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Inleiding 
Vanaf 2011 heeft het Noordereiland van Rotterdam een heus en goed bezocht 

huiskamerpodium: Tante Nino. Al jaren bezoeken honderden 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 2019 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 2019 de culturele activiteiten financieel ondersteund, 

volgens de Beleidsregel Kunst en Cultuur in de Gebieden. Voor projecten zijn aanvullend 

diverse fondsen benaderd. 

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 augustus 2018 uit:  

 Alexandra Nibbeling, voorzitter  

 Mels van Zutphen, secretaris  

 Marc Thelosen, penningmeester 

 Anne Vegter, lid 

 Nanna van Hees, lid 

Nino Purtskhvanidze is directeur met volledige volmacht. 

Het bestuur heeft in 2019 twee keer vergaderd, in januari en november. Daarbij zijn de 

begroting van 2019 en de jaarstukken van 2018 goedgekeurd. In november is daarbij een 

‘burendenktank’ gehouden over het benutten van de ANBI status van Stichting Tante Nino. 

Tante Nino is sinds 2019 aangemerkt als Culturele ANBI instelling (ANBI=Algemeen Nut 

Beogende Instelling). 

In dit verslag worden de activiteiten en de financiële resultaten van het jaar 2019 beschreven. 
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1. Jaarverslag 2019 
In 2019 zijn regelmatig culturele activiteiten georganiseerd: tentoonstellingen (galerie), 

concerten, projecten en de Khachapuri Kinoclub. Daarnaast is de ruimte verhuurd geweest 

voor diverse activiteiten van derden. In totaal zijn zo’n 1600 bezoekers te gast geweest. 

1.1. Galerie 

In 2019 zijn drie tentoonstellingen gepresenteerd. 

April 2019 

     Coverall van fotograaf Jan Overduin  

     Bezoekers: 120 

 

 

 

Mei 2019 

Rolf Versteegh: Herinnering en verzet, 

fototentoonstelling  

Bezoekers: 60 

 

 

September 2019 

Expositie Marishka McEnti 

Mariska van der Ent (1985), McEnti, de outsider 

volgens de insiders. Woest en wild is zij zichzelf. Wow! 

Fantasy Fairs en Lord of The Rings. Voor Mariska is 

kunst maken steeds belangrijker geworden in haar 

leven, ze kan niet meer zonder. Thema’s in haar werk 

zijn o.a. mensen, portrettekenen en veel fantasie. 

Bezoekers: 80 
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1.2. Atelier - workshops 

In 2018 zijn drie workshops gehouden. 

10 maart 2019 

Georgian Polyphonic Singing 

Workshop Georgische polyfone zang door Keti 

Tsiklauri en Ivo Boswijk. Met a capella liedjes en 

begeleiding door baspanduri.  

15 deelnemers 

 

Maart 2019 

Atelier Codarts: Incubator  

Studenten (circus, muziek en dans) van Codarts 

hebben in de laatste week van maart de ruimte 

gebruikt als atelier voor het ontwikkelen van een 

muziektheatervoorstelling.  

10 deelnemers  

 

30 november 2019 

Georgisch meerstemmig zingen 

Een workshop Georgische meerstemmige zang met 

Keti Tsiklauri en Ivo Boswijk. Met traditionele 

liederen uit de verschillende streken van Georgië. Van 

authentieke bergliederen tot melancholieke ballades 

over de liefde. Van verstilde religieuze muziek tot 

uitbundige lofzang op de natuur. 

24 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. Geput wordt 

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 2019 zijn 21 concerten/voorstellingen georganiseerd. 

Concerten / voorstellingen 2019 

13 januari 2019 

Joana Rolo, piano 

Pianiste Joana Rolo (Portugal) studeerde klassiek 

piano aan hogeschool voor de kunsten Codarts 

(Rotterdam) met Aquiles Delle Vigne, Jean-

Bernard Pommier en Bart van de Roer. Joana geeft 

solo recitals maar is ook als pianist actief in 

kamermuziek met zangers, dans begeleiding en 

oude films begeleiding. Plezier in de schoonheid 

van de muziek staat bij Joana centraal. 

