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Extra Extra is een in Rotterdam geworteld multidisciplinair 
platform dat stedelingen verbindt via cultuur en erotiek. 
Extra Extra reflecteert op de sensualiteit van de stad; de 
stad als levend, sensitief organisme in de hedendaagse 
actualiteit. Tegenover de hardheid van polarisatie, 
segregatie en beton, stelt het platform de sensualiteit 
centraal als hedendaagse internationale taal van 
sociale omgang en culturele productie. Als initiator, 
opdrachtgever, programmeur en uitgever.

Extra Extra is een vorm, een thematische paraplu, 
waarin stad en stedelijkheid worden belichaamd 
door uitingen van ontwerpers, schrijvers en theoretici, 
kunstenaars en performers. De wereld – hún wereld 
– van de erotiek staat haaks op de huidige rationeel 
geordende, gecontroleerde stedelijke samenleving: 
het elkaar verleidelijk bekijken, het voelen van elkaars 
huid, het intuïtieve, het creatieve. Deze affectieve 
gewaarwordingen laten zich niet altijd meten maar zijn 
belangrijk voor de sociale infrastructuur van de stad 
en dragen eraan bij dat mensen met elkaar kunnen 
samenwonen en -leven. 

Psychoanalist Michael Bader beschrijft in zijn boek 
Arousal: The Secret Logic of Sexual Fantasies (2002) de 
onderstroom van fantasie, en verklaart dat we in het 
heiligdom van de erotische gedachte een veilige ruimte 
vinden die ons bevrijdt van de remming en angsten 
die ons innerlijk beroeren. Hij vindt het dan ook een 
opluchting om te merken dat ons schaamtegevoel 
nu nieuwsgierigheid is geworden, onze verlegenheid 
veranderd is in assertiviteit en onze hulpeloosheid, 
onafhankelijkheid is geworden – iets waar wij ons in 
herkennen en op aansluiten met het programma.

Extra Extra is van mening dat de moderniteit het 
erotische heeft vernauwd tot zijn kale seksuele betekenis. 
Erotiek is het tegenovergestelde van pornografie – 
die een sensatie zonder gevoel benadrukt. Historisch 
beschouwden de mystici erotiek als het vermogen om 
vitaliteit en levensenergie te behouden. Erotiek gaat, 
naast levendigheid en zelfverzekerd zijn, ook over 
kwetsbaarheid en experiment. Ze kruisen elkaar steeds 
opnieuw. Iedere stedeling heeft een erotisch leven, 
en het vermogen om seksualiteit via de verbeelding 
te transformeren. Anders gezegd: we socialiseren 
seksualiteit via onze verbeelding. De centrale agent van 
het erotische spel is onze creativiteit, onze verbeelding of 
ons vermogen om te vernieuwen, ons vermogen om te 
anticiperen. Het is het cultiveren van plezier omwille van 
het spel. 

Het programma van Extra Extra gaat over het buiten de 
kaders denken. Het gaat om niet-lineair zijn. Het gaat om 
expansiviteit. Het gaat om het verbinden van punten die 
niet noodzakelijk zo vanzelfsprekend zijn om te verbinden 
en er vervolgens een geheel nieuwe realiteit mee te 
creëren voor de ontworpen omgeving. Eigenlijk speelt 

1.
Inleiding

Publiek in de photobooth van ontwerper Frank Bruggeman, 
Extra Extra Night 2018

Modeinterventie Yamuna Forzani, Extra Extra Night 2019

Extra Extra Nouveau Magazine Erotique No 13; No 12, 2019
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erotische verbeelding langs dezelfde lijnen. Het plaatst 
je buiten je grenzen. Het neemt je mee naar een realiteit 
die vaak alleen in een denkbeeldige wereld bestaat. 
Velen van ons zullen fantaseren over dingen die we 
in het echte leven nooit zouden willen. We zouden er 
in het dagelijks leven zelfs tegen ageren. Maar via de 
erotiek overstijgen we ons bewustzijn, zijn we vrij, voorbij 
onze zelfdefinitie. Dit is een belangrijke drijfveer van het 
programma van Extra Extra, waarmee we samen met 
de ontwerpende wereld en bewoners van de stad een 
ander denken over de stad stimuleren.

Extra Extra concreet
Het beleidsplan voor de periode 2021-2024 is een vervolg 
op het beleidsplan 2017-2020, waarin de mogelijkheden 
van het platform in brede zin zijn verkend en Extra Extra 
een cultuurplatform van betekenis is geworden. We zijn 
begonnen als een tijdschrift en inmiddels is de praktijk 
uitgebreid met events, het verstrekken van opdrachten, 
workshops en een onlinekanaal. Extra Extra is zo 
uitgegroeid tot een bekend gezicht in Rotterdam en een 
gewaardeerde partner in het (inter)nationale circuit.

Extra Extra betrekt op jaarbasis gemiddeld 
100-120 creatieve makers en denkers bij haar 
programma. Het organiseert per jaar 12 live-momenten 
waaronder de jaarlijks terugkerende Extra Extra 
Night – een ééndaags multidisciplinair event op 
meerdere locaties in Rotterdam – en ten minste één 
buitenlandpresentatie. We publiceren 2 magazines, 
produceren 4 crossmediale werken en zetten ruim 30 
schrijfopdrachten uit. Extra Extra bereikt hiermee meer 
dan 30.000 mensen van verschillende leeftijden en 
achtergronden. De programma-onderdelen versterken 
elkaar in de queeste naar de internationale taal van de 
hedendaagse stad. 

Interventie fotograaf Sydney Rahimtoola, Launch event 2019

Oprichter en hoofdredacteur modetijdscrhift Vestoj, 
Anja Aronowsky Cronberg, Club Extra Extra 2019
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Waar staan we voor (missie)
Extra Extra is in 2013 opgericht als platform waar publiek 
door de lens van de erotiek op aandachtige wijze met 
de artistieke disciplines en haar maatschappelijke 
context in contact kan komen. Waarom? Omdat we 
denken dat we vandaag de dag niet zozeer worstelen 
met ons eigen lichaam, maar juist met de verhouding 
tot elkaar. Het is nu meer dan ooit van belang manieren 
te vinden om de hardheid van de stedelijke actualiteit 
om te buigen naar affectie, intimiteit, fysieke nabijheid, 
verleiding en een erotiek die in grote expliciete, maar 
juist ook in kleine niet direct geseksualiseerde gebaren 
en observaties schuilt. Wat er bij Extra Extra gebeurt 
omschrijven we als serious pleasure. 

De activiteiten van Extra Extra bestrijken de hele 
keten van culturele productie, van onderzoek en 
ontwikkeling tot gerealiseerd werk en presentatie, van 
talentontwikkeling tot reflectie en kennisuitwisseling. 
Door het verlenen van opdrachten voor het realiseren 
van nieuwe werken en door zich toe te leggen op 
productie, presentatie en distributie, ondersteunt Extra 
Extra creatieve makers. We maken grensverleggende en 
experimentele producties toegankelijk voor een breed 
publiek tijdens grotere en kleinschalige events, via een 
magazine en een actief online kanaal.

Waar gaan we voor (visie)
Eén van de meest uitdagende thema’s binnen de 
samenleving, vandaag en in het verleden, is het 
omarmen van onze intersociale menselijkheid: het uiten 
van onze zinnelijke driften en het zoeken naar manieren 
om met elkaar om te gaan in een steeds veranderende 
stedelijke wereld. 

