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INLEIDING

Dit jaarverslag is een weergave van de ontwikkelingen en resultaten van OCCII in 2020 en is tot

stand gekomen in een samenwerking van coördinatoren en bestuursleden van OCCII.

Na een voortvarend begin van 2020 zijn net als bij alle andere cultuurinstellingen onze

activiteiten in het voorjaar bijna helemaal tot stilstand gekomen. Na de lockdown-pauze hebben

we binnen de mogelijkheden die er waren toch nog voor de duur van een halfjaar kleinschalige

activiteiten kunnen organiseren. Daarover verderop in dit verslag meer.

Voor de hele OCCII-crew is het moeilijk geweest om bij elke nieuwe aanpassing en verlenging

van de lockdown-maatregelen en voor de sector geldende protocollen de motivatie te behouden

en positief te blijven. Maar aan het einde van 2020 staan we er nog steeds en is de verwachting

dat we in 2021 de draad langzaam weer kunnen gaan oppakken.

De vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden van OCCII zijn er klaar voor om, zodra het weer

kan, open én los te gaan!

Voor eventuele vragen over inhoud en/of een nadere toelichting zijn we vanzelfsprekend

beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Edwin de Jong

Voorzitter OCCII/Stichting In It
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OCCII - 2020 - Wat gebeurde er nou eigenlijk?

Tweeduizendtwintig begon voor OCCII met een nieuwjaarsborrel, een Poetry Bar en een bak

vol vrije improvisatie. Wat volgde waren twee maanden lang Roots Reggae, Latin Folk, Indie

Rock, Lofi Soundart, Underground Hiphop, Garage Punk, Free Jazz, Friese No wave, Franse

Woestijnrock, Japanse Shoegaze, Duitse Stemkunst, Manchester Samba, Breakcore Polonaise,

Nieuwe kraakgeluiden, Freak Improv, een benefiet voor Griekse politieke gevangenen en een

my-first-sampler workshop.

Mensen stonden zij aan zij, dansten, blèrden en spuugden over en door elkaar heen; deelden

flesjes, schudden handen, omhelsden elkaar, duwden elkaar vooruit, naar de boxen of richting

de bar. Ze schreeuwden om meer muziek, om meer drinken, klommen het podium op en

speelden, zongen, dansten nog meer. Ze verkochten bier, scheurden kaartjes, sjouwden met

instrumenten en versterkers, kookten eten, aten samen, openden deuren, maakten wc’s vies,

maakten wc’s schoon, rolden kabels, schoven faders, prikten microfoons, verkochten platen,

veegden vloeren, sopten bar, tafels en aanrecht, telden geld en rekenden af. Mensen reden,

fietsen en liepen af en aan, en dat twee maanden lang.

En toen was het stil.

Maanden lang hoorden we enkel het getik op een keyboard, het geschuif met data en het

geplons van geplande avonden, nachten. In welke pot past zoveel ingehouden passie,

afgesneden woorden, opgekropt geluid? Achter welke plank plak je al die behoefte aan contact,

de hang naar de gemeenschap, de trek in podium en bar?

Toen er een routekaart op tafel kwam met nieuwe regels van afstand en omgang, greep OCCII

die met beide handen aan.

Op dertien juni was daar het eerste

concert voor twintig mensen publiek,

zittend op anderhalve meter afstand

van elkaar. Kaartjes en plaatsen

werden online gereserveerd. Er was

een protocol, er was de vraag naar je

gezondheid, er waren flessen met zeep

en schermen tegen de spuug. En dan
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drie voorstellingen op een dag. En dat werkte. Artiesten, publiek en medewerkers waren de

hemel te rijk. Een uur binnen. Hoeveel drink je dan? Eén bier, en die kocht je bij aankomst bij de

bar.

Met stip op één de categorie "Lokale artiesten", gevolgd door "Uit Nederland", maar toch wist

Sjoerd nog Portugese, Duitse, Belgische, Amerikaanse en Japanse artiesten het podium op te

toveren. Zo vulden we twintig dagen, tilden het verhaal over de zomer heen en maakten mooie

programma's tot diep in de herfst.

Een ander hoogtepunt was de album-release van de band HANG YOUTH. Zij traden in de

zomer 5 keer op en speelden hun album ‘BOEL AAN DE HAND’ (16 nummers in 11 minuten!)

integraal voor een vijftal bezoekers dat in een afgebakend vlak stond. Het was een 3D

experience, waarbij iedereen via de “giftshop” de locatie weer moest verlaten. De band verpakte

de tijdsgeest van een politiek activistische Generatie Z met titels als “Twee Kamers en niet 1

goed idee” en “TOZO 4 IEDEREEN” in een krachtig album.

Obscuristen uit heel Amsterdam en omstreken

konden hun lol niet op. Veel bands doneerden

alle opbrengsten doodleuk direct aan de OCCII.

En de OCCII zelf bracht in samenwerking met

vier van deze punk bands een knetterende 7”

vinyl single uit. Do It Together in optima forma

dwars door de pandemie heen. Vijf maanden

later kwamen Oust en Slow Worries met een

goede dosis punk en indie rock sonisch het

behang vervangen.

Tussendoor waren de FORBIDDEN

WIZARDS  en FUCKIN’ PISSED

nog langs geweest. Wederom

werden twee maal twintig mensen
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getrakteerd op de wederopstanding en heruitvinding van een ultra frisse versie van Hardcore

Punk a la LageLanden 2021. En hoe vers wil je het hebben? Beide live shows die dag werden

direct op een vinyl dubplate gesneden, ter plekke, in de OCCII, en verloot. Eén per show, vanaf

de snijtafel boven in de keuken. Een obscurist per keer die zich in de zevende punkhemel

waande. Ook dat gebeurde er allemaal.

En daarnaast vertoonde OCCII films van Underground Cinema en was er live radio van Radio

Patapoe. We hebben een pracht documentaire uitgezonden; de online premiere van: 'EERLIJK

ZULLEN WE ALLEN SPELEN' (MINJA ŠAROVIĆ, 2017, NL/EN) OCCII hield ook infoavonden

over de rellen in Ferguson, Missouri (2014) en over politieke gevangenen tijdens Franco's

dictatuur in Spanje. Er werd een mooie fototentoonstelling gehouden in OCCII in samenhang

met het uitbrengen van een OCCII verjaardagskalender. De foto's waren allemaal in OCCII

genomen en werden gratis door de fotografen ter beschikking gesteld. En er vond een prachtige

boekpresentatie plaats in samenwerking met Boekwinkel Het Fort van Sjakoo, van B.

CARROT’s graphic novel ‘ALLE DAGEN UI’.
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Tussendoor werden er ook nog videoclips opgenomen, OCCII had haar eigen nieuwe

abnormaal goed op de rails, er was nergens iets mis gegaan en van een besmettingshaard,

-bron of -kluwen was al helemaal geen sprake. Toch moesten de deuren begin november weer

tijdelijk dicht. Vanaf eind december volledig. Helaas.

