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inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Brainwash 2020. In dit verslag

Daarnaast stelde het virus ons ook financieel voor een behoorlijke uitdaging.

kunt u lezen over onze activiteiten, financiële positie, organisatorische

In tegenstelling tot veel andere culturele festivals is Brainwash voor meer

ontwikkelingen en onze doelstellingen. Maar bovenal reflecteren we op de

dan 65% afhankelijk van eigen inkomsten. Op deze financiële positie en

enorme impact van de coronacrisis op onze plannen dit afgelopen jaar.

financieringsmix zijn we erg trots maar in 2020 leek het erop dat dit onze
ondergang kon gaan betekenen. In het licht van de nieuw ontstane situatie

Aan het begin van 2020 stelden we ons ten doel om Brainwash Festival

ontwikkelden we een nieuw plan.

artistiek-inhoudelijk én qua bezoekersaantallen te laten groeien, Stichting
Brainwash te professionaliseren en aan onze internationale positie te

In dit verslag leest u meer over onze de activiteiten (opgedeeld in

werken. We waren van plan verschillende Brainwash Specials (onze

coronavrije- en coronatijden), ons publieksbereik, doelen, organisatie en

toonaangevende programma’s door het jaar) en Brainwash Talks te

onze financiële positie. We sluiten af met een vooruitblik op 2021.

organiseren met natuurlijk ons Brainwash Festival in oktober als hoogtepunt.
Wij zijn trots op wat we, ondanks pandemie-gerelateerde tegenslagen,
Het jaar begon goed met de Brainwash Talks in februari gevolgd door een

hebben kunnen bereiken in 2020.

prachtig programma met de econoom Thomas Piketty bij Internationaal
Theater Amsterdam in maart. Het uitbreken van de coronacrisis in het

Met vriendelijke groet,

voorjaar van 2020 maakte korte metten met de verdere uitvoer van onze

Stichting Brainwash

oorspronkelijke plannen en doelstellingen. We zagen ons voor een enorme
opgave gesteld omdat onze programma’s en festival precies doet wat het
virus onmogelijk maakt: een grootschalige internationale samenkomst
organiseren van bezoekers en deelnemers.
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activiteiten
januari t/m maart 2020: pre-corona
Voor het uitbreken van de coronacrisis organiseerden we nog twee grote
programma’s. Onderstaand leest u hier meer over.

Brainwash Special: Thomas Pikkety
Locatie: ITA			

Fysieke bezoekers:

				Tijdens de uitzending:

607
432.000

Een wetenschapper die al jaren op onze wishlist stond: econoom Thomas
Piketty. Een enorme eer dus dat hij op 1 maart 2020 bij ons te gast wilde zijn
om met filosoof Karim Benammar in gesprek te gaan over economische
ongelijkheid. In dit interview gevolgd door een lezing stelde hij dat het
rendement op vermogen groter is dan de economische groei, en dat dit de
afgelopen eeuwen zo is geweest. Hierdoor worden de rijken steeds rijker,
louter door rijk te zijn. Daar kun je niet op tegen studeren, of werken, zoals
The American Dream wel doet voorkomen. Het absolute vermogen van de
rijken neemt toe, en daarmee ook de relatieve afstand tot de armeren. Kort
gezegd: de kloof tussen arm en rijk wordt groter.
Wederom was deze Brainwash Special
binnen no time uitverkocht. Om een
groter bereik te generen voor de ideeën
en ons programma maakte onze
mediapartner Human opnamen. Ook
deze uitzending werd goed bekeken.