Bezoekers: 30 

15 februari 2019 

De Enige Echte Nino Gvetadze, piano 

Franz Schubert - Wanderer Fantasy (1822) 

Robert Schumann - Kinderszenen (1838) 

Frédéric Chopin - Scherzo nr. 2 (1837) 

Nodar Gabunia - Improvisatie en Toccata 

(1962). 

Bezoekers: 30 
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24 maart 2019 

Praten met Patricia, theaterwerkplaats  

In deze speciale editie van de talkshow PRATEN 

MET PATRICIA ontvangt Patricia een 

dwarsdoorsnee van de ouderen van vandaag: de 

warmbloedige Antonio, vogelliefhebster To, 

milieu-activist Charles, de gelovige Trui, Yvonne, 

altijd op zoek naar een leuke man en 

wetenschapper Gabrielle van Londen die 

onderzoek doet naar gezond ouder worden. Hoe 

besteden zij hun tijd en wat vinden ze belangrijk? 

PRATEN MET PATRICIA is hilarisch, komisch 

en soms confronterend theater speciaal voor en 

door ouderen. 

Bezoekers: 20 

      29 maart 2019 

      Incubator 

Performance van studenten van Codarts. Meerdere 

keren gespeeld, binnen en buiten. 

Bezoekers: 3 x 40 

 

 

 

 

29 april 2019 

Discovering the funny side of opera 

Dorela Cela, soprano 

Teodora Drozdik-Popović, mezzo-soprano 

Federico Mosquera Martínez, piano 

A concert of opera arias and duets filled with fun. 

Cherubino, Susanna, Dorabella, Fiordeligi, Sexy 

Lady, Lakmé and many others. 

Bezoekers: 20 
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5 mei 2019 

Coolsingel 65 / Over vaders en zonen 

Theater na de Dam van Afke Weltevrede en 

Jeroen Rienks (Onderwater Producties) 

Coolsingel 65 is een ontroerende en persoonlijke 

verhalende voorstelling over de relatie tussen 

vaders en zonen met het bombardement als 

vertrekpunt. Op 14 mei 1940 vielen de bommen op 

Rotterdam. Ook het statige woonhuis, annex 

kantoor aan de Coolsingel 65 - tegenover het 

Stadhuis - van J.A. Rienks, de opa van Jeroen 

Rienks, kreeg een voltreffer. In Coolsingel 65 

wordt op zoek gegaan naar de ware gebeurtenissen 

van toen en naar de rol die het bombardement 

speelt in de familie. Maar eigenlijk gaat de 

voorstelling over de universele relatie tussen vaders 

en zonen. Over emoties, over het worden van een 

held, over het omdraaien van rollen. 

Bezoekers: 20 

      17 mei 2019 

      Concert Premiere 

Daniel Clason, trompet  

Luca Zennaro, gitaar  

Luca Zennaro (Italië) en Daniel Clason 

(Nederland) worden beiden beschouwd als rijzende 

sterren aan het jazz-firmament van hun eigen land. 

Ze spelen eigen composities en standards (A Night 

in Tunisia) uit de Amerikaanse jazz-traditie.  

Bezoekers: 25 

 

23 mei 2019 

Christine Saalfeld op expeditie Miss~ion 

M.A.R.S 

Christine Saalfeld is op expeditie en heeft als eerste 

stop Tante Nino. "Mijn nieuwe onderzoekproject 

heet Miss~ion: M.A.R.S (de afkorting voor Mobile 

Artist Research Studio) en is een denkbeeldig maar 

ook concreet onderzoekstation. Het is een 

vervoersmiddel, archief, decor en podium". 

Bezoekers: 20 
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24 mei 2019, Tuinpodium 

Helderheidbokaal,  

3e open mic, Stichting Helderheid 

Wie schrijft de beste raptekst, geeft het beste 

optreden of krijgt het meeste interactie met het 

publiek? Daar draait het om tijdens de 

Helderheidbokaal 2019. Tante Nino host één van 

de vier open mic's en de 2e voorronde (op 7 juni) 

waar talenten hun kunsten kunnen vertonen op 

weg naar de finale die op 31 augustus plaats zal 

vinden op het Helderheidplein in Rotterdam. 

Bezoekers: 80 

26 mei 2019 

‘In gouden schemer’ 

Ensemble Vakir 

In gouden schemer…', is de eerste regel van de 

'Rotterdam Song', voor zang, fluit, hobo en piano. 

