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Inleiding
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 2021 opent Amare haar deuren. Het nieuwe woonhuis van de
gerenommeerde Haagse instituten Zuiderstrandtheater, 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.
De Gemeente Den Haag is eigenaar van het gebouw en voorziet grotendeels
in de vaste inrichting van de zalen en publieke ruimtes. Als hoofdhuurder is het
aan Stichting Amare (het voormalig Zuiderstrandtheater en Stichting Dans- en
Muziekcentrum) om de verdere inrichting te realiseren en het gebouw tot leven
te brengen. Ons eigen budget dekt alleen de basisvoorzieningen, maar met een
gebouw van wereldformaat kunnen we niet anders dan de lat hoog leggen.

Het nieuwe
kloppende hart
van cultureel
Den Haag
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1. H
 et culturele hart aan het Spuiplein
Het nieuwe, duurzame gebouw van Amare is circa 125 meter lang, 70 meter breed
en 38 meter hoog, en heeft een vloeroppervlak van zo’n 54.000 vierkante meter.
Dit zijn omgerekend bijna acht voetbalvelden. Met deze afmetingen is Amare het
grootste cultuurgebouw van Nederland. Het gebouw is gerealiseerd in opdracht van
Gemeente Den Haag, ontworpen door toonaangevende architectenbureaus JCAU
en NOAHH, en gerealiseerd door bouwcombinatie Cadanz.
Amare biedt een zee aan ruimte voor congressen en evenementen tot wel 6.600
bezoekers. Dankzij de verschillende grote en intiemere zalen, foyers, vergaderruimtes
en de ruimtes in de tegenovergelegen Nieuwe Kerk is er een scala aan mogelijkheden
voor ieder event. Omgeven door het stadhuis en de ministeries is het ook een
ideale locatie voor aan de overheid gerelateerde conferenties. Amare is straks een
levendige melting pot, waar het vanaf september 2021 wemelt van de studenten,
theaterbezoekers, zakelijke bezoekers, artiesten en nieuwsgierige passanten.
Het vernieuwde Spuiplein vormt het hart van cultuurstad Den Haag, waar de Nieuwe
Kerk, Nationale Theater, de Centrale Bibliotheek, Filmhuis Den Haag, de bioscoop en
Amare samenkomen. Het definitieve ontwerp van het aangrenzende Spuiplein wordt
in het voorjaar van 2021 verwacht. OKRA landschapsarchitecten ontwerpt een deels
groen en levendig plein met bomen, water en terrassen, een prettige verblijfplaats,
zowel overdag als in de avond, met ruimte voor ‘stadsactiviteiten’ en culturele
programmering .
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1.1 Bewoners van Amare
Amare is vanaf de zomer 2021 het thuis van vier gerenommeerde instellingen:
Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest, het Koninklijk
Conservatorium en Stichting Amare (voorheen stichting Dans- en Muziekcentrum en
Zuiderstrandtheater). Deze vier bewoners van Amare hebben elk een eigen
kracht en kwaliteiten die ze inzetten voor het ondersteunen en realiseren van
de collectieve missie.
Stichting Amare beheert en programmeert het gebouw als curator. De stichting is
verbinder in de samenwerking met de bewoners van het gebouw Amare, de buren aan
het Spuiplein en het culturele veld. Vanuit deze rol wil Stichting Amare verbinding en
verankering in de stad Den Haag aanjagen. Stichting Amare heeft ook de opdracht om
aan de relatie met de stad te werken en initiatieven uit de stad een podium te geven.
In het gebouw laat Stichting Amare het Residentie Orkest, NDT en de talenten van het
Koninklijk Conservatorium schitteren, en toont de synergie van de vier bewoners aan
het publiek. Stichting Amare zet zich in om diverse gemeenschappen te bereiken met
hoogwaardig aanbod door middel van educatie, voorstellingen, projecten, festivals en
de programmering in de publieke ruimtes van het gebouw. Stichting Amare brengt dans,
muziek, muziektheater en community art van internationaal niveau naar een breed
publiek. Bewezen kwaliteit van Stichting Amare blijkt onder andere uit het succes van
het meerjarige project De Stad als Curator. Ervaringen, netwerken en leringen uit dit
project bieden een stevig fundament voor de ambities van Amare als Huis voor heel
Den Haag aan het Spuiplein.
Het Residentie Orkest is het orkest van, voor, in, en vanuit Den Haag. Nauw aan
sluitend bij de stad en haar inwoners en ter ondersteuning van de ‘functie’ van Den
Haag: residentie, stad van vrede en recht, diplomatenstad, woon- en zakenstad,
maatschappelijk geëngageerde stad. Het orkest zet actief muziek in om alle inwoners
en bezoekers in Den Haag te verbinden en te prikkelen. Zoals met Stadsorkest The
Residents waarin kinderen uit krachtwijken de kans krijgen om actief met muziek
aan de slag te gaan. Of SYMPHONY 2030, het muzikale en maatschappelijke
activiteitenprogramma met als uitgangspunt de ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties. Samen maken we Den Haag mooier.
Nederlands Dans Theater (NDT) brengt dans van internationaal niveau en steeds
nieuwe creaties waarvan het maakproces in huis gebeurt. Hiermee draagt NDT bij aan
de internationale excellentie en het creatieve profiel van Amare. NDT heeft een sterk
educatie- en talentontwikkelingsprogramma dat veel Haagse kinderen in contact
brengt met dans en zo bijdraagt aan de verbinding van stadsbewoners
met Amare.
Het Koninklijk Conservatorium heeft een internationale reputatie als laboratorium
voor kwaliteit en vernieuwing in muziek, dans en muziektheater. Het Koninklijk
Conservatiorium staat voor levendigheid en creatieve ontwikkeling in het huis met de
hele dag door lessen en presentaties. De studenten van over de hele wereld zijn een
afspiegeling van de vele nationaliteiten in Den Haag. Internationale topmusici, dansers
en -docenten geven gastlessen en brengen zo hun kwaliteit in.
Onderlinge samenwerking, transparantie en kennisuitwisseling zijn essentieel in het
realiseren van de gedeelde ambities. De vier bewoners maken van het nieuwe gebouw
aan het Spuiplein een innovatieve proeftuin waar wordt geëxperimenteerd met het
overstijgen van scheidslijnen tussen disciplines, publieksgroepen en verouderde noties
over taakopvatting en ‘kwaliteit’. Amare brengt de absolute top in de podiumkunsten en
verrijkt het programma met maatschappelijke relevantie.