Brainwash Talks
Locatie: Brakke Grond		

Fysieke bezoekers: 540 (in drie delen)

Tijdens de uitzendingen: gemiddeld aantal kijkers per talk - 30.000
Februari 2020 organiseerden we in samenwerking met de Human
wederom Brainwash Talks. 16 wetenschappers, schrijvers, theatermakers
en kunstenaars namen deel en hielden ieder een talk van 13 minuten. Het
programma was opgedeeld in drie blokken die thematisch gekaderd waren.
Welke plek heeft lijden en ongeluk in onze samenleving, hoe ontdek je je
seksualiteit als die op gespannen voet staat met je geloof en wat betekent
kunstmatige intelligentie voor de menselijke geest? Onder anderen David
Eelbode, Marleen Stikker, Jim van Os, Warda El Kaddouri, Maarten Boudry,
Nowelle Barnhoorn, Lucas Ellerbroek, Peter-Paul Verbeek, Pete Wu, Irene van
Staveren, Glenn Helberg, Selm Wenselaers en Jaouad Alloul spraken over
deze onderwerpen. Ook dit programma was volledig uitverkocht.
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na maart 2020: corona
Na het uitbreken van de coronacrisis formuleerden we snel een coronaproof
plan. Bij het bedenken van een nieuwe opzet hielden we rekening met 1,5
metermaatregelen. Het plan bestond uit twee delen:

• Een wandelfestival getiteld ‘Wanderlust’ waaraan 700 mensen konden
deelnemen, langs 12 locaties gelopen werd en 90 kunstenaars, filosofen,
wetenschappers, theatermakers en schrijvers aan programma’s
deelnamen. Focus van dit Wanderlust festival kwam te liggen op
Nederlandse makers, fysieke ontmoetingen en het bieden van een
podium in lastige tijden. Wanderlust Festival was in 2 dagen uitverkocht.
De vraag was vele malen groter dan wat we, met in achtneming van de
1,5 metermaatregelen, aan konden bieden.

• Naast het Wanderlust Festival organiseerden we een online festival,
getiteld Brainwash Digital, bestaande uit gesprekken met- en
voordrachten van internationale keynote sprekers. Dit online festival had
als doel om ook een internationaal publiek te bereiken, keynote denkers
een plek te bieden en ons deel van het publiek dat niet aanwezig kon
zijn op Wanderlust toch een Brainwash-ervaring te bieden.
Onderstaand reflecteren we op deze twee onderdelen.

Brainwash Wanderlust
Vijf dagen voor aanvang van ons Wanderlust Festival werden alle festivals
verboden, reizen ontmoedigd en samenkomst in de buitenlucht van meer
dan 3 personen verboden. Vooral dit laatste punt maakte dat wij op 12
oktober 2020 met pijn in ons hart moesten besluiten om ons Wanderlust
Festival, dat op 18 oktober 2020 zou plaatsvinden, af te blazen en een deel

Maandenlang werkten we samen met alle makers en locaties om aan
de strenge richtlijnen te voldoen. Zo werden de groepen op het festival
beperkt tot 15 personen, lag de nadruk op sprekers uit Nederland en de
landen om ons heen en besloten we in de laatste weken om sprekers
uit bepaalde landen niet naar Nederland te laten komen. Ondanks deze
voorzorgsmaatregelen moesten we het Wanderlust-deel van ons festival
afblazen.
Onderstaand een selectie van de makers en denkers die deel zouden
nemen:
David Djaïz | Carola Rackete | Ash Sarkar | Karim Benammar |
Hanna Bervoets | Ahilan Ratnamohan | Christian Felber |
Gershwin Bonevacia | Sander Heijne | Hendrik Noten | Coen Simon |
Emma Lesuis | Eva Rovers | Niña Weijers | Frank Meester | Dean Bowen
| Caro Derkx | Salome Mooij | Channa Samkalden | Anoek Nuyens | Bo
Tarenskeen | Maarten van der Graaff | Hannah van Binsbergen | Floor
Milikowski | Sien Vanmaele | Rebekka de Wit | Fadua El Akchaoui |
Lammert Kamphuis | Floortje Smit | Remko van Broekhoven |
Jannah Loontjens | Daan Heerma van Voss | Merlijn Twaalfhoven |
Naomi van der Linden | Alain Verheij | Jelmer Mommers | Kassett |
It Went Dark | Bowen Paulle | Eva Gladek | Marleen Stikker | Bas Jacobs |
Paul Frissen | Fiep van Bodegom | Ellen Deckwitz | Roos van Rijswijk |
Fabienne Rachmadiev | Simone Atangana Bekono |
Remko van Broekhoven | Sandy Bosmans | Roziena Salihu |
Oscar Hedstrom | Jerry Afriyie | Sander Pleij | Marja Pruis |
Chris Keulemans | Najah Aouaki | e.a.
De programmeringspartners die meededen: HUMAN, SLAA, FreedomLab,
Poetry Circle Nowhere, Go Short Film Festival,The School of Life, deBuren,
Vlaams Cultuurhuis Brakke Grond

