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Weliswaar was 2021 het eerste hele
kalenderjaar dat MIMIK open was, maar
‘open’ bleek een zeer relatief begrip. Van de
365 dagen waren we 168 dagen gesloten in
verband met de coronamaatregelen. De dagen
dat we open waren golden er bovendien
beperkende maatregelen zoals 1,5 meter
afstand houden, of QR-codes van bezoekers
scannen aan de deur.
Er kwam wel enige routine in de
organisatorische consequenties, zoals het
onvermijdelijke geschuif met voorstellingen
of het retourneren van kaartjes. Maar waar
we als organisatie natuurlijk echt graag
bedreven in willen zijn, is het omgaan met
grote bezoekersstromen, het vullen van
onze zalen, het bieden van de perfecte
service in onze eet- en drinkgelegenheden,
en het organiseren van diverse educatieve,
maatschappelijke en zakelijke evenementen.
Kortom: in het bieden van bijzondere,
inspirerende ervaringen aan onze vele
enthousiaste bezoekers.
Want ondanks alle beperkingen was 2021
toch ook een mooi jaar. Juist door het
enthousiasme van onze bezoekers. Dat
enthousiasme zagen we ook terug op
sociale media en in e-mails. We zagen het
enthousiasme aan de balie, bij de deur en in
onze horecagelegenheden.

Heel vaak werd ons ook gewoon verteld dat
we op de goede weg zaten en dat bezoekers
hoopten dat we snel zonder beperkingen
open konden. Dat MIMIK zo mooi geworden
was.
En op de dagen dat we open waren: mooie
films (en dat betreft zowel de hardlopers
als het kwetsbare aanbod), prachtige
theatervoorstellingen, en steeds beter
bezochte horeca. Dat alles maakte dat we het
jaar uiteindelijk positief gestemd en met veel
vertrouwen in de toekomst afsloten.
De organisatie heeft bovendien het pand
inmiddels goed leren kennen, voelt en kent de
mogelijkheden op zowel cultureel, culinair als
zakelijk gebied (en dat zijn er heel veel), en
is zo mogelijk nog gemotiveerder van MIMIK
het succes te maken waarvan het hele team
overtuigd is dat het dat kan zijn voor de stad.
En gelukkig, de eerste resultaten sinds de
laatste lockdown stemmen meer dan hoopvol.
Hopelijk tot snel bij MIMIK

Met gastvrije groet,
ROB
VAN DEN HOVE

Directeur MIMIK
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OVER ONS

VERRASSEN, ONTMOETEN, VERRIJKEN

MIMIK is cultureel uitgaan. Film,
theater en horeca zijn de pijlers onder
ons cultuurhuis, deze unieke mix stelt
ons in staat eindeloos te variëren op
dat thema. Met vier filmzalen, een
multifunctionele theaterzaal, een
bar en een café zijn alle denkbare
combinaties van cultuur, beleven en
uitgaan mogelijk.

MISSIE
Verrassen, ontmoeten, verrijken. Dat zijn de
kernwoorden waarop al onze activiteiten
gericht zijn. We willen bezoekers verbinden,
uit hun bubbel verleiden en iets meegeven dat
van waarde is. Onze programmeurs zoeken
actief het contact met onze bezoekers.
Makers, acteurs, artiesten; we brengen ze
graag met je in contact.

IN 2021 ONTVINGEN WE
45.765 BEZOEKERS
IN MIMIK.
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AMBITIE
MIMIK wil er voor iedereen zijn die interesse
heeft in cultuur, in de ander én in bijzondere
ervaringen. Onze ambitie is om jaarlijks
ruim 5.000 film- en theatervoorstellingen
te programmeren. MIMIK programmeert
actuele films uit alle hoeken van de wereld.
Er is ruimte om succesvolle films langer te
laten draaien, meer te experimenteren met
spraakmakende films, en beter in te spelen
op de wensen van onze bezoekers. Denk
aan filmfestivals, meer jeugdfilms, speciale
eenmalige filmvoorstellingen en crossovers in
combinatie met theater en horeca.