Het is een onderdeel van de 10-delige compositie 

'Songs & Dances' die Patrick van Deurzen in 

opdracht van VAKiR voor het Lustrum maakte. 

Bezoekers: 25 

7 juni 2019, Tuinpodium 

Helderheidbokaal,  

2e voorronde, Stichting Helderheid 

Wie schrijft de beste raptekst, geeft het beste 

optreden of krijgt het meeste interactie met het 

publiek? Daar draait het om tijdens de 

Helderheidbokaal 2019. Tante Nino host de 2e 

voorronde waar talenten hun kunsten kunnen 

vertonen op weg naar de finale die op 31 augustus 

plaats zal vinden op het Helderheidplein in 

Rotterdam. 

Bezoekers: 80 
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9 juni 2019 

Duo Delibes 

Esther Gutiérrez Redondo (viool)  

Sara Gutiérrez Redondo (piano) 

Duo Delibes bestaat uit Spaanse zussen die met 

een uitgebreid en rijk repertoire voor viool en 

piano pianomuziek presenteren. 

Bezoekers: 25 

 

23 juni 2019 

Descriptions Automatiques 

Reinier van Houdt, piano 

Reinier speelt een verzameling sublieme, maar toch 

raadselachtige composities van Francios Couperin 

& Eric Satie. Stukken en titels met een paradoxale 

connectie, die de mechaniek van taal, beeld en 

geluid tonen die elkaar onderling ondermijnen, 

omleiden en kortsluiting veroorzaken. 

Bezoekers: 30 

 

29 juni 2019, Tuinpodium 

Wolfe and Libertad (dans performance): 

Laisvie Ochoa, choreografie 

Alice Gioria, dans 

Karin Deddens, zang en muziek 

Wolfe and Libertad is een multimedia performance 

waarin dans en videoprojectie worden 

gecombineerd om de relatie tussen vrouwen en 

wolven te tonen. 

Een wolf worden om de vrouw te vinden, als 

belichaming van de woorden die jonge vrouwen 

gebruiken om sociale verandering aan te moedigen, 

en iemands afkomst te erkennen. Dat zijn de 

manieren waarop dit werk bronnen van vrouwelijke 

kracht aanboort. 

Bezoekers: 30 
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1 augustus 2019, Tuinpodium 

Riciotti Ensemble 

Deze zomer verdiept het Ricciotti ensemble zich in 

de boeiende muziektraditie en cultuur van Georgië. 

Samen met de Georgische klarinetvirtuoos Levan 

Tskhadadze toeren ze door Nederland en Georgië. 

Van de Nederlandse verzorgingstehuizen tot de 

Georgische Kaukasus, en onderweg doen ze ook 

Tante Nino aan, klinken klassieke werken van 

Paliashvili, Tsintsadse en Lagidze. 

Het orkest bestaat uit 42 jonge amateur- en 

professionele musici. De achtergronden van onze 

leden zijn zeer divers: hoewel de meeste musici 

geboren Nederlanders zijn, hebben we ook leden 

met een Duitse, Engelse, Georgische, Griekse, 

Portugese, Poolse, Spaanse en Vlaamse 

achtergrond. 

Bezoekers: 260 

 

21 augustus 2019, Tuinpodium 

Saudade, performance 

SAUDADE een interdisciplinair work-in-progress met 

muziek, dans en circus. Het doel is om feedback te 

krijgen en belangstelling te kweken voor de 

toekomstige voorstelling SAUDADE. 

SAUDADE gaat over een gevoel van verlies en 

verlangen naar familie, geliefden en de plek waar je 

bent opgegroeid. Elke migrant kent dit gevoel, hoe 

thuis hij of zij zich ook in een nieuw vaderland 

voelt. 

Bezoekers: 40 
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8 september 2019, Tuinpodium 

WEG! 

Weg! is een acrobatische en poëtische 

locatievoorstelling gespeeld door Harm van der 

Laan, Lotte Talsma en Maartje Bonarius van Tall 

Tales Circus. Zonder woorden, door middel van 

mime, dans, jongleren en acrobatiek, wordt het 

verhaal verteld van een stel dat opgesloten zit in 

een relatie. Irritaties en onbegrip stapelen zich op 

totdat de boel escaleert waarna beiden de kracht 

moeten vinden om sorry te kunnen zeggen en een 

uitweg te zoeken. 'Weg' wordt live van filmische 

muziek voorzien gemaakt door dj/muzikant Jeroen 

Kerstens en is geregisseerd door Luc van Esch. 