van de activiteiten in andere vorm aan te bieden of te verplaatsen naar
2021. Wel kon ons digitale festival doorgang vinden. Onderstaand reflecteren
we op de impact van dit besluit en hoe we ons festival deels in andere
vorm(en) plek gaven.
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Consequenties voor de programmering
We kozen ervoor om het festival niet te verplaatsen (want: grote kans dat
we dan weer moesten afblazen) maar een andere vorm te vinden voor
een deel van de programmering. Onderstaand lichten we toe hoe we dat
gedaan hebben:
De Brainwash Talks
De Brainwash Talks werden op 18 oktober opgenomen zonder publiek en
door het jaar heen uitgezonden. Kijk hier een aantal talks terug van o.a.
Anoek Nuyens, Merlijn Twaalfhoven, of Marietje Schaake. Dit element kon dus
wél plaatsvinden.

• Cineville, SLAA en Go Short:
De korte verhalen geschreven bij de door Go Short geselecteerde films
(door Fiep van Bodegom, Roos van Rijswijk, Ellen Deckwitz e.a.) waren

De schrijvers

een week op Cineville terug te lezen (essays) en te bekijken (films).

Voor de bijdragen van de schrijvers werden 3 vormen gevonden.
Gesprekken

• Het Wanderlust-boek:

Veel van de gesprekken konden helaas geen doorgang vinden. Echter, voor
de samenwerking met deBuren hebben we een oplossing gevonden. Dit zal
Met uitgeverij Nijgh en van Ditmar

later in 2021 (als de Vlaamse sprekers weer mogen reizen) een podcast-

werd besloten om een boek te

serie worden met gesprekken over ‘omwentelingen’ op verschillende

publiceren met essays over wandelen

vraagstukken.

en vertraging. Deelnemende auteurs
zijn o.a. Haroon Sheikh, Marja Pruis,

Theatermakers in residentie voor Brainwash

Alicja Gescinska, Chris Keulemans en

5 theatermakers gingen voor Brainwash en De Brakke Grond een week

Paul Verhaeghe. Dit boek verschijnt

in residentie om te werken aan een theatraal onderzoek. De residentie

april 2021 bij Nijgh & van Ditmar.

stopte op woensdag (2 dagen voor het geplande einde) door de lockdown.
Het werk zal later in 2021 – datum nader te bepalen i.v.m. voortzetting
maatregelen – in De Brakke Grond gepresenteerd worden. Daarnaast zijn we
met andere festivals in gesprek over een presentatieplek voor de makers.
De (scenes uit) voorstellingen, performances en theatrale wandelroutes

• Publicatie op Brainwash.nl:
Een deel van de bijdragen werden gepubliceerd op brainwash.nl. Lees

van o.a. Bo Tarenskeen, Rebekka de Wit, Fadua El Akachoui, It Went Dark,
collectief Het Paradijs en anderen zijn helaas komen te vervallen.