In de theaterzaal van MIMIK zie je een uniek
en veelzijdig theaterprogramma: muziek,
toneel, cabaret, literatuur, debat. Er is veel
aandacht voor jong talent en nieuwe makers.
We bieden bovendien een podium aan
kunstvormen die momenteel in Deventer
onderbelicht blijven, zoals wereldmuziek en
moderne dans.
Overigens zijn bezoekers ook van harte
welkom voor een kop koffie, een heerlijke
lunch of een gezonde snack. Er is in café Hier
en bar DAAR veel aandacht voor gezond eten,
duurzaamheid en lokale producten.
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FILM

MIMIK vertoont films die
cinematografisch en inhoudelijk meer
te bieden hebben dan het reguliere
bioscoopaanbod, voor een zo groot
mogelijk publiek.
In 2021 werden in MIMIK 3.469
filmvoorstellingen vertoond. Er waren 190
verschillende titels te zien. In totaal kwamen
in 2021 40.131 bezoekers op de films en
workshops af.
Vanaf de eerste dag dat films in de
filmtheaters in Nederland draaien, zijn ze
ook online te bekijken via de streamingdienst
Picl. Het betreft een samenwerking tussen
de Nederlandse filmhuizen en Stichting
Nederlandse Filmpromotie. In 2021 zijn er
op Picl 2.390 views gemeten in onze ‘online
filmzaal’.
In 2021 vertoonde MIMIK op 197 dagen film,
de overige dagen waren we gesloten vanwege
coronalockdowns. Op 5 juni vond de eerste
voorstelling van het jaar plaats. De zomer is
vervolgens gebruikt voor het vertonen van
een enorme hoeveelheid titels die eerder in
het jaar uitgebracht zouden worden maar
die wegens de lockdown op de plank waren
blijven liggen bij de filmdistributeurs.
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In de herfst konden we beginnen met
ons echte rijke programma, te beginnen
met de publiekspremière van de film
‘De Veroordeling’ (met cast en crew
erbij aanwezig) voor 5 uitverkochte
zalen. Ook startten we met onze
klassiekerprogrammering, deden we mee met
Movies That Matter, leidde regisseur Martin
Koolhoven twee films in en stond voor de
jonge filmkijkers de herfstvakantie weer in het
teken van Cinekid.
Verder vertoonden we in het kader van het
Nederlands Film Festival on Tour 7 nieuwe
speelfilms in voorpremière, startte Filmclub
De Première (voorpremières met desgewenst
een inleiding) weer op en vertoonden we films
voor Raster Ouderenwerk én vele films voor
primair en voortgezet onderwijs uit Deventer
en omgeving.

IN 2021 WAS DE TOP 5
BEST BEZOCHTE FILMS:
1. DE VEROORDELING
2. THE FATHER
3. DRUK
4. NOMADLAND
5. SUPERNOVA
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THEATER

Per seizoen zijn er ongeveer 100
theatervoorstellingen voor onze
bezoekers. Van cabaret tot toneel en
van literair tot muziek. We bieden een
uniek en veelzijdig theaterprogramma.
In het jaar 2021 hebben we, ondanks
de vele maatregelen en de lockdowns,
telkens gekeken naar wat wél kon. Zo
hadden we twee livestreams vanuit
onze theaterzaal, twee voorstellingen
en een ‘indoor’ poëziefestival. Daar
waren artiesten én publiek ons erg
dankbaar voor!
In 2021 hebben we maar liefst 82
theatervoorstellingen gedraaid! Dat zijn
er erg veel, als je kijkt naar vergelijkbare
theaters in de omgeving. Er werden in totaal
5.634 kaarten voor theatervoorstellingen
verkocht. Cabaret zorgt binnen onze
theaterprogrammering altijd voor veel
bezoekers. Maar het is ook mooi om te zien
dat niet alleen cabaret populair was in 2021.
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Een voorstelling van Youp van ’t Hek
was (uiteraard) uitverkocht, net als
de voorstellingen van Pieter Derks,
Patrick Laureij & Merijn Scholten, Micha
Wertheim en Dolf Jansen. Maar ook bij de
toneelvoorstelling van Mugmetdegoudentand
waren alle stoelen in de theaterzaal gevuld.
Voor poëzie weet het publiek ons ook te
vinden: op 1,5 meter afstand konden 2 x 87
liefhebbers genieten van de voordrachten in
een uitverkocht MIMIK.

HOOGTEPUNTEN

CORONA
MAATREGELEN

Een hoogtepunt in het theater was de
eerste editie van Brandsalarm. Dit is een
nieuw initiatief dat het avontuurlijke en
onderzoekende lezen bevordert en de
herinnering aan Wim Brands levend wil
houden. We zijn een vaste partner van dit
mooie initiatief en in 2021 werd het eerste
stipendium uitgereikt aan Stefanie Liebreks.

Er waren in 2021 verschillende momenten
waarop MIMIK helemaal dicht was. Het
is verschrikkelijk om te zien wat het met
artiesten, makers, technici, maar ook
impresario’s doet als er geen voorstellingen
zijn. Maar ook voor de bezoekers die het
ontzettend missen om geprikkeld te worden,
samen iets te beleven, je mee te laten nemen
door de prachtige verhalen die verteld worden
op het podium.