Met het ontwikkelen van een nieuw, erotisch vocabulaire 
voor de stad gaat Extra Extra voor creatieve makers op 
een eigentijdse en vloeiende manier dwarsverbanden 
met andere makers en denkers uit de wereld van 
literatuur, theater of wetenschap. Bovendien geven 
we aandacht aan maatschappelijke thema’s en de 
actualiteit, omdat we een plek in het hart van de 
samenleving verkiezen boven een plek in de marge. 
De Me Too-discussie, de aandacht die rapper Lizzo 
vraagt voor een ander schoonheidsideaal, het 
vieren van het leven met dans en muziek in de grote 
Europese stadsfestivals: ze hebben invloed op de stad 
en haar bewoners. Wat wij daar tegenoverstellen 
is een programma dat zich op een professioneel, 
intellectueel en affectief gebied verhoudt tot het 
lichaam, de taal en intimiteit van de stad. Extra Extra 
laat zien dat het mogelijk is een uitdagende inclusieve 
programmastrategie toe te passen op locaties in de 
stad waar publiek uit alle lagen van de stad zich in kan 
herkennen. In deze visie leveren de creatieve makers 
en denkers een bijdrage aan het vergroten van de 
gemeenschapszin van stedelingen.

2. 
Profiel, 
Positionering, 
Publiek

Grand Loge, Extra Extra Night 2019

Presentatie Extra Extra, Frieze London 2017

Publiek, Extra Extra Night 2018



Beleidsplan Extra Extra 2021-20245

Strategie
Op locatie
Extra Extra is met haar sterke eigen on- en offline 
infrastructuur – en zonder eigen presentatieruimte – 
wendbaar voor een veranderlijk publiek en actuele 
onderwerpen, door het hele jaar door op onverwachte 
locaties en plekken aanwezig te zijn en mensen hier op 
een gastvrije manier samen te brengen. Het programma 
is zo onderdeel van het stedelijk weefsel en daagt 
creatieve makers uit zich te begeven in de haarvaten 
van de stad. Extra Extra legt hiermee onverwachte 
verbindingen in de stad en brengt publiek in contact met 
de makers van het programma. 

Rotterdam 
We zien Extra Extra als onze bijdrage aan de 
grootstedelijke dynamiek, aan de sociale infrastructuur 
van de stad, haar internationalisering, en andere 
actuele ontwikkelingen in de stedelijke cultuur. 
Rotterdam is als de nieuwe Capital of Cool een stad 
waar stedelingen met verschillende achtergronden 
samenleven, en waar populaire en de meer traditionele 
kunstvormen elkaar beïnvloeden. De realiteit van 
Rotterdam is er één waarvan de helft van haar inwoners 
een migratieachtergrond of dubbele nationaliteit heeft 
en waarin hetero’s, queers en genderneutralen naast 
en met elkaar leven. Het profiel van onze makers en 
schrijvers sluit hier grotendeels op aan. De verbinding 
die Extra Extra met hen maakt heeft als resultaat dat 
we een dialoog in gang zetten en zo een gevarieerd 
publiek trekken. Het programma strijkt met haar events 
neer op locaties aan de noord- en zuidkant van de stad, 
en voorziet stedelijke archetypes als een bar, kantoor of 
woonkamer van een nieuwe betekenis. Niet alleen voor 
mensen uit de cultuur, maar juist ook voor mensen die 
nog niet eerder met kunst en cultuur in contact kwamen. 
 

Samenwerking in Rotterdam en daarbuiten
Extra Extra functioneert binnen en buiten Rotterdam in 
een stevig verband met Roodkapje, Design Academy 
Eindhoven, Universiteit Utrecht, TENT, Theater Rotterdam, 
Witte de With en Centraal Museum Utrecht. Met elk 
van deze instellingen wordt samengewerkt, wordt 
materiaal, communicatie en kennis gedeeld, en worden 
programma’s ontwikkeld en gepresenteerd. De eerste 
drie zijn partners in de door Extra Extra geïnitieerde 
Rotterdamse non-fictie schrijfworkshops. Met TENT en 
Theater Rotterdam organiseerde Extra Extra een reeks 
van events waaronder de Extra Extra Night. Schrijvers 
en kunstenaars van Witte de With presenteren hun werk 
regelmatig in het magazine en de instellingen delen 
publieksprogramma’s. Met Centraal Museum Utrecht 
organiseert Extra Extra aanvullende programmering 
rond de tentoonstelling De tranen van Eros: Moesman, 
surrealisme en de seksen.

Internationaal heeft Extra Extra een solide netwerk 
opgebouwd. Hieruit zijn samenwerkingsprojecten 
gepland met de Liverpool Biennial, DRAF London, 
Victoria & Albert, London en de Beursschouwburg 
Brussel. De schrijfopdrachten die we vanuit Rotterdam 
mogelijk maken, worden gepubliceerd in het magazine 
en via een efficiënt distributienetwerk (Bruil en van der 
Staaij, Meppel; Antenne Books, London; Export Press, 
Parijs) internationaal verspreid. 

Selectie uit de samenwerkingspartners

Rotterdam: Codarts; Grande Loge; Hotel Bazar; 
King Kong Hostel; MoNo; Motel Mozaïque; 
Operator Radio; Roodkapje; TENT; Theater 
Rotterdam; Urland; Witte de With CCA; Studium 
Generale Erasmus Universiteit Rotterdam; 
Productiehuis Rotterdam

Internationaal; DRAF, Londen; Frieze Londen/New 
York; Goldsmiths CCA, Londen; Lincoln Film Center, 
New York; Liverpool Art Biennial; The New Museum, 
New York, Rupert, Vilnius; Van Alen Insitute, New 
York; Vestoj, Parijs; Wiels, Brussel

Nationaal: Artez, Arnhem; Centraal Museum, 
Utrecht; Design Academy, Eindhoven; Jan van 
Eyck Akademie, Maastricht; Rijksakademie, 
Amsterdam; Stedelijk Museum, Amsterdam; 
Universiteit Utrecht

Profiel en positionering
Voor publiek en creatieve makers is Extra Extra het enige 
cultuurplatform in Rotterdam dat consistent, langdurig 
en multidisciplinair, erotiek en sensualiteit verbindt aan 
het urbane en van context voorziet. In deze inhoudelijke 
focus staat de zintuiglijke ervaring en beleving van de 
gebouwde stad centraal, en dus niet een specifiek Schrijfworkshop met academicus / auteur Mia You, MELLY, Extra Extra 2019
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gebouw of een eigen gebouw, noch het ontworpen 
object als zodanig.

Wanneer het gaat om erotiek is het visuele aspect  
een voor de hand liggende overdrachtsvorm.  
Extra Extra breidt dat uit met taal als erotisch medium.  
Bij de producties en presentaties wordt steeds gezocht 
naar nieuwe invalshoeken om zo duiding te geven  
aan de rol die geschreven, gesproken of lichaamstaal 
speelt in de durf van het anders zijn, en de aandacht 
voor het evenwicht tussen individueel en collectief 
engagement.

Extra Extra is een platform voor ontwikkeling, presentatie 
en reflectie op het snijvlak van design, performance, 
literatuur en wetenschap. Extra Extra bevordert cross-
sectorale samenwerking, produceert en presenteert 
talrijke nieuwe werken en genereert kennisproductie  
en kennisuitwisseling tussen makers, schrijvers, denkers  
en publiek. 

