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Dit kwam het mooist naar voren in onze nieuwe
programma-tak MOMO Create. Optreden kon
een lange periode niet, maar creëren kan altijd,
dat was de gedachte. Op verschillende manieren hebben we makers de ruimte geboden om
te blijven maken. Hierbij leverden we maatwerk
bij elke geselecteerde artiest; soms faciliteerden
we fysieke ruimte, andere artiesten koppelden
we aan specifieke medewerkers van MOMO
voor advies en/of begeleiding op zakelijk vlak
en weer anderen ondersteunden we heel praktisch gezien. Dit project komt voort uit en draait
om gastvrijheid. MOMO Create leverden veel
mooie resultaten op. Meer dan twintig makers
hebben we de afgelopen periode ondersteunt
met een werkbijdrage. Hiermee konden zij
nieuw werk creëren of bestaand werk verder
ontwikkelen. Wij gaven onder andere Mirjam
Manusama, Animistic Beliefs, Gita Buhari, Michelle Samba, Roufaida, Beau Zwart, M., Froukje, S10 en Elijah Waters een werkbijdrage.
Een andere mooie uitwerking die voortkomt uit
de gedachte “Creëren kan altijd” was MOMO
Create & Perform, het online alternatief voor het
festival in april 2021. Makers als Black Country, New Road, Meskerem Mees & Spinvis,
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MOMO Fabrique was in 2021 ook weer een
groot succes, met uitverkochte routes en lovende reacties van bezoekers en artiesten, én we
hebben dit jaar weer diverse mooie concerten
kunnen verzorgen. Ook de samenwerking met
Oerol was bijzonder; het begrip locatietheater
werd onderzocht met maker Anne-Fay en ook
vele andere artiesten traden op. Kortom, 2021
was een jaar waarin we ondanks de coronacrisis zeker niet stil hebben gezeten.
Met deze positieve energie gaan we in 2022
verder en presenteren we weer een uitgebreid
programma. Maar eerst nemen we je graag
mee in de resultaten van afgelopen jaar waarbij
we ondanks de beperkingen, op koers liggen
met het behalen van onze inhoudelijke doelstellingen zoals geformuleerd in het meerjarenplan 2021-2024.
“Motel Mozaïque heeft een niet te
stoppen drang om iets unieks neer
te zetten. Dus ook dit jaar daagt
festivalvader Harry Hamelink een
mooie handvol artiesten – van Eefje
de Visser tot Spinvis tot Black
Country, New Road – uit om projecten aan te gaan zoals ze nog nóóit
hebben gedaan. Dan maar online.”
- 3voor12 over MOMO Create & Perform

2. Activiteiten
-------- MOMO FESTIVAL WERD MOMO
CREATE & PERFORM ----------------------------------Ondanks de goede ideeën en ambitie van het
team, leerde de voortdurende corona pandemie
ons dat een ‘MOMO-waardig’ festival, niet tot
de mogelijkheden behoort. Maar wat kan er
wél? ‘Creëren kan altijd’ werd het credo en
zo werd MOMO Create & Perform geboren.
Creatie stimuleren én dit tonen aan het publiek
(Create), en vervolgens het resultaat presenteren
aan het publiek (Perform) is waar MOMO Create & Perform om draait. Wat gebeurt er tijdens
een eerste ontmoeting tussen twee makers die
elkaar nog niet kennen? Of wat motiveert artiesten te doen wat ze doen?
In eerste instantie leek het er nog op dat het
publiek (maximaal 30 personen per keer) wel
aanwezig zou kunnen zijn bij dan wel het Create of het Perform gedeelte van ons programma, maar helaas werden we toch genoodzaakt
over te schakelen naar een 100% online versie.
Het volledige proces werd gefilmd en uitgezonden op vrijdag 23 en zaterdag 24 april 2021.
In november hebben we alle content op Youtube
kunnen plaatsen, zodat de opnamen toegankelijk werden voor een nog groter publiek.
“Maar Create & Perform stopt hier
niet. Onze passie om het maakproces te laten zien blijft een rode
lijn in al onze programmering –
ook als we straks weer wat meer
mogen.” - Enoma Amayo, programmeur
Motel Mozaïque
Programma
Met MOMO Create & Perform wierpen we een
intieme schijnwerper op hoe de voorbijgaande,
onzichtbare momenten stapsgewijs leiden tot
het publieke optreden dat het publiek uiteindelijk ziet: de brainstorm, de inspiratiebronnen, de
manier waarop de liedjes of scènes vorm krijgen. We verzorgden twee volwaardige avonden met programmering. We hebben diverse internationale en Nederlandse artiesten gevraagd

werk te maken en te presenteren.
Hieronder lichten we de verschillende artiesten
en hun inspiratie voor MOMO Create & Perform kort toe.
“Ik wilde even zeggen dat ik het
programma van het MOMO Festival
echt zo ontzettend goed vond! Ik
heb samen met een vriendin echt
enorm geboeid gekeken naar de zeer
interessante en inspirerende verhalen en shows van de zaterdagavond.
En zo’n goede zet ook om het makersproces in beeld te brengen, het
nam ons daardoor nog meer mee! Echt
heel erg bedankt voor het samenstellen hiervan, het zet ons ook
weer aan tot het maken van nieuwe
dingen, dank daarvoor!” - Online
bezoeker MOMO Create & Perform

OASE MOMO WDKA - Rosa Quist

2021 was een enerverend jaar, een jaar
met nieuwe ontwikkelingen maar ook met
teleurstelling. We zagen er ontzettend naar
uit om weer een volledige editie van MOMO
Festival in 2021 te kunnen organiseren, maar
de situatie was er niet naar. We werden genoodzaakt om in een paar weken, een 100%
online editie te organiseren. Het was een verlies
voor het team, vrijwilligers, artiesten, partners
en bezoekers, maar de volksgezondheid ging
voor. Ondanks deze tegenslag kijken we met
een erg positief gevoel terug. We hebben in
verschillende programmavormen onze kernwaarde gastvrijheid uit kunnen dragen,
misschien nog wel meer dan ooit. Zeker als je
gastvrijheid benadert zoals wij, waarbij het
draait om welkom heten, mogelijk maken, ruimte bieden en meegaan met veranderingen.

MOMO FABRIQUE visitors - Niek Hage

1. Inleiding

Bear Valour, Gino-Cochise, Anne-Fay, Prairie
WWWW, Mathieu Wijdeven, Szu-Yi Wang
en Aïda Gabriëls maakten hiervoor werk en
presenteerde dit online, wat een hele mooie
selectie aan video’s opleverde. Hierbij was het
speciale samenwerkingsproject van Eefje de
Visser en Nick Verstand een ultiem hoogtepunt.

