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i. inleiding

Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Brainwash. Het hele jaar door 
organiseert onze stichting programma’s, voorstellingen en talks met als hoogtepunt 
ons jaarlijkse Brainwash Festival. De meest onderscheidende inhoudelijke 
eigenschap van de activiteiten van Stichting Brainwash is de wijze waarop literaire- 
en podiumkunsten samen met filosofie en wetenschap op een toegankelijke wijze 
in een maatschappijkritische en urgente context geplaatst worden. Dit doen we 
omdat we denken dat wetenschap, filosofie en de kunsten op verschillende manieren 
perspectieven kunnen aandragen op de grootste vragen van onze tijd. 

2018 betekende alweer de 5e editie van Brainwash Festival in Amsterdam. Met 
ruim 20 deelnemende instellingen, ruim 85 programmaonderdelen,177 nationale 
en internationale wetenschappers, filosofen en kunstenaars en met 12.823 unieke 
programmabezoeken was Brainwash Festival 2018 uitdagender dan ooit. 

Naast het Brainwash Festival organiseren we door het jaar heen Brainwash Specials 
rondom het gedachtegoed van een toonaangevende denker of rondom een bepaald 
thema. Deze specials werden in 2018 wederom druk bezocht en vonden door heel 
Amsterdam plaats. De komende jaren zullen er steeds meer Specials plaats gaan 
vinden met oude en nieuwe samenwerkingspartners.

2018 was ook het jaar van organisatorische veranderingen. Directeur Ted Tettero 
nam afscheid en werd januari 2019 opgevolgd door Marije Ligthart. 
In dit verslag leest u meer over Brainwash Festival 2018, onze programmering, de 
cijfers en de resultaten.   

Veel leesplezier, 
Brainwash Festival 
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ii. kerncijfers

Bezoekers

   12.823 unieke programmabezoeken

     6.392 bezoekers

           65% bezoekers tot 40 jr. 

          89 programma’s 

Brainwash Festival 2018 (Uitverkocht) 

       177 nationale en internationale sprekers

  11.535  unieke programmabezoeken

    4.262  bezoekers in de festivalweek

    2.974  bezoekers op de centrale festival dag

         69% bezoekers tot 40 jr.

         37% bezoekers uit amsterdam

        7,5 bezoekerswaardering

         13 zalen

           8 locaties

         85 programma’s 

           6 brainwash specials 

         28 partners

Overige evenementen

           4 Brainwash Specials

           3 coproducties

    1.930 bezoekers

Bezoekers over Brainwash Festival

“Zoveel expertise, inspirerende visies en 
dwarse standpunten. Brainwash Festival is  
bijtanken in een geweldige sfeer.”

“De diversiteit bij de sprekers was vele  
malen groter dan bij het publiek. Dat vraagt  

om meer brainstorm... Overigens was het  
weer een geweldig evenement!”
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Specials 2018

	 7	feb	 	 Brainwash	Special	x	Frascati:	Het	conflict 

   Locatie: Frascati – 80 bezoekers

 1 jun  Brainwash Festival x Poetry international 

   Locatie: Theater Rotterdam – 150 bezoekers

 30 juni  Brainwash Special: Dick Swaab en Frans de Waal

   Locatie: Nationale Opera & Ballet – 1.200 bezoekers

 16 nov  Brainwash Special: Bruno Latour – Waar zullen  

   we landen? 

