2015
Hoe staat het ervoor
Financieel blijft de Vondelbunker het moeilijk hebben, maar in 2015
trekken we meer bezoekers en meer vrijwilligers. Het aantal evenementen
wat georganiseerd wordt stijgt. We werken sinds 2015 ook met posters
met de maand programmering erop die verspreid worden bij de culturele
hotspots van de stad. De Vondelbunker krijgt steeds meer
naamsbekendheid en dat merken we ook aan het aantal aanvragen wat
we binnenkrijgen. Opvallend is dat we in 2015 veel meer filmvertoning
hebben gehad. Daarnaast was 2015 politiek een roerig jaar.
De organisatie Stichting Nulpunt
De organisatiestructuur is in 2015 onveranderd gebleven en bestaat uit
een groep betrokken vrijwilligers (formeel de ‘gebruikersraad’). Een deel
daarvan is reeds 10 jaar samen actief. Daarnaast is de groep erin geslaagd
zichzelf te vernieuwen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Floris
Hesseling (voorzitter) en Mark Ponte (secretaris), en Mirko van Pampus
(penningmeester) en Frake Schermer (bestuurslid).
Inkomsten
Net als voorgaande jaren bestaan de inkomsten uit donaties. Een groot
deel van onze vrijwilligers doneert bovenop hun vrijwilligerswerk op
maandelijks basis en daarnaast hebben we een groep trouwe fans. Als
organisaties of groepen iets bij ons willen doen en ze hebben een budget,
dan vragen wij hun altijd om een naar hun inziens redelijke bijdrage. Zie
hiervoor ook het bijgesloten financiële overzicht.
Amsterdam Alternative
Sinds juni 2015 is Amsterdam een
tijdschrift rijker. Het gratis
verkrijgbare Amsterdam
Alternative is een gezamenlijk
initiatief van enkele
onafhankelijke Amsterdamse
culturele panden, waaronder de
Vondelbunker. Het blad toont aan
dat er in de stad sprake is van
een ‘broeiende underground- en bruisende subcultuur’, zoals de redactie
opmerkt. De Vondelbunker levert regelmatig teksten aan voor de
Amsterdam Alternative.
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Schets van de activiteiten
Warp Zone
In 2015 hebben Warp Zone drie keer hun meetup bij ons georganiseerd.
Tijdens deze meetup zoeken jonge programmeurs elkaar op om elkaar te
stimuleren bij het creëren van DIY computer games. Daarnaast verzorgde
ze tijdens het Free Fringe festival een zeer geslaagde Game Art Show.
Technorobics – Party fitness
In 2014 begonnen de dames van Technorobics met hun combinatie van
fitness en rave-muziek. Ook in 2015 waren ze regelmatig op een dinsdag
of woensdagavond een flinke work-out aan het geven in de bunker.
Ondertussen is hun concept zo populair dat ze ook tijdens festivals hun
vrolijke sportlessen mogen geven.
Nomads Gathering
Twee dagen lang kwamen van overal ter wereld reizigers die zich
verzamelde in de Vondelbunker om daar lezingen te verzorgen over hoe je
op een alternatieve manier kunt reizen. Er werden veel verhalen gedeeld,
films vertoont, discussies gevoerd.
Sound of the Underground festival
SOTU (Sounds of the Underground) is een jaarlijks alternatief muziek
festival in Amsterdam. SOTU heeft een passie voor optredens waarbij
geluid en performances worden gemixt. SOTU gaat vanaf dit jaar verder
zonder subsidie en in februari houden wij een benefiet voor de organisatie.
Tijdens het festival zelf hebben we drie dagen lang optredens van
uiteenlopende bands, zoals Hexenschuss,
PIOUXSIE, Ballroom Syndicate, Duxo,
Klankman, Rellavec, Brain Masturbation, Fetter,
Microwolf, R.DeSelby, Sun Raar, Tijger Salto en
Pattern Cutoff.