De vier
bewoners
maken van
het nieuwe
gebouw aan
het Spui
plein een
innovatieve
proeftuin
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1.2 De belofte van Amare
Het gebouw heeft een natuurlijke openheid en zet actief in op gratis toegankelijke
programma’s in de openbare ruimtes van het gebouw. Met aandacht is de
toegankelijkheid van het gebouw voor mensen met een fysieke beperking
gewaarborgd.
Amare stelt zich niet alleen fysiek maar ook artistiek-inhoudelijk open voor mensen
met diverse achtergronden door inclusief te programmeren en projecten gericht op
participatie en talentontwikkeling te bieden. Bij Amare krijgen de kunsten ruim baan
en ontstaan nieuwe creaties, choreografieën en innovatieve community-projecten.
Aankomend talent wordt opgeleid en krijgt een podium voor verdere ontwikkeling.
De bewoners van Amare behoren tot de absolute top op het gebied van dans
en muziek. Hier werken choreografen, dirigenten, docenten en artiesten van
wereldniveau. Daarnaast wordt internationaal talent in Amare getoond. Op deze
manier is Amare tevens een platform om internationale topkwaliteit aan een nationaal
publiek te tonen.
Amare is toekomstgericht en wegbereider van de podiumkunsten voor de 21e eeuw.
We zetten in op duurzaamheid van het gebouw, onze producten en de relaties
met onze stakeholders, het publiek en de cultuur. We doen dit door middenin de
samenleving te staan en ons daartoe te verhouden.

Amare en duurzaamheid
De Haagse gemeenteraad heeft duurzame
nieuwbouw verkozen boven de renovatie van
de oude Dr. Anton Philipszaal en het Lucent
Danstheater. Het nieuwe Amare is dankzij
deze keuze het eerste duurzaam gebouwde
kunstcomplex van Nederland. 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. Deze toetsings-methode op
duurzaamheid voor woningen, kantoren en ander
vastgoed is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk
en aangepast aan Nederlandse en Europese
regelgeving.

In het ontwerp zijn deze duurzame maatregelen
genomen:
• 4.000 m2 aan zonnepanelen voor de
opwekking van energie
• Temperatuurregulatie door gebruik van
de bodem als warme- en koude-bron
• LED verlichting in het gehele gebouw
• Gebruik van regenwater voor het doorspoelen
van toiletten
• Overtollig regenwater wordt geïnfiltreerd in
de bodem
• 50 in de gevel verwerkte broedkasten voor
verschillende soorten vogels
• 28 ingebouwde vleermuizenverblijven
• Geen CO2-uitstoot

BREEAM-NL Excellent hanteert criteria voor
negen categorieën, waar tijdens de bouw aan
voldaan moet zijn: management, gezondheid,
energie, transport, water, materialen, afval,
landgebruik en ecologie en vervuiling. Die criteria
lopen als een rode draad door het hele proces,
dus de eis voor deze belangrijke certificering is
vanaf de start van de bouw meegenomen en geldt
ook voor het gebruik van het gebouw en voor de
bedrijfsvoering van de vier bewoners.