Extra Extra neemt binnen het culturele aanbod in 
Nederland een vitale en avontuurlijke positie in. Het 
reguliere cultuuraanbod in Nederland is groot en van 
hoge kwaliteit. Wat wij daaraan toevoegen is een 
programma dat inhoudelijk onderzoek verbindt aan het 
produceren van nieuw werk, waarbij ontwikkelingen in 
stad, design, beeldende kunst en literatuur in onderling 
verband worden samengebracht. Daarnaast maakt 
Extra Extra internationale coproducties van creatieve 
makers mogelijk en presenteert deze niet alleen in 
Rotterdam, maar ook via samenwerkingspartners elders 
in Nederland en daarbuiten.

Publiek
Onder publiek verstaan wij de bezoekers die we 
ontvangen tijdens onze live events, het publiek dat 
onze presentaties in binnen-en buitenland bezoekt, de 
lezers van het internationaal verspreide magazine, de 
bezoekers van de website en bezoekers die onze online 
radioshow beluisteren, en niet te vergeten de ca. 120 
makers die we per jaar betrekken via opdrachten. We 
genereren jaarlijks een off- en online publiek van meer 
dan 30.000 mensen. 
Extra Extra onderzoekt steeds nieuwe manieren om een 
zo groot en divers mogelijk publiek te werven voor haar 
programma, en bestaand publiek te behouden. Met 
steeds nieuwe bezoekers kan Extra Extra niet alleen haar 
koers bestendigen en inkomsten genereren, maar zich 
ook steeds dieper verankeren in de stad. De events CLUB 
Extra Extra en Extra Extra Night zijn een hub voor publiek 
dat zoekt naar nieuwe artistieke impulsen in de stad. De 
deelnemers aan de workshops doen specifieke kennis 
op en trainen zich voor de toekomst. Met de workshops 
binden we een jonge, cultureel diverse en gemotiveerde 
groep van denkers en doeners, die een actieve rol willen 
vervullen in de toekomst van de stad aan Extra Extra. 
Tegelijkertijd creëren zij tijdens de workshop nieuwe 
netwerken met elkaar, die van belang zijn voor hun 
verdere professionele ontwikkeling. 

Extra Extra heeft een trouw publiek van 
cultuurgeïnteresseerden met een open geest voor 
de toekomst, die zichzelf beschouwen als tijdgenoten 
van het platform. Ze vinden en herkennen zich in 
het programma, waarbij het vermakelijke en het 
verdiepende elkaar niet uitsluiten. 
Speciale aandacht is er voor de studenten en 
hoogopgeleide starters in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, 
veelal woonachtig in het centrum van de stad. Deze 
leeftijdsgroep is zeer sociaal ingesteld, in het directe 
leven en online. Veel van hun tijd besteden zij op internet, 
en wij weten hen ook zo te bereiken. Dankzij onze live-
programmering op plekken waar veel reuring is, weet 
ook een breder uitgaanspubliek de weg naar Extra Extra 
te vinden. Daarnaast rekenen we ook een vakpubliek en 
studenten design- en cultuurstudies tot ons vaste publiek. 

Modeontwerpster Marga Weimans geïnterviewd door Elfie Tromp, King 
Kong Hostel, Extra Extra Night 2019

Grafisch ontwerper Karel Martens bij de installatie van het werk Icon Viewer, 
Theater Rotterdam, Extra Extra Night 2018
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3. 
Reflectie en 
activiteiten 
2021-2024

Extra Extra wil de komende jaren voortbouwen op het 
in de afgelopen periode gelegde fundament. In het 
vierjarige programma 2021-24 werken we de hierboven 
beschreven artistieke visie en onderzoeksvragen langs 
de volgende lijnen uit:

I. Opdrachtgeverschap: Het verlenen van opdrachten, 
zowel voor crossmediale werken als voor reflectieve 
schrijfopdrachten die live, in print en op het online 
platform worden gepresenteerd.
II. Liveprogramma: Het samenstellen, organiseren en 
produceren van een publieksprogramma dat door het 
jaar heen plaats vindt, bestaande uit de Extra Extra 
Night, CLUB Extra Extra en workshops.
III. Magazine en online: Het uitbrengen van twee 
magazine-edities per jaar, waarbij de inhoud mede 
fungeert als bron voor het live-programma. De 
vergaarde kennis wordt digitaal ontsloten. 
IV. Talentontwikkeling: Het actief betrekken van jonge 
makers en schrijvers door het ontwikkelen en aanbieden 
van workshops.

Extra Extra zet hiermee haar traditie voort in het 
vinden van de juiste balans tussen disciplines en 
presentatievormen, tussen continuïteit en vernieuwing, 
en het denken langs lange lijnen.

I. Opdrachtgeverschap
Het opdrachtgeverschap voor nieuw werk – variërend 
van design-interventies, geluidswerken en performances 
tot fictie en non-fictie teksten – maakt een belangrijk 
deel uit van de programmering. We richten ons vooral 
op makers in hun mid-career die klaar zijn voor een 
internationaal podium of die daar al op acteren, maar er 
is ook voldoende ruimte voor jonge makers en af en toe 
voor een grote gevestigde naam. Een hoogtepunt was 
de spectaculaire mode-interventie (2019) van ontwerper 
Yamuna Forzani, waarbij performers van Kiki House of 
Angels het publiek opzweepten en meenamen. In 2020 
staan de cerebrale werken van performancekunstenaars 
Christian Nyampeta en Mercedes Azpilicueta centraal. 
Architect Afaina de Jong ontvangt in 2020 een opdracht 
om een compacte, mobiele reading nook te ontwerpen, 
waarin bezoekers tijdens de events het magazine kunnen 
lezen. Deel van de opdracht aan De Jong is om samen 
met theatermakers De Trans//missie een interventie te 
ontwikkelen waarmee de nook niet alleen een plek is, 
maar ook een ervaring.

Extra Extra hecht waarde aan reflectie op de ontworpen 
wereld en geeft opdrachten voor nieuwe essays. Goede 
voorbeelden uit de afgelopen periode zijn het essay 
Sweet Nothings, dat een onderdeel uitmaakt van een 
langlopend onderzoek naar suiker van schrijftalent 
Nadine Botha, waarmee deze designcurator even 
gemakkelijk schakelt tussen haar thuisstad Rotterdam 
en Johannesburg. De internationaal gerenommeerde 
schrijver/denker Quinn Latimer beschrijft in het essay How 
to Live in Another Body for an Hour (2018) hoe het in bijzijn 

Publiek luistert naar het audiowerk Instructions on getting closer to 
your city van Michael Portnoy, Extra Extra Night 2019

Abdelkader Benali interviewt schrijver Don Duyns, Extra Extra Night 2018



Beleidsplan Extra Extra 2021-20248

van publiek uitspreken van een tekst intimiteit tot stand 
brengt, en de fysieke ruimte van een nieuwe betekenis 
kan voorzien. Het essay Tangier: A Fever Refusing to 
Cool van schrijver/programmamaker Abdelkader 
Benali is een zinderende stadswandeling waar via het 
woord de zintuigen geprikkeld worden en waarvan de 
livepresentatie in 2020 gepland staat.

