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Inleiding
Vanaf 2011 heeft het Noordereiland van Rotterdam een heus en goed bezocht
huiskamerpodium: Tante Nino. Al jaren bezoeken Rotterdammers (Noordereilanders,
Feijenoorders, Centrumbewoners en ommelanders) activiteiten bij Tante Nino. We kijken
film, luisteren naar muziek, eten Khachapuri, discussiëren, bezoeken exposities, presenteren
boeken, exposeren kunst en doen workshops.
In 2020 is Tante Nino verder geprofessionaliseerd en is de samenwerking met culturele
partners versterkt om de continuïteit op langere termijn te waarborgen.
De gemeente Rotterdam heeft in 2020 de culturele activiteiten financieel ondersteund,
volgens de Beleidsregel Kunst en Cultuur in de Gebieden. Voor projecten zijn aanvullend
diverse fondsen benaderd.

Corona
Het jaar 2020 was een corona-jaar, waarin programmering en publiek ontvangen in de kleine
binnenruimte vrijwel onmogelijk was en is. Maar gelukkig kon in 2020 op het Tuinpodium
wel volop geprogrammeerd worden, zeker in de zomermaanden. In het najaar van 2020 is
het Tuinpodium in z’n geheel coronaproof en winterproof gemaakt, met meer comfort voor
het publiek en de artiesten, o.a. met overdekte zitplekken, warmte en licht. De binnenruimte
functioneert daarbij als ‘backstage’ voor de artiesten (kleedruimte, catering, repetities). De
aanpassing van het Tuinpodium is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het
Kickstart Cultuurfonds. Het is in Rotterdam nu een unieke plek: een buitenpodium waar ook
in cultureel zware tijden coronaproof voorstellingen kunnen worden gegeven. De artiesten die
tot nu toe op het podium hebben opgetreden zijn razend enthousiast en blij dat er nog
ergens zo’n plek is!
Stichting Tante Nino
Stichting Tante Nino is als Stichting Qudi opgericht in 2003. In 2019 is de statutaire naam
gewijzigd in 'Stichting Tante Nino'. De Stichting heeft als doel: het bevorderen van de kunst,
cultuur en contact tussen kunst- en cultuur minnend publiek in de meest algemene zin, in
nationaal en internationaal verband.
Het bestuur van Stichting Tante Nino bestaat per november 2020 uit:
- Kamiel Verschuren, voorzitter
- Mels van Zutphen, secretaris
- Marc Thelosen, penningmeester
Nino Purtskhvanidze is directeur met volledige volmacht.
Het bestuur heeft in 2020 twee keer vergaderd. In de vergadering van augustus zijn de
jaarstukken van 2019 goedgekeurd. In de online-vergadering van december is het jaarplan
voor 2020 goedgekeurd en is gesproken over het door de gemeente gestarte onderzoek naar
de legalisatie van het Tuinpodium, naar aanleiding van een klacht van een omwonende.
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1. Jaarverslag 2020
In 2020 zijn regelmatig culturele activiteiten georganiseerd: workshops,
voorstellingen/concerten, projecten en de Khachapuri Kinoclub. Daarnaast is de ruimte
verhuurd geweest voor diverse activiteiten van derden. In totaal zijn zo’n 700 bezoekers te
gast geweest.

1.1. Galerie
In 2020 zijn vanwege de coronamaatregelen geen tentoonstellingen in de binnenruimte
georganiseerd. Voor 2021 zijn er plannen voor exposities van beelden in de binnentuin.

1.2. Atelier - workshops
In 2020 zijn vijf workshops gehouden met in totaal 58 deelnemers.
12 augustus 2020
Boten bouwen bij Tante Nino
De workshop 'Boten bouwen' wordt gegeven door
beeldend kunstenaar Marianne Fontein. Zij laat zich in
haar werk inspireren door de Rotterdamse haven.
Iedere kind krijgt als basis een plank voor een boot.
Met hamer, nijptang en de materialen gaan ze aan de
slag om hun boot te bouwen: een piratenboot, een
zeilboot, een vrachtschip, een cruiseschip of een .....?
12 deelnemers
23 september 2020
Kinderworkshop Armbandjes maken
Kunstenaar Pepa van Asperen (Noordereilander) geeft
een workshop armbandjes maken voor kinderen (6-15
jaar). Tijdens de workshop leer je hoe je een feestelijke
polsbandje kan maken van gewone elastische banden
en wolrestjes.
10 deelnemers
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7 oktober 2020
Kinderworkshop: Knutsel je eigen jurk of pak!
Voor de modedesigners van de toekomst een niet te
missen workshop bij Tante Nino. Samen met Mia en
Karaman Andrésen kunnen kinderen / jongeren
tussen de 6 en 15 jaar een eigen pak of jurk ontwerpen
met scrapmaterialen, textiel en door te tekenen en
schilderen.
18 deelnemers

