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Wie we zijn 
DeLaMar West is een eigentijdse en nieuwe ontwikkelplek én theater in het hart van 
Amsterdam West. In ons state of the art gebouw aan de Laan van Spartaan bieden we 
ruimte aan vernieuwend werk, waar we ons vooral richten op musical- en muziektheater. We 
zijn een veilig, warm en goed georganiseerd huis waar nieuw werk de tijd krijgt om beter te 
worden en te spelen. Hiermee verrijken wij Amsterdam- en specifiek Amsterdam West en 
Nieuw West- met een culturele voorziening waar de stad en de buurt terecht kan voor 
eigentijdse (voornamelijk musical)programmering en actieve programma’s voor iedere 
inwoner van de buurt. Een huis waar je elkaar formeel en informeel kunt ontmoeten en je je 
kunt laten verrassen door een nieuwe maker of een nieuw stuk.  
  
Ons huis verhoudt zich daarnaast expliciet tot de directe omgeving, haar bewoners en haar 
verhalen. Wij geloven in de kracht van de buurt. Daarom richten we ons op samenwerking 
met bestaande initiatieven in de buurt met als doel te participeren binnen het 
sociaal/maatschappelijke en culturele netwerk in Amsterdam-West en Nieuw-West. Hierbij 
gaat het om activiteiten en programmering die divers genoeg is om íedere buurtgenoot aan 
te spreken. We luisteren naar de behoeften van bewoners en vullen op basis daarvan in.  
 

 
Wat we doen 
De activiteiten van DeLaMar West zijn onder te verdelen in vier categorieën met een looptijd 
van augustus tot augustus: 
 

1. DeLaMar West als makersplek en –podium 
       a. Begeleiden, adviseren, koppelen en/of faciliteren van makers en initiatieven 
       b. Scouten in werk- en opleidingsveld naar makers en initiatieven  
       c. Open-micavonden (als informeel ontmoetingsmoment waar ook minder 

bekend talent uit de professionele wereld zijn of haar kunnen kan tonen) 
d. ‘Amateur nights’: een avond waarop amateurs zich van hun beste kant kunnen 

laten zien 
2. Programmering DeLaMar West  

a. Per theaterseizoen programmeren en/ of produceren we circa 70 
voorstellingen met een sterke focus op: 

i. Nieuw en vernieuwend musicalwerk en bestaand musicalrepertoire dat 
speciaal voor of door ons in een eigen versie gemaakt wordt 

ii. Nieuwe en jonge makers 
iii. Verhalen en publiek uit de buurt 
iv. De jaarlijkse familievoorstelling door steeds een andere interessante 

theatermaker of -gezelschap 
3. Actieve programma’s gericht op Amsterdam en de buurt   

a. Jaarlijks een Dag voor de Buurt i.s.m. buurtbewoners en maatschappelijke & 
culturele organisaties 

b. Programmacommissie die meedenkt over activiteiten, programmering en 
invulling gebouw  

c. Door het jaar heen losse activiteiten die op een hoogwaardige manier iets 
toevoegen aan de buurt en voor haar bewoners 

d. Programma’s op het gebied van musical-talentontwikkeling voor de jeugd uit 
de buurt in de schoolvakanties 

       
 
 
 



 

 
4. Programma MusicalMakers 

a. Stichting MusicalMakers is een BIS-gezelschap en hoofdhuurder van 
DeLaMar West. MusicalMakers is hét ontwikkelhuis voor de nieuwe 
Nederlandse musical. Makers krijgen de tijd, vrijheid en begeleiding voor het 
ontwikkelen van nieuwe verhalen en vormen binnen het musicalgenre, met 
liefde voor het ambacht en de traditie. Er is ruimte voor nieuw talent én voor 
meer ervaren makers om zich in de verschillende disciplines van de musical 
te verdiepen, en er is ruimte voor vernieuwing en experiment. DeLaMar West 
werkt dagelijks en intensief samen met MusicalMakers. 

 

 
Inkomsten  

a. Inkomsten uit verhuur voor theaterrepetities en -montages, aan de zakelijke 
markt, aan initiatieven binnen de culturele en maatschappelijke sector en aan 
hoofdhuurder  MusicalMakers        

b. Inkomsten uit kaartverkoop van geprogrammeerde en eigen voorstellingen en 
concerten 

        c. Inkomsten uit subsidies en schenkingen  
        d. Inkomsten uit horeca 
 

 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting DeLaMar West verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en 
bestaat uit: 
 
De heer J.A. van den Ende - Voorzitter 
Mevrouw J.M. van den Ende-Klijberg - Vicevoorzitter 
De heer F.M. Klijberg - Bestuurslid 
Mevrouw S. Laseur - Bestuurslid 
De heer C. Maas - Bestuurslid 
Mevrouw M. Spier - Bestuurslid 
De heer R. van Nouhuijs - Penningmeester 
 
De heer R. Ockhuysen - Bestuurssecretaris en Directeur VandenEnde Foundation 
 
 

 