Een ander hoogtepunt: als duidelijk wordt dat
begin juni 2021 de theaters weer open kunnen,
krijgen we van cabaretier Dolf Jansen de vraag
of hij de heropening van het theater bij ons
mag komen vieren die dag. Ja, natuurlijk! Het
doet ons goed dat makers ons snel weten te
vinden en ons een warm hart toedragen.

Door ziekte bij spelers en coronamaatregelen
konden bijvoorbeeld 10 voorstelling van
theatergroep Gajes niet plaatsvinden. Ze
zouden spelen in de oude bibliotheek in
Deventer en MIMIK verzorgde kaartverkoop
en publiciteit.

DICHTERBIJ
Op zaterdag 31 juli 2021 was het dan zover:
een miniversie van ons poëziefestival Het
Tuinfeest: DichterBij XS. Met een fantastische
line-up hebben we voor twee uitverkochte
zalen (2 x 87 bezoekers) een geweldige dag
gehad.
Het programma was verdeeld over twee
dagdelen, met in totaal 14 dichters en 2
muziekoptredens. De presentatie was in
handen van Özcan Akyol, en zo werd het
een waardige, kleine, vervanger voor Het
Tuinfeest. Zoals één van de dichters het mooi
omschreef: “Met alle maatregelen die nu
gelden is dit absoluut ‘the next best thing’!”
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FILM- EN
CULTUUREDUCATIE
Educatie bij MIMIK spitst zich toe op het organiseren van cursussen
en lezingen voor filmliefhebbers en het aanbieden van films en
begeleidend materiaal voor het onderwijs. Ook theatereducatie,
waarbij theater- en dansvoorstellingen worden aangeboden naast
een educatief programma en begeleiding, speelt een belangrijke
rol. Wij vinden het belangrijk om jongeren dichterbij kunst en
cultuur te brengen. Er zijn samenwerkingen met jonge regionale
theatermakers voor de juniorvoorstellingen.

PRIMAIR
ONDERWIJS

VOORTGEZET
ONDERWIJS

In 2021 hebben we, ondanks de
coronamaatregelen, toch veel scholen mogen
verwelkomen. Voor het primair onderwijs
boden we onder meer verschillende films
aan. Daarnaast kozen we in oktober 2021 ‘De
Leukste Klas van Deventer’. Kinderen van
deelnemende klassen mochten gratis naar één
van de films geselecteerd door het Cinekid
Festival. De winnende klas mocht via een
rode loper MIMIK betreden en ze werden op
de foto gezet door een fotograaf als echte
filmsterren.

Maar ook het voortgezet onderwijs in
Deventer en omstreken wist MIMIK te vinden.
Ook hier werd gebruikt gemaakt van ons
filmaanbod, maar er waren tevens film en
theater projectdagen. Zo vond in het voorjaar
bijvoorbeeld ‘Corberic Got Talent’ plaats: een
projectweek waarin verschillende klassen van
het Corberic in MIMIK, het Burgerweeshuis en
in de Deventer Schouwburg de hele dag bezig
waren met cultuur. En eind augustus hadden
vwo 5 klassen van Het Vlier een geweldige
start van het schooljaar met de interactieve
voorstelling ‘Hiphop in een Notendop’.
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ACTIVITEITEN VOOR
JONGEREN EN
JUNIORVOORSTELLINGEN
Met dank aan financiering vanuit de
Gemeente Deventer hebben we in 2021 drie
speciale avonden voor jongeren tussen de 16
en 30 jaar kunnen organiseren. Avonden vol
cabaret, workshops, dj’s en film. Tijdens het
Cinekid-festival waren in MIMIK verder vele
kinderfilms en een interactieve voorstelling te
zien. En er waren workshops, zoals ‘wandelen
in je eigen tekening’, waarbij kinderen eerst
aan de slag konden met tekenen en daarna
in hun eigen tekening konden gaan bewegen
door het gebruik van de ‘tele-tekeningmachine’.