21 oktober 2020
Kinderworkshop Bouwen met scrap
Wat kun jij voor schitterends bouwen met scrap?
Kinderworkshop onder begeleiding van Karaman
Andrésen. Voor kinderen tussen 6 en 15 jaar.
10 deelnemers

4 november 2020
Kinderworkshop Poppen Aankleden
Een workshop op het Tuinpodium, dus in de
buitenlucht, voor jeugd van 5 tot 16 jaar. Onder
begeleiding van Mia Andrésen.
8 deelnemers
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1.3. Podium
Tante Nino heeft twee podia: het huiskamerpodium binnen bij 'Tante' en het Tuinpodium in
de grote achtertuin. Naast het intieme huiskamerpodium biedt het Tuinpodium gelegenheid
om wat grotere voorstellingen te programmeren met in artistieke zin toegankelijke
voorstellingen voor een breder publiek (tot 300 bezoekers).
De podia zijn voor professionele musici en artiesten uit het netwerk van Tante Nino, die het
leuk vinden op het intieme huiskamerpodium bij Tante Nino te spelen. De concerten en
voorstellingen zijn daarnaast ook buurtbindend: mensen ontmoeten elkaar tijdens de
voorstellingen en er ontstaat snel contact tussen het publiek onderling en met de musici. De
muziekprogrammering is zeer gevarieerd.
Elke maand is er doorgaans een concert of voorstelling op de zondagmiddag. In het voorjaar
is het programma vanwege de lock down vrijwel volledig geannuleerd, maar in de zomer en
het najaar kon er weer volop op het Tuinpodium worden geprogrammeerd. Geput is uit een
internationaal netwerk van jonge uitvoerende artiesten en al meer bekende professionals die
de intieme setting van een betrokken publiek weten te waarderen. Naast concerten zijn ook
een aantal voorstellingen/performances gegeven.
In 2020 zijn 20 concerten/voorstellingen georganiseerd, ondanks twee lock-down periodes,
met in totaal 526 bezoekers.

Concerten / voorstellingen 2020
5 januari 2020
O Brave New World, Jacques Börger
Deel 4 in aanloop naar de voorstelling van DE
STORM van Shakespeare door SPIN
Theaterproducties op 15 mei 2020. Jacques Börger
speelt daarin de heerlijke hoofdrol van
PROSPERO, de vorst, magiër en theaterman. Maar
zover is het nog lang niet. In de maanden
voorafgaand geeft hij ‘theatercolleges’ gerelateerd
aan het stuk.

Bezoekers: 30

24 januari 2020
Marionettist Arkhip 'Sipa' Labakhua
T er gelegenheid van de Nederlandse première van
Ineke Smits' film 'Little man, time and the
troubadour' op het IFFR 2020, heeft de
hoofdrolspeler: de Abchazische marionettist
Arkhip 'Sipa' Labakhua zijn voorstellingen
Insomnia en The smell of shadow bij Tante Nino
gepresenteerd.

Bezoekers: 30
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7 februari 2020
SAUDADE: work in progress
Het begrip saudade is de basis en het criterium
voor de eenheid van de voorstelling.

Bezoekers: 30

9 februari 2020
Concert Anaphora
Anaphora is het idee van pianist Filippo Deorsola,
bassist Jonathan Ho-Chin-Kiat en drummer Ap
Verhoeven. De band is gebaseerd op zowel een
muzikale als menselijke connectie tussen de drie
muzikanten en deze 'band' is versterkt door
originele composities en arrangementen.

Bezoekers: 40
29 februari 2020
Wat een poppenkast, Jacques Börger
Commedia dell Arte en de rol van deze
theatervorm voor Shakespeare en voor de
hedendaagse beeldcultuur, ook wel de Spektakelmaatschappij genoemd. Vijfde theatercollege in
aanloop naar het toneelstuk over The Tempest (De
Storm) van Shakespeare: Spin speelt Storm!

Bezoekers: 20

1 maart 2020
Pianoconcert Roberto Guijarro
Robert Guijarro (1986) is een concertpianist met
een Spaans/Nederlandse achtergrond.
(Conservatorio Joaquín Turina Madrid,
Conservatorio de Cordoba, Rotterdams
Conservatorium).

Programma: Debussy en Chopin.
Bezoekers: 20

Maart/april/mei: coronasluiting
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Juni: herneming concerten / voorstellingen op het Tuinpodium
5 juni 2020
Trio Brunettes
Sara Moreira Marques (sopraan), Teodora Drozdik
- Popovic (mezzo-sopraan) en Federico Mosquera
Martinez (piano) treden op onder de noemer Trio
Brunettes op Tante Nino's Tuinpodium. Vooraf
een borrel met hapjes om het eerste
anderhalvemeterafstandconcert te vieren

Bezoekers: 25

12 juni 2020
The Unexpected Virtue of Ignorance
The Unexpected Virtue of Ignorance bestaat uit
het duo Massimiliano Dosoli (klarinetten) en Piero
Conte (gitaar). Als verrassing speelde ook Matteo
Paggi (trombone) mee tijdens de set na de pauze.