Amare onderneemt op allerlei vlakken vanuit
een duurzaam en maatschappelijk verantwoord
uitgangspunt. Allereerst is het complex is
uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer
en de fiets. Daarnaast werkt de horeca-uitbater
met biologische en lokale producten. Het
personeelbestand wordt een dwarsdoorsnede
van de Haagse bevolking. Verder streeft Amare
er naar het Green Key Gold certificaat voor
congreslocaties te behalen.
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2. Realisatie en financiering
van de inrichting
De Gemeente Den Haag heeft geïnvesteerd in een fantastisch en spraakmakend
cultuurgebouw dat zich kan meten met de meest vooraanstaande theaters en
concertgebouwen in de wereld. Stichting Amare is zelf verantwoordelijk voor
de financiering, het ontwerp en de inrichting van foyers, kleedkamers, restaurants,
congresruimtes en openbare ruimtes van Amare. Er is dan ook een ambitieus plan
ontwikkeld om het nieuwe gebouw te verrijken met innovatieve, state-of-the-art
voorzieningen voor verblijf en podiumkunst op topniveau. Om ook de voorzieningen
voor publiek en bespelers op hetzelfde niveau te brengen is aanvullende financiering
nodig. Stichting Amare heeft zelf reeds 5,6 miljoen geïnvesteerd in het project,
waarvan een deel uit eigen vermogen voor de basisvoorzieningen.
Het gaat hierbij om onder meer meubilair en verlichting voor de publieke ruimtes
en de artiestenfoyers, hoogwaardige projectiefaciliteiten, narrowcasting, de
inrichting van kleedkamers met kap- en grimetafels en orkeststoelen. De totale
financieringsbehoefte voor deze inrichtingselementen bedraagt € 942.700.
Inrichtingselementen die met cofinanciering worden gerealiseerd:
Tribunetrap: theatergordijnen, verlichting en afstopping voor mobiel podium

€ 20.000

Lichtobject in Atrium met informatieve functie t.b.v. wayfinding

€ 90.000

Kleedkamers met 50 hoogwaardige kap- en grimetafels en verfraaiing
Ontwerp Jorrit Gaal (Brunnontwerp)

€ 50.000

Inrichting Artiestenfoyer, ontwerp NOAHH Architects, Stephanie Lama

€ 78.700

Narrowcasting aangepaste schermen en software

€ 120.000

Kunstenplein met automatische rolgordijnen, grid, meubilair
naar ontwerp van Aziz Bekkaoui

€ 84.000

Signing and wayfinding, heldere bewegwijzigering binnen en buiten het gebouw

€ 100.000

Additionele multifunctionele verlichting voor sfeer en effecten
(The Club, foyers, restaurants)

€ 200.000

160 orkeststoelen, lessenaars en verlichting

€ 160.000

Soundshower en installatie

€ 40.000

Totaal

€ 942.700

Om eigen inkomsten te genereren die ten gunste komen aan de doelstellingen
van Stichting Amare en de doelstellingen van de medebewoners van Amare zal
een aantal ruimtes gebruikt worden voor commerciële verhuur of het anderszins
genereren van inkomsten. Als je kijkt naar wat er allemaal kan in het pand, wordt
Amare volgens manager business events Diederick van Eeden in no time het nieuwe
icoon van Nederland. De mogelijkheden zijn dan ook uiteenlopend, van meeslepend
en groots tot intiem en klein.

“

Allereerst kunnen we plenair zo’n
1500 man kwijt in de Concertzaal
en nog eens 1300 in de Theaterzaal. Maar een groep van 50 man
is even welkom. We zitten ook
nog eens op loopafstand van
alle ministeries. En het wordt een
mooie plek voor relatiemarketing.
Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld je
klanten of prospects uitnodigen
voor een voorstelling met vooraf
een exclusief diner. Ik kom uit
de evenementenhoek en de
hospitality-wereld en heb bij de
grote hotels gewerkt. Ik heb dus
heel lang aan de andere kant
gestaan. De gastvrijheid van de
4- en 5-sterrenhotels probeer
ik ook bij Amare te realiseren.
De horeca doet dat ook.
Iedereen bij Amare streeft
dat hoge niveau na.
- manager business events
Diederick van Eeden