Bezoekers: 40 

20 september 2019 

Feeling in the Blanks 

Interactieve performance van Jacqueline van 

de Geer 

'Feeling in the Blanks' is onderdeel van de serie 

You are the performance! Een performatieve 

ontmoeting, waarin de grens tussen 'artiest' en 

'publiek' oplost. Veel tradities en overtuigingen zijn 

getransformeerd tijdens de laatste vijf decennia. En 

deze verandering vergt het opnieuw overdenken 

van waarden uit het verleden, het aanpassen van de 

grenzen in onze gedachten en een nieuw bezoek 

aan onze gevoelens over onderwerpen als 

migraties, grenzen, culturele verandering en 

emancipatie.  

Bezoekers: 20 

27 oktober 2019 

Shakespeare’s Tempest: Storm op komst! 

Theater door Jacques Börger 

Op 15 mei 2020 gaat The Tempest in première, een 

stuk van Shakespeare gespeeld door SPIN 

Theaterproducties. In de maanden voorafgaand aan 

deze uitvoering wordt een programma 

gepresenteerd rond elementen uit The Tempest. 

We maken kennis met de stormachtige tijden 

waarin Shakespeare The Tempest schreef, het stuk 

waarmee hij zijn carrière wilde afsluiten. Tempest 

stamt van ‘Tempus est’ en dat betekent: het is tijd! 

Maar waarvoor? 

Bezoekers: 20 
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24 november 2019 

Op een onbewoond eiland 

Theater door Jacques Börger 

Hoofdpersoon Prospero komt met dochter 

Miranda terecht op een eiland, verdreven uit 

Milaan. Associatieve theatrale lezing met 

lichtbeelden. Vergelijkingen met Robinson Crusoë 

en Expeditie Robinson. Verbannen naar een eiland: 

apostel Johannes, Napoleon, Mandela. Of vluchten 

naar een eiland: Lampedusa. 

Dit is deel 2 in aanloop naar de voorstelling van 

DE STORM van Shakespeare door SPIN 

Theaterproducties op 15 mei 2020. In de maanden 

voorafgaand geeft Jacques Börger ‘theatercollege’s’ 

gerelateerd aan het stuk. 

Bezoekers: 20 

15 december 2019 

Kannibalen en Kolonialen  

Theater door Jacques Börger 

Het eiland was niet onbewoond. Maar wordt 

beheerd door een man die Prospero Caliban 

noemt. Ook zit er een luchtgeest opgesloten: Ariel. 

Prospero maakt van deze bewoners zijn horigen. 

Prospero is een kolonisator. Caliban de al of niet 

edele wilde. Maar wat verstaan we onder 

beschaving? 

Dit is deel 3 in aanloop naar de voorstelling van 

DE STORM van Shakespeare door SPIN 

Theaterproducties op 15 mei 2020. In de maanden 

voorafgaand geeft Jacques Börger ‘theatercollege’s’ 

gerelateerd aan het stuk. 

Bezoekers: 20 
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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 2019 zeven keer geprogrammeerd met gemiddeld 25 deelnemers.  

8 februari 2019 KhKC #70 

Met Edgar Kapp en Kuba Szutkwski. Profilerende filmmakers, gespecialiseerd in 'the 48hour 

project'. O.a. met de prijswinnende korte film HITCHCOCK HITCHCOCK (IFFR 2018) 

“in which a film buff is lured to his doom ...” 

15 maart 2019 KhKC #71 

Met Ranko Paukovic en zijn film '90 Seconds in North Korea'. 

3 mei 2019 KhKC #72 

Met Sonia Herman Dolz. Zij toont een VPRO ‘Diogenes’ uitzending Overgave die zij in 

Peru maakte over voormalige strijders van Lichtend Pad. Op het programma verder een 

videoclip die zij voor The Golden Earring maakte, een bijzondere film over de Tafel van de 

Idee in Scheveningen, een film over de Kooi van Joep van Lieshout, Rotterdam seen 

through a bubble (1988). 