FILMCURSUS
Op het gebied van volwasseneneducatie
kon door coronamaatregelen de jaarlijkse
filmcursus voor volwassenen helaas niet
doorgaan. Maar dat halen we in 2022 goed in,
met een filmcursus van filmdocent Jan Salden:
‘Cinema Italiano’.
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SALES & EVENTS
Een prachtige en multifunctionele
locatie, met comfortabele zalen
en de nieuwste mogelijkheden op
het gebied van techniek. Dat heeft
MIMIK te bieden aan bedrijven en
particulieren die geïnteresseerd zijn in
het groepsreserveringen en boekingen.
Ook kunnen speciale filmvertoningen
bij ons worden geboekt.
het afgelopen jaar is bij MIMIK hard gewerkt
om, naast de theater- en filmprogrammering,
zoveel mogelijk evenementen en zakelijke
bijeenkomsten te laten plaatsvinden. Tot
en met de maand mei was er sprake van een
lockdown, maar desondanks hebben er 68
bijeenkomsten plaatsgevonden in 2021. Een
mooi resultaat in onzekere tijden.
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RESERVERINGEN

LIVESTREAMS

We hebben veel energie gestoken in het
verbeteren van MIMIK als product. En er is
een stabiele basis neergezet voor (zakelijke)
bijeenkomsten en evenementen. Ook zijn er
zeer enthousiaste ervaringen van klanten.
Dit zorgt voor goede mond-op-mond
reclame, waaruit nieuwe boekingen van zowel
bestaande als nieuwe klanten voortkomen.
Een eerste reservering bij MIMIK resulteert
regelmatig in nieuwe reserveringen. Vaak
wordt al direct na een evenement dat heeft
plaatsgevonden weer een reservering
geplaatst. In 2021 konden we van september
tot eind november op volle sterkte draaien,
zonder beperkingen voor en in aantal
bezoekers. Volle zalen, mooie feesten en
tevreden klanten waren het resultaat.

In tijden van coronamaatregelen hebben
we mogelijkheden voor livestreams vanuit
MIMIK verkend. Dit bleek één van de weinige
middelen om omzet te kunnen realiseren, dus
er is flink op ingezet. We zijn bijvoorbeeld een
samenwerking aangegaan met De Mannen
Zonder Pak. Zij realiseren livestreams van zeer
hoge kwaliteit, die we ook wel ‘professionele
online live-uitzendingen’ noemen.
Aanvragen voor (zakelijke) bijeenkomsten,
feesten en andere evenementen blijven
binnen komen. Men weet MIMIK te vinden
en we kijken met veel vertrouwen naar de
toekomst.
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VRIJWILLIGERS

Enorm trots zijn we, op de grote groep
vrijwilligers die met onvoorstelbaar
grote inzet en flexibiliteit een zeer
belangrijke rol in de organisatie
innemen.
Op het moment van schrijven bestaat de
groep vrijwilligers van MIMIK uit zo’n 200
personen. Een prachtig aantal. Daarnaast is er
nog een goedgevulde wachtlijst.
In periodes dat we open waren in 2021 kon
praktisch geen maand op dezelfde wijze
gewerkt worden. Daarnaast waren er tijden dat
de werkzaamheden voor vrijwilligers ook echt
wel behoorlijk saai waren. Dit kwam onder
meer door de relatief lage bezoekersaantallen.
Minimaal één keer per maand stuurden we
tijdens de lockdown een nieuwsbrief naar
de vrijwilligers van, waarin ook hulp werd
aangeboden in het geval dat iemand dat nodig
mocht hebben.
In het voorjaar organiseerden we voor de
vrijwilligers een ‘lockdownloopje’, met een
speciaal door saxofoniste Lotte Pen voor
ons geschreven muziekstuk. Alle vrijwilligers
konden inloggen met een smartphone en een
uitgezette wandeling lopen.
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Ook de activiteit ‘Taart & film’ heeft in
2021 plaats kunnen vinden. Een goed
vrijwilligersfeest bleek afgelopen jaar helaas
niet mogelijk. Om het jaar 2022 toch feestelijk
in te luiden hebben we in plaats van een feest
iedereen uitgenodigd voor een ‘take-away’
activiteit. Op het terras van MIMIK stond een
buffet voor de vrijwilligers, iedereen kon een
fotowandeling maken en iedereen ging naar
huis met een leuk cadeautje.
Een bijzonder hoogtepunt was verder het
winnen van de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
Wat een eer en wat een mooie beloning voor de
tomeloze inzet van al onze vrijwilligers!
volwassenen
Dit jaar bieden we ook voor volwassenen
verschillende cursussen en lezingen aan. Zo
hebben we de voorstellingen van de Premièreclub waarbij bezoekers duiding krijgen bij de
film, de maandagavondlezingen over (dit jaar
Italiaanse) films, en de nagesprekken die met
diverse regisseurs worden georganiseerd. De
eerste filmcursus heeft plaats in maart en april.
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MARKETING &
COMMUNICATIE

Een uitgebreid filmaanbod, bijzondere
theaterprogrammering en een prachtig pand
aan de IJssel met aantrekkelijke horeca. We
hebben veel te bieden aan onze bezoekers en
we willen dat MIMIK de klinkende naam die het
heeft binnen het cultureel aanbod in Deventer
behoudt.
We maken gebruik van verschillende
promotionele middelen. Op online gebied hebben
we bijvoorbeeld gewerkt aan mooie een duidelijke
communicatie voor onze bezoekers. Men wist de
website en socialmediakanalen van MIMIK goed
te vinden.

