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Iedereen verdient een plek voor verbeelding en inspiratie. Amare is 
die plek. Een plek waar liefde voor muziek, dans, musical en opera 
ontstaat. Waar grote helden optreden, talentontwikkeling start 
en carrières een wending nemen. Het nieuwe kloppende hart van 
cultureel Den Haag. 

In september dit jaar opent Amare haar deuren. Het nieuwe  
woonhuis van de gerenommeerde Haagse instituten Stichting 
Amare (het voormalig Zuiderstrandtheater en Stichting Dans- en 
Muziekcentrum), Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en 
Koninklijk Conservatorium. Iedereen is er welkom. In Amare kun je  
altijd binnenlopen voor een dans-, theater- of concertbezoek,  
een les, een openbare repetitie, een congres, een debat of voor 
zomaar een kop koffie of een spontane ontmoeting. 

Middels een programma gericht op kunst en talentontwikkeling 
maakt Amare van dit nieuwe huis een thuis waar bewoners van de 
stad - én bezoekers van over de hele wereld - samenkomen om 
cultuur te beleven. Deze gezamenlijke ambitie is niet vrijblijvend. 
Juist in deze tijd van crisis en transitie willen we onze deuren openen 
als een gezamenlijk huis, een toevluchtsoord, een feestpaleis, een 
laboratorium en een podium van en voor de stad. Amare betekent 
liefhebben, omarmen. We willen geen openingsfeest vieren als dat 
niet tegelijkertijd een pleidooi is voor solidariteit, verbondenheid 
en oprechte ontmoeting met de stad, haar bewoners en haar 
kunstenaars. Amare is ook een combinatie van de woorden am en are. 
I am we are. We kunnen en willen het niet alleen doen. We doen het 
samen met onze collega-kunstenaars, -instellingen en bedrijven, 
en samen met onze stadgenoten.

Dat is de gedachte achter het plan voor de opening van Amare: 
de verbeeldingskracht van kunst als een liefhebbende omarming 
in een tijd waarin verbinding en ontmoeting heel lastig, maar wel 
broodnodig is. Vanaf 1 september 2021 doen we dit met twee 
bijzondere activiteiten in de eerste maanden van het nieuwe 
seizoen: OPEN Huis en OPEN Festival. Daarnaast start in mei 2021 
een serie stadsprojecten onder de noemer: WIJ Den Haag, waarin 
Amare de stad intrekt en samen met bewoners en kunstenaars uit 
Den Haag een culturele reis door verschillende wijken van de stad 
maakt. Stichting Amare lanceert tijdens het openingsseizoen een 
social seats programma, om blijvend een toegankelijk huis voor 
iedereen te zijn.

Amare wordt een podium voor de kunsten van wereldformaat.  
Een gastvrij centrum voor podiumkunsten, creatieve ontwikkeling, 
educatie, internationaal excellente programmering, culturele 
uitwisseling en congressen. Als schenker van Amare draagt u bij 
aan een historisch nieuw begin. Samen bouwen we aan een tot de 
verbeelding sprekend huis voor podiumkunsten van internationaal 
topniveau. Voor heel Den Haag en omstreken én voor toekomstige 
generaties.

Amare
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Het markante en duurzame gebouw wordt ingericht met drie zalen 
(Concertzaal, Theaterzaal en Ensemblezaal) die ruimte bieden aan totaal 
3.600 bezoekers. Daarnaast is er een congrescentrum, acht foyers, twee 
restaurants, een repetitiezaal, studio’s en heel veel openbare ruimte waar 
ook plek is voor programmering. 

Het gebouw wordt onder meer voorzien van 4.000 m2 zonnepanelen, 
hemelwater gespoelde toiletten, temperatuurregulatie door gebruik van de 
bodem als warmte- en koudebron, en in de gevel verwerkte broedkasten 
voor vogels en vleermuizenverblijven. Amare streeft ernaar de belangrijke 
duurzaamheidscertificatie BREEAM-NL Excellent te bemachtigen. Als dit 
Amare lukt, is het daarmee het eerste podiumkunstengebouw in Nederland 
met deze certificering.

De Gemeente Den Haag is eigenaar van het gebouw en voorziet 
grotendeels in de vaste inrichting van de zalen en publieke ruimtes. 
De volgende stap is aan ons. Als hoofdhuurder is het aan Stichting 
Amare om de verdere inrichting te realiseren en het gebouw tot leven 
te brengen. Deze inrichting verrijkt het gebouw en maakt Amare 
tot een toegankelijk cultuurhuis. Daarnaast zorgen verschillende 
inrichtingselementen er voor dat het gebouw een innovatief, state-
of-the-art podium is voor producties op internationaal topniveau. 
Denk aan multifunctionele verlichting in publieke ruimtes en aan 
optimale inrichting van de artiestenfoyer en kleedkamers. Publieke 
ruimtes worden zo ingericht, dat diverse initiatieven uit de stad een 
plek krijgen. Zo kan de brede trap in het entreegebied transformeren 
tot een tribunetrap met mobiel podium voor debatten, gratis 
lunchconcerten en pop-up optredens. 