Free Fringe festival
Zoals elk jaar streek het Free Fringe festival in
de eerste twee weken van september in de
Vondelbunker neer met een bomvol
programma. Naast theater was er dit jaar ook
veel plaats voor muziek en diverse
randprogrammering.
Er waren performances te zien van onder andere Blazing Change Players
en Ezio Tangini, Irina Baldini en Dierck Roosen, Theatre-AstaroTheatro,
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Tenedle & Band, Blazing Change Players, Ciara O’Sullivan, Rhys McLellan,
Het Rudie kartel, AQUAtronixxx, Maartje Teussink, OlifanTTakeoverTeatro
en Yo SOY Ghetti
Er was noise musiek van Mimi Kawouin en The John Ewband. De bonte
randprogrammering bestond uit een expositie van Loempiabarbie, een
workshop Bollywood Dance door Bollywood Amsterdam, Warp Zone Video
Game Art Show en vertoning van ‘Art Animation From Japan’. Wij zien dat
de Vondelbunker en Free Fringe steeds beter op elkaar zijn ingewerkt,
waardoor we keer op keer een beter festival hebben.
Benefietavonden
In 2015 organiseerden we onder andere een benefiet voor de punk en
metal bands van de door brand verwoeste Melodyline en voor een groep
vrijwilligers die theaterstukken produceert met oud-gedetineerden in
Latijns-Amerika.
Strijd
2015 was een roerig jaar. In de Vondelbunker hebben we meerdere
benefieten en lezingen plaatsgevonden.
Onder andere studenten van de UvA, HvA en VU gaven een presentatie
over Fossil Free UvA & HvA en Divest VU. In mei waren er benefietavonden
voor De Nieuwe Universiteit en University of Colours. Op 1 oktober
organiseerden we vanuit Schijnheilig de demonstratie Recht op Stad,
tegen de uitverkoop van de stad (zie ook rechtopstad.nl).
Film
In 2015 hebben we opvallend veel filmvertoningen in de Vondelbunker
gehad. Psiego Bunker cinema organiseert elke maand een 16mm
filmvertoning. Een leuke vaste groep bezoekers komt hier elke maand op
af. Verder heeft de bekende Jeffreys Underground Cinema onder de naam
Antomic Cinema meerdere filmvertoningen in de bunker georganiseerd. Bij
deze filmvertoningen hebben we standaard een volle zaal.
Bands
Muziek blijft een speerpunt voor
de Vondelbunker en het aantal
bands wat in 2015 bij ons
speelde was dan ook groot. Dit is
mede doordat andere
organisaties als Geertruida,
DoItTogether en Unknown
Pleasures verschillende events
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bij ons organiseerden. Met alle drie de organisaties delen we de liefde voor
goede alternatieve live muziek. Geertruida uit Haarlem haalde o.a. Low
Sea uit Ierland en Shocking Pinks uit Nieuw Zeeland naar de Vondelbunker.
Do It Together organiseerde naast een bandavond ook een expositie in de
Vondelbunker. Unknown Pleasures focust zich meer op Nederlandse band
en verzorgde optredens van o.a. Moon Tapes en Indian Askin.
Zelf organiseerden we bandavonden met onder andere optredens van
lokale bands als Zinkzand, Spoelstra, Canshaker Pi, 45AcidBabies en
Sugarrrpussy. Hip-hop muziek kwam van van Ceschi (USA), Midget Ferrara,
Limo Depri en Gui & Rii. En uit het buitenland hadden we bijvoorbeeld
Buffo’s Wake (UK) en Antares (Italië).
Om dit onderdeel van de programmering te ondersteunen hebben wij eind
2015 geïnvesteerd in het verbeteren van het geluidsinstallatie.
DJs
Electronische muziek heeft dit jaar meer ruimte in de bunker gekregen. Zo
hadden we wave, deep house, chiptune en UK garage met optredens van
bijvoorbeeld Klasien Schaap (Eindbaas), Lövestad en Agri Culture.
Theater
Na enkele weken te hebben
geoefend in de Vondelbunker ging
de theatervoorstelling ‘Naar
Bukowski’ in februari in première.
