieren deel kunnen worden van MOMO
Festival. Met deze business club realiseren we een nieuwe structurele bron van
inkomsten, waarmee we relaties versterken en tegelijkertijd het grote draagvlak voor
het festival binnen de stad en daarbuiten meer benutten en verzilveren. We willen in
2024 ten minste 100 leden hebben.

5. 4 DU UR Z A A MHEID

Plaza Mozaïque 2019 met een markt vol duurzame Rotterdamse start-ups, waaronder Mud Shirt waarmee MOMO circulaire, duurzame MOMO merchandise maakte.
Foto: Rosa Quist

Motel Mozaïque prikkelt de verbeeldingskracht door het doel te stellen het eerste
Nederlandse klimaatpositieve festival te worden. Met onze duurzaamheidsambitie
dragen we bij aan de stadsambitie om Rotterdam klimaatneutraal te maken. In 2019
hebben we een stappenplan opgesteld onder begeleiding van duurzaamheidsbureau
LabVlieland om binnen de komende 10 jaar een klimaatpositief festival te zijn dat actief
bijdraagt aan een klimaatpositieve stad. Ook nemen we deel aan de Rotterdamse
Green Deal, waar Motel Mozaïque de vertegenwoordiger van is. Onze aanjagende
functie heeft niet enkel een positieve impact op MOMO Festival en Concerts, maar ook
op de verduurzaming van de stad en de gehele cultuur- en evenementensector.
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5.5.1 CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Motel Mozaïque zet zich in als inspirator en aanjager om de sector inclusiever te
maken. Zo geven wij actief het goede voorbeeld en initiëren we sociale projecten
die bijdragen aan de inclusiviteit van de sector. We omarmen de veelzijdigheid
van de stad en gastvrij zijn naar elkaar vormt één van onze belangrijkste pijlers.
Veelzijdigheid is voor ons breder dan biculturaliteit alleen, het gaat ons bijvoorbeeld
ook om het betrekken van de LGBTQ+ community en Rotterdammers in een financiële
achterstandssituatie.

MOMO Art Motel 2019: Morpheus Motel door de makers van
The Performance Bar
Foto: Sam Eye Photography

5. 5 TOEPA S SING VAN DE C ODES

Huidige situatie
Met onze huidige activiteiten brengen we een mozaïek aan artiesten samen. Sinds 2018
voeren we actief beleid uit om in deze mozaïek meer ruimte aan andere populaire
muziek te geven, zoals soul, elektronica en hiphop. Het festival vindt plaats op ruim
tien vaste locaties in de binnenstad van Rotterdam, die een breed palet van de
jongerencultuur vertegenwoordigen. We bieden jonge nachtorganisatoren de ruimte
daarbinnen een stage te hosten om verschillende minorities samen te brengen. Verder
coproduceren we producties van veelbelovende artiesten met diverse achtergronden.
Het kernteam in 2019 bestond voor 70% uit mensen tussen de 18 - 35 jaar oud, 30%
heeft een cultureel diverse achtergrond en ruim de helft is vrouw of identificeert
zich niet als man of vrouw. In de toplaag van de organisatie (bestuur en directie) is de
verdeling man/vrouw en culturele diversiteit in balans door de aanstelling van nieuwe
bestuursleden en het aantreden van Kelly Leeuwis als nieuwe, jonge zakelijk directeur.
Ook de rest van het team is divers van samenstelling, vooral door de oprichting van
onze Young Talents Club.
Met het betaalde gedeelte van het festival trekken we voornamelijk een mozaïek
aan Stadse Alleseters, Digitale Kijkers, Elitaire Cultuurminnaars en Stedelijke
Gemakzoekers. Met MOMO Concerts trekken we vrijwel alle publieksgroepen die naar
popmuziek luisteren. En we werken met meer dan honderd partijen samen op lokaal,
landelijk en internationaal niveau. Het gaat hierbij zowel om gevestigde als nieuwe
partijen, van Museum Boijmans Van Beuningen tot de jonge nachtorganisator HUNNA.
Motel Mozaïque is een samenwerkingsorganisatie pur sang.
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Ambities
We willen er voor zorgen dat niemand een drempel ervaart om onderdeel te worden
van Motel Mozaïque. Of dat nu als teamlid, artiest, bezoeker of samenwerkingspartner
is. We willen dat iedereen, die net als ons nieuwsgierig en ruimdenkend in het leven
staat, zich welkom en veilig voelt bij Motel Mozaïque. En dat wij ook continu de
superdiversiteit van de stad najagen in onze programmering, teamsamenstelling en
partners. Dit uit zich in een team, artiestenpalet, bezoekerssamenstelling en partners
die zo representatief mogelijk zijn voor de stad Rotterdam waarin Motel Mozaïque zich
beweegt.