Wat konden we nog doen? Iets wat we tot op het laatste moment hadden uitgesteld maar waar

we nu toch een begin mee moesten maken: de livestream. Leunend tegen het einde van een

bizar jaar toverden we OCCII om tot een ware OCCII-TV Live Stream Studio. Vanuit de scene

stelden we een goed team samen en ter eer en glorie van Gerard Reve's De Avonden speelde

de band The Avonden op 22 december een gloedvol optreden vol ingehouden spanning,

onderdrukte irritatie, cynisme, desillusie en schuldgevoel. En zo eindigde 2020, net als voor

Reve's Frits van Egter en vele anderen, voor OCCII in afzondering, sociaal isolement en

eenzaamheid. Angst en verveling lagen op de loer maar de mogelijkheid om een eigenzinnig

OCCII-TV programma te maken bood toch nog net genoeg houvast om verder te gaan. En zo

geschiedde. Oneindig in alle richtingen - OCCII gaat door.
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Impact van de gerealiseerde evenementen

Zoals valt te lezen hebben wij ondanks de pandemie niet stilgezeten in 2020. Vanaf midden

maart is er door de reisbeperking bijna geen internationale programmering mogelijk geweest, en

hebben wij vooral ingezet op het tonen van de lokale pareltjes. Waaronder veel bands en

artiesten die normaliter óók in het international circuit zouden spelen, en nu noodgedwongen

‘thuis’ shows gaven.

Daarnaast gaf het ook ruimte aan experiment en lag de drempel voor het organiseren van

evenementen lager. Doordat de druk ontbrak om een volle zaal te trekken, merkte we dat

vrijwilligers eerder met ideeën aankwamen en hiervoor konden proeven aan het 'Do It Yourself'

opzetten van een evenement. Goed voorbeeld hiervan waren de shows door PRETTY/UGLY

die met hun netwerk binnen de Queer en Nederlandse underground de crème de la crème

vanuit de oefenruimtes op ons podium zette in de zomer van 2020.

Al met al zorgde juist de beperkingen voor een experimenteel, creatief en divers programma

voor een publiek dat hier naar op zoek was en bij ons weer even op adem kon komen.

Ons publiek

Wij hadden ingeschat dat onze vaste bezoekers het een gek idee zou vinden om op een stoel te

zitten voor een concert. Blij verrast waren we dat telkens achteraf bleek dat iedereen het best

leuk vond! Een 3voor12 recensie van de album-release show van jonge garageband JAN

MODAAL heeft het zelfs over "het leed dat het verplicht op je reet zitten heet"1. We zijn enorm

vaak bedankt voor de bijzondere ervaring en het even loskomen uit de dagelijks realiteit. Kunst

en cultuur zijn van groot belang voor ziel!

"Het idee heeft iets verstikkends, maar gelukkig zorgt het onverschrokken karakter van de OCCII
en haar vrijwilligers ervoor dat het allemaal lang niet zo stijfjes is als het elders wellicht zou
kunnen zijn. De gezelligheid heerst volop en de sfeer verraadt dat de laatste set minstens zo
goed wordt als de twee voorgaande. [...] Naast intiem is de OCCII ook zelden zo schoon
geweest. Het is moeilijk te zeggen of het de sfeer of de desinfectie alcohol is die de ruimte en
mensen doet glimmen. Misschien ben ik er gewoon veel te lang niet niet geweest. Eén ding is
zeker, iedereen die er vandaag bij was heeft weer kunnen beseffen wat de kracht is van
livemuziek, en leeft daardoor weer een stukje meer"2

2 https://3voor12.vpro.nl/lokaal/noord-holland/artikelen/overzicht/Hatsjoe-/Hatsjoe---2.html

1

https://3voor12.vpro.nl/lokaal/noord-holland/artikelen/overzicht/2020-artikelen/Jan-Modaal-EP-release---R
ock-n-Rolodex.html
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Van een bezoeker KtH kregen wij terug via Social Media: “Na bijna zes maanden en een

heleboel wandelingen een flink aantal Amsterdamse vrienden terugzien bij de concertserie van

The Avonden voelde bevrijdend en enigszins surrealistisch. Gelukkig zijn de opnames van de

show op tape verschenen, anders had ik het niet geloofd".

Van ons publiek hebben wij ontzettend veel steun gekregen dit jaar. Er kwamen donaties

binnen, men kocht onze merchandise, doneerde kunst, en er waren zelfs bands als PAUPER

die t-shirts verkochten met de opbrengst voor OCCII.

Over het algemeen heeft elk programma dat wij organiseren zo z’n eigen publiek. Omdat we

andere dingen hebben gedaan dit jaar, zoals filmvertoningen, kwamen daar mensen op af die

niet eerder bij OCCII binnen waren geweest. We hebben in 2020 geen publieksonderzoek

gedaan, wat wel op onze planning stond. We waren van mening dat dit hiervoor niet de juiste

tijd was. Wel hebben we in plaats daarvan onderzoek laten doen naar de Gendergelijkheid van

ons programma en onze organisatie. Daarover later in het bestuursverslag meer.

Eigen buurt en community

In het bijzondere jaar 2020 heeft OCCII geprobeerd zoveel mogelijk de lokale bands, artiesten,

collectieven en communities te ondersteunen. Meer dan ooit hebben we een plek kunnen zijn

voor de lokale underground. Vóór de eerste lockdown waren er o.a. avonden vol met lokale

jonge dichters, beginnende garagebands, Rietveldstudenten, benefietfeesten voor o.a. Griekse

politieke gevangenen en vluchtelingen, samenwerkingen met o.a. muziekschool PACT+ en een

nagenoeg uitverkocht internationaal concert samen met programmeercollectief Haperende

Mens. Zo konden de buurt en de stad weer kennismaken met allerlei nieuwe, spannende kunst

en muziek.

Een artistiek zeer interessant internationaal programma moest tijdens de eerste lockdown en

daarna helaas afgelast worden. Zodra het weer kon, is het podium gegeven aan voornamelijk

lokale artiesten, die hier erg blij mee waren. De online activiteiten zijn uitgebreid, met distro’s,

cassette labels et cetera, soms in combinatie met fysieke activiteiten voor de buurt, zoals een

foto expositie. Ook hebben we een aantal releases (waaronder een 7” DIY COMPILATIE) en

een verjaardagskalender, met daarop foto’s van concerten en gedrukt door Riso drukkerij

Kaboem, verkocht via onze webshop. Kaboem is al sinds jaar en dag onze drukker voor concert

posters en programmaboekjes maar zat net als ons zonder programma om te drukken. Door
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deze actie konden wij hen steunen en de pandemie te overleven, en zorgen dat  wij straks ook

weer bij hen terecht kunnen.

Omdat onze vitrine leeg stond, hebben wij kunstenaars en vrijwilligers gevraagd hier een

creatieve invulling aan te geven. Eerste maanden was dit de slogan “Relax! Nothing is under

control” door Rogier Smal. Waarna de raamexpositie werd overgenomen door iets wat minder

betrekking had op Covid en plaatste Maia Matches een van haar Frankenstein creaties, en hing

Gees Voorhees een doek op vol met filmsterren en popidolen uit de jaren ‘80 en ‘90.

Podiumkunsten en netwerk

Het podium is geboden aan allerlei activiteiten die op andere locaties niet terecht konden,

lezingen vanuit boekhandel Fort van Sjakoo en vergaderingen van collectieven uit de buurt.

Veel kleinschalige culturele plekken zijn tijdens de pandemie voor het grootste gedeelte

gesloten gebleven voor publiek. Omdat de bewoners of gebruikers van die plekken dit uit

veiligheidsoverwegingen niet aandurfden, of omdat ze simpelweg te klein waren om een publiek

programma uit te voeren op anderhalve meter, of omdat het voor hen financieel een grotere

aanslag was om open te blijven dan dicht. OCCII heeft dus plek geboden aan collectieven en

programma’s die elders geen doorgang konden vinden. Ook nam de band SLOW WORRIES
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een videoclip op in onze keuken annex kantoorruimte annex backstage, als ode aan de plek en

aan wat die voor hen betekent.