Aïda Gabriëls
De Bijbelse figuur Salomé brengt al eeuwen de
verbeelding van mannelijke kunstenaars op hol.
De verleidelijke prinses was een inspiratiebron
voor talloze schilders en dichters, en Oscar
Wilde schreef een inmiddels wereldberoemd
toneelstuk over haar onweerstaanbare dans van
de zeven sluiers. Maar wat blijft er van Salomé
over als je haar niet bekijkt vanuit een mannelijke blik? In de interdisciplinaire opera Dance of
the Seven Veils ontdoet de Vlaamse regisseur
Aïda Gabriëls de prinses van de stereotypes en
clichés die haar al honderden jaren achtervolgen.
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Anne-Fay
Zangeres Anne-Fay reisde de diaspora van
haar familie af langs Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana om muziek te maken over haar
roots. Een fysieke en mentale reis die sterk beïnvloed is door de transatlantische slavenhandel.
Anne-Fay is een gemixte vrouw met een witte
huid en een zwarte moeder. Hoe verhoud je je
tot de huidige maatschappij, culturele toe-eigening en het koloniale verleden van Nederland
als je zwarte roots hebt maar ook wit privilege?
MOMO Create & Perform toonde het verhaal
van Anne-Fay en haar reis. Dit programma
werd afgesloten met de muziek die de zangeres tijdens/geïnspireerd op haar reis heeft
gemaakt.
Bear Valour
De reis van Bear Valour vond een nieuw
hoogtepunt in 2019, toen de band de transitie van frontman Eli aankondigde tijdens twee
theatershows op MOMO Festival. Die transitie
luidde voor de hele band een nieuw hoofdstuk
in, want Eli’s veranderende stemgeluid betekende ook een ommezwaai voor de sound
van Bear Valour. “Ik merk dat het ook invloed
heeft op de liedjes die ik schrijf, op de sfeer
ervan”, zei hij eind 2019 in een interview met
Algemeen Dagblad. “Ze zijn minder zweverig
en meer duister. Meer rechttoe rechtaan, maar
misschien is dat gewoon de staat waar ik nu in
verkeer.” Met de release van EP “Dover” in het
vooruitzicht keerde Bear Valour twee jaar later
terug bij Motel Mozaïque. In het prille proces
van aanpassen aan een nieuw stemgeluid, vindt
de band kracht in een nieuwe sound die wellicht even onbevreesd beloofd te worden als de
reis die Eli heeft afgelegd.
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Black Country, New Road
De piepjonge Britten lieten zich niet kisten. In
een jaar dat de hele wereld stil leek te staan,
werkten ze stilletjes aan debuutalbum For the
First Time, dat afgelopen februari verscheen en
volgens The Guardian nu al een van de beste
platen van het jaar is. Tijdens MOMO Create
& Perform kreeg de bezoeker meer te horen
over hoe dat unieke geluid van Black Country,
New Road tot stand komt. Het programma van
Black Country, New Road werd maar liefst ruim
24.000 keer bekeken op Youtube, dit aanvullend op de online festivalbezoekers in april.

van Julya Lo’ko, de bekende zangeres van
Moluks-Indonesische origine die in de jaren
zeventig bekend werd als frontvrouw van de
funkgroep Cheyenne.
Lisette Ma Neza
Met alle lockdowns van het laatste jaar besloot
Lisette in de boeken te duiken, ze begon een
boekenclub en een artistiek onderzoek. Tijdens
Momo Create & Perform heeft ze haar onderzoeksonderwerpen voor het eerst onthuld en
geïntroduceerd aan de muzikanten waarmee
ze nauw samenwerkt. Dit zijn de Antwerpse
Neil Akenzua op piano, Michelle Samba op
drum en percussie, Orville Breeveld op gitaar
en trompettist Peter Somuah. De prille teksten
veranderden in poëzie en van de poëzie werd
muziek gemaakt.
Mathieu Wijdeven
Wanneer zijn moeder een gedicht van haar
overgrootvader G.G.T. Rustwijk (1862-1914)
citeert, besluit Mathieu Wijdeven uit te spitten
wie zijn Surinaamse voorvader precies was.
In het gelijknamige ‘Het waarom beantwoord’
poogt hij zo zijn betovergrootvader opnieuw tot
leven te wekken, maar stelt hij ook vragen over
zijn identiteit in het Nederland van nu. Speciaal
voor MOMO Create & Perform speelde hij een

ingekorte versie van de voorstelling.
Meskerem Mees & Spinvis
MOMO Create & Perform faciliteerden een
muzikale samenwerking, dit keer tussen de
Belgische jonge singer-songwriter Meskerem
Mees en Nederlandse troubadour Spinvis.
Bezoekers gingen op een virtuele stadstour door
Gent met Meskerem Mees. Onderweg kreeg zij
gezelschap van Spinvis en samen traden zij op
in een Belgisch café.
Parfum de BoemBoem
Elk jaar tijdens het festival bedenkt Parfum een
route of activiteit om de bezoekers te verrassen.
Tijdens MOMO Create & Perform werd een
documentaire gemaakt, de beelden namen je
mee langs de bouwputten van het Boijmans,
FORUM en het monumentale ABN Amro pand,
het Stadskantoor maar ook unieke locaties als
het Varkenoord Viaduct en Blue City.
Prairie WWWW
Bestaat er zoiets als een gedeelde Taiwanese
cultuur en identiteit? De vijf bandleden van
Prairie WWWW gingen de uitdaging aan
en vertelden over hun zoektocht in MOMO’s
Create & Perform-programma. Ze sloten af
met een optreden op een unieke locatie op het

Eefje de Visser & Nick Verstand
Eefje de Visser en Nick Verstand presenteerden
een audiovisueel werk in een drieluik, op het
snijvlak van live performance en moderne kunst,
opgenomen in AVL Mundo. Het werk onderzocht het samenbrengen van contrasten in omgevingen die onze perceptie van geluid, licht en
ruimte beïnvloeden. Tijdens deze show speelde
Eefje songs van haar laatste plaat ‘Bitterzoet’,
door de Nederlandse popcritici uitgekozen
tot beste album van 2020. De nadruk lag op
live samenzang en beweging. Dit alles samen
maakte het een unieke show. Een onderdeel van
de show, de performance van het liedje Storm,
is na Create & Perform meer dan 17.000 keer
bekeken via het eigen YouTubekanaal van Eefje
de Visser.
Gino-Cochise
Gino Cochise is een Amsterdamse artiest en
drummer. Zijn muziek noemt hij ‘Djago-Music’
en hij is ervan overtuigd dat muziek gebruikt
dient te worden als medicijn. Als je hem ziet
optreden weet je waarom. Gino is de zoon

Lizette Ma Neza

Bear Valour

“Erg enthousiast en
blij met jullie initiatieven en de laatste
uitzending van o.a.
Bear Valour. In combi
met het verhaal/docu.
Geweldig die mogelijkheid voor aandacht
rondom de groep en
Eli. Dank daarvoor en
veel succes.” - Online
bezoeker MOMO Create &
Perform
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DJVT Annabel - Niek Hage

Brad Mehldau (23 oktober, de Doelen)
Brad Mehldau behoort tot de top van de jazzwereld. De in 1970 in Jacksonville, Florida
geboren musicus speelt in de eredivisie der
modern creatieve pianisten. Als solist, bandlid
of componist laat hij zich niet begrenzen. De
productiviteit van de New Yorker is groot en
live bewijst hij continu een uniek improvisator te
zijn.

Taiwanese platteland, die perfect aansluit op de
bijzondere geschiedenis van het land.
Szu-Yi Wang
Geïnspireerd door het tuinier-concept in de Rotterdamse Voedseltuin en als antwoord op de klimaatkwesties rond watervoorraden, selecteerde
Szu-Yi Wang enkele Hanzi (Chinese karakters)
die de observatie en begrip van de oudheid
van de natuur aangeven. Vervolgens transformeerde de kunstenares uit Taiwan deze karakters in papieren sculpturen. Haar installaties
reflecteren op het bewustzijn van de milieuproblemen en verbinden onze gevoeligheid voor de
natuur opnieuw vanuit een nieuw perspectief.
“Wauw!” “This was so cool”
“Next level Eefje de Visser X Nick
Verstand” - bezoekers over Create
& Perform op Instagram

----------------- MOMO CONCERTS -----------------

MOMO Concerts is de concertserie waarbinnen
actuele muziekacts worden geboekt die aansluiten op het profiel van Motel Mozaïque.
Ontstaan uit een sterke behoefte grotere
artiesten naar onze stad te kunnen halen,
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en door samen te werken met Rotown, Live@
BIRD en LantarenVenster, maken we gebruik
van de bijzondere concertlocaties die Rotterdam
rijk is. Van De Doelen tot Annabel, de maassilo en het Poolcafe en alles daar tussenin. Dit
jaar waren de mogelijkheden om concerten te
organiseren vanwege coronamaatregelen zeer
beperkt. We zijn blij met het programma en dat
we alsnog hebben kunnen zorgen voor uitzinnige artiesten en ruim 6.300 bezoekers.
St. Solaire (22 juli, 2 optredens in PoolCafe)
De vier Rotterdamse mannen van St. Solaire
vonden elkaar in een gedeelde liefde voor de
verstilde indie folk van Bon Iver en de melancholische pop van Rhye. In 2021 brachten zij
hun debuutalbum you=me uit.
Kevin & the Animals (22 oktober, Annabel)
Kevin ofwel Slowflowanimal (1994) heeft zijn
eigen, unieke stijl van muziek maken. De in
Rotterdam geboren en getogen rapper van
Nederlandse/Britse afkomst, rapt voornamelijk
in de verhalende vorm. Hij schetst met woorden
een beeld van hoe hij het leven om zich heen
ziet en over wat hij zelf mee maakt.