Met een groep van toonaangevende ontwerpers, waaronder NOAHH 
en Aziz Bekkaoui, zetten we in op een inspirerende en prikkelende 
inrichting. Ons eigen budget dekt alleen de basisvoorzieningen, maar 
met een gebouw van wereldformaat kunnen we niet anders dan de lat 
hoog leggen. Amare ontplooit daarom een fondsenwerving campagne 
met als doel € 942.700 euro aan bijdragen van fondsen, particulieren 
en bedrijven te verwerven, om Amare nóg functioneler, toegankelijker 
en aantrekkelijker te maken.

Het gebouw
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In het stadsproject WIJ Den Haag wordt Amare als Huis voor 
heel Den Haag voorgesteld aan inwoners van de stad. WIJ 
Den Haag is de verzamelnaam van een serie participatieve 
projecten die wordt ontwikkeld in de eerste helft van 2021 en 
vanaf september te zien zal zijn op verschillende locaties in 
de stad en in het nieuwe Amare.  Een aantal daarvan maakt 
deel uit van het het OPEN Festival waarmee Amare opent in 
november. 

Aan alle producties en projecten ligt een samenwerking 
of ontmoeting tussen de bewoners van Amare, inwoners 
en culturele organisaties van Den Haag ten grondslag. 
Aan deze reeks participatieve projecten wordt een laag 
toegevoegd waarin we 30 zelfstandige kunstenaars en 
creatieve professionals een substantiële opdracht geven 
om bij te dragen aan of als ‘tegenstemmen’ te reageren op 
de onderdelen van dit unieke stadsproject. Velen van hen 
zijn zwaar getroffen door de COVID-19 crisis. Met dit project 
verschaffen wij enerzijds werk en inspiratie aan de makers, 
en binden wij tegelijkertijd partners voor de toekomst in 
Amare aan ons.

De waarde van project zit in de kwaliteit van de ontmoeting 
tussen de deelnemers en niet in kwantiteit. Maar we zetten 
in op 5.000 bezoekers verspreid over de voorstellingen en 
prestaties die alleen in de stad plaats vinden. De bezoeken 
aan de onderdelen van WIJ Den Haag die ook deel uitmaken 
van OPEN Festival zijn hier niet bijgerekend. De doelgroep 
is een nieuw, divers en inclusief publiek afkomstig uit 
verschillende stadsdelen.   
  
De kosten voor WIJ Den Haag bestaan voornamelijk uit 
de personele lasten en kosten voor productie, logistiek en 
voor de extra laag van 30 kunstenaars en hun projecten 
die worden toegevoegd.  Daarnaast is er een budget voor 
marketing en communicatie. Afgerond komt de begroting 
neer op € 454.150. Waarvan 37% wordt gedekt uit eigen 
bijdragen van de bewoners en subsidies, voor de overige 
kosten (€ 287.000) doen wij een beroep op diverse fondsen, 
stichtingen en sponsoren. De financiering van de zeven 
deelprojecten zelf, dus zonder de laag van extra kunstenaars 
maakt geen deel uit van deze begroting.  

WIJ Den Haag mei - nov 2021
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OPEN Huis 2, 3, 4, 5 sept. 2021

In september 2021 wordt het gebouw opgeleverd aan de 
vier bewoners. Amare stelt het nieuwe huis direct open 
voor de inwoners van Den Haag middels het OPEN Huis op 
2, 3, 4 en 5 september 2021. Tijdens de feestelijke preview 
op donderdagavond vindt de overdracht van bouwers naar 
de stad en de cultuurmakers plaats. Op vrijdag, zaterdag 
en zondag worden gratis rondleidingen gegeven voor 
eenieder die een eerste blik van het gebouw wil krijgen.

Op vrijdagavond gaat op het Spuiplein Sounding the Spui 
in première. In dit driedimensionaal geluidskunstwerk 
wordt heel Den Haag verklankt. In een aanlooptraject dat 
eind 2020 is gestart, hebben sonologie studenten van 
het KC in field workshops geluiden uit de stad ‘geoogst’. 
De sonologie studenten creëren daarmee vervolgens, 
gecoacht door interdisciplinair geluidskunstenaar Justin 
Bennett, een doorlopende geluidservaring in de openlucht. 
Sounding the Spui maakt het mogelijk om op het Spuiplein 
met je oren te reizen van de Haagse Markt naar het 
Scheveningse strand.