Dit succesvolle theaterstuk van
NINETIES productions
heeft drie weken lang het stuk bij
ons gespeeld, de entree was
uiteraard gratis.
Verder hebben we in de bunker
meerdere voorstellingen gehad
waarbij aan improvisatietheater werd gedaan.
Exposities
Begin 2015 heeft het duo van Graphic Surgery een muurschildering
aangebracht in de bunker (http://graphicsurgery.nl). Deze artiesten reizen
de hele wereld rond om gebouwen met een typisch Graphic Surgery
lijnenspel te beschilderen. Hun werk is nu permanent in de bunker te zien.
‘Obscure Times’ was een project van een kunstgeschiedenis student die
twee weken lang aan de hand van het thema’s lelijkheid en elektronische
muziek een expositie in de bunker heeft gehouden en de inhoud van de
expositie met diverse optredens heeft gecombineerd.
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Literatuur
Literaire blad ‘Heroïne’ organiseerde een editie van de Grote Heroïne
Literaire Show bij ons.
Verder
Bunkerbier: Al sinds enkele jaren wordt er bier gebrouwen in de
Vondelbunker. De Bunkerbierboys houden regelmatig proeverijen, in de
Vondelbunker en op locatie.
13 jun | Old school Sixties & Seventies show van Light Show Sphinx:
Lichtshow met oude vloeistof projecties. De witte muren van de bunker
veranderden in een spectaculair kleurenfeest.
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Agenda 2015
Elke donderdagavond = Studentenkraakspreekuur (SKSU)
Het SKSU verzorgd elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:30 het
Studentenkraakspreekuur in de Vondelbunker. Dit spreekuur is een
informatieve avond, waar bezoekers informatie kunnen krijgen over
kraken.
sksu.nl
Elke donderdagavond = Kontra:bar
Na het kraakspreekuur organiseert de Vondelbunker de Kontra:Bar.
Tijdens deze avond zijn we gewoon open en organiseren we regelmatig
bandavondjes en zetten we de ping pong tafels neer.
6 jan | Bandavond met Antares en Seditius, beide uit Italië
10 jan | Live-Clash met optreden van Alfonso y señor León
14 jan | Presentatie van Fossil Free UvA & HvA en Divest VU
17 jan | Expositie Graphic Surgery
20 jan | Teknorobics
23-24 jan | Warp Zone Jam
25 jan | Geertruida avond met optredens van Low Sea (IRL) en Couleur
Café (NL)
1 feb | Heidens hol, trefpunt voor allen die de heidens/ paganistische
stroming volgen
10 feb | Teknorobics
12 feb | Sounds of the Underground festival benefiet met optredens van
Orphax, Kees Peerdeman, Trance/Human en Plattegrond Soundsystem
13 feb | Dus Dat improvisatietheater
14 feb | Feestje met Wave, Synthpop, (Italo)Disco, oude electro en obscure
house en techno
17 feb - 1 mar | Theatervoorstelling Naar Bukowski van NINETIES
productions
26 feb | De Grote Heroïne Literaire Show 2.2 Onderweg
27 feb | Unknown Pleasures bandavond met optredens van Moon Tapes,
Torii en Bingo Star & PNRCYB DJ Crew
13 maart | Friday 13th! Nitemare Theme Screening van ‘Do It Together’
14 en 15 maart | Expositie: Wolves Come In Packs! van 'Do It Together'
17 maart | Teknorobics
20 maart | Psiego Bunker Cinema - 16 mm filmvertoning
1 apr | Bandavond met Theo, Olympians en Spoelstra
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3 - 12 apr | Expositie PRECARIAT | Obscure Times
17-19 apr | Sound of the Underground
SOTU Festival met drie dagen lang optredens van: DJ Yespinkpink, Wig