Om deze doelen te bereiken, hebben wij een aantal actiepunten opgesteld.
Gastvrijheid is en blijft onze kernwaarde en wij zorgen ervoor dat dit op de agenda
blijft staan binnen alle gelederen van de organisatie. We trekken daarnaast nieuwe
programmeurs en programmamakers aan, en onze publieksgroepen betrekken we in
de organisatie via de keuze in partners, programma en personeel. Hierbij hebben we
oog voor de duurzame inzetbaarheid van onze teamleden, om een goede, effectieve
doorstroom te kunnen realiseren, die zowel voor de organisatie als het individu
waardevol is. En tot slot zetten we in op de verdere ontwikkeling en uitbreiding van
onze Young Talents Club.
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Theatergroep 155 in Theater Rotterdam tijdens MOMO
Foto: Mark Bolk

Hiervoor hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Het programma van onze activiteiten vormen samen een afspiegeling van wat er in
de stad leeft en hoe de stad eruitziet.
• Motel Mozaïque biedt een podium en ontwikkelingsruimte aan lokale en (inter)
nationale artiesten die in samenstelling een afspiegeling is van Rotterdam.
• Het festival trekt een internationaal georiënteerd publiek van vooral nieuwsgierige
en ruimdenkende jongeren, en trekt met haar satellietprogramma’s een divers
palet aan Rotterdammers aan.
• >50% van het team heeft een biculturele en/of LGBTQI+-achtergrond, de
gemiddelde leeftijd is circa 30 jaar en er is een goed evenwicht in gender.
• >5 young talents krijgen jaarlijks de kans werkervaring op te doen. Met specifiek
oog voor jongeren met een biculturele en/of migratieachtergrond.
• Motel Mozaïque initieert projecten ter bevordering van een inclusieve
cultuursector.
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5.5.2 FAIR PR ACTICE CODE
Fair Practice betekent voor Motel Mozaïque fair pay en het voeren van actief beleid
op duurzame inzetbaarheid, zodat iedereen die betrokken is bij Motel Mozaïque zowel
vandaag als morgen vitaal en met plezier naar hun werk gaat. We kijken daarom naar
fair pay, scholing/ontwikkeling, begeleiding en fysieke en mentale gezondheid. Dat
houdt ten eerste in dat je werknemer of opdrachtnemer een vergoeding ontvangt dat
voor diegene als rechtvaardig aanvoelt voor de tijd, expertise en energie die diegene
erin steekt. Maar ook dat diegene zich gewaardeerd en gezien voelt, zich thuis voelt bij
Motel Mozaïque, zich kan ontwikkelen en zich veilig voelt om wensen en gevoelens uit
te spreken.

“ IT WA S A RE ALLY FUN E XPERIENCE AND
I DEFINITELY NEED TO COME BACK TO
ROT TERDAM SOME TIME BECAUSE IT SEEMS
LIKE SUCH A COOL CIT Y - NEED TO E XPLORE...”
MUZIK ANT NABIHAH IQBAL (MOMO19)