Ook blijft Extra Extra opdrachten uitzetten aan literaire 
auteurs voor korte erotische verhalen rond stedelijke 
archetypes, zoals het park of het hotel. In de korte 
verhalen worden de ongekende mogelijkheden van 
fictie aan de dag gelegd. De grenzen tussen fantasie 
en werkelijkheid zijn niet strikt te scheiden, het eigen 
leven is ook een verhaal geworden. De serie van nu 
al 48 verhalen is gepubliceerd in het tijdschrift, en een 
aanzienlijk publiek leest mee op de website. Als een 
auteur optreedt tijdens de events, dan is dat zelden 
in een reguliere setting, maar bijvoorbeeld theatraal 
– zoals het verhaal High-Tech Eroticism van Elfie Tromp 
dat gespeeld werd door acteur Thomas Dudkiewicz 
– of in samenwerking met performers uit een ander 
genre zoals spoken-wordperformer Margo van de Linde 
als onderdeel van een radioshow bij Operator. Er is, 
vanwege de lijst van auteurs die hebben meegewerkt, 
maar ook vanwege het feit dat er weinig beschikbaar 
is in de hedendaagse Nederlandse literatuur op het 
gebied van erotiek en stedelijkheid, belangstelling bij 

literaire uitgevers voor een bundeling van de verhalen. 
Uitgeverij Pluim zal de bundeling van deze verhalen in 
2021 uitgeven.

II. Live programma
Extra Extra Night
De Extra Extra Night kenmerkt zich door een extravagante 
stijl. Tijdens de Extra Extra Night kan men zich informeren, 
iets leren en genieten. Tegelijkertijd is het gepermitteerd 
om het leven te vieren. Tot 2018 vond het Extra Extra 
Night event plaats op de locatie van de partners TENT en 
Theater Rotterdam. In aanvang was dit een strategische 
keuze voor de opbouw van publiek, het delen van 
communicatie en de uitwisseling van expertise, maar 
de Night werd te veel gezien als een programma van de 
partners. Door in 2019 de programmering te verplaatsen 
naar externe locaties in de stad, blijft de identiteit en 
herkenbaarheid van Extra Extra veel beter behouden. 
Zo profileert het platform zich, naast het tijdschrift, ook 
sterk via de Night. De publieksactiviteiten van Extra Extra 
worden doorgaans goed bezocht. Deze koers zetten we 
de komende periode dan ook voort.

De Extra Extra Nights zijn telkens verbonden aan één 
locatie of stedelijk archetype. In 2019 was dit het King 
Kong Hostel op de Witte de Withstraat, dat met haar 
geschiedenis als casino, tattooshop en bordeel perfect 
aansluit bij ons programma. Vanaf 2020 verplaatsen we 
de Extra Extra Night naar steeds één straat in Rotterdam. 
De verschillende locaties aan de William Boothlaan, 
zoals het voormalige RO Theater, Kapsalon Maher, 
grafisch ontwerpstudio 75B, architectuurbureau Doepel 
Strijkers en Hotel Bazar zijn goede voorbeelden van hoe 
we met verschillende partners de zichtbaarheid van het 
live-programma vergroten.

Succesvolle formats, zoals het live-interview, keren 
terug in het programma. Een selectie van de in 
opdracht geproduceerde werken en teksten worden 
geprogrammeerd tijdens de Night. Door werken te 
presenteren in een geconcentreerd moment van één 
avond en nacht is het mogelijk om diverse mens- en 
wereldbeelden naast elkaar te plaatsen. De Extra Extra 
Night maakt het niet alleen mogelijk dat creatieve 
makers met elkaar communiceren en elkaar versterken 
maar bovenal dat we elkaar opzoeken, het gesprek 
voeren en elkaar raken.

CLUB Extra Extra
Door het jaar heen organiseert het platform CLUB Extra 
Extra: een serie van events waarin de hoogtepunten van 
het magazine via een discursief programma van talks, 
voordrachten, lezingen en screenings tot leven worden 
gebracht. Daar waar Extra Extra Night extravagant is, is 
CLUB Extra Extra intiemer. Een steeds wisselende groep 
bezoekers komt bij elkaar in de kantoren, werkruimtes en 
huizen van ontwerpers, kunstenaars en schrijvers, waar 
publiek deelgenoot wordt van het ontwerpproces of de 
denkwijze van de creatieve maker. 

Ontwerper Chris Kabel, TENT Rotterdam, Extra Extra Night 2018
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CLUB Extra Extra richt zich op het bevorderen van 
innovatie en diversiteit binnen het culturele veld. De 
makers die wij betrekken geven ieder in hun werk 
een invulling aan erotiek, en verrijken vanuit hun 
achtergrond (als vrouwelijke makers of als maker met 
een migratie- of dubbele culturele achtergrond) 
de cultuur, die traditioneel vanuit een mannelijk 
of nationaal perspectief is geformeerd. Het doel is 
inspiratie, uitwisseling, discussie en een informeel 
contact tussen makers onderling en makers en publiek 
tot stand brengen. Deelname is gratis en voor iedereen 
toegankelijk. 

De host van de avond heeft een bijzondere rol in het 
event: de door Extra Extra aangedragen referenties 
worden aangevuld met een eigen bijdrage van de 
gastheer of gastvrouw. Zo kwamen we samen in de 
Glabo-ruimte van performance-collectief Urland, waar 
programmamaker Cesar Majorana voordroeg uit de 
magazinerubriek Extra Reading. In het kantoor van 
grafisch ontwerpbureau Team Thursday kwamen de 
steden Manchester, Seoul en Rotterdam samen door een 
voordracht van auteur Rosa de Graaf en muziek van DJ 
Richard James Foster. Een bijzonder woonhuis aan de 
Eendrachtsweg vormde het decor van onze eerste CLUB 
avond waar stedenbouwkundige Paul Gerretsen voor 
een grote groep belangstellenden vertelde over de rijke 
geschiedenis van het huis. In de programmering van 
2021-24 blijft Extra Extra verbinding zoeken met nieuwe 
locaties en doelgroepen. Er staan samenwerkingen 
gepland met onder andere ontwerper Bertjan Pot, 
kunstenaar Priscila Fernandes, designcurator Marina 
Otero Verzier, performer Guilliano Pinas en grafisch 
ontwerper Yin Yin Wong.

III. Magazine en online
Magazine
Het tijdschrift Extra Extra nouveau magazine erotique 
is een belangrijke spil in het programma en beleefde 
in 2018 haar 10e editie. Het tijdschrift is het Extra Extra 
‘merk’ voor alternatieve stadsverhalen, verschijnt twee 
keer per jaar en wordt via verschillende internationale 
distributeurs efficiënt wereldwijd verspreid. Het fungeert 
als bron voor het liveprogramma, en heeft een sterke 
positie in het veld van independent publishing. 
We bouwen langdurige relaties op met belangwekkende 
creatieve makers; we kiezen voor bevragende makers 
die, met bekend of onbekend werk, op een open en 
prikkelende manier ingaan op de erotische tonen in hun 
werk en wat dit betekent in de stedelijke samenleving. 
In tegenstelling tot veel tijdschriften publiceert Extra 
Extra geen recensies of columns en doet het geen 
aanbevelingen voor de aanschaf van spullen. De 
ruggengraat van het tijdschrift wordt gevormd door 
longread interviews waarin makers in eigen woorden 
reflecteren op hun werk. Zo denken we terug aan het 
openhartige interview tussen politiek denker Armen 
Avanessian en modepublicist Anja Aronowsky Cronberg, 
over de ambigue rol van erotiek en haar relatie tot de Presentatie stedenbouwkundige Paul Gerretsen, woonhuis 

Eendrachtsweg, Club Extra Extra 2019 

Grafisch ontwerpers Team Thursday en auteur Rosa de Graaf,  studio Team 
Thursday, Club Extra Extra 2019
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mode die we op onze huid dragen. We publiceerden 
een interview met fotograaf Ari Versluis, samen met 
niet eerder in print vertoonde foto’s van het nachtleven 
in Rotterdam en Berlijn. De internationaal vermaarde 
filosoof Srecko Horvat sprak in zijn interview over de 
radicaliteit van liefde. Dit soort verdiepende interviews 
blijft Extra Extra publiceren. Voor de komende periode 
staan interviews met onder andere filosoof Franco ‘Bifo’ 
Berardi, mode-ontwerper Sophie Hardeman, filmregisseur 
Pedro Costa en architect Carol Bueno op de planning 
voor publicatie. 