   Locatie: Zuiderkerk – 500 bezoekers (uitverkocht)

Festivalweek

 20 okt  Brainwash Festival Special: Joris Luyendijk  

   & Adriaan van Dis

   Locatie: Zuiderkerk – 350 bezoekers

 20 okt  Brainwash Festival Special: The Future of  

   Global Economy

   Locatie: Zuiderkerk – 350 bezoekers

	 23	okt	 	 Brainwash	x	Felix	&	Sofie	–	Exces,	mateloosheid	&	genot

   Locatie: Perdu – 100 bezoekers (uitverkocht)

 24 okt  Brainwash Special – GAZ 

   Locatie:  De Brakke Grond – 350 bezoekers

 25 okt  Brainwash x Hard//hoofd – 2069 ver van je bed

   Locatie: Perdu – 100 bezoekers (uitverkocht)

 26 okt   Brainwash Special: Het gewone leven i.s.m. Frascati

   Locatie: Frascati – 100 bezoekers

 27 okt  Brainwash Festival

    Locaties: Nationale Opera & Ballet, Frascati, De Brakke   

   Grond, Compangietheater, Zuiderkerk, De Waalse Kerk,   

   Agnietenkapel, Perdu, De Richel, Kapitein Zeppos. 

   – 2.974 bezoekers (uitverkocht)

iii. activiteiten
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iv. terugblik

programmering

De afgelopen 5 jaar zijn we gegroeid van een nieuw inhoudelijk festival met  
vooral filosofie en wetenschap tot een bekende culturele manifestatie met  
daarnaast ook literatuur, beeldende kunst, theater, poëzie en performances op  
het programma. In 2018 vond de vijfde editie van ons festival plaats. Naast het 
festival organiseerden we door het jaar heen verschillende specials. 

Brainwash Festival: 20 t/m 27 oktober 2018

De festivalprogrammering bestond in 2018 uit gesprekken, voordrachten, 
(interactieve) performances, voorstellingen en installaties. Schrijvers, dichters, 
filosofen, theatermakers en kunstenaars uit binnen- en buitenland toonden zich 
op het festival van hun meest kritische en geëngageerde kant. Gevestigde namen 
én opkomende denkers en makers zetten hun verbeelding in om bezoekers op een 
verrassende wijze naar de belangrijkste vragen van dit moment te laten kijken. Zo 
spraken in 2018 o.a. econoom Paul Mason, klimaatjournalist George Mondiot, 
wetenschapper Susan Blackmore en filosoof Philipp Blom op het festival en vonden 
er voordrachten en performances plaats van o.a. Babs Gons, Murat Isik, Adeola 
Enigbokan en Griet op de Beeck. Onderstaand zetten we wat hoogtepunten van het 
festival op een rij:  

• Onze samenwerking met de Nationale Opera en Ballet:  
De macht van rouw – Een interdisciplinair programma waarin opera en 
filosofie samenkwamen rondom het thema rouw. Met: Opera Studio & Ivana 
Ivkovic.  

• De meet-ups in De Brakke Grond – Tijdens deze meet-ups kwamen 
schrijvers, wetenschappers en filosofen samen om zich te buigen over thema’s 
als: De kloof tussen arm en rijk, klimaatproblematiek, anti-liberale politiek en 
empathie. Met: Adeola Enigbokan, Dalilla Hermans, Wolfram Eilenberger 

• Onze samenwerking met Omroep Human – Wederom organiseerden we 
meerdere programma’s samen met onze (media-)partner Omroep Human en 
ons gedeelde platform Brainwash Online. Op het festival werden 16 talks met 
deelnemers opgenomen. Deze talks werden gedurende het jaar door de NPO 
uitgezonden. Ook het Filosofisch Kwintet vond weer plaats.  
Zie: www.brainwash.nl/categorie/talks 

• Talentontwikkelingsprogramma’s – Op ons festival geven we veel ruimte 
aan talent en nog niet eerder gehoorde sprekers. Zo organiseerden we ook 
deze editie met het Slow Writing Lab een speciaal doorlopend programma 
in kapitein Zeppos en boden we podiumtraining en het podium aan net 
gepromoveerde filosofen tijdens Jong&Geleerd. 

| de macht van rouw
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terugblik 

programmering

De Brainwash Specials: door de jaren heen

Dit jaar vonden er buiten de festivalweek wederom veel 
programma’s plaats onder de titel ‘Specials’. We organiseren 
deze Specials om gedurende het jaar ook langer stil te staan 
bij een bepaald centraal thema of spreker. Ook organiseren 
we deze programma’s om door het jaar heen aan te sluiten 
bij de activiteiten en programmering van onze partners, als 
opmaat naar het festival toe en als extra bron van inkomsten.