”
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3. Beleving van Amare
Het is onze wens om bovengenoemde inrichtingselementen te realiseren zodat
we een brede doelgroep kunnen faciliteren: kinderen, studenten, jonge creatieve
makers, (internationaal) gerenommeerde musici, dansers en makers, buurtbewoners,
zakelijke gasten en reguliere bezoekers van dans- en muziekvoorstellingen.
Door in de multifunctionele publieke ruimtes van Amare ruimte te bieden aan diverse
initiatieven, wordt een brede doelgroep aangesproken. Onderdelen van de publieke
ruimtes worden zo ingericht dat ze dagelijks kunnen worden gebruikt voor optredens
en presentaties uit de stad of kunnen worden gebruikt worden voor een diner, buffet
of receptie. Hierdoor vormen de ruimtes een levendig en multifunctioneel publiek
domein.
Het programma van Amare weerspiegelt de energie en diversiteit van Den Haag.
Het programma in de openbare ruimte wordt samengesteld door een
programmerende coöperatie waarin, naast de vier bewoners van Amare, de
Cultuurschakel, de Cultuurankers en Bewonersorganisatie Rivierenbuurt &
Spuikwartier zitting hebben. Deze unieke wijze van bottom-up programmeren zet
in op gedeeld eigenaarschap en inclusiviteit. Een mogelijk voorbeeld voor een
willekeurige bezoeker: begin in de vroege ochtend, op weg van Den Haag Centraal
naar het centrum, met een klein concert met Bachmuziek op de Tribunetrap in het
garderobegebied of volg een yogales. Nog iets actiever zijn de dagelijkse Gagadance lessen door NDT. Schuif daarna aan bij een luistercursus, een stadsdebat of
een repetitie van lokale fanfares in de orkestrepetitiezaal. De lunchoptredens van
Boterhammen in de Stad, gaan van Bollywood dans tot kamermuziek en geven
nieuwe energie. Loop tussendoor even langs bij de muziekscholen, radiostations en
open podia. Bekijk de klankspeeltuin en het dans-lab, exposities van wereldklasse.
En beland ‘s avonds in een jazzclub, performance-bar of op een dancefeest rond
queerness. Naast bovenstaande dag-impressie, zijn er wekelijks series met fanfares,
urban dancers en popgroepen. Gedurende het jaar zijn er take overs door festivals
als Rewire, Holland Dance en Popronde.
Duidelijk wordt dat de publieke ruimtes Amare tot een levendige, sociale plek maken
waar iedereen op een laagdrempelige manier kan genieten en deelnemen aan diverse
uitingen van cultuur. Amare is hierin uniek, het is een plek waar studenten, amateurs
en professionals samenkomen onder één dak. Het programma in de publieke ruimtes
brengt urban en klassiek, ster en talent, westers en niet-westers bij elkaar. Hierdoor
komen verschillende visies, opvattingen, stromingen en praktijken samen onder
één dak en zet Amare aan het denken, aan het bewegen, laat het anders kijken en
luisteren. Samen met de partners is een unieke methode ontwikkeld waarin de stad
als curator fungeert. Hierdoor voelen de professional en de kunstliefhebber zich in
Amare evenveel op zijn plek als de amateur en nieuw publiek. Iedere partner draagt
zijn steentje bij aan een open (kunst)klimaat. Hiermee biedt Amare aan kunstenaars
een plek voor experiment, aan het publiek verwondering en aan partners een plek
waar ze graag aan willen bijdragen.
De kennis die Amare hierbij opdoet wordt uiteraard gedeeld. Door het lectoraat van
het Koninklijk Conservatorium wordt in samenwerking met Maastricht University
onderzoek gedaan naar het bereik en effect van de programmering.
Amare beoogt:
• Duurzame relaties aangaan met bewoners van Amare en het publiek
• Cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek
• Amare positioneren als verwelkomende huiskamer van de stad
• Een podium bieden aan verschillende (regionale) initiatieven
• Professionals, de liefhebber én nieuwsgierigen zich thuis laten voelen in Amare
• Jaarlijks op de lange termijn ruim 300.000 bezoekers te trekken

“

We nemen vanuit Zuiderstrandtheater onze stevige wortels, die
liggen in de muziek en dans, mee
terug naar de stad. We blijven
dans, muziek in alle stijlen, musical,
opera, muziektheater, circus,
cabaret en spektakel presenteren.
Ook voor de allerjongsten. Met
lokale communities initiëren we
programma’s en vieren we uitbundig
culturele feestdagen en festivals.
En natuurlijk is er ruim baan voor
onze medebewoners van Amare:
Residentie Orkest, Nederlands Dans
Theater en de muzikale schatkist die
het Koninklijk Conservatorium met
zich meebrengt.
– hoofd programma Geesje Prins