bijvoorbeeld de bijdrage van Emma Lesuis.
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Brainwash Digital
Naast het Wanderlust Festival organiseerden we een online festival
bestaande uit gesprekken met internationale keynote sprekers. Dit online
festival maakte het mogelijk om een veel breder publiek te bereiken.
Daarnaast gaf dit online festival ons ook de mogelijkheid om de meest
interessante internationale denkers (die we anders voor het festival zouden
uitnodigen) toch voor ons festival uit te nodigen.
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober spraken we met deze
denkers over o.a. racisme, sociale ongelijkheid, internet & privacy, angst
en (internationale) politiek. Te gast waren Srecko Horvat, Samantha Power,
Layla Saad, Michael Sandel, Jia Tolentino, Richard Sennett en Martha
Nussbaum
Het totaal aantal online bezoekers Brainwash Digital bedroeg 1039. Het
aantal programmabezoeken ligt hoger. Een gemiddelde all access bezoeker
keek naar 4 programma’s. Het totaal aan programmabezoeken lag daarom
op 3109 in totaal.
Wij zijn erg tevreden met deze aantallen. Het was voor ons de eerste
keer dat we een online festival ontwikkelden. Daarnaast vroegen we, in
tegenstelling tot veel andere onlineinitiatieven, een toegangsprijs voor onze
programmering.
De aftermovie van Brainwash Digital is hier terug te kijken.
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marketing,
identiteit &
publiek
Wat betreft marketing en publieksbereik was 2020 een totaal ander jaar voor
ons. Onze offlineactiviteiten waren binnen no time uitverkocht en we werden
uitgedaagd om online programma’s te gaan verkopen. Het verbeteren van
onze online zichtbaarheid en functionaliteit van ons platform was daarom
een essentiële stap. December 2020 was er tijd en financiële ruimte, onder
anderen door het ontwikkelingsbudget van het AFK, om onze website en huisstijl

Onderstaand een overzicht van de bezoekcijfers

te verbeteren. We kozen voor een transparantere en minder dystopische
uitstraling, met nadruk op (bewegend) beeld en meer ruimte voor artikelen en
blogs.

Programma

Aantal bezoekers

Aantal kijkers

Ook zijn we in 2020 begonnen met maken van een trailer waarin ieder jaar de

Brainwash Talks Februari

540

Per talk circa 30.000

Thomas Piketty

607

Uitzending: 432.000

Brainwash Wanderlust

0 (gepland 700)

Brainwash Talks
op Wanderlust

0

thema’s van het jaar zichtbaar worden. Het maken van de trailer geeft ons
de kans om onszelf duidelijk te profileren, vragen die voor ons van belang zijn
zichtbaar te maken en aan te geven waar Brainwash voor staat. Kijk hier de
trailer van Brainwash Festival 2020 terug.
Daarnaast maakten we natuurlijk gebruik van onze bestaande
marketingmiddelen waaronder onze facebookpagina, instagrampagina en
nieuwsbrief. Ook de samenwerking met Omroep Human en het online platvorm
Brainwash.nl continueerde. In aanloop naar het onlinefestival werd aandacht
besteed aan de sprekers en thematiek en toen we Wanderlust moesten
cancelen konden de bijdragen van schrijvers ook hier geplaatst worden.

14

Brainwash Digital

Per talk circa 30.000

1039 online bezoekers met

3109 programmabezoeken
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financiële
positie

• Publieke fondsen – 28% (was 29% in 2019)
In 2020 opgebouwd uit de bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de
Kunsten en de Het Nederlands Letterenfonds. Bij het AFK en NLF nemen
we deel aan het tweejarige subsidietraject 2019- 2020.