Naast de interview- en essayvorm besteedt Extra Extra 
aandacht aan creative writing: het schrijven wordt als 
een artistieke uiting gezien, waarbij designcuratoren 
en journalisten werken in verschillende, voor de lezer 
herkenbare rubrieken. Als voorbeeld noemen we 
de rubriek Urbex: een architectuurlezing over een 
specifieke stad en haar historische en hedendaagse 
kenmerken, geschreven door een auteur ter plaatse. De 
subjectieve verkenningen kunnen gezien worden als een 
alternatieve, sensuele tongue-in-cheek beschrijving van 
een nieuw te ontdekken stadscentrum. 

Daarnaast publiceert Extra Extra portfolio’s van 
fotografen en kunstenaars. Dit is een pakkende manier 
om de visuele aantrekkingskracht van het tijdschrift 
kracht bij te zetten. Het werk is relevant in het huidige 
tijdsgewricht en altijd aansprekend voor publiek. 
Tegelijkertijd liggen er in deze visuele presentatie kansen 
voor vernieuwing: zo gaan we grafisch ontwerpers en 
kunstenaars opdracht geven voor visuele bijdrages aan 
het tijdschrift. In 2020 staan opdrachten gepland voor 
zo’n beeldkatern, aan grafisch ontwerper Julie Peeters 
en aan het grafisch ontwerpcollectief The Rodina. 

Online 
Onderdeel van de platformfunctie van Extra Extra is 
de website, met een doorzoekbaar archief, playlists 
en biografische gegevens. Er is een omvangrijke 
website ontwikkeld die meerdere doelen dient: 
kennisdeling, archiverend en publicitair. De Extra Extra 
websitebezoeken zijn de afgelopen jaren explosief 
gestegen naar 103.000 bezoeken per jaar. Wetend dat 
een online kanaal doorlopende beoordeling van publiek 
mogelijk maakt gaan we hier een nieuwe slag in maken 
waarmee we het kanaal verder ontwikkelen. 
Bezoekers van het internet leren doorgaans dat erotiek 
in het digitale domein eigenlijk niets anders dan 
pornografisch kan zijn. We gaan geen Don Quichote-strijd 
voeren om dit tegen te gaan, maar we kunnen er wel iets 
anders tegenover zetten. Nu we een stevig, herkenbaar 
profiel rond onze thematiek voor publiek hebben 
opgebouwd, ontwikkelt Extra Extra de komende jaren via 
storytelling een digitale vertaalslag die zich vormt rond 
een podcast-serie. Deze ontwikkeling staat gepland voor 
2021 en is een waardevolle aanvulling op de bestaande 
programmaonderdelen, waarmee we met een helder 
afgebakend format groei zullen weten te realiseren. 

IV. Talentontwikkeling
Belangrijke taak van Extra Extra is om 
ontwikkelingsmogelijkheden voor een nieuwe generatie 
opkomende makers en schrijvers te creëren en bij 
te dragen aan de versterking en de innovatie van 
talentontwikkeling in de veranderende kunsten-keten. Ze 
daagt de makers uit om programma te maken buitenom 
de vastomlijnde kaders. In beginsel richten we ons met 
talentontwikkeling op jonge makers die aan het begin 
van hun artistieke loopbaan staan. 

Educatie 
Cultuureducatie op jonge leeftijd maakt mensen later 
in hun leven ontvankelijker voor kunst en cultuur en 
laat hen makkelijker over mogelijke drempels voor 
cultuurdeelname heenstappen. Extra Extra onderschrijft 
het belang van (kunst)educatie, maar de aard en 
omvang van het programma maken het lastig om een 
specifiek educatief programma voor scholieren te 
ontwikkelen. Wat betreft educatie richten we ons op 
jonge makers en schrijvers. 

Talentontwikkeling voor jonge makers en schrijvers 
Extra Extra is overtuigd van het belang van reflectie, 
van het nadenken over de betekenis van wat we zien 
en meemaken. Voor jonge makers en schrijvers en 
aankomende beschouwers is er weinig professioneel 
aanbod om iets uit te proberen of zich te oefenen 
in het denken en schrijven over (stads)cultuur, zeker 
vanuit het perspectief van de erotiek. Hun stem en 
bijdrage aan het publieke cultuurdebat worden, net 
als beschouwingen die de ontwikkelingen van cultuur 
en design in een bredere stedelijke, maatschappelijke 
context plaatsen, gemist. In de afgelopen periode 
organiseerde het platform een reeks succesvolle 
non-fictie schrijfworkshops, gegeven door schrijvers, 
denkers en creatieve makers uit onze programmering 
waaronder schrijver en academicus Mia You en schrijver 
en criticus Fiep van Bodegom. Via masterclasses worden 
ontmoetingen met designers, curatoren en producenten 
georganiseerd, waaronder online radiomaker Arif 
Kornweitz, grafisch ontwerper en oprichter van ACED 
Noortje van Eekelen en mediacriticus Madeleijn van 
den Nieuwenhuizen, die voortbouwen op het idee 
dat één en dezelfde tekst via verschillende kanalen 
publiek gemaakt kan worden. In de workshops komen 
de wisselwerking tussen ‘beschouwend’ en ‘creatief’ 
schrijven en verschillende vormen van distributie/
productie in het verlengde van een tijdschrift als een 
podcast, Instagram-account of radiostation aan bod. De 
workshops richten zich op het doorgeven van kennis en 
het ontwikkelen van vaardigheden. De expert meetings 
gaan in op projecten en het thema dat uitgediept wordt 
met experts uit het veld. 

De workshops zullen in de periode 2021-24 worden 
geïntensiveerd en uitgebreid. Extra Extra heeft het 
initiatief genomen tot een samenwerkingsverband met 
The Critical Inquiry Lab (Design Academy Eindhoven), 
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de faculteit Genderstudies (Universiteit Utrecht) en 
Roodkapje, Rotterdam en werkt met deze instellingen 
aan de verankering van de workshop in hun curriculum 
en programma. Het samenwerkingsverband bestendigt 
de non-fictie schrijfworkshop en bevordert uitwisseling. 
Nieuw daarbij is dat ontmoetingen met internationale 
gasten, gastcolleges/masterclasses en debatten 
rondom een thematische lijn allemaal deel uitmaken 
van de workshop. De workshops worden ontwikkeld 
in samenwerking met academici uit uiteenlopende 
vakgebieden waaronder urbanisatie, filosofie en 
designauteurs van de masteropleiding The Critical 
Inquiry Lab van Design Academy Eindhoven. Naast 
kennisoverdracht en het verruimen van het artistieke  
non-fictie schrijven is het doel ervan om het (inter)
nationale netwerk van Extra Extra open te stellen voor 
jonge makers en schrijvers. Eén van de focuspunten 
van deze workshops is, naast het faciliteren van 
kennisverbreding en talentontwikkeling, het 
ondersteunen van jonge makers en schrijvers in het 
zelf creëren van voor hen relevante netwerken. Binnen 
dit netwerk ontstaat ook een actieve interdisciplinaire 
dialoog tussen ontwerpers, schrijvers/curatoren, 
academici en andere professionals. 