Tevens hebben we filmprogrammeur Jeffrey Babcock aangeboden om bij ons films te screenen,

films met een connectie tot (underground) muziek. Met de lockdown die inging in december is

een begin gemaakt met livestream concerten, waardoor iedereen in de stad en daarbuiten toch

live kan meekijken en –luisteren naar de lokale artiesten en bands die live konden blijven

spelen. OCCII heeft zodoende haar best gedaan om tijdens een bijzonder moeilijk jaar het zo

belangrijke netwerk van bands, artiesten, publiek en technici een podium te blijven bieden.

Met het Vondelbunkercollectief hebben we een gezamenlijke cursus Geluidstechniek

opgezet, waarbij tussen beide locaties een uitwisseling plaatsvond en zo ook voor beide

plekken een groter team aan potentiële geluidstechnici beschikbaar was. Hier kregen wij

goede respons op van vrijwilligers: “geluidstechniek cursus! heel tof om een grote groep

vrijwilligers zo gemotiveerd aan de slag te zien hiermee, de twee jongens van de

vondelbunker die de cursus gaven waren ook echt top, zelfs ik als digibeet snapte een

paar dingen”

OCCII is ook radio gaan maken! Tijdens de eerste lockdown zijn we wekelijks podcasts gaan

uitzenden via open source techniek, te beluisteren via o.a. Radio Patapoe. De uitzendingen

blijven twee maanden online staan om terug te luisteren, zo zijn we dus ook hoorbaar gebleven

voor iedereen (wereldwijd) tijdens de sluiting.

Maatschappelijke impact

Tijdens de Corona crisis hebben we in Amsterdam kunnen ervaren hoe afhankelijk de

binnenstad is geworden van massatoerisme, hoe de hoge huurprijzen en internationale

economische afhankelijkheden ons onder druk zetten. Juist de lokaal gewortelde en

zelfgeorganiseerde plekken zijn dan belangrijk. OCCII heeft daarin haar verantwoordelijkheid

genomen, niet alleen door het lokale (economisch-culturele) netwerk van publiek en artiesten,

technici et cetera zoveel mogelijk een podium te blijven bieden, maar ook door zich nog meer te

verbinden met de autonome netwerken in de stad en het stedelijk beleid.

OCCII is actief in Amsterdam Alternative, het initiatief van meerdere zelfgeorganiseerde podia in

de stad, dat behalve in haar krant ook steeds meer stedelijke maatschappijkritische artikelen op

haar website plaatst. Ook vanuit de Culturele Stelling van Amsterdam heeft OCCII actief
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geholpen aan de totstandkoming van het nieuwe Vrije Ruimte beleid van de gemeente

Amsterdam en werkte ze samen met de ADM-gemeenschap op de slibvelden in Noord aan hun

culturele doorstart. Het Bajesdorp Collectief presenteerde in OCCII hun vrijkoopplan voor de

ontwikkeling van hun bijzondere permanente en autonome broed- en vrijplaats.

OCCII heeft het podium geboden aan benefieten voor politieke gevangen, vluchtelingen,

hackerscollectieven en heeft ze de Black Lives Matter beweging zichtbaar aan onze opvallende

gevel gesteund. Bijzonder was ook de samen met boekhandel Fort van Sjakoo opgezette serie

rondom Black Lives Matters issues, zoals de presentatie van het boek van Pepijn Brandon over

de geschiedenis van de slavernij in Amsterdam, hoewel de boekpresentatie zelf helaas

vanwege Corona op het laatste moment verplaatst moest worden naar een datum in de

toekomst. Samen met Push Buttons werd een workshop-reeks audiotechniek en electro muziek

opgezet speciaal voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de muziekwereld (queer,

vrouwen, BIPOC, transpersonen) en samen met Sex Matters een workshop over ‘Safer

Clubbing’ (uitgesteld wegens Corona, digitaal doorgang gevonden in januari 2021).

Geografische spreiding

Alle evenementen hebben dit jaar op locatie bij OCCII plaatsgevonden, in Amsterdam Zuid. Wij

hebben daarnaast online radio uitzendingen gemaakt tijdens de eerste lockdown. Daarnaast

hebben we eind december toen de tweede lockdown werd ingesteld een livestream verzorgd

die overal op de wereld (terug) te zien was.
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Belangrijke stakeholders van OCCII

OCCII is onderdeel van De Binnenpret: samen met verschillende andere initiatieven zoals een

weggeefwinkel, volkskeuken, anarchistische bibliotheek en ateliers van creatievelingen vormen

wij een vereniging. De afzonderlijke onderdelen weten elkaar te vinden voor samenwerkingen

en wanneer er hulp nodig is. Er is een grote solidariteit.

OCCII en De Binnenpret maken deel uit van de Culturele Stelling van Amsterdam, een

netwerk van broed- en vrijplaatsen in Amsterdam en de regio.

OCCII maakt deel uit van Amsterdam Alternative, een netwerk van alternatieve podia met

diverse activiteiten ('AA Talks') en een eigen krant die elke twee maanden online evenals

geprint wordt verspreid.

OCCII heeft elke woensdag een kinderprogramma, Kinderpret, en via deze weg hebben

we veel contacten met scholen uit de wijk en met het welzijnswerk (Combiwel) binnen

stadsdeel Zuid.

OCCII werkt samen met verschillende organisaties, podia en instellingen in de buurt en

elders binnen de stad, zoals Vondelbunker, Butchers Tears, Radio Patapoe, OT301, Zaal

100, De Ruimte, en daarbuiten, zoals bijvoorbeeld WORM in Rotterdam en Les Ateliers

Claus in Brussel.

OCCII ging in 2020 nieuwe samenwerkingen aan met stichting Sex Matters, en met het

Push Buttons collectief dat zich richt op kennisverspreiding van elektronica muziek binnen

de queer en minderheids community. Organiseerde een (uitgestelde) reeks info talks en

lezingen met Fort van Sjakoo, en nodigde de underground filmprogrammeur van

Amsterdam, Jeffrey Babcock, uit voor een reeks vertoningen.

OCCII is aangemerkt als Kernpodium binnen het Nederlands Fonds Podiumkunsten.

OCCII volgde in 2020 het VNPF Covid-19 protocol dat een poppodium diende te

hanteren.
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RISICO ANALYSE KOMENDE JAREN

Risico omschrijving Impact Kans Actie

Strategisch

Geen bezoekers vanwege Covid-19
maatregelen voor podia.
Bezoekersaantallen en activiteiten-
aantallen wijken sterk af van
prognose.

Groot Hoog
Acceptatie van risico en bijstellen
prognose.

Focussen op online streaming
evenementen. Gericht publiceren.

Afnemen van naamsbekendheid
OCCII onder (jonge) bands en
publiek omdat de programmering
niet aansluit op hun behoefte en in
vergetelheid raken van DIY
subcultuur.

Groot Medium Bewuster programmeren en
contact onderhouden in het
netwerk van startende bands.
Meer richten op een social media
strategie om jongeren binnen te
halen. Meer uitdragen wat DIY is.

Inbraak of brand waardoor
continuïteit van OCCII in gevaar
komt

Groot Klein Adequate
verzekeringen,controles en
oefeningen uitvoeren. Opbouw
van een financiële reserve.

Governance

Gebrek aan heldere interne
taakverdeling en verwachtingen.