”
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De Tribunetrap

3.1. Publieke ruimtes
De publieke ruimtes van het gebouw bieden mogelijkheden voor de hierboven
beschreven activiteiten en presentaties. Zo wordt de brede trap in het entreegebied
- de Tribunetrap - een centrale plek waar open podia en pop-up optredens
plaatsvinden. De Tribunetrap kan middels kleine aanpassingen voor verschillende
doeleinden worden gebruikt. De trap is zowel een ontmoetingsplek als een podium
voor perfomances. Een theatergordijn maakt de ruimte intiemer en daarmee geschikt
voor de diverse programmering.
Vanaf de opening in september 2021 is Amare in alle opzichten toegankelijk.
Gastvrijheid is de belangrijkste kernwaarde voor zowel de organisatie, het
programma als het gebouw. Het gebouw is zo vormgegeven dat het een open
uitstraling heeft en daarmee uitnodigend is voor zowel liefhebbers van muziek
en cultuur als passanten en dagjesmensen. De openheid wordt voortgezet in het
gebouw door de verschillende publieke ruimtes die vrij toegankelijk zijn, zoals de
foyers, restaurants, het Stadsbalkon en de Tribunetrap in het entreegebied. Op
deze manier trekt Amare niet alleen betalende bezoekers aan die gericht voor een
programma of congres komen, maar juist ook niet-betalende bezoekers die er komen
voor een informele ontmoeting en nieuwsgierig zijn naar wat Amare te bieden heeft.
In het hart van het gebouw bevindt zich het kassagebied. Aan beide zijden van de
ingangen worden landmarks geplaatst die verwijzen naar het kassagebied. Deze
bestaat uit ronde vormen, die het gebied een vriendelijke uitstraling geven. In het
kassagebied en bij de landmarks worden in totaal 30 schermen voor narrowcasting
geplaatst. Naast de vaste balie zijn er ook mobiele balies, waar een gastheer of
-vrouw het publiek de weg wijst. De narrowcasting, die op vele plekken in het
gebouw wordt geplaatst, wordt door ontwerpbureau Silo in lijn met in de vormgeving
en beleving van het gebouw ontworpen. Doelstelling is om de schermen dynamisch
te programmeren, zodat ze in huis aanwezige doelgroepen kunnen informeren, maar
ook de producten of logo’s van aan Amare verbonden bedrijven en fondsen tonen.
De ambitie is om aan de entrees aan het Spuiplein en de Turfmarkt mooi ontworpen
led-schermen aan te brengen.

“

Als jij als bezoeker een vraag hebt,
dan wordt die natuurlijk vanuit het
hart beantwoord door een student
die daar overdag ook ‘woont’.
Dat alles zorgt er straks voor dat
tot in de haarvaten van het pand
eenzelfde DNA zit.
– hoofd marketing en communicatie
Mieke Beljaarts

”
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Een belangrijk aandachtspunt is de signing and wayfinding: het aanbrengen van
heldere bewegwijzering die bijdraagt aan een optimale publieksbegeleiding, onder
andere voor mensen met een fysieke beperking.
Een bijzonder element is het beoogde lichtobject in het atrium, met LED lampen
waarop ook tekst en beeld kan verschijnen. Dit object houdt het midden tussen een
informatiedrager, een lamp en een kunstobject en wordt door Silo vormgegeven.
Aangezien er momenteel nog geen (voorlopig) ontwerp kan worden gedeeld,
refereren we hieronder ter illustratie aan een recente opdracht van Silo: de lichtwand
die zij hebben ontworpen voor de fietsenstalling Koningin Julianaplein bij station
Den Haag Centraal (2020). De architectuur van Den Haag, bekende gebouwen
van oud tot nieuw, vormt daar de basis voor één doorlopende afbeelding op de
gehele glaswand die de stalling omsluit. Gevelelementen van iconische Haagse
gebouwen zijn subtiel in elkaar verweven tot een circa 1.040 vierkante meter
groot stadslandschap met een Escheriaanse uitstraling. “De lichtwand als visuele
interventie ondersteunt bovendien de intuïtieve oriëntatie waardoor je aan het eind
van de dag makkelijker je fiets terugvindt”, zegt Rene Toneman, creatief directeur bij
Silo.
Daarnaast is het werk van de Amerikaanse kunstenares Jenny Holzer een belangrijke
inspiratiebron in het formuleren van de opdracht aan Silo. Hieronder een voorbeeld
van de wijze waarop zij tekst (informatie) combineert met ruimtelijke vormen en de
toepassing van licht.