Bezoekers: 30

19 juni 2020
Duo From coast to coast
Ivo Stuivenberg (piano, zang, Nederland) en
Paulinho Paes (gitaar, zang, Brazilië) spelen op
Tante Nino's tuinpodium. Deze muzikale
wereldreizigers en virtuoze duizendpoten serveren
een smaakvolle cocktail van jazz, bossa nova, Latin
jazz, Franse chansons, soul en gospel. Pure
improvisaties, liedjes met een verhaal, muziek uit
het hart. Een exotisch avondje uit!

Bezoekers: 30

21 juni 2020
Shakespeares Storm in drie bedrijven
Theatercolleges door Jacques Börger (slot)
Met alle plezier en tot onze aangename verrassing
nodigen wij iedereen uit voor een groots slotcollege
waarin Jacques Börger zijn verhalen over
Shakespeare’s leven, zijn Sonnetten en De Epiloog
als een drie-in-de-pan gaat presenteren.

Bezoekers: 30
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4 juli 2020
Het Zwarte Zee Kwartet op Tuinpodium..
Sprengers zingt en speelt slagwerk: tarambuka,
dohol, dev, cajon en klein percussie. Jan-Jaap
Spaargaren speelt sopraan- en altsaxofoon, klarinet,
caval, shevi, salamuri en blokfluit. Ivo Boswijk
arrangeert muziek voor het Zwarte Zee Kwartet en
speelt gitaar. Erik Wolbers bespeelt de contrabas
en bas panduri. Gastmuzikant is Ruzanna
Hakobjan Tadewosyan. Zij speelt meerdere blokjes
mee op de qanon, een traditioneel Armeens
snaarinstrument.

Bezoekers: 30

31 juli 2020
Entr'acte op het Tuinpodium
Concert van Carmen Terol (dwarsfluit) en
Leonardo Palacios (gitaar)
Ze spelen een repertoire bestaande uit een
combinatie van klassieke stukken en Spaanse en
Zuid-Amerikaanse werken die heel dicht bij hun
culturele achtergrond staan.

Bezoekers: 30

16 augustus 2020
Duo Seivoci
Teodora Drozdik-Popović (mezzo-sopraan) en
Filipe Neves Curral (gitaar).
De muzikanten serveren: een kleine Spaanse
'bocadillo' met een Braziliaans Frans beleg en een
Kroatisch dessert toe!

Bezoekers: 25
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6 september 2020
Duo Zan Lan
Zan Lan betekent tentoonstelling in het Mandarijn,
geschreven met Litouwse spelling. Duo Zan Lan
bestaat uit Agota Tamelyte uit Vilnius en Jonathan
Ho Chin Kiat uit Singapore.
Zan Lan is een tentoonstelling van audiovisuele
improvisatie, met lezing van originele gedichten en
gedichten van Jonas Mekas en Charles Bukowski.
Het duo werd begin juni geconceptualiseerd, na
een hoogtepunt van korte verhalen die ze elkaar
vertelden.

Bezoekers: 6

18 en 25 september 2020
Helderheid Bokaal
Voorronde en Halve Finale
Tante Nino's Tuinpodium is ook dit jaar twee keer
the stage waar het gebeurt tijdens de Helderheid
Bokaal 2020. Goede lyrics in huis? Laat van je
horen! Iedereen kan nog meedoen. De contest
waarbij alles draait om de lyrics start in september
met Open Mics.

Bezoekers: 2x30

4 oktober 2020
The Unexpected Virtue of Ignorance
Massimiliano Dosoli (klarinetten),
Piero Conte (gitaar)
Matteo Paggi (trombone).
De muzikanten beschouwen 'Onwetendheid' als
een prachtige en belangrijke waarde die altijd
aanwezig is in hun levenskeuzes. Dosoli, Conte en
Paggi laten zich inspireren door traditionele jazztaal
(Ellington, Monk, Parker) maar ook door
hedendaagse rock en elektronische muziek
(Radiohead, Sigur Ros, Tom Waits). Het repertoire
is een mix van eigen composities en covers van
andere bands (Jim Black Alasnoaxis, Tinissima
Quartet, etc).

Bezoekers: 30
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25 oktober 2020
Escarteen Sisters
Escarteen Sisters is een duo dat bestaat uit twee
zussen. Zij zijn een mengeling van noord en zuid
en komen uit Gent en Barcelona. De zussen
brachten in 2018 hun eerste album uit. "We
brengen eigen nummers in Engels, Catalaans,
Nederlands en Spaans. Het is de muziek van onze
ingebeelde wereld", verklaren de Escarteen Sisters.