black midi in Arminius
Foto: Kamiel Scholten

Team
We volgen zoveel mogelijk de geldende CAO voor Podia voor het bepalen van de
arbeidsvoorwaarden van onze teamleden en zijn lid van de Vereniging Nederlandse
Poppodia en festivals en de Vereniging Podiumkunsten. De afgelopen beleidsperiode
heeft Motel Mozaïque een groei doorgemaakt in prestaties: MOMO Concerts is
gegroeid en Fabrique Mozaïque is groter geworden in opzet. Tegelijkertijd is het budget
voor overheadkosten (en dus ook personeelslasten) gelijk gebleven.
Er is daardoor een structurele overbelasting op met name de marketeer en de directie
van Motel Mozaïque. De inzet van Young Talents sinds 2019 draagt bij aan het verlagen
van de werkdruk bij deze professionals. Hierdoor ontstaat er echter wel een toename
in de personele lasten, die wij nu al oplossen door minder prestaties te leveren. Het
gaat nu om een klein deel van de totale begroting (circa 1%). Wanneer we meer
activiteiten gaan organiseren zullen de personele lasten meestijgen, aangezien we
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de duurzame inzetbaarheid van al onze teamleden belangrijk vinden. Dit betekent
dat wanneer er geen extra financiële dekking te realiseren is via een structurele of
incidentele bijdrage van gemeenten, fondsen of bedrijfsponsoren, we uiteindelijk
genoodzaakt zijn minder activiteiten te realiseren om de duurzame inzetbaarheid
van onze teamleden en de continuïteit en kwaliteit van de organisatie en de
podiumkunsten te borgen.
Artiesten
De honoraria van artiesten waarmee we samenwerken en die we presenteren tijdens
onze programma’s, berekenen we op basis van de markt en met waar de artiest nu
staat in haar carrière. De honoraria voor de grotere concerten binnen MOMO Concerts
en Fabrique bepalen we door de vraagprijs en/of door een inschatting van het aantal
betalende bezoekers gekoppeld aan de marktconforme entreeprijs. Op basis daarvan
onderscheiden we drie categorieën: opkomende artiesten, mid-career artiesten en
gevestigde namen (zie kolom). Er is geen geldende CAO die we hiervoor kunnen volgen.
Ook biedt Motel Mozaïque veel opkomende en mid-career artiesten de kans
coproducties te realiseren die tijdens het festival in première gaan. Voor deze
coproducties biedt Motel Mozaïque een marktconforme vergoeding aan voor de tijd
die nodig is om een concept te ontwikkelen, te repeteren en op te treden. Motel
Mozaïque ondersteunt waar nodig bij het regelen van repetitieruimte. Binnen deze
coproducties neemt Motel Mozaïque de rol van begeleider en coproducent op zich.
Voor artiesten is dit een unieke kans om ervaring op te doen, zich verder te kunnen
ontplooien en te kunnen experimenteren. Deze coproducties vormen vaak een
startpunt voor nieuwe succesvolle (inter)nationale tours, albums of projecten voor
deze artiesten.

1: OPKOMENDE ARTIESTEN

2: MID-CAREER ARTIESTEN

3: GEVESTIGDE
(INTER )NATIONALE ARTIESTEN

WIE:

WIE:

WIE :

artiesten met een relatief lokaal

artiesten met een landelijk of

artiesten met een internationaal of

bereik, soms wat professionele live-

internationaler bereik, professionele

groot nationaal bereik, professionele

ervaring in kleine poppodia en op

live-ervaring op festivals en middel-

live-ervaring op de grote poppodia

festivals.

grote poppodia (350 - 750).

en podia van festivals.

WAT BIEDEN WE Z E:

WAT BIEDEN WE ZE :

WAT BIEDEN WE ZE :

• ervaring op een groter podium

• bovengemiddelde hospitality,

• bovengemiddelde hospitality,

(op het festival of als supportact bij een concert).

promotie en goede techniek.
• mid fee tussen ca. 1000 - 5000 euro.

promotie en goede techniek.
• fee vanaf 2500 euro.

• zichtbaarheid bij veel publiek
door deel te zijn van een groter
programma.
• begeleiding van ons professionele
productieteam.
• start-fee tussen de 200 - 1000 euro.
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Tshegue in WORM
Foto: Juri Hiensch
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