• Aanvullende overheidssteun: OCW & NOW – 30% (niet bestaand in
2019)
Door het wegvallen van kaartverkoopinkomsten in 2020 konden we

Zoals we in de inleiding van dit verslag al aangaven waren we bij het
uitbreken van de coronacrisis erg onzeker over ons voortbestaan gezien
onze financiële positie. Zoals in ons jaarverslag van 2019 te lezen valt
waren we voor 71% in staat onze activiteiten te bekostigen. 40% van
deze eigen inkomsten kwamen voort uit onze kaartverkoop. Onze hele
begroting lag dan ook overhoop toen we nieuwe plannen moesten
ontwikkelen. De noodsteun van het OCW kwam daarom net op tijd. Ook
hebben we gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Deze extra gelden
zorgden ervoor dat we dit jaar goed doorgekomen zijn.
Onderstaand geven we een overzicht van onze inkomsten in 2020:

• Kaartverkoop –15% (was 40% in 2019)
De kaartverkoop van onze Brainwash Special en Brainwash Talk

aanspraak maken op de noodregeling van het OCW ‘Covid-gelden’.
Daarnaast ontvingen we vanuit de NOW-regeling steun.

• Private fondsen – 17% (was 14% in 2019)
Verschillende private fondsen hebben ons dit jaar gesteund. Namelijk:
het Prins Bernhard Cultuurfonds, De Versterking, Stichting Melanie,
Dioraphte en Lirafonds. Ondanks het cancelen van Wanderlust bleven
de fondsen ons voor het toegekende bedrag steunen.

• Giften - 1% (was 9% in 2019)
Wij konden in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen sponsordiner
organiseren. Daarnaast hadden veel van de organisaties en bedrijven
die ons in 2019 gesteund hadden het ook zwaar. Een deel van die
tegenslag werd opgevangen door de donaties van onze achterban.

begin 2020 zorgde voor een deel van de inkomsten. Ook de
kaartverkoop van Brainwash Digital leverde 12.000 euro op. De
kaartverkoop van Brainwash Wanderlust is grotendeels omgezet
naar festivaltickets voor 2021.

• Sponsoring partners – 9% (was 8 % in 2019)
De sponsoring in 2020 bedroeg de bijdrage van de Human plus de
bijdrage van Bergh Stoop en Sanders. Wat niet meegenomen is in
dit percentage zijn de locaties (Brakke Grond, Spui25, Amsterdam
Museum, e.a.) die afgezien hebben van locatiekosten toen wij in
oktober moesten cancelen.
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organisatie
en cultuur
bestuur
Het bestuur van Stichting Brainwash is samengesteld uit 3 leden met ieder
een eigen expertise: Paulien Loerts, directeur Singel Uitgeverijen met kennis
van bedrijfsvoering, het Amsterdamse culturele veld en de ontwikkelingen
in de literatuur, Ted Tettero, voormalig directeur Stichting Brainwash, met
kennis van marketing, content branding, en ontwikkelingen in de filosofie en
Vincent Wensink, creatief investeerder en voormalig verenigingsmanager
van Omroep Human, met kennis van financiën en ontwikkelingen in het
medialandschap.
Per 1 november 2020 is Vincent Wensink teruggetreden en trad een nieuw
bestuurslid aan: Zihni Özdil. Özdil is historicus en schrijft voor Vrij Nederland
en NRC. Van 2017 tot 2019 was hij Tweede Kamerlid voor GroenLinks.
Laurens Knoop, oprichter van Brainwash, vervult een adviserende- en
mentorrol.

die het realiseren van de activiteiten mogelijk maken. In 2020 kwam het
bestuur 5 keer bijeen. Om de jaarrekening te bespreken, de ambities en het
functioneren van de medewerkers te analyseren en de activiteitenplannen
met bijhorende begrotingen te bespreken. Daarnaast bezochten de
bestuursleden veel van de activiteiten georganiseerd door Stichting
Brainwash.