Jungle By Night (29 oktober, Maassilo)
Al 12 jaar lang bestormt Jungle by Night podia
groot én klein over de gehele wereld. In die
periode verkende het negenkoppige jazzcollectief zo’n beetje iedere muziekstijl met een
grondige, doordachte kruisbestuiving. Dub,
krautrock, psychedelische rock, pop, dance,
afrobeat, hiphop, funk en elektronische muziek
komen allemaal voor in het grensverleggende
vocabulaire van dit waanzinnige collectief.
Ibrahim Malouf (19 november, de Doelen)
Trompettist Ibrahim Maalouf, geboren in 1980
in Beiroet, is momenteel de populairste instrumentalist van de Franse muziekscene. Zijn werk
is berucht vanwege de bijzondere samensmelting van meerdere muzikale genres en is al meer
dan tien jaar wereldwijd bekend.
Fabrizio Paterlini (20 november, de Doelen)
Wat een bijzonder pad heeft componist Fabrizio Paterlini afgelegd. De Italiaan werkte tot
zijn 35ste als accountant van negen tot vijf. In
zijn vrije tijd zat hij gekluisterd aan de piano.
Bij het onverwachte succes van zijn album
‘Viaggi in Aeromobile’ (‘vliegreizen’) nam zijn
carrière als fulltime componist en pianist plotseling een vlucht. Paterlini is nu een van de
meest succesvolle Europese artiesten binnen het
neoklassieke en minimal-kader.

------------------- MOMO FABRIQUE -----------------Het team kijkt trots terug op de tweede
uitverkochte coronaproof editie van MOMO

Fabrique. Het enorme succes van de eerste
editie in september 2020 en de vele zeer positieve reacties van artiesten, bezoekers, pers en
stakeholders gaven veel inspiratie om dit jaar
weer een mooie nieuwe editie neer te zetten.
Wederom hebben we gekozen voor routes als
het gaat om de vorm van het festival, het is een
vorm die goed past bij de tijd waarin we nu
leven.
Een hoogtepunt uit het programma waren de
optredens van een grote naam uit de huidige
Nederlandse popmuziek: Froukje. Zij heeft zes
keer opgetreden met haar band én een Rode
Loper Concert neergezet. Een ander hoogtepunt
van deze editie van MOMO Fabrique is dat
we veel partners, artiesten en zzp’ers heel blij
hebben kunnen maken met de opdracht om in
deze tijd een dergelijk project te organiseren.
Vooral partners als de Huidenclub, Oase en
BITTER waren ontzettend blij met de manier
van werken. Voor ons is juist dit ook belangrijk:
ruimte geven aan partijen en organisatoren die
met passie kleur geven aan de stad Rotterdam
en aan gebieden in ontwikkeling. Het is mooi
dat we daar een rol in mogen en kunnen spelen.
“Zo goed dat jullie met alle
restricties dit toch weer doen
en voor elkaar weten te krijgen.”
- Bezoeker MOMO Fabrique

- Niek Hage

De Jeugd van Tegenwoordig (23 oktober, Annabel)
De Jeugd van Tegenwoordig zijn inmiddels achter in de dertig, maar ze blijven De Jeugd. De
humoristische, slimme dictie van Vjèze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo en de onmiskenbare
beats van Bas Bron zijn vijftien jaar na Watskeburt!? immer een begrip in de Lage Landen.

Programma
Deze editie van MOMO Fabrique bestond
uit een Rode Loper Concert op zondag in de
Huidenclub en podiumkunst-routes door het
9

Froukje MOMO Fabrique - Niek Hage

Verhalenvertellers over gebiedsontwikkeling
De Huidenclub is gevestigd in Diepenveen, het
karakteristieke gebouw in M4H, dat oorspronkelijk een leerlooierij was waardoor er een
directe waterverbinding was met deze locatie
en de Maas. In de toekomst gaat op het terrein
aangrenzend aan de Huidenclub nieuwbouw
komen waarbij een zogenaamde makersstraat
onderdeel is van het plan. Voor MOMO Fabrique was dit een uitgelezen kans om het publiek
meer te vertellen over de interessante gebiedsontwikkeling in dit deel van het havengebied
van Rotterdam. Hiervoor gingen we de samenwerking aan met De Huidenclub, waarbij de
architect en de organisatoren van de Huidenclub bezoekers meenamen in hun verhalen.
MH4-gebied op zaterdag en zondag. Het festival bracht programma en publiek naar een plek
dat de diversiteit en het transformatieve karakter
van het voormalige havengebied toont en je
laat ontdekken. Het programma was integraal
verwerkt in het gebied, zodat het publiek meer
ontdekt. Zo kreeg MOMO Fabrique niet een
statisch, maar een dynamisch karakter.
Motel Mozaïque organiseerde het festival in de
vorm van een podiumkunst-route. We hebben
bezoekers verleid en begeleid op een coronaproof-wijze van zaal naar zaal, waarbij in elke
zaal een podiumkunst-optreden plaatsvond. De
bezoekers werden begeleid door 2 hosts, die
tijdens de tour ook meer vertelden over waar ze
waren. In totaal waren er per dag drie groepen
van elk 50 bezoekers, die circa 4 optredens
hebben beleefd.
“Heerlijk die route met al dat
programma dat voorgeschoteld wordt,
hoef ik geen keuzes te maken.”
- Bezoeker MOMO Fabrique
Froukje
Naast dat Froukje een Rode Loper Concert gaf
op 5 september trad ze met haar band op tijdens alle routes op 4 en 5 september. Froukje is
nog maar 18 jaar als ze zich begin 2020 met
haar single ‘Groter Dan Ik’ in één klap profileert
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als een van de nieuwe beloften van de Nederlandse alternatieve pop. De single biedt haar
dansbare en zelfgeschreven perspectief op de
huidige klimaatcrisis gaat viraal op internet en
zet haar op de radar van de landelijke media.
Daarna gaat het hard met Froukje: haar single
‘Heb Ik Dat Gezegd’ ging viral op TikTok, ze
is te gast geweest bij diverse grote talkshows,
3voor12 maakt een indrukwekkend portret over
Froukje, en ze werd bekroond met een 3FM
Talent Award en een ESNS Kickstart Award.
“Echt een magische ervaring”
- bezoeker MOMO Fabrique over
het Rode Loper concert
Amenti Theatre Company
Dit gezelschap presenteerde tijdens MOMO
Fabrique 2021 ‘Kali’, een dansstuk gechoreografeerd door Gil Gomes Leal ofwel Gil
the Grid en gedanst door hem en andere van
Amenti Theatre Company. Kali is de Hindoestaanse godin van destructie en wordt ook wel
‘Devourer of time’ genoemd. Zij is de meest
krachtige vorm van Shakti, de oerkracht van
kosmische energie. Haar destructieve kracht
brengt ruimte voor nieuwe momenten, krachten, manifestaties door het oude te vernietigen.
Amenti’s interpretatie van Kali is rauw, krachtig
en wordt op authentieke wijze gebracht door
het grote inlevingsvermogen van de dansers.