Masterclass designcurator Nadine Botha, Extra Extra workshop 2019

Deelnemers en publiek, Extra Extra workshop 2019

Deelnemers en publiek, Extra Extra workshop 2019
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5.000 
oplage 

5.000
Eventbezoekers 

27.000 
Unieke bezoekers website

103.000 
Page views

3.500 
Facebook volgers

20.000 
Bereik van posts

3.500
Ontvangers
nieuwsbrief

7.500 
Luisteraars 
radiohshow 

31.000 
Jaarlijks bereik

12 
Events

1  Night

9  Clubs

2  Workshops

36  Schrijfopdrachten 

  4  Crossmediale producties
40 
Opdrachten

4.
Gemiddelde aantallen per jaar:

Bereik

2  Magazines
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5. 
Inclusiviteit,  
Innovatie en 
Interconnectiviteit

Inclusiviteit
Publieksverbreding en vergroting
Extra Extra heeft een trouw publiek van 
cultuurgeïnteresseerden met een open geest voor  
de toekomst. Daarnaast kunnen we ook een vakpubliek 
en studenten kunst- en cultuurstudies tot ons vaste 
publiek rekenen. Om het publiek te vergroten en het 
uitgangspunt van het programma nog sterker naar 
voren te brengen zal het platform de komende jaren 
consequent de naam Extra Extra aan de locaties 
koppelen waar het programma plaatsvindt, zodat ook 
potentieel en nieuw publiek zich ervan bewust is dat 
ze bij Extra Extra zijn. Daarnaast gaat Extra Extra de 
komende periode haar positie in het internationale 
veld verder versterken door meer internationale vrije 
publiciteit te genereren. Hierdoor zal naar verwachting 
de naamsbekendheid en daarmee de internationale 
verkoop van het magazine toenemen. Ook versterkt een 
goede internationale reputatie de positie van Extra Extra 
bij lifestyle-influencers uit binnen- en buitenland. 

Extra Extra wil haar naamsbekendheid vergroten en  
een duidelijkere merklading creëren. Veel mensen 
kennen de naam Extra Extra wel, maar weten nog 
niet goed wat het inhoudt. Om de naamsbekendheid 
te vergroten heeft Extra Extra een nieuw, helder 
en eenduidig grafisch ontwerp van het beeldmerk 
ingevoerd dat in on- en offline communicatiemiddelen 
wordt ingezet. Het publiek ziet Extra Extra als avontuurlijk, 
kwalitatief hoogwaardig en gastvrij. Door het jaar heen 
maken we ons programma zo zichtbaar en herkenbaar 
mogelijk. Het platform zet haar communicatiemiddelen 
in om in een relatief korte tijd een buzz te generen 
rond haar activiteiten. Hierbij wordt, ook vanwege het 
beperkte budget, stevig ingezet op vrije publiciteit, 
sociale media en publiciteit via de betrokken makers  
en sprekers. 

Zichtbaarheid van het aanbod
– Toegankelijkheid
Extra Extra zet zich in om het programma voor zoveel 
mogelijk publiek toegankelijk te maken. Het verlaagt 
de drempel om deelgenoot te zijn van het programma, 
onder andere door de events en het magazine tegen 
een zo laag mogelijke (toegangs)prijs aan te bieden. 
Ook de keuze om de livepresentatie van het programma 
plaats te laten vinden binnen de bestaande 
infrastructuur van de stad werkt drempelverlagend 
voor het publiek. Het programma van Extra Extra 
betrekt plaatsen waar mensen elkaar in het dagelijks 
leven ontmoeten. De events vinden steeds plaats op 
vrijdagavonden die inmiddels een vaste plek in de 
agenda van het publiek hebben. 

– Digitale toegankelijkheid en fysieke bereikbaarheid
Het uitgangspunt van het communicatieconcept 
voor de komende jaren is om een goede overgang te 
maken tussen de events naar digitale media. Extra Extra 
digitaliseert het complete magazine-archief.  

Auteur Persis Bekkering, Fiep van Bodegom (programmaraad Extra Extra) 
Extra Extra Night 2019

Workshop deelnemer Onur Can Tepe, Extra Extra workshop 2019
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Op deze manier wordt deze content ook toegankelijk 
gemaakt voor mensen met een visuele beperking. 
De website van Extra Extra is grotendeels talig 
georganiseerd: visuele informatie wordt altijd 
ondersteund door taal. De navigatie van de website 
is overzichtelijk, en meerdere ingangen leiden naar 
de pagina’s waarmee de gezochte content goed te 
vinden is. Voor de fysieke bereikbaarheid van de events 
voor publiek met een fysieke beperking werken wij 
aandachtig samen met onze locatiepartners.

Inspanningen voor een inclusieve culturele sector
Vanaf haar oprichting is cultuurplatform Extra Extra 
pluriform en inclusief. Onze invalshoek van erotiek 
betekent dat wij automatisch aandacht hebben voor 
aspecten die in diversiteitsdenken centraal staan, 
zoals genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd  
en culturele afkomst of achtergrond. Makers, 
medewerkers en bestuurders met diverse achtergronden 
maken zowel voor als achter de schermen het 
programma mogelijk. Met haar multidisciplinaire 
programmering brengt Extra Extra al een aantal jaren 
verschillende publieken bij elkaar. Er is ruime aandacht 
voor andere en niet-Westerse perspectieven (zowel 
binnen de events, opdrachten als het magazine). Er 
staan sprekers en artiesten met verschillende culturele 
achtergronden en van verschillende generaties op het 
podium. Met talentvolle nieuwe makers naast historisch 
belangrijke pioniers varieert de leeftijd van 18 tot 80. 
Het publiek weerspiegelt de culturele, generationele en 
genderdiversiteit van de programmering. Dit komt onder 
meer tot uiting in een 50%-50% man-vrouw verdeling  
in het programma en een publiek dat bijna 60% vrouw 
is en 40% man, en een duidelijke diversiteit in sociaal-
culturele achtergrond.

Innovatie
Nieuwe werkwijzen en uitingen
Met haar eigen producties en opdrachten presenteert 
Extra Extra in het magazine, live en online, inhoudelijk 
nieuwe geluiden waarin het ontdekken van je 
seksualiteit, het omarmen van erotiek als kracht voor 
creatieve productie, en het genot om hier deelgenoot 
van te zijn, invulling geven aan de behoefte en 
nieuwsgierigheid van de mondaine stedeling. 

Publiek ervaart een cultuurinstelling nogal eens als een 
plek die niet voor hen is. Extra Extra zoekt daarom met 
haar programma het publiek op, op die plekken waar  
zij al komen of waar ze nieuwsgierig naar zijn. 
Gastvrijheid werkt op deze manier twee kanten op: 
niet alleen het publiek hoeft een inspanning te doen, 
maar juist wij als instelling. 