Het weekend OPEN Huis valt samen met UIT Festival Den 
Haag, de aftrap van het culturele seizoen van de stad. 
In 2021 zal UIT Festival Den Haag zowel op de Lange 
Voorhout plaatsvinden als op het Spuiplein.

Met OPEN Huis beoogt Amare 15.000 niet-betalende 
bezoekers te verwelkomen. Dit zijn de participanten en 
het publiek van onder andere WIJ Den Haag en het UIT 
Festival, cultuurliefhebbers en het bestaande publiek 
dat het nieuwe huis wil ontdekken, omwonenden, 
nieuwsgierigen, toeristen en dagjesmensen. 

De begrote kosten voor OPEN Huis bedragen € 352.143. 
Waarvan 86% wordt gedekt uit eigen bijdragen van de 
bewoners en een subsidie van Gemeente Den Haag.  
Voor de overige kosten (€ 48.650) doen wij een beroep  
op diverse fondsen, stichtingen en sponsoren.
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OPEN Festival 19, 20, 21 nov. 2021

De officiële opening van Amare vindt plaats tijdens het 
OPEN Festival van 19 tot en met 21 november 2021. Met 
een gevarieerde driedaagse programmering speelt Amare 
zich (inter)nationaal in de schijnwerpers. Alle vierkante 
meters van het gebouw worden bespeeld en gebruikt, met 
programmering in zowel de zalen als de publieke ruimtes. 
De voorstellingen variëren van hoogwaardige programma’s 
in de zalen tot korte pop-up performances in de foyers, 
restaurants en andere publieke ruimten. Hierbij presenteert 
Amare een spannende mix van wat alle bewoners te bieden 
hebben, zodat bezoekers kunnen ervaren wat zij in de 
toekomst van Amare kunnen verwachten. De zondag van het 
OPEN Festival staat in het teken van jong tot oud, met als 
hoogtepunt een familievoorstelling voor alle leeftijden.

Ons doel is om tijdens het OPEN Festival 30.000 bezoekers 
te ontvangen, verdeeld over niet-betalende bezoekers 
(15.000), laagdrempelig geprijsde kaarten (5.000), reguliere 
kaarten (6.000) en genodigden (4.000). De doelgroep 
betreft een diverse en inclusieve afspiegeling van de 

inwoners van Den Haag en Nederland, breed cultureel 
geïnteresseerden, (groot)ouders met (klein)kinderen en 
hoogwaardigheidsbekleders. Ook internationale gasten 
worden, indien de coronamaatregelen het toelaten, 
verwelkomd tijdens OPEN Festival.

De begrote kosten voor het OPEN Festival bedragen  
€ 970.800. Waarvan 83% wordt gedekt uit eigen bijdragen 
van de bewoners, subsidies en publieksinkomsten. Voor de 
overige kosten (€ 165.788) doen wij een beroep op diverse 
fondsen, stichtingen en sponsoren.
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Social seats openingsseizoen ‘21-’22

In een steeds diverser wordende stad en samenleving 
richten wij ons op culturele veelkleurigheid en ontmoeting. 
Samen bouwen we aan een huis voor de kunst van heel Den 
Haag dat het Nederland en de wereld van nu representeert. 
Iedereen doet mee, iedereen is welkom en iedereen moet 
de mogelijkheid krijgen om een keer de magie van een 
live concert of theatervoorstelling mee te maken. Daarom 
lanceert Stichting Amare tijdens het openingsseizoen 
een nieuw, ambitieus social seats programma. Middels 
dit programma maken we samen met een collectief van 
fondsen, bedrijven en particulieren een groot aantal sterk 
in prijs gereduceerde theaterkaarten beschikbaar voor een 
jong, nieuw en divers publiek voor wie een theaterbezoek 
niet vanzelfsprekend is.  

Voor het Amare social seats programma is een bedrag 
van € 100.000 per jaar nodig. Door deel te nemen aan 
het social seats programma van Amare draagt u bij aan 
het beschikbaar maken – en houden - van sterk in prijs 
gereduceerde € 5 tickets voor een jong, nieuw en divers 
publiek dat de weg naar het theater niet vanzelfsprekend 
weet te vinden.
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“ Amare moet een plek worden 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Stadsbewoner, muzikant, danser, 
student, bezoeker. We hebben als 
organisaties de belangrijke taak om  
het grootste en mooiste kunstgebouw 
van Nederland echt van iedereen  
te maken.” – Directeur Jan Zoet.