BITTER presents
Op hun gloednieuwe locatie presenteerde het
team achter Keilecafé tijdens MOMO Fabrique
voor het eerst een programma in BITTER. Een
bijzonder programma waarbij muziek van C00,
lichtkunst van Nick Mansveld en dans van Wessel Boot en Noemi Calzavara samenkwamen
op deze unieke plek in het stadshavengebied
M4H.
Programma in de Hallen aan de Schiehaven
De creatieve en ondernemende oprichters van
Keilewerf I, Keilewerf II en De Kroon, hebben
hun oog op een nieuw te ontwikkelen gebouw
laten vallen: Scheepswerf De Delft. Gelegen
op de kade van de Nieuwe Maas, naast de
Kroon en de Mullerpier. Een grote loods, voor
Rotterdammers vooral bekend door het geraamte van het VOC – schip op de kade. Diverse
ruimtes worden nu verbouwd door nieuwe
smaakmakers en ondernemers die hun business
in De Delft gaan presenteren. MOMO heeft
OASE en RUSH uitgedaagd zich al in het eerste
weekend van september 2021 te presenteren,
tijdens de routes van MOMO Fabrique. Bij
OASE waren onder andere Kava & Cohen te
zien. Ook was er een bijzondere performance
van RUSH te zien. Free Run & Urban Sports
School RUSH World hebben we uitgedaagd om
een nieuwe choreografie te maken bestaande
uit een staalkaart van alle disciplines die zij in
huis hebben.

The Circular City
Bij MOMO Fabrique in 2020 toonden we aan
dat we het eerste plasticvrije festival in Nederland waren. Bij deze editie in 2021 hebben
we voor het eerst een beeldende kunstexpositie
over duurzaamheid gemaakt. De pop-up expo
The Circular City toonde innovatieve producten
van Rotterdamse (bio)designers. De expo vond
plaats in de Huidenclub en is door alle 300
bezoekers bezocht.
“Het was echt op zijn MOMO’s
lekker contrastrijk, van ligconcert
met relaxte tropische klanken tot
aan indringende noise met stroboscoop licht.” - bezoeker

--------------------- MOMO CREATE ---------------------

Geïnspireerd op ‘creëren kan altijd’, is in
de loop van 2021 verder gewerkt aan de
lijn MOMO Create. MOMO Create is onze
kweekvijver voor talentontwikkeling, doorontwikkeling, kennisuitwisseling en programma.
Naast de reguliere activiteiten als het festival,
MOMO Fabrique en de concerten, is MOMO
Create iets wat jaarrond aandacht krijgt van
het kernteam. Ook geeft MOMO Create ons de
mogelijkheid om, met welke omstandigheden
dan ook, creatie en makers te blijven stimuleren.
Deze werkwijze sluit ook goed aan bij de

Amenti Theather Company - Niek Hage

“Zoooo mooooi en vernieuwend”
- bezoeker over het optreden van
Amenti Theatre Company
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PERSPECTIEF
MOMO presenteerde een tweede videoserie
PERSPECTIEF in 2021. We spraken met verschillende makers en artiesten die vertelden over
hun perspectieven op het gebied van creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en verandering.
We spraken met makers als Mirjam Manusama,
Tijs Niessen, Stacii Samidin, Anne-Fay en de
oprichters van Galerie de Jaloezie. Zie hier de
video’s terug.
MOMO begeleidt Gil The Grid
Gil Gomes Leal en MOMO hebben voor de
komende twee jaar een ontwikkelingtraject
opgezet voor Gil, met ondersteuning van de
regeling Nieuwe Makers van Fonds Podiumkunsten. Gill focust zich op het onderzoeken en het
uitwerken van rituelen en mythische verhalen in
theatrale context. Op een archetypische manier kunnen het onderzoek en de uitwerkingen
bijdragen aan ons collectieve bewustzijn én
Gil’s makerschap. In september ‘21 zijn we
gestart met het traject, we begeleiden Gil in een
volgende stap in zijn carrière en verwezenlijken
samen met een team aan externe coaches, en
goede begeleiding van MOMO’s kernteam.
Deze samenwerking levert verschillende coproducties op aankomend jaar.
Talenten ondersteunen
Gedurende het jaar 2021 werd het voor team
steeds duidelijker dat makers het ontzettend
zwaar hadden. In een ‘business model’ waar
de verdiensten vaak worden gemaakt door
optreden, bleken de steunmaatregelen de groep
makers onvoldoende te bereiken. De Tozo werd
afgeschaft, en voor veel makers waren de magere reserves uitgeput. Op verschillende manieren hebben we jonge makers ondersteund en
de ruimte geboden om te blijven maken. Hierbij
leverden we maatwerk bij elke geselecteerde
artiest; soms faciliteerden we fysieke ruimte,
andere artiesten koppelden we aan specifieke
medewerkers van MOMO voor advies en/of
begeleiding op zakelijk vlak en weer anderen
ondersteunden we heel praktisch gezien. Dit
project komt voort uit en draait om gastvrijheid.
Zo hebben we meer dan twintig makers de
12

afgelopen periode ondersteunt met een werkbijdrage. Hiermee konden zij nieuw werk creëren
of bestaand werk verder ontwikkelen, zonder
een directe tegenprestatie. De bijdrage moet
juist zorgen voor de nodige (creatieve) ademruimte die zo noodzakelijk is voor hen. De werkbijdragen van tussen de €2.000 - €7.500,- zijn
toegekend aan:
Aida Gabriels [Muziek] / Amber Docters van
Leeuwen [Muziek] / Animistic Beliefs [Muziek]
/ Anne-Fay [Muziek] / Beau Zwart [Duurzaamheid] / Broeder Dieleman [Muziek] / Dammes
Kieft [Video] / Doris Bagijn en Donna Braber
[Performance] / Eefje de Visser [Muziek] /Elijah
Water [Muziek] / Froukje [Muziek] / Gerrit van
der Scheer [Muziek] / Gino Cochise [Muziek]
/ Gita Buhari [Muziek] / Julya Lo’ko [Muziek] /
Light Leak [Art] / M. [Spoken Word] / Michelle
Samba [Multidiciplinair] / Mirjam Manusama
[Fashion] / Operator Radio / Robin Kester
[Muziek] / Roufaida [Muziek] / S10 [Muziek] /
Safa Liron [Muziek] / Szu-Yi Wang [Multidisciplinair]
Ik heb heel erg veel zin om aan
dit project te beginnen en ben ook
erg blij dat jullie aan mij hebben
gedacht hiervoor.” - Marvin Lalihatu
Bijzondere samenwerkingen
Stichting Motel Mozaïque is een samenwerkingsorganisatie bij uitstek, met vele tientallen
organisaties als partner. Binnen een aantal van
samenwerkingsprojecten kunnen we (jonge)
makers op andere manieren uitdagen en bijzondere mogelijkheden bieden (o.a. nieuwe samenwerkingspartners en podia).
MOMO en Oerol
Motel Mozaïque werkte dit jaar samen met
Oerol, het vermaarde theater- en muziekfestival
op Terschelling. Met MOMO presenteerden
Oerol concerten van S10, Anne-Fay, Juyla Lo’ko
(samen met haar zoon Gino Cochise), Gita
Buhari en van Froukje werden diverse videoclips in de natuur van het eiland geschoten. Tot
slot werd het begrip locatietheater onderzocht
met de maker Anne-Fay. De uitzendingen waren
onderdeel van Het Imaginaire Eiland, de online
editie van Oerol, wat plaatsvond van 11 tot en
met 20 juni 2021.