Onze vernieuwende werkwijze manifesteert zich 
ook in de verschillende snelheden waarmee we het 
programma presenteren. Live ligt meer in het moment 
waar je in de events als publiek actief mee kan doen, 

print vraagt om in rust en concentratie het magazine te 
lezen, en online is het 24/7 kanaal wat je kan bezoeken 
en beluisteren wanneer je nog eens iets terug wilt zoeken 
of wanneer je van A naar B reist. 

Activiteiten op het gebied van talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een belangrijke kernactiviteit, 
waarbij we ons via opdrachtgeverschap richten op 
opkomende en gerenommeerde creatieve makers. Ook 
zetten we schrijfopdrachten uit aan literaire en non-fictie 
auteurs en academici. Op beide vlakken zetten we onze 
expertise, productionele kennis en menskracht in bij het 
begeleiden van deze talenten, het geven van feedback 
en het optimaal realiseren van de werken.

Interconnectiviteit
In het programma wordt nadrukkelijk de verbinding 
gezocht met onverwachte organisaties en locaties 
waar het reguliere kunstenpubliek niet of nauwelijks te 
vinden is, variërend van theatergroep Grande Loge 
onder leiding van Tjon Rockon en spoken word festival 
010 Says It All tot een tot leven gewekt modernistisch 
juweel aan Eendrachtsweg, de kamers van een hostel 
aan de Witte de With straat (Extra Extra Night) en de 
Loge van het voormalige Vrijmetselaarsgebouw aan 
de Delftsestraat (CLUB Extra Extra). Per jaarprogramma 
worden verbindingen gezocht met instellingen en makers 
en wordt intensief samengewerkt, bijvoorbeeld op het 
gebied van publieksbereik, maar ook in het discursieve 
CLUB Extra Extra programma en het aanbieden van 
workshops in het nieuwe samenwerkingsverband.

Relatie met het (inter)nationale speelveld
Op internationaal gebied co-produceert Extra Extra 
verschillende crossmediale werken door Nederlandse 
en internationale makers met productie- en presentatie-
instellingen. Platform Extra Extra biedt Nederlandse 
mid-career designers en kunstenaars hiermee een 
internationaal podium. Door een deel van het 
programma te presenteren in het buitenland stelt het 
platform haar creatieve makers in staat nieuwe artistieke 
ideeën te presenteren in een internationale context. Zo 
is Extra Extra in het buitenland een ambassadeur van 
Rotterdam als innovatieve cultuurstad. Ook blijft het 
platform samenwerken met Nederlandse instellingen, 
zoals verschillende musea en postacademische 
opleidingen.

Verbindingen met andere domeinen dan cultuur
Extra Extra neemt een initiërende rol aan in de 
verbinding van cultuur met de wetenschap, waarin we 
samen met dit domein nieuwe vormen van reflectie 
op de ontworpen wereld aanbieden. Zo geven we 
schrijfopdrachten voor reflectieve essays aan academici, 
en trekken we naast de Universiteit Utrecht ook op met 
de Erasmus Universiteit Rotterdam (Studium Generale) 
voor de organisatie van non-fictie schrijfworkshops, 
waarmee we een andere vorm van leren introduceren. 
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6. 
Codes

Code Culturele Diversiteit
Visie op culturele diversiteit
Diversiteit gaat bij Extra Extra over alle verschillen 
tussen mensen. Zichtbare verschillen, zoals geslacht, 
leeftijd of etniciteit, maar ook minder zichtbare 
verschillen zoals nationaliteit, talent, seksuele voorkeur, 
opleidingsachtergrond of drijfveren. Extra Extra heeft 
diversiteit en inclusiviteit verbonden aan belangrijke 
uitgangspunten: ‘gastvrij’ en ‘verbindend’. Maar we 
realiseren ons ook dat een divers team niet automatisch 
een garantie is voor succes, meer productiviteit of 
een beter publieksbereik. Een veilige (geborgen) 
werkomgeving, waardering en verbinding zijn cruciaal. 
Inclusiviteit betekent voor Extra Extra dat alle talenten 
waardevol zijn en elke medewerker, creatieve maker en 
producent zich thuis voelt. 

Extra Extra richt zich op het zichtbaar maken van design, 
beeldende kunst, literatuur en performance rond erotiek. 
Seksuele diversiteit speelt hier een belangrijke rol in, met 
artistieke bijdragen die gaan over het queer zijn of die 
gemaakt zijn door creatieve makers die zelf migrant zijn 
of een dubbele nationaliteit hebben. We gaan daarbij 
de urgentie en actualiteit niet uit de weg, en betrekken 
internationale makers en experts in het debat. Het 
gesprek met het publiek, zelf veelal met een cultureel 
diverse achtergrond, speelt hierin een cruciale rol. 
Extra Extra is er trots op dat zij vanaf haar oprichting 
aandacht heeft voor een evenwichtige man-vrouw 
verhouding in haar programmering en organisatie. Zowel 
in publiek, programmering als personeel en bestuur is het 
aandeel personen met een niet-westerse achtergrond 
of queer-achtergrond 40%. De directeur heeft zelf 
een (half-)Marokkaanse achtergrond. Personeel en 
programmamakers hebben onder andere Turkse en 
Surinaamse achtergronden. Extra Extra beschikt over 
veel kennis en vaardigheden om culturele diversiteit te 
bevorderen en te benutten. Wat niet in huis is wordt via 
samenwerkingspartners en netwerken verkregen. We 
werken samen met partners die cultureel divers zijn of 
culturele diversiteit in grote mate uitdragen. 

Ambities, concrete aanpak, acties en planning
Extra Extra ambieert niet alleen een organisatie te 
zijn waar culturele diversiteit een onderdeel is van het 
DNA, maar weet dit daadwerkelijk waar te maken. De 
creatieve makers die bij ons programma betrokken 
zijn, hebben veelal een dubbele culturele- of migratie-
achtergrond. Hiermee bereiken en betrekken we 
een cultureel divers publiek. Op het gebied van 
personeel vertegenwoordigen de programmamakers 
en medewerkers op kantoor een goede man-vrouw 
verhouding en een cultureel diverse achtergrond. 
Volgens Extra Extra zorgt een divers samengesteld 
team voor meer ervaringen, een meer afgewogen 
besluitvorming, meer creativiteit en brengt het een 
grotere betrokkenheid van medewerkers met zich mee. 
Het draagt bij aan het imago van Extra Extra als actueel 
cultuurplatform. 

Masking Friendship van performer Joey Schrauwen, Extra Extra Night 2018

Performance door De Trans//missie, Extra Extra Night 2019
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Voor de toekomst staan bij Extra Extra de volgende 
zaken op de agenda: 

Keuzebeïnvloeding bij selectie en benoeming
In de organisatie- en bestuurssamenstelling als in de 
samenstelling van de programmaraad is diversiteit, 
vanwege de bijdrage aan de kwaliteit die dit oplevert 
en om de stad goed te representeren, altijd een 
aandachtspunt.