Weinig Groot Opstellen van bestuurs- en
coördinatoren-reglement
waarbinnen dit afgesproken
wordt. Eventueel opstellen
richtlijn voor zittingstermijn
bestuursleden.
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Kerngroep van vaste vrijwilligers die
afneemt, en minder aanwas van
nieuwe vrijwilligers die zich op een
hoog niveau kunnen inzetten voor de
OCCII. Uitputten van het kleine team
van medewerkers.

Groot Medium Betere communicatie naar
vrijwilligers toe, meer
evaluatiemomenten.
Onderscheppen van problemen
en deze samen oplossen in
plaats van dat een vrijwilliger weg
blijft. Volgen van trainingen door
coördinator. Onderzoek naar
vrijwilligers- tevredenheid en
motivaties.

Operationeel

Te weinig kennis van Social Media
en te weinig tijd om deze kanalen
voldoende actueel te houden door
huidige medewerkers.

Weinig Medium Nadenken over inhuren van
iemand die ervaring heeft en hier
actief mee aan de slag gaat.

Gebrek aan overleg door werkdruk
waardoor operationele problemen
kunnen ontstaan.

Groot Medium Opzetten van heldere en
bruikbare overlegstructuur die
ook aantoonbaar gebruikt wordt.
Bestuur dat alerter is op
problemen die spelen op de
werkvloer.

Financieel

Wegvallen subsidiebronnen,
waardoor financiële tekorten
ontstaan in begroting en uitvoering,
primair voor het personeel.

Zeer
Groot

Medium Opstellen actieplan omtrent welke
personele acties genomen
kunnen worden en hoe deze uit te
voeren, door bestuur. Meerdere
subsidiebronnen aanvragen
waardoor kans verspreid.

Mislopen van inkomsten en
bezoekers omdat wij geen PIN optie
aanbieden, en veel PIN automaten
op straat verwijderd zijn.

Groot Groot Aanschaffen PIN automaat die
snel, robuust en handig in gebruik
is voor de diverse vrijwilligers die
het apparaat moeten gaan
hanteren.
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FINANCIËLE POSITIE OCCII

De invloed van de pandemie is voor OCCII ook uit financieel oogpunt aanzienlijk. In maart

vielen in één klap alle deur- en barrecettes weg.

In 2020 zijn de baten en lasten beiden met circa 30% gedaald ten opzicht van 2019. Waarbij de

verdeling tussen beheerslasten en activeitslaten een beetje is verschoven. In 2020 zijn 60% van

de lasten naar activiteiten gegaan, waar dit het jaar ervoor 68% was. Door de regeling van het

NFPK konden wij de artiesten die optraden toch een redelijke gage uitbetalen en zijn de

activiteitenlasten dus nog altijd hoger dan beheerslasten (huur, personeel, de kosten die ook

zonder publiek programma doorgaan).

Wij hebben gekozen voor het opnemen van een voorziening (als weerstandsreserve) van 7.063

euro. Dit moet dekking geven voor toekomstig zwaar weer of aanhoudende problemen wegens

de huidige crisis en het gelijkmatig stoppen van de specifieke steunmaatregelen.

Liquiditeit bij OCCII is een belangrijk aspect van ons financieel beheer op basis van het principe

dat we geen geld uitgeven dat niet beschikbaar is. De coronacrisis bracht enorme financiële

risico's met zich mee. We hadden een grote voorraad drank en sap die over datum raakte en

niet meer verkocht kon worden op het moment dat wij weer open konden. Reguliere inkomsten

vanuit recettes en baromzet zijn deels weggevallen waardoor zowel de liquiditeit als de

solvabiliteit sterk dalen waardoor het voortbestaan van OCCII in gevaar zou kunnen komen.

Mede door de toegewezen noodsteun via regelingen vanuit de overheid (NOW, TVL, TOGS) is

OCCII in staat gebleken de liquiditeit en solvabiliteit tot een gezond en continuïteit garanderend

niveau te brengen. De liquiditeitspositie van OCCII is hierdoor sterk verbeterd. Dit komt tot uiting

in een quick ratio van 1,5 voor 2020, ten opzichte van 1,1 voor 2019

De solvabiliteit is met 67,5% in 2020 ten opzichte van 57,8 % in 2019 significant toegenomen.

Dit is een positieve ontwikkeling in een lastig jaar. OCCII heeft ten alle tijden kunnen voldoen

aan betalen van loonbelasting en omzetbelastingen, er is geen schuld opgebouwd bij de fiscus.

De NOW-regeling voor de medewerkers is nog niet vastgesteld door het UWV. Wel is er door

boekhouder aan de hand van proefberekeningen een forse terugbetaling opgenomen in de

jaarcijfers. Onze liquide middelen zijn daartoe toereikend.
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Vanuit Gemeente Amsterdam afdeling Kunst en Cultuur hebben wij ook aanspraak gemaakt op

de eenmalige noodsteun aan instellingen die in zwaar weer verkeren, á 16.515 euro. Hiervan

hebben wij 11.725 euro direct ingezet voor coronamaatregelen (zie jaarrekening 2020). Dit

hebben wij uitgegeven aan het verbeteren van de bar- en backstageruimte voor 1.5m

samenleving, aanpassingen aan toiletten voor een betere handhygiëne. Maar ook akoestische

aanpassingen aan de zaal zodat ook kleine concerten goed tot hun recht komen. Daarnaast

hebben wij diverse uitgaven gedaan voor desinfectiemiddelen, mondneusmaskers, etcetera.

Ook zijn er veel aanpassingen aan de website geweest voor het kunnen verwerken van orders

via onze webshop, en de verkoop van online tickets.

Percentage eigen inkomsten
De verhouding eigen inkomsten versus publieke inkomsten is ten opzichte van de realisatie in

2019 en begroting flink afgenomen. In 2019 hadden wij nog 61% eigen inkomsten, in 2020 was

dit nog maar 24%.

Als we naar de begroting van 2020 kijken, zien we dat het totaal aan eigen inkomen en het

totaal aan publieke baten is gekanteld. Nu is driekwart (76%) publieksinkomsten, waar we

hadden begroot 76% van de inkomsten zelf te genereren.

We hebben veel steun gekregen van vaste bezoekers in de vorm van donaties, en we hebben

creatief ingezet op het creëren van speciale merchandise. De verkoop daarvan, alsmede

kaartverkoop en barinkomsten zorgen voor toch nog een aanzienlijk bedrag aan eigen

inkomsten.

Waar OCCII altijd vasthield aan

een mix waarin de eigen

inkomsten groter zijn dan

publieke inkomsten, was dat

voor 2020 niet realistisch. Het

afhankelijk zijn van overheden

en fondsen is geen gewenste

situatie, maar dankzij de

steunmaatregelen konden we

wel overeind blijven.
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Kwantitatief: evenementen & publiek

Wij hebben door de pandemie - logischerwijs - niet kunnen voldoen aan de prestatieafspraken

zoals gemaakt in 2017. Wel hebben wij in totaal 61 voor publiek toegankelijke evenementen

georganiseerd, en 1 live stream.

Voor 13 maart hadden we 30 evenementen. Tijdens de pandemie hebben we nogmaals 31
activiteiten weten te realiseren met een programma voor een zittend publiek, veelal waren dit

avonden die uit 2 tot 3 sessies bestonden. Als we afzonderlijke sessies en streaming meetellen,

dan komen we voor 2020 uit op een totaal van 81 evenementen.

Het totaal aantal bezoekers voor 2020 was 2.522.