MOMO Create & Perform Eefje de Visser

beleidspunten Innovatie & Interconnectiviteit van
de Gemeente Rotterdam. De volgende programma’s waren onderdeel van MOMO Create in
2021:
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GrensGeluid
Een jaarlijks terugkomend project is het
grensoverschrijdende project GrensGeluid,
een initiatief van MOMO in samenwerking
met Ancienne Belgique en Vlaams Cultuurhuis
de Brakke Grond. Voor dit project koppelen we
twee gevestigde artiesten uit België en Nederland aan elkaar. Motel Mozaïque, Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond en Ancienne
Belgique brachten dit jaar woordkunstenaar
en zangeres Lisette Ma Neza en pianist Neil
Akenzua samen. Het creatieproces en de performance van Lisette Ma Neza en Neil Akenzua vond plaats in het Rotterdamse Blue City
(in voormalig zwembad Tropicana waar zich
tegenwoordig de pioniers van de circulaire
economie verzamelen) en werd gepresenteerd
tijdens MOMO Create & Perform.
MOMO en O.
De komende jaren breekt festival O. opera nóg
verder open en gaan ze samen met ons en met
makers op zoek naar waar popmuziek theater
wordt en andersom. Een structurele samenwerking die we in 2021 zijn gestart om de grenzen
tussen (alternatieve) popmuziek en opera/
muziektheater te verkennen. We ondersteunen
binnen dit programma kunstenaars voor wie de
zangstem het belangrijkste instrument is om hun

verhaal te vertellen en laten verschillende fases
van hun maakproces zien op beide festivals:
van artistiek onderzoek tot wereldpremière.
Tijdens O. (23 – 29 augustus 2021) was de
radicale herinterpretatie van Salomé Dance of
the Seven Veils en de barok meets pop-performance LUCY onderdeel van de samenwerking.
Ook het GrensGeluid-duo Lisette Ma Neza &
Neil Akenzua was te zien op het festival in
augustus.
“Motel Mozaïque-festivalvader Harry
Hamelink ziet het vrolijk aan, in
de grote hal van AVL Mundo. Hij was
het die Eefje de Visser uitdaagde
om iets nieuws te maken, hij gaf
de zangeres een rondleiding langs
potentiële locaties en stelde het
gigantische atelier voor. Hamelink
is bepaald geen normale programmeur
die bands boekt om effe een reguliere festivalshow te doen. Nee,
hij is het type dat telkens weer
op zoek gaat naar nieuwe kruisbestuivingen, en ook ontzettend betrokken blijft in het creatieproces van de artiesten die hij een
plek geeft. Eefje de Visser lacht.
‘Ja, Harry is een hele atypische
programmeur, ook wel veeleisend.
Hij is ontzettend nieuwsgierig en
vraagt meer dan de meeste boekers,
hij wil iets unieks van je en heeft
daar zijn eigen ideeën over. Ik
herken dat in hem.” - 3voor12
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Kevin

Educatie
In het najaar van 2021 heeft MOMO projecten
met twee opleidingen van de Willem De Kooning Academie in Rotterdam opgezet. De insteek
van de docenten - is als volgt: “Hoe meer de
studenten geïnspireerd raken door het verhaal
van Motel Mozaïque, de vibe en de ambiance,
des te interessanter wordt de samenwerking
en kunnen er echt goede bruikbare ontwerpen
ontwikkeld worden.” In dit kader hebben we
presentaties gegeven buiten het gebouw van
de academie, op tot de verbeelding sprekende
locaties in het stadshavengebied en in het centrum van de stad. Plekken waar MOMO neerstrijkt of in de toekomst graag programma zou
maken. Vervolgens organiseren we de

OASE MOMO WDKA - Rosa Quist

“Muziek op Oerol, terug naar de
basis dankzij collega-festival Motel Mozaïque” - Leeuwarder Courant

tussentijdse bijeenkomsten weer op andere plekken. Zo kwamen we samen in OASE, MONO,
De Huidenclub en bij Culture Campsite. Van de
opleiding Spatial Design werken ca. 40 internationale studenten aan ontwerpen voor slaapplekken in de stad voor de bezoekers. Van de
Audiovisuele (AV) Afdeling van WDKA werken
15 studenten aan video- of animatie-teasers
voor MOMO Festival. Deze teasers zijn (vaak)
korte autonome creaties die verwijzen naar het
festival. De resultaten worden gepresenteerd in
2022.
Young Talents Club
Met de Young Talents Club geven we jonge
talenten, ongeacht hun cv en achtergrond, de
kans ervaring op te doen binnen het festival.
Deze club bestaat uit circa vijf jongeren uit
regio Rotterdam van 18 tot 28 jaar. Deze
jongeren kiezen een discipline waarbij ze mee
kunnen lopen (marketing en communicatie,
productie, vrijwilligerscoördinatie, programma
en guided tours). De intentie is dat ze twee edities meelopen binnen de YTC, zodat ze ook hun
observaties mee kunnen nemen in ideeën voor
de volgende editie. We zijn dan ook blij dat
twee van de young talents van MOMO19 inmiddels als freelancer voor MOMO zijn gestart
en onderdeel zijn van het kernteam als programmeur en duurzaamheidscoördinator.

In 2021 is ervoor gekozen een jaar over te
slaan, als het gaat om het aantrekken van nieuwe leden van de club. De druk binnen het team
was te hoog om extra mensen in te werken,
zeker in een periode waar uitsluitend thuis gewerkt mocht worden. Wel is in 2021 een uitgebreide werving gestart om nieuwe leden voor
editie 2022 te vinden.

3. duurzaamheid
In een turbulent jaar waarin weinig fysieke
evenementen hebben plaats kunnen vinden,
heeft Motel Mozaïque wederom stappen kunnen zetten richting een klimaatpositief festival en
ons publiek geïnspireerd met het thema duurzaamheid. We kijken terug op een jaar waarin
we een aantal groene mijlpalen hebben bereikt.
Duurzame deal
Als aanjager en inspirator heeft Motel Mozaïque zich de afgelopen periode ingespannen
om samen met 11 andere Rotterdamse organisatoren de krachten te bundelen in de vorm van
een transitiegroep. Deze transitiegroep zal in
15

Plantaardig de norm
Met de catering hebben we een andere mijlpaal bereikt: tijdens onze grote evenementen,
MOMO Create & Perform en MOMO Fabrique, werd de catering voor crew en publiek
geregeld door Jack Bean. De maaltijden waren
volledig veganistisch. Tot slot werd er tijdens de
concerten gekozen voor een catering met een
plantaardig en zo veel mogelijk lokaal menu.
Daarnaast heeft Motel Mozaïque voor MOMO
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Proeftuin voor duurzame innovatie
Motel Mozaïque heeft in 2021 ook een proeftuin kunnen verzorgen en podium kunnen bieden
aan kunstenaars, artiesten, makers en wetenschappers die zich bezighouden met duurzaamheid. Hiermee hebben we zowel bijdragen aan
een duurzame stad als aan de ontwikkeling van
deze maatschappelijk geëngageerde artiesten.
We willen hierbij als vliegwiel fungeren voor
vernieuwende concepten om de stad en culturele sector gastvrijer en duurzamer te maken.
Expeditie De Bodemprijzen
Tijdens MOMO Create & Perform namen meer
dan 100 mensen deel aan ‘MOMO Expeditie:
De Bodemprijzen’ - het enige programmaonderdeel waarbij deelnemers fysiek aanwezig
konden zijn i.v.m.de toen geldende corona-maatregelen. Uitgerust met een afvalgrijper,
een vuilniszak en een zakje biologische bloemenzaden, bewandelden zij een route tussen
Voedseltuin Rotterdam en Het Park, te Delfshaven. De deelnemers verzamelden zwerfafval,
zaaiden gezamenlijk tienduizenden biologische
bloemenzaden, maakten kennis met verschillende groene initiatieven en volgden een spoedcursus wildplukken. De expeditie is georganiseerd
in samenwerking met Gemeente Rotterdam,
Rotterdams WeerWoord, Voedseltuin Rotterdam,
Evermore, Keilecafé, Parqiet, BUIT, BlueCity,
CLEAR RIVERS en Rotterdams Milieucentrum.

