
OPEN CALL: THEATERBROEDPLAATS DE SLOOT IN AMSTERDAM ZOEKT HUURDERS 
 

 
 
Wij bekokstoven iets. 

 
Begin 2022 opent vlakbij station Sloterdijk een broedplaats voor podiumkunsten, 
theaterbroedplaats De Sloot. De Sloot is een initiatief van theatergroepen De Warme Winkel en 
BOG. en biedt plaats aan professionele makers in de podiumkunsten: collectieven, schrijvers, 
regisseurs, scenografen, kostuum- en geluids-, en grafisch ontwerpers, fotografen en iedereen 
die iets MAAKT in de podiumkunsten. 
 
Op 2500m2 herbergen we straks een theaterzaal (100 stoelen), vijf grote studio’s (100m2) 
waarvan één ook als een kleine zaal kan functioneren (50 stoelen), een vijftiental ateliers of 
kantoorruimtes, kleinere schrijfruimtes en een werkplaats waar je als decorbouwer of met een 
kleine coöperatie (6 leden) van handwerkers kunt toetreden. Ook komt er een ruim café/restaurant 
met een groot terras en goed eten voor medewerkers, publiek en mensen uit de buurt. 
 
In De Sloot wordt gewerkt, geëxperimenteerd en gespeeld. De zalen zijn beschikbaar voor 
montage en presentaties van werk (in wording). De repetitiestudio’s zijn te huur voor repetities, 
mogelijk in combinatie met een flexkantoortje. De ateliers zijn in gebruik van de vaste 
huurders/partners. In de gangen tref je studenten van de AHK, schrijvers op zoek naar inspiratie, 
jonge makers die broeden op grootse plannen en mid-career makers die een (inter)nationale tour 
voorbereiden. 
 
We streven naar een plek van kruisbestuiving met een goede diverse afwisseling van makers met 
artistieke raakvlakken. We zijn nadrukkelijk op zoek naar huurders die onze decorwerkplaats 
(73m2, of in overleg 93m2) willen betreden. We vestigen ons in Sloterdijk/Nieuw West en gaan 
dus ook graag in zee met professionals uit de buurt of met affiniteit met Nieuw-West. 
 
Ben jij een professional in de podiumkunsten en zoek jij (alleen of gedeeld) een vaste ruimte in een 
inspirerende omgeving? Stuur dan vóór 18 juni een mail naar info@desloot.nl met een korte 
omschrijving van jezelf en/of je organisatie. We nemen dan z.s.m. contact met je op. 