de organisatie
Een van de doelen die wij ons aan het begin van het jaar stelden was om
van een start-up te ontwikkelen naar een duurzame jonge organisatie.
Een belangrijke stap in dit proces is om het team aan de stichting te
binden. Het kernteam van Brainwash bestond daarom uit twee leden in
vast dienstverband - directeur Marije Ligthart, en programmacoördinator
Machteld Vinkenborg - die het hele jaar door in dienst zijn van de stichting.
Daarnaast werken we met ZZP’ers. De komende jaren onderzoeken we of het
uitbreiden van het team in vast dienstverband wenselijk en mogelijk is.
In 2020 zag het team er als volgt uit:

• Directeur - Marije Ligthart
• Programmacoördinator - Machteld Vinkenborg
• Programmamaker - Lisanne Snelders
• 2 producenten: Kamiel Feiertag en Kim Eldering
• Marketeer: Jan Bruin
• Vormgever: Vera Vryens

code cultural governance
Wij volgen in onze aanpak de aanbevelingen van de code cultural
governance. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het
bestuursreglement. De stichting wordt sinds 2019 bestuurd door het ‘bestuur
plus directiemodel’, waarin het bestuur een voorwaarde scheppende rol
speelt. Dit houdt in dat het bestuur zich vooral richt op de randvoorwaarden
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Financieel gaan we een goed jaar tegemoet (ondanks de tegenvallende
kaartverkoop die we verwachten). Zo hebben het AFK en Letterenfonds
ons dit jaar meerjaren gehonoreerd. Bij het AFK maken we deel uit van
de gehonoreerde vierjarenaanvragen (95.000 euro per jaar) en bij het
Letterenfonds aan de tweejarenronde (60.000 euro per jaar).
Los van beperkingen die 2021 wederom op zal werpen zijn er tal van kansen
die deze periode ons biedt. Onderstaand formuleren we die kansen en
geven we aan hoe we die in 2021 voor ons zien.

• Internationale uitstraling
Door het uitbouwen van onze online programmering vallen de staden landgrenzen weg. We organiseren daarom veel Engelstalige

toekomst
2020 was een heftig jaar. Een jaar waarin niets hetzelfde kon blijven, onze
eigen inkomsten kelderden en nieuwe corona-proof plannen in rap tempo
ontwikkeld en uitgevoerd moest worden. Ondanks deze situatie hebben we,
zoals u in dit verslag hebt kunnen lezen, mooie on- en offlineprogramma’s
gerealiseerd, onze website hernieuwd en zijn we er financieel ook goed
doorheen gekomen.
We weten niet hoe 2021 er uit zal gaan zien, hoe lang de lockdown en
1,5 metermaatregelen blijven gelden. Wel weten we zeker dat het nog
maanden zal duren voor we naar ‘een normaal’ kunnen terugkeren. In het
maken van de plannen voor het nieuwe jaar zetten we dan ook in op het
verder ontwikkelen van onze online programmering en gaan we uit van
minder fysieke bezoekers bij ons festival in oktober. Daarnaast hebben we
een aantal plannen, waaronder de ontwikkeling van ons educatietraject en
meer activiteiten door Nederland, uitgesteld.
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programma’s online om juist ook geïnteresseerden buiten Nederland
te bereiken. Wij zagen dit al bij ons eerste online festival terug met
deelnemers uit de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk.

• Werken aan de kwaliteit van onze programmering
Dat we niet voor volle zalen kunnen programmeren betekent niet dat
we niet nog betere programma’s kunnen organiseren. Het aantal
programma’s op het festival zal hetzelfde blijven en we zullen wederom
een artistieke kwaliteitsslag gaan maken.

• Online identiteit uitbouwen en verstevigen
We willen de komende maanden toonaangevende onlineprogramma’s
organiseren waar interactie en engagement voorop staan. We hebben
daarom onze website verbeterd en gaan onze online events technisch
verbeteren. Ook zullen we tijdens het aankomende festival verschillende
programma’s gaan streamen. Dit is een ontwikkeling die we ook de
komende jaren door willen gaan zetten.
We hopen dat 2021 een mooi en innovatief jaar gaat worden voor Stichting
Brainwash!
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