“Had a great time on
the Motel Mozaïque Green
Expedition today. Picked
up a load of trash and
learned about some nice
hidden gardens in town.”
- Bezoeker Jason K. Moore
@moorepants op Twitter

MOMO Fabrique Kava & Cohen - Niek Hage

Wederom vrij van wegwerpplastic
In 2020 hadden we met MOMO Fabrique de
primeur om het eerste Nederlandse popfestival
te worden dat volledig vrij was van wegwerpplastic. Met de kennis die we toen hebben
opgedaan, hebben we ook in 2021 ervoor
gezorgd dat er geen wegwerpplastic werd
gebruikt tijdens de producties van onze evenementen. We hebben telkens zeer bewust gekozen voor wegwerpplastic-vrije materialen die
herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar
zijn.

Fabrique zelf de inkoop en verkoop geregeld
voor dranken. De dranken waren hoofdzakelijk
biologisch geproduceerd, afkomstig uit de
lokale omgeving en duurzaam verpakt. Artiesten, bezoekers en crew waren positief over
het plantaardige en milieubewuste aanbod.

Tom ondertekend Duurzame Deal

de aankomende drie jaar stappen zetten om
gezamenlijk de Rotterdamse evenementensector
te verduurzamen. In het afgelopen jaar is er
overeenstemming gekomen tussen de Gemeente
Rotterdam, Rotterdam Festivals en de organisatoren over de te behalen doelstellingen. Deze
doelstellingen hebben betrekking hebben tot
communicatie en bewustwording, de energietransitie, circulariteit, klimaatbestendigheid
en een gezonde leefomgeving. De Gemeente
Rotterdam en Rotterdam Festivals gaan zich
gezamenlijk inspannen om de uitvoer van deze
deal te faciliteren. Per januari 2021 treedt deze
deal in werking.
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Sociale duurzaamheid
Tijdens MOMO Create & Perform brachten we
MOMO bij de mensen thuis in de vorm van een
MOMO Local Box, samengesteld uit duurzame
en lokale producten. We hebben samengewerkt
met Talentfabriek010, Pakje Kunst, Sancho’s
Nuts, Helpende Handspray en Vet & Lazy. Zo
hebben we in samenwerking met Talentfabriek010 een mondkapje ontwikkeld die is gemaakt van oude MOMO festival-polsbandjes en
reststoffen, geproduceerd door Rotterdammers
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast zijn we in het najaar van 2021 opnieuw gaan samenwerken met Stichting Mano.
We stellen gratis tickets en plekken voor vrijwilligersfuncties beschikbaar, bedoeld voor diverse
kwetsbare doelgroepen in Rotterdam waarmee
Stichting Mano in contact is. Op die manier
willen we bijdragen aan de zelfredzaamheid
en participatie van deze Rotterdammers. Ook
hopen we hen op met elkaar in contact te laten
komen en aan elkaar te verbinden.

4. marketing en
communicatie
PUBLIEK
Het online festival Create & Perform, diverse
concerten, samenwerkingen en festival MOMO
Fabrique waren in 2021 goed voor in totaal
ruim 52.000 bezoekers (online & offline). We
18

kingskracht hebben op een jong, divers publiek
en dan ook een grote rol spelen in onze online
promotiecampagne.
• We werkten voor Create & Perform en
MOMO Fabrique met locatiepartners samen zodat het festival een breder en jonger beeld toont
van Rotterdam, met o.a. BIRD, KINO, Keilecafe
en BITTER.

houden hierbij de kaartverkoop van programma’s die zijn verplaatst of geannuleerd buiten
beschouwing. Normaliter trekt Motel Mozaïque
met haar festival en andere programma’s een
internationaal publiek aan, en komen ook
vele professionals uit binnen- en buitenland
naar onze programma’s. Helaas is dit door
COVID-19 lastiger gebleken. Wel trokken we
met ons online programma van Create &
Perform een internationaal publiek.

Bereik
Met MOMO Create & Perform heeft Motel
Mozaïque 919 betalende bezoekers getrokken.
Daarnaast ontvingen alle medewerkers, artiesten, partners, stakeholders en overige betrokkenen, op uitnodiging nog eens 577 gastenticket. De ervaring leert overigens dat iemand
die toegang had tot de uitzending met een
ticket niet alleen keek; veel mensen lieten op
social media weten met vrienden samen te
kijken. Omdat er echter geen universele rekenmethodes beschikbaar zijn, gaan wij zekerheidshalve uit van 1 bezoek per view. In totaal tellen
wij ongeveer 1500 bezoekers.

Voor iedereen toegankelijk
Iedereen is welkom en dient zich welkom te
voelen bij alle activiteiten van Motel Mozaïque.
Daarom hanteren wij tweetalige communicatie
in Nederlands en het Engels, met een focus op
Engels, zodat alles ook gastvrij is voor expats,
buitenlandse studenten, toeristen en internationale media. Normaliter hanteren we prijsdifferentiatie, zodat er zo’n klein mogelijke financiële
drempel vormt voor studenten en mensen met
lager inkomen. Maar dit keer hebben we de
entreeprijzen van Create & Perform (vanaf
7,50 tot 15 euro) en MOMO Fabrique (20
euro voor een bijna 5 uur durend programma)
dusdanig laag gehouden zodat het voor velen
toegankelijk was. In het najaar van 2021, na
de uitzending van Create & Perform hebben we
alle video’s los op YouTube geplaatst waar ze
nu voor iedereen gratis te zien zijn.

In het weekend van MOMO Create &
Perform gingen 100 bezoeker overdag mee
met de MOMO Expeditie ‘Bodemprijzen’ in
het stadshavengebied M4H. Vanwege de coronamaatregelen was 100 de maximale capaciteit van de routes. Later in het jaar hebben
we de video’s van MOMO Create & Perform
ook nog los op YouTube geplaatst en korte
teasers uit deze losse video’s op onze social

Weerspiegeling van de jonge Rotterdamse
samenleving
Wij stellen onszelf als doel dat onze bezoekers
een goede weerspiegeling zijn van de diverse
jonge Rotterdamse samenleving (20 - 35 jaar).
Jongeren die open minded en nieuwsgierig zijn,
en veelal een biculturele achtergrond hebben,
geven we een platform om zichzelf te ontwikkelen, inspiratie op te doen en andere mensen
te ontmoeten. Op die manier zijn we connector
en inspirator binnen alle domeinen van onze
organisatie, voor zowel bezoekers als artiesten
en partners.
Hiervoor voerden we bijvoorbeeld de volgende
acties uit:
• Het programma beslaat meer jonge, veelbelovende muziekacts die urban muziek maken
en bezig zijn met roots, identiteit en maatschappelijke issues. Zoals de in 2021 geboekte
acts als Froukje, Lisette Ma Neza, Bear Valour,
Gil the Grid en Anne-Fay die een grote aantrek-

Lisette Ma Neza - Karen van Gilst

The Circular City
Tijdens MOMO Fabrique hebben we bezoekers
geïnspireerd door de pop-up expositie ‘The
Circular City’ te organiseren. Verschillende
Rotterdamse biodesigners hebben we uitgenodigd om hun innovatieve producten tentoon
te stellen in de showroom van de Huidenclub.
Producten die gemaakt zijn van onder andere
afval, organismen en planten. Zo toonden deze
designers slimme oplossingen om producten te
creëren meer in harmonie met de natuur. Voor
deze expositie hebben we samengewerkt met
Kukka Design, Studio Ilfa Siebenhaar, Studio
Lisa Jongemans, Vibers, Fruitleather Rotterdam
en Brix. De expositie is met BlueCity tot stand
gekomen.