Aantal
evenementen

Aantal
sessies

Aantal
bezoekers

Gemiddelde
aantal bez.
per sessie

Aantal
weergaven

Voor 13 maart 30 30 1.608 53

Na 13 maart 31 50 914 18

Streaming 1 1 n.v.t n.v.t ca. 1800
weergaven

Totaal 2020: 62 81 2.522

Per sessie verkochten we tussen de 15 tot 25 kaarten. Dit aantal was afhankelijk van de diverse

maatregelen en protocollen die op dat moment golden. Bijna alle sessies waren middels

verplicht reserveren al uitverkocht. Wij konden dus in de zes maanden dat wij open waren

slechts op ca 10% van de maximale zaalcapaciteit (250 bezoekers) draaien.

Het totaal aantal bezoekers dit jaar was 2.522. De ambitie was natuurlijk hoger. Wel zijn we blij

dat vrijwel alle evenementen in het halfjaar dat wij open konden tijdens de pandemie binnen no

time uitverkocht raakten. Er was erg veel animo, we hebben zelfs een wachtlijst ingesteld voor

mensen die konden komen als anderen wegens gezondheidsreden of anderszins toch niet naar

de voorstelling kwamen.
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Naast live muziek, hadden we ook een aantal info talks, filmvertoningen, en hebben we radio

uitzendingen gemaakt. Er zijn verschillende benefieten geweest, waarvan er één een expositie

was van foto's gemaakt bij concerten in de OCCII. Fotografen (amateur en professioneel) zijn

gevraagd hiervoor materiaal aan te leveren. De foto's zijn afgedrukt op fotopapier en hebben

drie dagen in de zaal gehangen waar men OCCII als 'doorstroomlocatie' kon bezoeken.

Opbrengst van de expositie kwam ten goede aan het voortbestaan van de OCCII.

De evenementen- en bezoekerscijfers van kwartaal 1 geven geen gemiddeld beeld weer. De

maanden januari en februari zijn altijd enorm lastige maanden om bezoekers te trekken. Er zijn

weinig bands op Europese tour in de wintermaanden. Vanaf maart begint het seizoen, met de

twee maanden voor en na de zomervakantie als absolute piekmomenten. Hadden wij een

normaal jaar kunnen draaien, met het programma dat klaar stond, dan konden we vermoedelijk

ruim voldaan aan de prestatieafspraken die voor dit jaar waren opgesteld.

Er was weinig mogelijk, maar we hebben toch een trots gevoel dat we nog wekelijks een kleine

groep bezoekers enorm blij hebben kunnen maken door een spannend live programma in

unieke setting aan te bieden.

Toelichting onderhoud en MOP

OCCII huurt haar ruimte in een monumentaal woonwerkgebouw, beheerd door Vereniging

de Binnenpret. De vereniging heeft het complex op haar beurt in erfpacht van de

gemeente Amsterdam, en is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer. De

huurders in het complex zijn allemaal leden van de vereniging en dus ook

medeverantwoordelijk voor het organiseren van het beheer en casco-onderhoud van het

complex. OCCII levert daarin ook haar aandeel, zowel door organisatorische input als het

uitvoeren van onderhoud in zelfwerkzaamheid door haar vrijwilligers. Alle onderdelen, dus

ook OCCII, zijn zelf verantwoordelijk voor inrichting en beheer van de eigen ruimtes.

Vereniging de Binnenpret heeft een MOP (meerjaren onderhoudsplan). Dit plan wordt

opgesteld en uitgevoerd door het bestuur en de leden van de vereniging. De eigen ruimte

van OCCII is sinds de verbouwing in 2015 weer in goede staat van onderhoud, al blijven

er altijd verbeteringen mogelijk en hebben we een wensenlijstje van projecten die we

kunnen oppakken. Met name gaat dit om isolatie van ramen op het kantoor en de

backstage.
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OCCII als organisatie

'Stichting In It' is de rechtspersoon die OCCII beheert. Ook onder dezelfde stichting valt

Kinderpret, het kinderprogramma dat van hetzelfde pand gebruikt maakt. Het bestuur

heeft een vijftal bestuursleden met veel affiniteit voor de plek. Samen met de drie

coördinatoren in loondienst en de vrijwilligers bepalen zij de strategische koers. De

ambitie is het bestuur qua aantal op minimaal 5 bestuurders te houden. Bestuursleden

krijgen geen vergoeding. Het bestuur vergaderde in 2020 meer dan in voorgaande jaren,

wegens de omstandigheden en complexiteit die de pandemie veroorzaakte voor ons als

podium.

Daarnaast is het onze ambitie om bestuursleden te hebben die ook andere

vrijwilligerstaken binnen OCCII uitvoeren, om zo een rechtstreekse connectie tussen

bestuur en vrijwilligers te behouden. Binnen het bestuur wil de organisatie zoveel mogelijk

verscheidenheid en expertises in haar midden hebben (professionele artiesten, ambtelijke

ervaring, kennis van podiumsector, affiniteit met diversiteit, et cetera).

Eind 2020 hebben wij besloten om een vacature voor nieuwe bestuursleden op te stellen,

om zo diversiteit en verjonging binnen het bestuur te brengen. Inmiddels zijn er begin

2021 twee nieuwe enthousiaste bestuursleden aangetreden.

Een verandering binnen de organisatie is het per 1 januari 2020 aantreden van een

nieuwe Zakelijk Coördinator (24u p/w) wat voor een frisse wind binnen het team zorgt. De

Zakelijk Coördinator voert het merendeel van de dagelijkse taken van het bestuur uit,

naast de administratieve taken van de organisatie, en verzorgt de coördinatie van de

vrijwilligers.

OCCII volgt de Code Cultural Governance en voldoet aan de gestelde criteria

Dit jaar hebben we als bestuur en organisatie door de luwte die het hebben van weinig

programma bood ook de tijd genomen om te reflecteren op onze takenpakketten en ons

functioneren. Waarmee er ook overzicht is waar er hiaten vallen, dit kan oorzaak zijn van

tijdgebrek of een slechte afbakening van verantwoordelijkheden. Dit zal resulteren in een

bestuurs- en coördinatoren-reglement.
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Werkgeverschap en opdrachtgeverschap: Fair Practice

De stichting heeft drie coördinatoren in vaste dienst (2,7 FTE): een zakelijk coördinator, een

coördinator voor programmering en productie van het podiumprogramma, en een coördinator

voor het kinderprogramma. Daarnaast hebben we in 2020 diverse stagiairs gehad die voor een

deel van het jaar onderdeel uitmaakten van het team. Dit waren stagiairs van opleiding 'Social

Work' (HvA), 'Podium en Evenemententechniek' (ROC) en 'Global Project and Change

Management' (Windesheim). Zij kregen hiervoor een maandelijkse stagevergoeding met een

tarief dat gebruikelijk is binnen de culturele sector.

Samen met een team vrijwilligers geven zij OCCII vorm en inhoud. OCCII heeft met deze

personele bezetting een goede uitgangspositie om de gestelde artistieke en zakelijke

doelen te behalen. Uitbreiding van het aantal personeelsleden, en daarmee de post

loonkosten in de begroting, wordt niet geambieerd. Dit jaar toonde ook wel, dat wij met

onze kleine bezetting enorm veerkrachtig zijn.

OCCII draait op Do It Yourself en Do It Together, met andere woorden; zelfwerkzaamheid.

Dit betekent dat iedereen die iets bij ons wil organiseren dit doet zonder winstbelang en

zonder vooraf afgesproken hoge gages. Men werkt voornamelijk met een deur-deal. Dit

wil zeggen, dat het merendeel van de opbrengst aan de deur voor de artiest is (zij dragen

20% af aan OCCII). Dit staat aan het fundament van onze organisatie. Afgelopen jaar

konden we de deur-deal aanvullen met de Podiumstartregeling van het NFPK.