Boven: ontwerp Silo in fietsenstalling Koningin Julianaplein.
Onder: Jenny Holzer installatie
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Kunstenplein

Het Kunstenplein is een open publieke ruimte, een cultureel marktplein voor
optredens, presentaties en pleidooien, waar de hele dag iets valt te beleven.
Het Kunstenplein bevindt zich op de begane grond en is een ruimte van 750
vierkante meter waar previews, voorstellingen, projecten en wisselende presentaties
plaatsvinden. Het idee en ontwerp is afkomstig van de uit Den Haag afkomstige
modevormgever, kunstenaar en vormgever Aziz Bekkaoui (1969). Wanneer er geen
programmering plaatsvindt, worden er videoprojecties getoond met previews van
voorstellingen. Daarnaast wordt het Kunstenplein gebruikt als ruimte voor diners
en recepties. Doordat de ruimte grenst aan het Spuiplein, zijn de bewegingen en
presentaties van buitenaf goed zichtbaar. Hierdoor functioneert het Kunstenplein
als etalage waarmee Amare de voorbijganger kennis laat maken met de cultuur
die het gebouw en de bewoners te bieden hebben. Iedereen kan vrij binnen
lopen en meekijken of meedoen met het programma, wat het open karakter van
het kunstenplein en Amare benadrukt. Nieuw publiek maakt hier kennis met de
verschillende bewoners van Amare, prikkelt langslopende passanten en nodigt
uit. Op deze manier proeven bezoekers, buurtbewoners en passanten van het rijke
aanbod van Amare.

Kunstenplein
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De Stadskantine

Amare zal ook twee restaurants huisvesten die van vroeg in de ochtend tot laat
toegankelijk zijn. In een van de restaurants, de Stadskantine, kan iedereen de hele
dag terecht die gezond, lekker en betaalbaar wil eten in een creatieve omgeving.
De Stadskantine ligt aan de Turfmarkt en is een verlenging van de foyer. Het is dé plek
waar dagelijks medewerkers en studenten van het Koninklijk Conservatorium samen
met dansers, musici, medewerkers en vooral ook veel mensen van buiten terecht
kunnen voor gezonde maaltijden, drankjes, ontmoetingen of verblijf. De inspiratie
voor het ontwerp is gebaseerd op een zuidelijke bazar of medina en sluit aan bij de
melting pot van culturen die Amare wil vertegenwoordigen.
Het Grand Café Amare bevindt zich op de begane grond en is de gehele dag
geopend voor gezond, stijlvol en gastvrij ontbijten, lunchen of dineren. Of gewoon
iets drinken natuurlijk in het cafe of op het terras aan het vernieuwde, aantrekkelijke
Spuiplein. Het ontwerp van grand café en terras is van Jo Coenen Architects.
Culinair consulent Yuri Verbeek adviseert over het duurzame culinaire concept voor
het restaurant.
Lifelong learning is een belangrijke pijler voor alle bewoners van Amare. Zo is
educatie is de kerntaak van het Koninklijk Conservatorium en bieden NDT en het
Residentie Orkest innovatieve educatieprogramma’s. Er komt een uitgebreide
programmering van digitale en ‘live’ inleidingen en contextprogramma’s rondom de
voorstellingen. En een breed lesaanbod van Tai Chi tot het dansen van Tango. In het
gebouw komen zowel tijdelijke educatie-installaties als permanente voorzieningen
van educatieve aard.
De eerste permanente installatie is de Soundshower die door ontwerpbureau Silo
wordt ontworpen. Deze soundshower bestaat uit zeer gerichte speakers die bij de
roltrappen worden geplaatst. Terwijl het publiek zich door het gebouw beweegt
wordt dankzij het spelen van audiofragmenten de beleving verrijkt. De soundshower
brengt bijzondere composities of geluiden ten gehore, bijvoorbeeld van jonge
componisten op het Koninklijk Conservatorium of geluidskunstenaars. Dergelijke
korte kennismakingen op de roltrap verleiden de bezoeker tot verder luisteren. In de
buurt van de soundshower is ook aanvullende en verdiepende informatie te vinden
over de audiofragmenten.

De sound
shower
brengt
bijzondere
composities
of geluiden
ten gehore
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3.2. Multifunctionele foyers, de zalen
en kleedkamers
De foyers op de eerste, tweede en derde verdieping van Amare bij de Theaterzaal
en Concertzaal zijn ingericht op het huisvesten van duizenden mensen tijdens
pauzes en na afloop van voorstellingen die veelal ’s avonds plaatsvinden. Overdag
zijn deze ruimtes nagenoeg leeg. Met flexibele wanden kunnen delen van de
foyers worden afgesloten, waardoor deze verhuurd kunnen worden of worden
ingezet voor activiteiten in het kader van de programmering. Ten behoeve van de
multifunctionaliteit is gekozen voor een afwisseling van los meubilair en mobiele
bar en vast meubilair en bar. De foyers schikken zich om de zalen heen, zowel op
esthetisch als functioneel gebied. De zalen springen in het oog en de inrichting van
de foyers zijn erop gericht om niet te concurreren met de zaal.
Amare gaat experimenteren met een van de foyers als vrijplaats. Een grote openbare
repetitieruimte naar het inspirerende voorbeeld van het cultuurcentrum CentquatreParis waar iedereen zelf zijn kunsten mag beoefenen zonder een ruimte te reserveren.