De programma’s die we in 2018 organiseerden waren zeer 
divers: van toonaangevende namen in Nationale Opera & 
Ballet tot intieme gesprekken in Frascati Theater. Zo vond er 
in 2018 een verkenning rondom het thema ‘conflict’ plaats 
tijdens de Issues week van Frascati, onderzochten Frans de 
Waal en Dick Swaab de verhouding tussen mens en dier 
in Nationale Opera & Ballet en tijdens het programma met 
filosoof Bruno Latour in de Zuiderkerk stond het klimaat en 
het Antropoceen centraal. 

De komende jaren zullen er steeds meer Specials 
georganiseerd gaan worden en willen we ook meer buiten het 
centrum van Amsterdam aanwezig zijn. 

| Brainwash special: Bruno Latour

| Brainwash special:  

  Dick Swaab & Frans de Waal
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v. samenwerkings

-partners

Brainwash werkt samen met een groot aantal programmeringspartners die het beste, 
dan wel meest interessante vanuit hun expertise aan het festival toevoegen. Samen 
met onze programmeringspartners laten we de bezoekers zien dat de kunst, filosofie 
en wetenschap geworteld zijn in de meest fundamentele vragen van het alledaagse 
leven. De belangrijkste programmeringspartners in 2018 waren:  

• Omroep Human
• The School of Life
• Frascati Theater
• Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
• Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam
• Slow Writing Lab
• Hard//Hoofd
• Perdu
• De Balie
• Felix & Sofie
• Nationale Opera & Ballet (Opera Studio)
• Mister Motley 
• FreedomLab
• Centrum Èthos  

Overige partners zijn: Universiteit van Amsterdam, Bij Nader Inzien, The Young 
Philosophers, Poëtry International, Toneelgroep Oostpool, Het Nationale Theater, 
’t Barre Land, Iron Curtain Project, De Geus, Ambo Anthos, Boom, De Bezige Bij, 
Octavo, Uitgeverij Prometheus, De Groene Amsterdammer, Trouw en de Volkskrant.

Meer dan een derde van onze programma’s maken we in samenwerking met 
partners. We doen dit omdat deze samenwerkingen de inhoudelijke kwaliteit van 
onze programma’s versterken. Een goed voorbeeld van zo’n samenwerking is 
de programma’s die we samen met Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam 
organiseren en die de literaire tak van onze programmering een kwaliteitsimpuls 
geven (in 2018 organiseerden we met hen De Verwachting, drie programma’s in 
De Agnietenkapel). Ook de inhoudelijke samenwerking met Vlaams Cultuurhuis 
De Brakke Grond is voor ons van groot belang: met hen organiseerden we in 
festivalweek twee voorstellingen en daarnaast dachten ze met ons programmateam 
mee over de (rand)programmering. 

Partners als Omroep Human en The School of Life zijn sinds de oprichting van 
Stichting Brainwash betrokken bij het festival. The School of Life heeft tot en met 
2017 het festival geproduceerd. In 2018 hebben we besloten dit anders te doen 
en zijn we hen als (programmerings-)partner gaan beschouwen. Deze keuze is 
gemaakt om de financiële stabiliteit van de organisatie van Stichting Brainwash te 
ondersteunen en de productie intern onder te brengen. Human zendt door het jaar 
heen de Brainwash Talks uit en draagt zorg voor www.brainwash.nl, een online 
platform waarop dagelijks artikelen verschijnen die waarin de grootste persoonlijke- 
en maatschappelijke vraagstukken uit de actualiteiten vanuit een verrassend 
perspectief belicht worden. De redactie van Human en Brainwash Festival 
overleggen een keer per week over redactionele keuzes en de inhoudelijke koers. 
Ook vindt er afstemming plaats over de deelnemers aan de Brainwash Talks. 
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vi. bezoekers