Bezoekers: 30
30 oktober 2020
Piero Conte & Andrea Leone 5ET
Het kwintet bestaat uit Andrea Leone (tenor
saxofoon), Loek van den Berg (alt saxofoon), Ildo
Nandja (contrabas), Piero Conte (gitaar) en Andrea
Carta (drums). Andreo Leone en Piero Conte zijn
vrienden die elkaar in Rotterdam hebben ontmoet.
Het repertoire bestaat uit eigen composities van elk
lid van het kwintet met een grote verscheidenheid
aan stijlen binnen de brede jazzwereld: van
mainstream tot modern geluid en van Afrikaanse
invloeden tot ECM-label of Duke Ellington.

Bezoekers: 30
6 december 2020 (online)
Superposthardbop 4tet
Superposthardbop 4tet ontstond in 2018 in
Rotterdam dankzij componist en klarinettist
Massimiliano Dosoli. Dit 4tet speelt een fijne mix
van old school New Orleans jazz, obscure
soundscapes en elementen van alternatieve rock,
beïnvloed door artiesten als Duke Ellington, Jim
Black, Pantera, Tom Waits en vele anderen.

Online bezoekers: 30
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1.4. Khachapuri Kinoclub
Khachapuri is Georgisch warm kaasbrood. Een unique selling point van Tante Nino. Bezoekers
krijgen een Georgische maaltijd met filmprogramma voorgeschoteld. Een speciale gast
presenteert (eigen) films en er wordt over de films gediscussieerd. Gasten zijn filmregisseurs,
documentairemakers, soms decorbouwers of cameramensen, maar altijd staat de filmkunst
centraal. De film wordt op een groot projectiescherm geprojecteerd. De programmering is in
handen van filmmaker Pieter Jan Smit.
Een typische KhKC begint om 18:30 uur en duurt tot ca. 23:30 uur. Vaste onderdelen zijn
een Georgische tafel met Tamada (Toastmeester), een voorprogramma met korte films van
ca. 45 minuten, een of meerdere (korte) films van een speciale gast (kunstenaar of filmmaker)
en een gesprek met de gast.
Deelnemers moeten zich vooraf opgeven en ze betalen een toegangsprijs. De Khachapuri
Kinoclub is in 2020 slechts twee keer geprogrammeerd, vanwege de coronamaatregelen. De
tweede keer was buiten, op het Tuinpodium, zonder maaltijd.

21 februari 2020 KhKC #78
Met Nina Catharina & Albert Markus en Vincent Boy Kars: ‘Inverse me’ en ‘Drama Girl’.
Bezoekers: 25.

10 juli 2020 KhKC #79
10 juli 2020
Rauwkost-Collective en stadsdichter Dean
Bowen
Filmcollectief Rauwkost-Collective en de
Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen presenteren
tijdens deze avond 'aan allen die zich hier
bevinden', een korte film gemaakt over hoe wij, als
Nederland, de zonden uit ons koloniaal verleden
gladstrijken.

Bezoekers: 35

1.5. Tante Nino Kinderkino
Een filmmiddag voor kinderen is gehouden op zaterdag 3 oktober met hilarische korte films
uit de beginperiode van de cinema (o.a. Buster Keaton). Bezoekertjes: 18.

Pagina 12 van 21

2020 Jaarverslag en Jaarrekening Tante Nino

1.6. Projecten
Naast de reguliere activiteiten zijn twee projecten uitgevoerd met financiering van externe
fondsen: ‘Saudade’ en het aanpassen van het Tuinpodium (coronaproof maken).

1.7. Verhuur
Regelmatig wordt de ruimte, al of niet met catering, verhuurd aan ‘derden’.

1.8. Publiciteit
Standaard worden de activiteiten aangekondigd op de Facebookpagina van Tante Nino, de
website van TanteNino, Noordereiland.org en We Own Rotterdam. Tante Nino heeft een
mailinglist van ca 1300 vrienden die per evenement een aankondiging ontvangen. Bij speciale
evenementen worden persberichten verstuurd die (gedeeltelijk) worden overgenomen de
lokale en soms landelijke pers. Festivalachtige activiteiten worden bij RotterdamPartners,
RotterdamUit en het Wijkuitburo (Cultuur Concreet) gepubliceerd.
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2. Jaarrekening 2020
In de jaarrekening wordt een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening
gegeven, met een toelichting.
De jaarrekening is opgesteld door Michael Lewis van kantoor Hoekboud. In dit verslag is de
jaarrekening één op één overgenomen uit de bestanden van Hoekboud.
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2.1. Balans
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2.2. Toelichting Balans
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2.3. Winst en Verlies
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2.4. Toelichting Winst en Verlies
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2.5. Kasstroomoverzicht
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