31 mei 2019 KhKC #73 

Met Ronnie Sluik. Ronnie is een verteller. Dat doet hij met korte eenvoudige video's die hij 

zelf liever handelingen noemt. Met onder andere beelden die hij gemaakt heeft tijdens zijn 

verblijven in een berghut in Saksumdal (Noorwegen, 2017) en een jagershuis in Hermsdorf 

(Duitsland, 2019). 

13 september 2019 KhKC #74 

Met Arthur Bueno. Zijn werk kenmerkt zich door interesse in Rotterdam en een virtuoos 

gebruik van archiefmateriaal. Met ‘De hoge vlucht’ van Abraham Tuschinski over deze 

ondernemende Joods-Poolse Rotterdammer en filmtycoon uit de vooroorlogse jaren, en de 

suitefilm ‘ROTTERDAM! …EN NU?’ waarin wordt teruggekeken op het optimistische 

beeld van de wederopbouw uit de jaren 50/70 in films als ‘EN TOCH… ROTTERDAM’. 
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9 november 2019 KhKC #75 

Met Koert Davidse. Fragmenten uit zijn films van de afgelopen 20 jaar. 

16 november 2019 KhKC #76 

Berlijnse editie Kachapuri Kinoclub in Berlijn. 

13 december 2019 KhKC #77 

Met GOGITA’S NEW LIFE (IDFA, 2016) van Levan Koguashvili (1973). Een 

documentaire die goed door kan gaan voor een tragikomedie. Levan toont een hoog niveau 

van compassie met zijn hoofdrolspelers. We lachen, dat zeker, maar niet om satire of het de 

draak steken met sociale conventies. Het is de ernst van de zaak die op de lachspieren werkt. 

Met het leven omgaan terwijl je een haast onmogelijke tweede kans krijgt, kan heel hard zijn. 
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1.5. Tante Nino KinderKino 

Filmmaker Pieter Jan Smit stelt een programma samen 

van ca. 50 minuten met korte films uit de afgelopen 

120 jaar, meestal zonder taal. De selectie is op 

kinderen gericht, maar dat betekent zeker niet dat de 

films voor anderen/ouders ongeschikt zijn. 

De Kinderkino is begin januari 2019, in de 

kerstvakantie geprogrammeerd. 

Bezoekertjes: 12 
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1.6. Projecten 

Naast de reguliere activiteiten is één project uitgevoerd, met financiering van externe 

fondsen. 

Evenings without Wanda, muziekfestival 7 en 8 december 2019 
Een interdisciplinair muziekfestival gebaseerd op 

het kinderboek The World is Round van de 

Amerikaanse schrijver Gertrude Stein. 

Optredende musici: Christina Kiousi (piano), Sara 

Moreira Marques (stem), Eren Aksahin (baglama & 

stem), Aktas Fatih Erdogan (ney & gitaar), Sinan 

Arat (ney & gitaar), Joana Rolo (piano), Sarah 

Wünsche (saxofoon), Daphne Caffa (klarinet), 

Panos Gklistis (piano), Teodora Drozdik-Popovic 

(mezzo soprano), Filipe Neves Curral (gitaar), 

Mariza Gklistis (beeld & verhaal). 

Muziek van onder meer Chopin, Debussy (quatre-

mains), Schubert, Laitman en Mozart. Zwijgende 

film met pianobegeleiding: GIRL SHY 1924. 

Bezoekers: 90 
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1.7. Verhuur 

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

1. Februari: Expeditie Noordereiland 

2. Maart: Vergadering Wijkraad  

3. Maart: Vergadering VvE Hof aan de Hef 

4. April: Vergadering Wijkraad  

5. April: Afscheid feest voor medewerker van Hogeschool Inholland. 

6. April: Bijeenkomst van Colombiaanse stichting 

7. Mei: Repetitie van José Kuijpers 

8. September: Jaarbijeenkomst voor medewerkers van CBK Rotterdam 

9. September: Vergadering Wijkraad 

10. Oktober: Vergadering Wijkraad 

11. November: Feest voor Rechter 

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 1500 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. 

 

  



2019 Jaarverslag en Jaarrekening Tante Nino 
 

 
Pagina 19 van 26 

2. Jaarrekening 2019 
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 

 

 