Geen vrijblijvendheid voor de invulling van  
het programma
We monitoren en evalueren de voortgang en resultaten 
van de gevoerde strategie. Blinde vlekken in de keuzes 
van programmamakers worden inzichtelijk gemaakt, 
en hun voorstellen worden verbreed. Verankering 
van diversiteitsdoelstellingen zoals opgenomen in het 
beleidsplan voeren we door op alle niveaus, en niet 
via een incidentele projectmatige aanpak. Een divers 
samengesteld personeelsbestand en programma 
dragen bij aan het borgen van een diversiteit aan 
ervaringen en inzichten. Hiermee komen we tot een 
goed begrip van de wensen van makers en publiek, 
meer creativiteit en innovatie, en een nog diverser 
publieksbereik. 

Fair Practice Code
Extra Extra onderschrijft de Fair Practice Code, niet 
alleen omdat dit gevraagd wordt maar omdat we van 
mening zijn dat het begrip equity in de vorm van een 
gelijkwaardige betaling voor werk bijdraagt aan een 
rechtvaardige stad. De praktijk leert dat met name 
de richtlijn voor kunstenaarshonoraria is toegespitst op 

traditionele presentatievormen, iets wat in de context 
van Extra Extra slechts sporadisch voorkomt. Toch zien 
we de positieve uitwerking van het in deze lijn nadenken 
over richtlijnen voor beloning voor creatieve makers, 
en passen we deze richtlijn dan ook toe.

De komende periode zetten we de ingezette weg 
naar het normaliseren van de vergoedingen voor de 
betrokken creatieve makers en de medewerkers, verder 
voort. Met een ondersteuning vanuit het cultuurplan 
kunnen we hierin een groei en grote stap vooruit 
maken. Wij dragen zorg voor een fair vergoeding voor 
alle freelancers, beeldend kunstenaars en ontwerpers. 
Voor de schrijfopdrachten in het magazine bieden 
we genodigde auteurs tijd voor onderzoek en het 
schrijven van de teksten. We spreken hiervoor lumpsum 
vergoedingen af die marktconform zijn. 

Ambitie komende periode
De ambitie om de levendige programmering van Extra 
Extra te consolideren en daarbij de Fair Practice Code 
zo goed mogelijk toe te passen, leidt tevens tot een 
financieel hoger omzetniveau. Het is voor Extra Extra 
urgent om op deeltijdbasis een zakelijk coördinator bij  
de organisatie te betrekken. In de eerste plaats wordt 
deze verantwoordelijk voor het op peil houden van  
het eigen inkomstenniveau. Dit niveau ligt consistent  
op 25% wat voor een culturele instelling relatief hoog  
is. Bij een hogere omzet willen we dit niveau handhaven, 
hetgeen extra inspanningen met zich meebrengt.  
De zakelijk coördinator zal zich daarom ook richten 
op fondsenwerving en, waar mogelijk, het omzetten 
van zzp-verbanden naar vaste aanstellingen van de 
kernfuncties in de organisatie. In de begroting is  
ruimte gemaakt voor deze positie van zakelijk 
coördinator.    

Werkgeverschap
Programmaraad en backoffice 
Het platform kent een kern van toegewijde, 
gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. In 2019 
draagt dit team van zes medewerkers (3,4 fte) zorg 
voor de dagelijkse gang van zaken, de organisatie en 
productie van het eventprogramma, en het organiseren 
van de content van het magazine, productie en kantoor. 
Het team bestaat naast directeur Samira Ben Laloua 
uit programmaker Jesse van Oosten, managing editor 
Justine Gensse, officemanager Lola van Scharrenburg, 
grafisch ontwerper en contentmanager Marius Hofstede, 
en eventproducent Eva van Breugel. Vanuit het kantoor 
werken zij aan en zijn zij verantwoordelijk voor de 
realisatie, planning, communicatie en budgetbeheer 
van het programma. Extra Extra kent een aantal 
regelmatig terugkerende freelancers: proofreaders, 
vertalers, en productionele- en technische krachten 
die het platform goed kennen en met hun hoge 
graad van professionaliteit van onschatbare waarde 
zijn. Gedurende het jaar bieden we plaats aan 4 
stageplekken.

Presentator, schrijver en Instagram-legende Cesar Majorana, Extra Extra 
Night 2019
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Oprichtingsdirecteur Samira Benlaloua is opgeleid en 
heeft gewerkt als grafisch ontwerper, ze heeft een 
Master’s Degree Design van de Jan van Eyck Academie 
en heeft voor talrijke culturele opdrachtgevers 
zoals het Nieuwe Instituut, de Rijksakademie en het 
Stedelijk Museum Amsterdam, Sternberg Press, grafisch 
ontwerpen gerealiseerd. Naast werk in opdracht is zij 
de initiatiefnemer van het tijdschrift Club Donny, strictly 
unedited journal of the urban experience of nature, 
(2008-13) dat de curator grafisch ontwerpen heeft 
aangekocht voor de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Ook zijn door haar ontworpen affiches en 
boeken opgenomen in de collecties van onder andere 
Walker Art Center, Minneapolis, MOT Tokyo, en was zij 
redactielid van het designtijdschrift Morf. In aanvulling 
op deze praktijk van haar publicerende, ontwerpende 
en theoretische begrip van de sociale interactie 
die design tot stand brengt, is ze adviseur in diverse 
commissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
gastdocent bij designacademies in het binnen en 
buitenland en wordt ze uitgenodigd als gastspreker voor 
verschillende bijeenkomsten. 

Het programma van Extra Extra wordt samengesteld 
door een internationale programmaraad van 
5 bemiddelaars, die werkzaam zijn in de wereld van 
design, letteren en beeldende kunst. Vierwekelijks vindt 
er overleg plaats tussen leden van de programmaraad 
en Samira Ben Laloua, en worden de inhoudelijke keuzes 
bepaald. 

Tot de programmaraad behoren: 

Fiep van Bodegom, literatuurwetenschapper, recensent 
en programmamaker, is verantwoordelijk voor de literaire 
component van het platform. [Betrokken bij Extra Extra 
sinds 2018] 

Paul Dallas is een vanuit Brooklyn werkende 
journalist en programmeur met een achtergrond in 
cinematografie en architectuur. Hij stelt het Extra Extra 
screeningsprogramma samen en schrijft interviews voor 
het magazine met filmmakers. [Betrokken bij Extra Extra 
sinds 2015] 

Nathalie Hartjes is vanaf de oprichting van Extra Extra 
betrokken bij het programma van het platform. Haar 
kracht ligt in het scouten van creatieve makers aan het 
begin van hun loopbaan en hun werk in wisselwerking 
met populaire cultuur te bezien. [Betrokken bij Extra Extra 
sinds 2013] 

David van der Leer is directeur van DVDL Design 
Decisions, en was eerder directeur van het Van Alen 
Institute in New York. Ook is hij als docent verbonden aan 
Columbia University’s Graduate School of Architecture 
Planning and Preservation. Van der Leer analyseert als 
programmamaker en redacteur voor Extra Extra huidige 
trends – sociaal, demografisch en cultureel – en stelt 
nieuwe scenario’s voor. [Betrokken bij Extra Extra 
sinds 2013] 

Fatos Üstek is artistiek directeur van de Liverpool 
Biënnale, oorspronkelijk afkomstig uit Istanbul en 
gevestigd in Londen, is sinds 2017 als programmeur en 
redacteur betrokken bij Extra Extra. 

Extern: Administratie Force Finance 

Bestuur Stichting Extra Extra 
Jelle Bouwhuis – voorzitter; 
Cathy Jacob – secretaris; 
Ariadne Urlus – penningmeester; 
Hicham Khalidi – bestuurslid; 
Hajo Doorn – bestuurslid