Deurrecettes waren natuurlijk laag door beperkte kaartverkoop en doordat wij de kosten

niet wilden doorberekenen aan ons publiek. Ook betaalden bands geen afdracht aan

OCCII. Gages worden afgesproken met de programmeur, en die gages zijn afhankelijk

van de professionaliteit van de act. Daarnaast waren er tijden de pandemie-sessies ook

bands en artiesten die op eigen initiatief belangeloos optraden of het geld dat

binnenkwam middels kaartverkoop doneerden aan een goed doel.

Organisators/boekers en vrijwilligers zetten zich met passie in, maar zonder doel om geld

te verdienen. Vrijwilligers krijgen voor hun inzet bij de OCCII geen vergoeding. Wel zijn er

mogelijkheden voor ontplooiing; cursussen weerbaarheid, BHV trainingen, Sociale

Hygiène certificaten. Natuurlijk zijn er ook de mogelijkheden om zelf op te treden of

concerten te organiseren, of geluidstechniek te leren.
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OCCII volgt de CAO Welzijn voor de indexering van de lonen van de drie medewerkers.

Het is de ambitie om in lijn met de Fair Practice Code voor de personeelsleden een

pensioenregeling te treffen, alleen is nog onduidelijk of dit gaat lukken de komende jaren.

Code Culturele Diversiteit binnen OCCII

Op dit moment heeft Diversiteit & Inclusie binnen onze organisatie veel aandacht. Zowel

voor onderzoek naar de huidige situatie (programma, personeel, partners en publiek), als

naar hoe deze te verbeteren, zodat we voor (nog) meer mensen een welkome en veilige

plek kunnen zijn.

Zo heeft een groep vrijwilligers, een (online) workshop safer clubbing van Sex Matters opgezet,

was er een spandoek op de gevel ter ondersteuning van Black Lives Matters, en zijn er

verschillende werkgroepen opgericht om de toegankelijkheid van OCCII voor diversere groepen

mensen te vergroten. Wij focussen ons op communicatie en presentatie naar de buitenwereld

toe; we willen meer toegankelijk en transparanter zijn voor nieuw publiek & partners. Door één

van de dit jaar opgerichte (Inclusii) werkgroepen wordt gewerkt aan een geüpdate Code of

Conduct voor zowel artiest als ons publiek. Ook onderzoeken wij hoe een diverse(re)

programmering valt te waarborgen op een plek waar veel evenementen door derden worden

georganiseerd.

Er is eind van 2020 een vacature verspreid voor nieuwe leden van het bestuur, waarbij een

diverse samenstelling creëren onze voorkeur had. Dit is inmiddels gelukt.

We zijn samenwerking aangegaan met Push Buttons, een collectief dat zich inzet voor het

laagdrempelig aanbieden van workshops voor minderheden. Tijdens deze sessies kunnen zij

skills leren en verder ontwikkelen voor het produceren van elektronische muziek en DJ’en.

In 2020 heeft een student Global Change Management voor ons een onderzoek gedaan naar

gendergelijkheid binnen (kleinschalige) podia, en specifiek in OCCII. Hiervoor is zowel

literatuuronderzoek gedaan als interviews met alle lagen van de organisatie van OCCII en

onder bands uit het DIY netwerk. Hieruit kwam een aantal tips naar voren in de vorm van een

adviesrapport, dat wij zelf kunnen gaan implementeren binnen de organisatie om te zorgen voor

meer gendergelijkheid op het podium. De insteek is om dit onderzoek in een algemenere vorm

aan te bieden aan andere organisaties als handvat en voor geïnteresseerden om te lezen.
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Cyberveiligheid en wet- en regelgeving omtrent privacy

Op onze website hebben wij een pagina aangemaakt met daarop de informatie omtrent

wie waarom welke informatie verzamelt, alsmede de termijn waarop die data bij ons in

bezit blijven.

We hebben een mailinglijst, die enkel verstuurd wordt naar mensen die zich hiervoor zelf

hebben aangemeld, in navolging van de AVG privacywetgeving. Bij het opgeven van

e-mailadressen om lid te worden en bij het online aanschaffen van een ticket online

moeten mensen voorwaarden accepteren waarmee ze akkoord gaan met de regels zoals

beschreven op onze Privacy pagina.

Verslagen en beeldmateriaal van activiteiten plaatsen wij soms op social media, maar dit

is vrijwel uitsluitend beeldmateriaal van de artiest op het podium.

Vrijkaartenbeleid

OCCII heeft geen vrijkaartenbeleid. Vrijwilligers kunnen op avonden dat zij geen dienst

hebben vooraf laten weten dat ze langs willen komen en op de gastenlijst komen, maar

dit gebeurt weinig. Artiesten kunnen op verzoek met mate namen op de gastenlijst zetten.

Meer namen op de gastenlijst, zorgt voor minder inkomsten aan de deur dus lagere

uitbetaling voor de artiest zelf. Wij moedigen een vrijkaartenbeleid niet aan, omdat we

vinden dat iedereen gelijk is en we geen voorkeursbehandeling willen geven aan

bijvoorbeeld journalisten, waardoor artiesten minder betaald zouden krijgen of andere

bezoekers meer zouden moeten betalen. Bij ons zijn er geen VIPs, maar doen we het

samen.
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Terugblik op de periode 2017-2020

Wat is de grote lijn die OCCII de afgelopen 4 jaar heeft doorgemaakt als onderdeel van het

kunstenplan?

De reflectie over de afgelopen 4 jaar is vooral die op de periode 2017-2019, voordat Corona

roet in het eten gooide. Afgezet tegen de ambities die we in 2016 bij onze aanvraag hebben

uitgesproken, kun je zeggen dat we de ambities niet helemaal hebben waargemaakt. Een

begroting maken voor 4 jaar doe je op basis van dat alle omstandigheden gunstig zijn, en in de

loop van de jaren is dat niet altijd het geval geweest. Belangrijker is dat we alles geprobeerd

hebben om ze zoveel mogelijk waar te maken én zijn er wel degelijk stappen vooruit gemaakt.

Wat betreft de bezoekersaantallen, die schommelden maar absoluut gezien zijn ze vanaf 2017

gestegen. Hetzelfde gaat op voor de eigen inkomsten uit de bar- en deurrecettes.

Op artistiek-inhoudelijk vlak hebben we een aantal initiatieven genomen om samen met al onze

medewerkers te komen tot een visie die toekomstbestendig is. We zijn in dat kader begonnen

aan een verjongingsslag die de komende jaren voortgezet gaat worden. Dit hebben we nodig

om cultureel en artistiek relevant te blijven.

We hebben jaarlijks gereflecteerd op onze ambities en deze bijgesteld en zin daarover

transparant geweest naar het AFK toe. In onze jaarverslagen en tijdens het jaarlijkse gesprek

met de AFK hebben we een en ander toegelicht en daarover van gedachten gewisseld.