De Club in de foyer van de Ensemblezaal

Samen met de flexibele wanden draagt het losse meubilair bij aan de multifunctionaliteit van de ruimte, omdat delen van de foyers omdat het meubilair kan
worden verplaatst wanneer er extra ruimte nodig is. Accentverlichting, bijzettafels en
gordijnen worden ingezet om zithoeken te creëren. Het meubilair, zoals de mobiele
bars, bloembakken en werktafels, is gedetailleerd met patronen die verwijzen naar de
materialen en vormen uit de naastgelegen zalen. Met flexibele wanden kunnen delen
van de foyers worden afgesloten, waardoor de foyers geschikt zijn voor (zakelijke)
verhuur.
De foyer van de Ensemblezaal wordt zowel overdag als ’s avonds intensief gebruikt
door studenten van het Koninklijk Conservatorium en bezoekers van concerten.
Door de verlichting en de gordijnen aan te passen kan deze foyer in de avonduren
als De Club worden gebruikt. Behalve dat een breed en jong publiek wordt
aangetrokken, draagt dit bij aan een positieve ervaring van studenten en biedt
het potentieel mogelijkheden experimentele cross overs tussen studenten klassieke
muziek en de (elektronische) club scene te stimuleren. In het plafond is reeds een
spotstang aanwezig om een podium, dj-booth, of dansvloer te kunnen verlichten.
Aanvullende spotstangen of hijsogen bieden nog meer mogelijkheden voor het
gebruik van de ruimte.
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De Artiestenfoyer

De Artiestenfoyer is opgesplitst in een eet- en lounge gedeelte. De banken in het
lounge gedeelte kunnen in verschillende opstellingen worden geplaatst, waardoor
de artiestenfoyer ook gebruikt wordt voor evenementen of een performance.
Hierdoor blijft de ruimte flexibel, niet alleen als ontspanningsplek voor artiesten, maar
ook voor activiteiten. Een mediawand biedt de mogelijkheid om grafische beelden
en video’s af te spelen. De artiestenfoyer heeft kenmerken van zowel Concertzaal,
Repetitiezaal als Theaterzaal in gebruik van zwart, goud en hout zoals ook in de zalen.
De artiestenfoyer is een ruimte die ook comfort moet bieden en waar je als artiest
ook rustig moet kunnen werken en eten en is tevens de ontvangstruimte van het
Residentie Orkest.
Voor de Concertzaal zal Amare 160 orkeststoelen, lessenaars en verlichting van hoge
kwaliteit aanschaffen om grote professionele gezelschappen te kunnen faciliteren.
Ook realiseert Amare de inrichting van de kleedkamers met 50 hoogwaardige kapen grimetafels en aankleding van de ruimte.

De Artiestenfoyer

15

4. Planning
Februari 2021			

Definitief ontwerp

Maart — mei 2021			

Aanbestedingen

Juni 2021			 Sleuteloverdracht aan Amare
Juni — september 2021		

Uitvoeren inrichtingselementen en verhuizing naar Amare

Juni — september 2021		

Campagne openingsseizoen

September 2021 		Eerste inspeel voorstellingen en presentaties in Amare
November 2021 		Officiële opening