media gedeeld. Deze video’s en posts hebben
behoorlijk goed bereik gehad, met name de
creaties van Black Country, New Road en Eefje
de Visser X Nick Verstand. In totaal hebben de
video’s en posts een bereik gehad van meer
dan 50.000 views, likes en shares. Dit gaat
om de gehele video’s YouTube en de posts met
fragmenten op onze pagina’s op Instagram,
Facebook en Twitter.
MOMO Fabrique heeft 300 bezoekers getrokken verspreid over 6 routes voor 50 deelnemers. Hiervan waren 241 kaartkopers en de
overige 59 gasten van MOMO (stakeholders en
andere relaties), de artiesten en de locatie- en
programmapartners. De routes waren hiermee
volledig uitverkocht.
In 2021 mochten alleen in oktober en november
concerten plaatsvinden en in die periode hebben wij gelukkig nog een aantal mooie concerten kunnen organiseren:
• St Solaire (uitverkocht met 2x 30 betalende
bezoekers)
• Kevin & the Animals in Annabel (uitverkocht
met 1.150 betalende bezoekers)
• De Jeugd Van Tegenwoordig in Annabel
(uitverkocht met 1.050 betalende bezoekers)
• Brad Mehldau in de Doelen - Grote zaal (681
betalende bezoekers)
• Jungle By Night in de Maassilo (uitverkoch
met 800 betalende bezoekers)
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Concerten die voor 2021 gepland waren maar
(opnieuw) niet plaats konden vinden zijn Spinvis, Joep Beving, Meetsysteem, Venice, Heather
Nova, Michael Franti & Spearhead, Maarten
Heijmans, Marc Broussard, Rhye en De Likt.
Alleen de laatste twee zijn volledig gecanceld,
de overige shows zijn doorgeschoven naar
2022 en inmiddels al naar 2023. Reeds
verkochte tickets blijven geldig voor deze nieuwe data, kaartkopers worden hier bij verplaatsing direct over geïnformeerd met e-mail.
Uiteraard krijgen zij ook de mogelijkheid
om hun geld terug te vragen.
Onderzoek
Er is dit jaar geen publieksonderzoek afgenomen. Wel toont de rapportage van ticketingpartner Ticketmaster de woonplaats van de
kaartkopers. Voor alle activiteiten van Motel
Mozaïque die in 2021 konden plaatsvinden
zijn dit de meest voorkomende woonplaatsen
van de kopers:
•
•
•
•
•

Rotterdam 32%
Amsterdam 4%
Utrecht 3%
Den Haag 3%
Dordrecht 3%

Naast dat het grootste deel van de bezoekers
uit Rotterdam en omstreken komt, trok Motel Mozaïque met de verschillende activiteiten mensen
20

uit het hele land. Want naast bovengenoemde
steden kwamen bezoekers bijvoorbeeld ook uit
Delft, Leiden, Tilburg, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Arnhem en Groningen. Ook veel Vlamingen uit voornamelijk Antwerpen en Gent weten
de weg naar Motel Mozaïque te vinden. Daarnaast trok vooral MOMO Create & Perform
ook internationale kijkers; onder meer vanuit
Taiwan, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Canada werd er meegekeken.
Via YouTube hebben we van video’s die aanzienlijk bereik hebben, en die door onszelf zijn
geplaatst, ook enkele demografische gegevens
kunnen verzamelen. Het betrof hier bijvoorbeeld
de kijkers van de Create & Perform video van
Black Country, New Road. Van hen weten we
dat 93% tussen de 18 en 34 jaar is, 25% komt
uit de Verenigde Staten en 23% uit het Verenigd
Koninkrijk. Daarna volgen Australië, Canada en
Frankrijk, een internationaal succes.
Begin 2022 worden de gegevens van MOMO
Create & Perform, MOMO Fabrique en MOMO
Concerts meegenomen in het jaarlijkse onderzoek van Rotterdam Festivals, zij voeren publieksanalyses uit op basis van het vernieuwde
Culturele Doelgroepenmodel.
PROMOTIE
Voor de promotie van zowel MOMO Create &
Perform als MOMO Fabrique hebben we een
uitgebreide crossmediale campagne opgezet
met een eigen huisstijl gemaakt door de jonge
designers van Studio Nul, aansluitend op de
overkoepelende huisstijl van Motel Mozaïque.
De offline uitingen vonden in Rotterdam plaats,

“Motel Mozaique: de eindelozezoektocht naar het unieke” - 3voor12

5. Organisatie
2021 was voor het team van Motel Mozaïque
een pittig jaar. Door weinig perspectief op en
mogelijkheden voor het mogen organiseren
van concerten en festivals, werd er veel beroep
gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van het
team. Ook hadden we te maken met twee bestuurswijzigingen en een wisseling van de Zakelijk Directeur.. Met alle energie werd blijvend
gezocht naar mogelijkheden, naar alles wat wél
kan, maar dit kostte veel energie. Ons team wil
nu eenmaal volle zalen zien, contact hebben
met artiesten en publiek, werken naar piekmomenten en plannen realiseren. Dat was dit jaar
niet gemakkelijk.
Ondanks de tegenslagen die in 2021 voorbij
kwamen, kijkt de organisatie positief terug op
2021. Het vertrouwen in elkaar en in de toekomst is sterk, de loyaliteit binnen het team is
groot en de creatieve ideeën blijven komen.
Door de verschillende projecten die wél doorgang hebben kunnen vinden, is de energie
weer aangewakkert. Dit geeft veel vertrouwen
voor de toekomst.

Ook hebben er in 2021 wat herstelwerkzaamheden plaats kunnen vinden voor de organisatie. Zo is er binnen de marketing een interne
screening geweest over de mogelijkheden voor
datagedreven communicatie, is het AVG beleid
door een externe adviseur doorgelicht en
aangescherpt, is er een uitgebreide screening
gedaan aangaande verzekeringen en is er een
vertrouwenspersoon aangesteld.
TEAM
De stichting bestaat uit een kernteam van zes
personen, die jaarrond werkzaam zijn: de
artistiek en zakelijk directeuren (Harry Hamelink
en Margriet Colenbrander), hoofd productie
(Carly Rutten), hoofd marketing PR en communicatie (Derrick Smittenaar), programmeur Create
(Enoma Amayo) en de coördinator duurzaamheid (Tom Tomasowa). Dit kernteam wordt
aangevuld met freelancers en vrijwilligers die
extra worden ingezet, naarmate de concerten,
MOMO Festival of MOMO Fabrique georganiseerd worden. Voor het festival is een vast
programmateam actief. Dit zijn Bas Jansen (o.a.
MOJO & Into The Great Wide Open), Stephan
Maaskant (o.a. Left of the Dial, Rotown) en
Guido van Dieren (BIRD) voor muziek, Katinka
Enkhuizen en Dave Schwab (beide Theater
Rotterdam) voor performance en Lara Arnoldus
voor het gidsenprogramma. Het programmeren
gebeurt in nauwe samenspraak met de artistiek
directeur.