Wam, Hexenschuss, Jasper Stadhouders Improv Group, PIOUXSIE, DJ
Oomboi Lauw, Ballroom Syndicate, Duxo, Klankman, Rellavec, Brain
Masturbation (under the bridge), Fetter, Microwolf, R.DeSelby, SOTU DJ’s,
Sun Raar, Tijger Salto en Pattern Cutoff
24 apr | Psiego Bunker Cinema - 16 mm filmvertoning
27 apr | WC Festival
1 mei | Benefiet University of Colours
8 mei | Improvisatietheater
9 mei | Live Clash-bandavond met Zinkzand, Burning Nitrogen en Panic
Tape én Zink
18 mei | Optreden van Ceschi (USA) with MC Homeless and Sixo
23 mei | Unknown Pleasures-bandavond met Afterveins, Indian Askin &
The Lumes
28 mei | De Nieuwe Universiteit benefiet
29 mei | Psiego Bunker Cinema 16mm filmavond
30 mei | The Internet Meme Party georganiseerd door studenten Nieuwe
Media UvA. Optreden van Eindbaas (Klazien Schaap) en VJ glitch artist
Rosa Menkman
5 jun | Bunkerbier
6 jun | Deep ‘n’ Rhythmic-feest met deep house, tech house and UK
Garage
10 jun | Bandavond met Broker, Kick Nurse en Slow Worries
13 jun | Old school Sixties & Seventies show van Light Show Sphinx
19 jun | Jeffrey’s underground cinema
27 jun | Benefiet voor punk/metal bands van Melodyline
28-29 jun | DoItTogether expositie met optredens
1 jul| Teknorobics
3 jul | Nothing is real is een feest met veel visuele effecten overal op de
muren geprojecteerd
10 jul | Psiego bunker cinema 16 mm filmvertoning
18-19 ju | NOMADS Gathering Amsterdam: informatiemarkt en lezingen
over alternatieve manieren van reizen.
21 jul | B.E.S.T. Revenge
26 jul | Warp Zone Monthly Meetup
24 jul | Filmavond in honour of Christopher Lee
29 jul | Atomic Cinema met The Italian Connection (1972)
30 jul | Optreden van Buffo's Wake (UK)
31 jul | Psiego Bunker Cinema
7 aug | Benefiet LLECA’s Cumbia Carcelera!
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8 aug | Hip-hop met Midget Ferrara, Limo Depri en Gui & Rii
5- 13 aug | Free Fringe festival met expositie van Loempiabarbie, workshop
Bollywood Dance door Bollywood Amsterdam, Warp Zone Video Game Art
Show en vertoning van ‘Art Animation From Japan’.
Verder preformances van o.a.: Blazing Change Players en Ezio Tangini,
Irina Baldini en Dierck Roosen, Quelli di Astaroth > Theatre-AstaroTheatro,
Tenedle & Band, Blazing Change Players, Mimi Kawouin (noise music), The
John Ewband (noise music), Ciara O’Sullivan, Rhys McLellan, Wisefire, HET
RUDIE KARTEL, AQUAtronixxx, Maartje Teussink, OlifanTTakeoverTeatro
(Adult Theatre Preformance), Rellavec en Yo SOY Ghetti
1 okt | Demonstratie Recht op Stad
13 okt | TeknoRobics PartyFitness
16 okt | Psiego Bunker Cinema
18 okt | Geertruida avond met optredens van Shocking Pinks (NZ) en Pure
Muna
22 okt | Optreden van Canshaker Pi en 45AcidBabies
23 okt | Club Voyage-event met optredens van The Wild Rasberries, Year &
DJ’s
30 okt | Bandavond met optredens
van Kid Totem, ElectRick en Galgo &
Kiki
6 nov | Release party met Sterk
Water, Lifeless Past, Sugarrrpussy
en Jacco Weener
7 nov | Bunkerbier
13 nov Psiego Cinema
14 nov | Feest met Dirty Leaks,
MAASK en Young Ludo
22 nov | Geertruida-avond met optredens van Häxxan en Iguana Death
Cult
29 nov | Warp Zone: monthly meetup
11 dec | Feest Mother Goose met optredens van DJs Lövestad, Cahrlie
Stripe en Agri Culture
18-dec | Psiego Cinema: 16mm screening
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