en bereik

cijfers 2018
In 2018 maakten we voor het bereiken van ons publiek meer dan ooit gebruik van 
online communicatiemiddelen. Zo gebruikten we Facebook en voor het eerst ook 
Instagram om ons publiek aan ons te binden, maar ook om nieuwe, voornamelijk 
jongere, bezoekers aan te trekken. We wisselden op deze kanalen praktische 
informatie over het evenement af met content waarbij we de doelgroep meer 
achtergrond en diepgang boden. 

Net als voorgaande jaren zijn ook de site en digitale nieuwsbrief ingezet om het 
publiek te voorzien van informatie over de verschillende programmaonderdelen en 
sprekers. In 2018 hebben we een groei gerealiseerd in het bereik via al onze online-
kanalen. Op social media heeft een uitgebreide contentmarketing-strategie hieraan 
bijgedragen, waarbij we de inhoud van het festival meer dan de verkoop centraal 
hebben gezet.

Ons festival heeft een kern van trouw en loyaal publiek met daarnaast een overgroot 
deel van de bezoekers die voor een specifieke spreker of onderwerp komen. 
Het vaste publiek van de programma’s van Brainwash Festival is te typeren als: 
maatschappelijk betrokken, jong, in politieke voorkeur zowel links als rechts.

Facebook: 

Page likes  13.963

Hoogst behaalde bereik  21.539

Reacties op evenement  7.300

Instagram: 

Volgers    365

Website: 

Unieke bezoekers   59.101

Unieke paginaweergaves  182.619

Aantal sessies   90.944

17
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vii. financiën en 

sponsors

De financieringsmix van Stichting Brainwash is als volgt opgebouwd: 

• Kaartverkoop - 58%
• Fondsen - 21%
• Sponsoring - 20%

Stichting Brainwash heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat 
van circa 7.055 euro. Onze eigen inkomsten zijn hoog, en daar zijn we trots op. 
Desalniettemin blijven wij als interdisciplinair denkfestival voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de ondersteuning van publieke en private fondsen.

In 2018 ontvingen we steun van het Letterenfonds, Het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, Prins Bernhard Cultuurfonds en Het Pauwhof Fonds. Helaas vielen de 
bijdragen van andere fondsen tegen. We konden niet meer rekenen op de steun van 
Fonds21 en het VSB fonds. 

We hebben dit verschil gedeeltelijk kunnen opvangen door de extra inkomsten 
uit de Brainwash Specials die gelukkig wel hoger uit zijn gevallen. Ook bood de 
Steun Stichting (zie onderstaand) een oplossing voor de liquiditeitsrisico’s. Helaas 
betekende dit ook dat we de stap naar medewerkers in dienst (in plaats van het 
werken met alleen maar ZZP’ers) nog niet konden maken en ook de vergroting van 
het team nog even op zich liet wachten. 

Stichting Brainwash Festival is gelieerd aan de Stichting tot Steun aan Brainwash 
Festival. Vanuit deze stichting wordt jaarlijks het Diner Pensant georganiseerd. De 
opbrengsten dan dit diner en dus de baten van Stichting tot Steun aan Brainwash 
Festival hebben als doel om de activiteiten van Stichting Brainwash te ondersteunen. 

We hopen de komende jaren op meer structurele subsidies zodat we een solide 
en financieel stabiele bedrijfsvoering kunnen waarborgen en een inhoudelijk-
artistieke kwaliteitsslag kunnen maken. Eind 2018 kregen we te horen dat we van 
het Nederlandse Letterenfonds en het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten een 
tweejarige subsidie voor de periode 2019-2020 zullen ontvangen. 
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viii. organisatie

Stichting Brainwash is sinds 20-7-2015 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. 
De stichting wordt geleid door een bestuur van drie personen die minimaal een keer 
per twee maanden bijeen komt. De raad van advies bestaat uit vijf personen die 
minimaal drie keer per jaar bijeenkomen. Het bestuur en de raad van advies komen 
minimaal een keer per jaar bijeen. 