MOMO visitors - - Niek Hage

Kevin

• Ibrahim Maalouf in de Doelen - Grote zaal
(uitverkocht met 2.098 betalende bezoekers)
• Fabrizio Paterlini in de Doelen - Willem
Burgerzaal (376 betalende bezoekers)

de talloze online uitingen op de eigen kanalen
van MOMO én de kanalen van de artiesten en
partners. Hiernaast hebben wij online advertenties uitgezet op o.a. Instagram en Facebook.
De offline uitingen betroffen onder andere
gigantische posters op peperbussen en op A0
formaat in officiële posterframes. Daarnaast
hebben we veel PR gevoerd, zowel op de
muziekgebied als bij mediakanalen gericht op
duurzaamheid, omdat MOMO Fabrique het
eerste plasticvrije popfestival van Nederland is.
Vooral op muziekgebied kregen we mooie aandacht van 3voor12 en The Daily Indie voor de
speciale projecten van Eefje de Visser en Nick
Verstand, en Lisette Ma Neza. De transitie van
Bear Valour’s Eli Oscar Awad kreeg aandacht
in het Radio 1 journaal en later nog eens uitgebreid in De Correspondent.
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De Stichting onderschrijft de Fair Practice Code,
Code Diversiteit & Inclusie en de Cultural Governance Code. Voor een uitgebreide reflectie op
deze codes verwijzen wij naar het bestuursverslag.
SAMENWERKINGEN
Stichting Motel Mozaïque is een samenwerkingsorganisatie bij uitstek, met vele tientallen
organisaties als partner. Zo wordt de programmering verzorgd door een team van programmeurs afkomstig uit betrokken partners, zoals
poppodium Rotown en jazzpodium BIRD. Ieder
met zijn eigen specifieke kennis van zaken.
Verder hebben we met vrijwel alle betrokken
locaties ook een intensieve samenwerking,
waaronder met WORM en Theater Rotterdam.
In 2021 werkten we samen met tal van partijen
op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Podia en filmhuizen - KINO, Rotown, BIRD,
Theater Rotterdam, WORM, Arminiuskerk,
MONO, Keilecafé, Poolcafé, Schiecentrale,
BITTER Internationaal - Ancienne Belgique (BE),
Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond (BE),
LUCfest (Taiwan), Oester (BE) Onderwijs - Willem de Kooning Academie, Grafisch Lyceum
Rotterdam, Codarts Academy Kunst & cultuur
- Oerol, O. Festival, AVL Mundo, Tent, Museum Boijmans Van Beuningen, De Huidenclub,
Paradiso Melkweg Productiehuis, Parfum de
BoemBoem, CJP, Dammes Kieft, Pastrami Film
& co, Online Video Producties, Studio Nul,
Vixy streaming, TR Productiehuis, Parqiet, Het
Nieuwe Instituut Media 3voor12, NRC, 3FM,
Operator, KINK, The Daily Indie, OPEN Rotterdam, Uitagenda, IAmExpat, Festivalinfo, Subbacultcha Duurzaamheid - Kongsi, LabVlieland,
Green Events, Festival Welcome to the Village,
Oase, BlueCity, BlueCityLAB, Rotterdams WeerWoord, Gydo van der Wal, de Voedseltuin,
Rotterdams Milieucentrum, Kukka Design, Studio
Ilfa Siebenhaar, Studio Lisa Jongemans, Vibers,
Fruitleather Rotterdam, Brix Sociaal - Voedseltu-
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in Rotterdam, Talentfabriek010, Stichting Mano
Overig Ticketmaster, MOJO, Musickness.

6. financien

EXPLOITATIERESULTAAT
Stichting Motel Mozaïque sluit het jaar af met
een positief resultaat. Met dit resultaat zal de
beoogde 2% van de totale exploitatie worden
toegevoegd aan het eigen vermogen (weerstandsvermogen). Met het resterende bedrag
zal de bestemmingsreserve programma worden
aangevuld. Hiermee kunnen we ook in de
nabije toekomst makers opdrachten en werk
bijdragen blijven verstrekken. De opgebouwde
reserves zullen merendeel worden ingezet wanneer er weer fysiek evenementen georganiseerd
kunnen worden. Met de wisselende omstandigheden, is ook de begroting veelvuldig
gewijzigd. Voornamelijk betalingen aan makers
en ZZP-ers zijn zo goed mogelijk conform
begroting doorgevoerd.
De financiële administratie werd ook in 2021
uitgevoerd door Force Finance, een collectief
van onafhankelijke boekhouders gespecialiseerd in de creatieve sector.
LIQUIDITEIT
In het voorjaar van 2021 zijn alle kaartkopers
van 2019 allemaal terugbetaald. Zodra bekend
werd dat de editie van 2021 geen doorgang
kon vinden is besloten niet langer de gelden
van kaartkopers te behouden en te verplaatsen.
Alle kaartkopers zijn gerestitueerd, en daarmee
zijn die kortlopende schulden komen te vervallen.
De liquiditeit van de stichting is het beste uit
te drukken in de current ratio, idealiter is deze
rond de 1,5. Voor 2021 staat deze op 2,5
waarmee we ruimschoots aan de norm voldoen,
maar dit feitelijk te hoog is. Een goede verklaring hiervoor zijn de bedragen die zijn vastgelegd binnen de bestemmingsreserves welke de
komende twee jaren ingezet gaan worden voor
het organiseren van activiteiten en het bevorderen van talent.

De Jeugd van Tegenwoordig - Niek Hage

Zoals de Cultural Governance Code voorschrijft, bekleden alle bestuursleden hun functie
onbezoldigd. Beide directieleden ontvangen
een bezoldiging die overeenkomstig is met de
CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. De
bezoldiging van de directie komt niet boven het
WNT-bezoldigingsmaximum uit.
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7. bijlagen
BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES BESTUUR EN DIRECTIE
BESTUUR

BIJLAGE 1: TEAM
Directie
Harry Hamelink (artistiek)
Kelly Leeuwis
(zakelijk tot 1 september 2021)
Margriet Colenbrander
(zakelijk vanaf 1 oktober 2021)
Bestuur
Irma Benliyan (voorzitter)
Dick Molenaar (penningmeester,
tot 1 oktober 2021)
Bjorn Schippers (penningmeester,
vanaf 1 oktober 2021)
Bente Spigt (secretaris)
Henri van Faassen
Stephanie Afrifa
Emma Lecius (tot 1 april 2021)
Programma
Bas Jansen
Stephan Maaskant
Guido van Dieren
Katinka Enkhuizen

Dave Schwab
Lara Arnoldus
Enoma Amayo (voormalig young talent)
Tom Tomasowa (voormalig young talent)
Kelly Leeuwis
Productie
Carly Rutten
Dennis Koster
Dave Koolen
Katrien Karimoen
Silvia Biemans
Marketing & Communicatie
Derrick Smittenaar
Emiel Haring
Eline Luijsterburg
Jelena Barisic
Financiën & Zakelijk
Dennis van Gool
Krijn Versprille
Annabel Draaijers

Irma Benliyan 		
				

Voorzitter
Hoofd marketing en communicatie Kunstmuseum Den Haag

Dick Molenaar		
Penningmeester tot 1 oktober 2021
				Belastingadviseur All Arts
Bjorn Schipper		
Penningmeester vanaf 1 oktober 2021
				Advocaat Schipper Legal
				
Raad van Toezicht Stichting N8BM A’DAM (nachtburgemeester);
				
Bestuurslid Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF);
				Bestuurslid Stichting Hotmamahot
Bente Spigt			
Secretaris
				Relatiemanager Het Nieuwe Instituut
				Eigenaar TEGGEL
Henri van Faassen		

Directeur programmadirectie Covid19 ministerie VWS.

Stephanie Afrifa		
ZZP Programmamaker en editor
				
Adviseur Raad voor Cultuur BIS 2021-2024 - Debat en Reflectie
				Monitoringscommissie BIS 2021-2024 				Debat en Reflectie
Emma Lecius			

Algemeen lid tot 1 april 2021

DIRECTIE
Harry Hamelink		
				

Artistiek directeur
Directeur stichting Parfum de Boem Boem

Kelly Leeuwis			
Zakelijk directeur tot 1 september 2021
				Directeur Stichting Kongsi
Margriet Colenbrander
Zakelijk directeur vanaf 1 oktober 2021
				
ZZP werkzaam binnen de Culturele Sector
				Adviseur Fonds Podiumkunsten
				Penningmeester Stichting Studio Figur
				Bestuurslid Stichting Freaky Dancing
				
Bestuurslid Stichting Het Nieuwe Stadsterras
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