Vanuit het AFK is gedurende de hele periode een groot vertrouwen en waardering uitgesproken

in de werkwijze en doelstellingen van de OCCII. We zijn het AFK dankbaar voor alle steun en

zijn heel blij dat we ook de komende 4 jaar weer deel mogen uitmaken van het Kunstenplan.
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2020 OCCii PROGRAMME DURiNG THE CORONA PANDEMiC YEAR

[LiVE PUBLiC]

MEI HONEYCOMB (JORDAN GCZ & JEFF HOLLIE) + AARON COYES (PEAKING LIGHTS) + JONNY NASH &
SUZANNE KRAFT (MELODY AS TRUTH) - MOPCUT (AT/FR/US, LUKAS KÖNIG, JULIEN DESPREZ &
AUDREY CHEN) + DUO JAAP BLONK & TERRIE EX + DJ JASPER STADHOUDERS LANGE NIEZEL +
ROSEMARY + BURGERSERVICE + DJ FRE2K - THE WIT (NO) + BANK MYNA (FR) - MIK QUANTIUS
(DE) + JUNZO SUZUKI (JP) + THE SUNSHINE LOUNGE + LÄRMSCHUTZ - REGGAE BAR XL W/ LIPI
BROWN, JD LITTLEHEAD, DARTH WADA, DONCANISTAH, LAY DNA, BOTTAH RANKIN (BUDAPEST, HU) +
SELECTOR RAMSES, BOPPER, RICO, BROTHER TOBIAS, VETTE METTE, RAIN PETIT - HAPERENDE
MENS: THE LEGENDARY PINK DOTS (UK/NL) + BEAR BONES, LAY LOW (VE/BE)

+ DJ FRÉDÉRIC VAN DE VELDE (BE, FUTURA RESISTENZA/DEPLAYER) - TRUE DREAMS (US) + THE
JOHNS (US) + COMBO QAZAM + LOGOUT - KARNAVAL MET EEN 'K'! W/ SUPPLY MODULE + QUID PRO
QUO + NEWK + MEOWMEOW VS JEFFLOCKS + TONAL VERGES + BARON STAALHARD + THE DJ MC B82 -
HANDLE (UK, EX-D.U.D.S.) + SKROT CENTRALEN (UK) + ABLE NOISE - PRESENCE OF SOUL (JP) +
SHIPWRECKS (DE) + LIFELESS PAST - DNK AMSTERDAM: HANNAH KIM & MINT PARK + TONY GUARINO
& LUCIE NEZRI + FIEN - IT DOCKUMER LOKAELTSJE + DE GARNAALTJES + GUILLAUME MAUPIN &
MARCEAU PORTRON (BRX) - OCCII REGGAE BAR W/ DJ CHARLIE, LEENDREAD, SELECTOR RAMSES,
TRANKILO - SPIRITCZUALIC ENHANCEMENT CENTER (AKUPHONE) + FARIDA AMADOU (BE, EX-COCAINE
PISS) & FRIENDS + DJ’S DUCKFOOD & SPLIFF (RU!) - MUDSKIPPER (HANNE DE BACKER, SIGNE
EMMELUTH, TERRIE EX & PAAL NILSSEN-LOVE, BE/DK/NL/NO) + DUO JOHN DIKEMAN & ALEKSANDAR
ŠKORIĆ + DJ ANDY EX - LAG _LEFTOVER_RADIO_ ANNIVERSARY BENEFIT PARTY - OCCII GARAGE
BAR #8 W/ GARDEN MUM + TOTAL SECLUSION + NOYS - BELLA VITA! - BRING NO MONEY - SOCIAL
GATHERING - BENEFIT PARTY FOR GREEK POLITICAL PRISONERS W/ ZOMBIEANT, RECIDIVE,
ATAMATOR, FRANSCORE, VUDOPPIA, BLOODHOLE + MORE - BLABBERMOUF : ALBUM RELEASE PARTY W/
ELLMATIC, DOOKIE + ZUDO, TRUFFEL THE PHUNKY PHAQIR, TOMMY T, TRANKILO & DUO PENNOSI. -
OCCII REGGAE BAR W/ ET & NANDO + SELECTOR RAMSES + RAIN PETIT + TRANKILO - PACT
PRESENTS: OUTLAW QUEEN & DISCO ROULET. - LO-FI PLAYGROUND SESSIONS - VOL. 8 W/
COWSHIFTZ + LOGOUT, RUTGER MULLER & BERNHARD HOLLINGER + IBELISSE GUARDIA FERRAGUTTI +
BOY ON THE MOON + TATIANA ROSA + CANTILLATE + ROOS PEPE + KAAPO. - MINUS HERO (IT) +
PANTHAUSE + LOVE SUPREME - BÉGAYER (FR) + RUIDOSCURO (ANDY MOOR, MARTA WARELIS,
INGEBRIGT HAKER FLATEN, IBELISSE GUARDIA FERRAGUTTI, FRANK ROSALY & ROB MAZUREK) -
UNWANTED PRESENTS! W/ THE LOWLANDS SUFFERING + LATIN AMERICAN FOLK DANCING BY NEWEN
COPIHUE. - ROOTS FOR THE YOUTHS SEEDS FOR THE FUTURE BENEFIT W/ JOSS & FLO, DUB NICO
(IT), SELASSIE I SOUNDS & MCS LYRICAL BENJIE, JAH ROOTZ, MAJESTIC BEE & ROOTSMAN SAX.
- THE SELFKICKERS (JASPER STADHOUDERS + JOSKE KONING + MARCOS BAGGIANI) + HALVE
VREUGDE (DEMI VAN DEN WOLLENBERG) + HERMAN BROOD DOLFIJNEN (TIJGERLELIE WIJNHARD +
LUKA SCHUURMAN) + NADIEH BINDELS + LOUISE VAN DER MEULEN

[LiVE 1.5M SEATS SESSiONS]

BHAJAN BHOY & KOHHEI MATSUDA (JP) + NORA MULDER, ARVIND GANGA & MEES SIDERIUS + JOOST
DIJKEMA - SLOW WORRIES + OUST - HOWRAH + GUILLAUME MAUPIN (B) - BLOEDLIP / PAUPER +
SLOW WORRIES - ABLE NOISE + RED BRUT - LEWSBERG + GLOBAL CHARMING - JAN MODAAL + ROCK
'N' ROLODEX - VULVA + BURGERSERVICE + BEAT RIVER - FORBIDDEN WIZARDS + FUCKIN' PISSED-
CORONA RITUALS + DEAD FISH FUCK - OUST + PANDEMIC PUNXPICKNICK - THE AVONDEN + KIDBUG
- FLOYD MONGOLOID + OPEN WOUNDS - SPUK DISK (COSMO KNEX, WEIRD DUST, HIPÓLITO BE/DE) +
ANDRÉ AVELÃS (PT) - THE LOWLAND SUFFERING + THE BUCKET BOYZ - DÉLAGE + STRICT NURSE +
TOTO BOROTO - HANG YOUTH'S 3D EXPERIENCE - HURRICANE JOE + BAGDADDY + SVARTVIT - ZEA &
OSCAR JAN HOOGLAND + BHAJAN BHOY (AJAY SAGGAR SOLO) + DJ SL'OCCII
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[WORKSHOP] PUSH BUTTONS: ABLETON LIVE WORKSHOP FOR BEGINNERS - [iNFO NiGHT] BAJESDORP
VRIJKOOP VAN BAJESDORP - [iNFO NiGHT] AGA PRESENT: FiLM: 'TOUCH THE SKY': STORIES,
SUBVERSIONS, & COMPLEXITIES OF FERGUSON (2019, 112 MINUTES) - [iNFO NiGHT] AGA
PRESENT: FiLM: 'COPEL' (A TALE OF REBELLION AND DIGNITY, 2018, ES/EN), BENEFIT EVENT
FOR ANARCHIST PRISONER GABRIEL POMBA DA SILVA - [UNDERGROUND CiNEMA] 'FISH STORY'
(YOSHIHIRO NAKAMURA, 2009, JP) - [UNDERGROUND CiNEMA] 'DER FAN' (ECKHART SCHMIDT,
1982, DE) - [UNDERGROUND CiNEMA] 'ROK DABLE' (PETR ZELENKA, 2002, CZ/EN) -
[BOEKPRESENTATiE, INFO TALK] FORT VAN SJAKOO & OCCII PRESENT: B. CARROT’S GRAPHIC
NOVEL ‘ALLE DAGEN UI’