5. Meetbaarheid van
doelstellingen en impact
Amare gebruikt diverse instrumenten om de doelstellingen en impact meetbaar
te maken. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van de kassasystemen van
horeca Amare en ticketing (Ticketmatic), Google Analytics, Media Info Groep,
publieksonderzoek en onderzoek merkbekendheid en merkimago.
Amare stelt zich niet alleen fysiek, maar ook artistiek-inhoudelijk open voor een
breed publiek. Hierbij put Amare uit de jarenlange ervaring van het Zuiderstrandtheater in publieksgericht en participatief programmeren. Amare neemt deel aan
het collectieve publieksonderzoek Haagse cultuursector 2019- 2020 via Den
Haag Marketing, dat is opgezet om een (collectief) cultureel doelgroepenmodel te
ontwikkelen. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk welke segmenten
ondervertegenwoordigd zijn, en hoe dit publiek bereikt kan worden.
Verder vindt er jaarlijks een publieksonderzoek plaats en is er een uitgebreide
analyse van de bezoekersdata uit Ticketmatic.
In 2021 volgt kwalitatief onderzoek naar de gerealiseerde groei in merkbekendheid
en imago. Hier wordt inzichtelijk gemaakt of merkstrategie en de daarbij behorende
campagnes, programmering en online aanwezigheid van Amare de merkwaarden
ondersteunen. Onderzoek wordt mogelijkerwijs uitgevoerd door Beerda Brand
consultancy, aangezien wij ook via het bureau deelnemen aan het Continu
bezoekersonderzoek. Dit is een grootschalig merkenonderzoek in de cultuursector.
Amare zet in op meetbare (sociale) media-aandacht in binnen- en buitenland, zowel
betaald als via free-publicity. Data van Google Analytics en Media Info Groep wordt
geraadpleegd om het bereik en de mediawaarde inzichtelijk te maken.
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6. Marketing en communicatie
Het marketing- en communicatieplan is in overleg met alle bewonende instellingen
van Amare opgesteld en wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd. Dit geldt ook
voor de merkstrategie en de visuele identiteit van Amare. Sinds 2019 komen de
vier marketing- en communicatiemanagers van Stichting Amare, het Residentie
Orkest, het Koninklijk Conservatorium en NDT elke drie weken bijeen en wisselen zij
expertise uit en bespreken de voortgang. Tevens werken zij aan de ontwikkeling van
marketing- en communicatie activiteiten en worden ieders campagne momenten
met elkaar afgestemd. Denk hierbij aan een gezamenlijke start van de kaartverkoop
door middel van een speciale campagne. De gezamenlijk vormgegeven marketingen communicatiestrategie voor Amare aan het Spuiplein, dient als basis voor de
individuele strategische plannen van
de instellingen.
Deze campagne richt zich niet alleen op bestaande publieksgroepen, maar zal zich
nadrukkelijk ook (in lijn met het programma) richten op het bereiken van een nieuw
publiek. Voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden als gevolg van
COVID-19 kunnen vragen om een ad hoc aangepaste aanpak.

6.1 Positionering en centrale boodschap
Ten behoeve van de positionering is een aantal merkwaarden geformuleerd
waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de identiteit van Amare.

“Amare is uitnodigend. We willen dat iedereen zich welkom voelt in

Amare, door een divers en relevant programma te bieden en openbaar
toegankelijke ruimtes open te stellen waar mensen kunnen ontspannen
en ontmoeten.
Amare is sprankelend. Amare is altijd open, altijd actief. Zowel geplande
bezoekers als spontane passanten kunnen altijd iets zien of doen.
Amare is prikkelend. Bij Amare gebeurt altijd meer dan verwacht.
Je wordt als bezoeker geïnspireerd en aangemoedigd je blik te verbreden.
Amare is uniek. Amare is een best-in-class huis voor de kunsten, met een
unieke samenstelling van bewoners wat uitzonderlijk is in Nederland, maar
ook elders op de wereld.
Amare heeft landelijke impact. Amare brengt de rest van Nederland en de
wereld naar Den Haag. Amare profileert zich internationaal als hoogstaand
en experimenteel podium. We tonen nationale topkwaliteit; wij bieden een
podium aan artiesten en gezelschappen die klaar zijn om de stap naar een
groter, diverser publiek te maken; we ontdekken de wereld in Den Haag;
we zijn ons bewust van de verschillende (internationale) culturele stromen
in de stad en we trekken de stad in om de diverse culturele stromen op te
zoeken, naar elkaar te luisteren en te participeren.

”
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6.2 Marketingdoelstellingen
Het verwachte aantal fysieke bezoekers in seizoen 21/22 is 410.000. In 2021 wordt
ca. 60% van dit bezoekersaantal verwacht vanwege de grote marketingcampagnes
en openingsactiviteiten die in het kader van het openingsseizoen worden uitgerold.
Wel blijft onvoorziene impact van coronamaatregelen op het programma ook in 2021
een factor. Het geraamde bezoekersaantal voor het seizoen 21/22 is samengesteld
uit: reguliere voorstellingen en festivals (235.000), zakelijke events (37.000), horeca
(75.000), events in de publieke ruimte (35.000), educatie/rondleidingen (15.000) en
passanten (13.000).
We verwachten vooral groei in landelijk bereik en een toename in bereik in Den
Haag dankzij de diverse programmering en toegankelijkheid van het gebouw. Ter
informatie, de huidige verdeling van bezoekers aan het Zuiderstrandtheater en
de Nieuwe Kerk samen zijn voor Den Haag en regio 75%, nationaal 20% en
internationaal 5%.
Digitale communicatiekanalen spelen - zeker binnen de coronarealiteit - een
belangrijke rol in het bereiken van het publiek én het bereikbaar maken van de
programmering. De prognose met betrekking tot het digitale bereik van Amare is
(stand eind 2021):

• Maandelijks 100.000 unieke bezoekers op eigen website
• Maandelijks 900.000 pageviews amare.nl
• Maandelijks 60% terugkerende bezoekers amare.nl
(websitebezoek duurt circa 3 minuten)

• Volgers social media 10.000
• Nieuwsbriefabonnees 40.000