Bestuur

• Paulien Loerts 
Functie: Secretaris, ook werkzaam als algemeen directeur bij Singel 
Uitgeverijen

• Vincent Wensink  
Functie: Penningmeester, ook werkzaam als ontwikkelaar en ondersteuner 
van initiatieven in de culturele sector

• Silvia van der Heiden (tot 31-01-2019)  
Functie: Voorzitter 

Raad van advies

• Erik Bout
• Xavier Auerbach
• Bert Janssens 
• Haroon Sheikh
• John Boom

Kernteam

Stichting Brainwash had in 2018 een kernteam van drie parttime freelancers. 
Directeur Ted Tettero, producent Kamiel Feiertag en programmamaker 
Sophie van Balen. Daarnaast werden in aanloop naar het festival nog een 
vrijwilligerscoördinator en extra producent aangetrokken. 

Governance Code Cultuur

Stichting Brainwash leeft de governance code cultuur na. Het bestuur heeft voor 
het-raad-van-toezicht model gekozen om gebruik te maken van de expertise van 
de verschillende toezichthouders. De bestuursvorm wordt iedere twee jaar intern 
geëvalueerd op zijn functioneren. Het bestuur houdt toezicht op de organisatie 
door om de twee maanden bijeen te komen met de directeur. In deze bijeenkomst 
worden strategie en belangrijke beslissingen over Stichting Brainwash besproken 
en later voorgelegd aan de raad van toezicht. Daarnaast heeft het bestuur een 
bestuursreglement samengesteld waarin alle taken en functies binnen het orgaan 
zijn vastgelegd.
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ix. toekomst

2018 was een geslaagd jaar, mede dankzij de hulp van onze partners en vrijwilligers. 
Maar ook door de onderscheidende festivalformule die Brainwash Festival zo 
populair en bijzonder maakt. Ook zijn we er wederom trots op dat ook dit jaar ons 
festival ruim van tevoren uitverkocht was. 

Organisatie

Per 31 januari 2018 werd Ted Tettero opgevolgd als directeur door Marije 
Ligthart. Ted heeft per 1 februari 2019 plaatsgenomen in het bestuur. In 2019 
ambieert Stichting Brainwash het programmateam uit te breiden en een betere 
organisatiestructuur creëren. Personele continuïteit, een heldere rolverdeling, en ook 
het overdraagbaar maken van aanwezige kennis is onontbeerlijk voor het opbouwen 
en behouden van expertise - en daarmee kwaliteit. Om deze ontwikkeldoelen te 
realiseren hebben we de volgende ambities in de bedrijfsvoering: 

• Het betrekken van extra programmamakers met expertise op een specifieke 
discipline.

• Het betrekken van een marketeer in de periode mei-oktober.
• Het aantrekken van een zakelijke en artistieke coach.

Artistieke groei & meer buiten programma’s  

buiten het stadscentrum 

Naast deze organisatorische doelstellingen hebben we ons voor 2019 ook artistiek – 
inhoudelijke ambities gesteld. Zo willen we in 2019 duidelijke inhoudelijke kaders 
stellen en willen we meer ruimte bieden aan theatermakers en makers die met hun 
werk grenzen verleggen. Ook willen we komend jaar meer programma’s laten 
plaatsvinden buiten het stadscentrum om ons bereik te vergroten. Deze programma’s 
willen we gaan maken met veelal nieuwe partners. Bij het zoeken naar nieuwe 
locaties zal er natuurlijk altijd opgelet worden of het aansluit bij het thema van het 
programma.

• Heldere artistiek-inhoudelijke kaders 
• Meer interdisciplinaire programma’s & theater
• Meer programma’s buiten het stadscentrum 
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