[PHOTO EXHiBiTiON & BENEFiT] PHOTO'S DONATED BY ALEK RIQUELME | ALEX KOUTSMAN | ANDY
MOOR | BENNY VAN DER PLANK | COR JABAAIJ | DAVID HUP | ELFFIN VAN BEERS | ISOLDE
WOUDSTRA | JO HIGGS | KASPER VOGELZANG | KELLY CHAMBERS | KEVIN BOITELLE | LUKA
SCHUURMAN | MARCIA VAN DER KRAAN | MARCIN ROBAK | MICHIEL DE WILDE | MINJA ŠAROVIĆ |
NIELS VINCK | REGINA VAN DER KLOET | ROB ROULEAUX | ROGER NBH | ROY LICHER | SUSANA
MARTINS | TZERTZELOS | WILLEM SCHALEKAMP)

[ONLiNE EVENT] HOSTED BY ARIE VAN VLIET (LEWSBERG): ‘VOOR HET VUUR UITGAAT’ W/ THE
AVONDEN & DAAN OVERGOOR - [ONLiNE PREMiERE] DOCU: 'EERLIJK ZULLEN WE ALLEN SPELEN'
(MINJA ŠAROVIĆ, 2017, NL/EN) - [ViDEO SHOOT] IVAN CHENG + MAGALI DANIAUX & CÉDRIC
PIGOT (AS PART OF A MATTER OF (IN)DIGESTIONS FESTIVAL 2020) - [ViDEO SHOOT] Mosh4Art
(JvB & Khobe) - [ViDEO SHOOT] SLOW WORRIES: SO HIDDEN - [LIVE RADiOPATAPOE PODCAST]
R'OCCII PRESENT: TUSK "VIRTUAL" FESTiVAL 2020 W/ THE TENSES (LAFMS, US) + MC YALLAH X
DEBMASTER (UG) + HORSE LORDS (US) - [LiVE RADiOPATAPOE PODCAST] BSE & GUESTS

[CANCELLED/POSTPONED]

PRETTY/UGLY: BAGDADDY, OMNINAUT, STAKATTAK (BE) - REMEMBER KORSAKOFF?! PARTY!!: DJ PD GVD +
THE BRITNEY SPIRITS - INSECT ARK (US) + MT. ECHO - BLOOD PUSSYCAT BLOOD BLOOD: BENEFIT PARTY:
FOR ABORTION NETWORK AMSTERDAM - PERFORMANCES: BLOODYMARY VAGINAL WITH KYARA CON HAMBRE,
MELVIS WITH @ERIKA P MARTIN, THE DOLLY ADLERS + DJS: GYSÈLE + VUDOPPIA + UNSEEN + CACAPOO +
TNT THE WANNEBI + FRANSCORE + BLOODHOLE + VISUALS BY ESAESE AND PLAZMA. - MURO (CO) + RAYLIN +
LITTER - HEATWAVE: GYM TONIC (CA) + ALFRED & THE DISAPPOINTMENTS + RX - HARD SKIN (UK) +
DISTURBANCE + DE TEGENPARTIJ + STACHEL - WOLVES OF HADES: TURIA + AINSOPH + LIFELESS PAST +
JAAP MIDDERNACHT - MKM!: THE FUTURIANS (NZ) + HYPOCHONDRIAC RESONATORS - STEPHEN DOYLE (IE) +
REBET GUITARS (GR) + DJ SL'OCCII - DNK AMSTERDAM: RUBEN PATINO (IT) - TRIPTONUS (AT) + BISMUT
+ WHEEL OF SMOKE (BE) - LAG 'EASTERN' RAVE W/ UNIT MOEBIUS + MORE TBC. - SOTU FESTIVAL 2020 -
WOLVES OF HADES: ULTRA SILVAM (SE) + REVEAL (SE) + NUCLEAR DEVASTATION - JACUZZI PARTY - IN
OK/OUT KO!: LUNGBUTTER (CA, CONSTELLATION RECORDS) - GEREGELD ONTREGELD/BLISSMAL W/ LE CORBEAU
(NO) + IZAKAYA HEARTBEAT (NO) + THE MEDICINS - WAP SHOO WAP & NOZEMNACHT: OC HURRICANES (US) X
DESTINATION LONELY (FR) X PERMANENTZ (BE) - REBEL UP!: CHOUK BWA (HAITIAN VODOU) & THE
ÅNGSTROMERS (BRX) - BISMUT + VINNUM SABBATHI (MX) + MANTRA MACHINE - HEATWAVE: KUKEN (DE) +
SLANDER TONGUE (DE) - SUNBURNED HAND OF THE MAN (US) - LÄRM/SEEIN RED (40 YEAR ANNiVERSARY) +
DROP DEAD (US) + INSTINCT OF SURVIVAL (PL) - SEX SWING (UK) - BOB VYLAN (UK) + INBRANDERS -
KICKER (US) + LEAVERS + RABIT ONES - KLOKI FEST 2020 - SPELLBOUND: QUEER UNDERGROUND DISCO
NIGHT - TUSCOMA (NZ)- SKARA (NOR) + BLACK DECADES - SECLUDED BRONTE (THE BOHMAN BROTHERS &
RICHARD THOMAS) + LUKAS SIMONIS - MDC (US) - LOW LIFE (AU) + NEIGHBORHOOD BRATS (US) - ORED
RECORDINGS (KAUKASUS) - DIPLOID (AU) - OTHER FUTURES & OCCii @ DE RUIMTE PRESENTS A SOUK
RECORDS (DISCREPANT) LABEL SPECIAL : MUQATA'A (RAMALLAH, PS) + ONLY NOW (AKA KUSH ARORA | SAN
FRANCISCO, US) + GONZO (CANARY ISLANDS, PT) - MALDITA (CA) + ARMAMENTO FATAL (US) - SPLINTER +
NEW STRANGER + REAL FARMER - MOE w/ METTE RASMUSSEN (NO) & IKURO TAKAHASHI (JP) - MANTRA
MACHINE + BISMUT - MONSIEUR DOUNAMI (CYP)- ETRAN DE L’AÏR (NIGER, SAHEL SOUNDS) - EA80 (DE) +
SEEIN RED + OUST - MOFAYA! FT. FARIDA AMADOU (BE) + PQ - PARANOID STATE + SEX HOWITZERS +
STACHEL (DE) - GARAGEBAR #9: KLAPLONG + LOKO - FORT VAN SJAKOO & OCCII PRESENT: ARTURO BAREA’S
ROMAN ‘DE SLAG’ + PEPIJN BRANDON 'HISTORIES OF SLAVERY, CAPITALISM AND RESISTANCE' - FILM:
VRANKRIX AND THE AMSTERDAM €NRICHMENT (ANNEGRIET WIETSMA, 2020, UNCUT-VERSION, NL) -
LICHTBENDE PLAYS: FLY ME TO THE MOON (LIGHT-ART PERFORMANCES WITH MUSIC) - G.W. SOK BOOKLAUNCH
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