MEDIA INZET
De website van MIMIK.
In 2021 zagen we hier 114.000 bezoekers.
De MIMIK Facebook page, in 2021 verder
ingezet, inmiddels met 7.000 volgers en
een gemiddeld bereik van 1000 accounts.
Ook de Instagram page heeft inmiddels een
goed bereik.
Wildplak campagnes in juni en oktober.
Folders & flyers, bijvoorbeeld een folder
met het juniorprogramma, i.s.m. Deventer
Schouwburg.
Verspreiding van posters in Deventer.
Zeer regelmatige verspreiding van digitale
nieuwsbrieven, naar 12.000 abonnees.
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ZICHTBAARHEID
BINNENIN HET PAND

ACTIES EN
PERSAANDACHT

In 2021 is hard gewerkt aan de mogelijkheden
die er zijn voor promotie in het pand zelf.
Door plaatsing van op maat gemaakte
constructies zijn bijvoorbeeld hangbanners
en allerhande posters opgehangen in MIMIK.
Via verschillende digitale schermen bieden
we onze bezoekers informatie over het filmen theateraanbod in MIMIK: ‘Narrowcasting’.

We vierden dat MIMIK 1 jaar bestond, met een
winactie voor een privé filmvertoning.

Ook waren er bijzondere avonden, zoals
de première van De Veroordeling, over de
Deventer moordzaak. Onze filmprogrammeur
interviewde leden van de cast en de crew.
Verder was er het minifestival ‘De Try Out’
en was er een nieuw festival, ‘Dichterbij’, dat
werd gelanceerd met een passende eigen
huisstijl. In 2021 startten we met de eerste
‘Film & Ontbijt’ ochtenden.

In samenwerking met Hotel Finch uit
Deventer boden we een overnachting aan, die
men kon winnen door een kerstwens in de
MIMIK kerstboom te hangen.
We organiseerden activiteiten op Burendag.
Vrienden van MIMIK konden door het werven
van nieuwe vrienden een volledige verzorgde
avond in MIMIK winnen.
In december was er een actie met Stichting
Present: Koop een cadeaukaart en MIMIK
doneert een filmkaartje.
Contacten met (lokale en regionale) pers,
zoals dagblad De Stentor en RTV Oost,
werden in 2021 verder verstevigd.
Tot slot mag nog zeker benoemd worden
dat de verschillende ingezette promotionele
middelen zeer aantrekkelijk werden vorm
gegeven en dat we onze mooie en herkenbare
huisstijl verder hebben ingezet.
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HORECA
Ons café Hier en bar DAAR zijn bewust, modern en gastvrij. Er is
het afgelopen jaar de tijd genomen om veel aandacht te besteden
aan gezond eten, duurzaamheid en lokale producten. De lokale
producten vinden we erg belangrijk want MIMIK is here to stay. Café
Hier beschikt over een ruim buitenterras en onze bar DAAR heeft een
balkon met een schitterend uitzicht over de IJssel en de uiterwaarden.

We komen graag verassend uit de hoek op
culinair vlak. We hebben een moderne kaart
met een vegetarische inslag. Er is oog voor
kwaliteit en uitgesproken smaken worden
geserveerd met een glimlach. Met bewust
gekozen leveranciers maken we de borden
op met veelal biologische en verantwoorde
producten.

LEUKE
WEETJES
De cappuccino is de meest gedronken
drank in MIMIK;
een derde van alles verkochte
horecaproducten is een warme drank;
er is in 2021 net zoveel sauvignon blanc
als thee gedronken bij ons.
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FINANCIËN
& PERSONEEL

PUBLIEKSINKOMSTEN
IN EURO’S PER MAAND
2021
120.000

90.000

60.000

Het jaar 2021 had het jaar zullen
worden van steeds meer open, meer
programma en nog beter bezochte
voorstellingen. Zoals hiervoor al
aangegeven, duurde het tot in juni voor
we voorzichtig weer bezoekers konden
ontvangen. Met vervolgens steeds
minder restricties groeiden we toe
naar een prachtige en druk bezochte
oktobermaand. Totdat in november de
beperkingen weer snel grotere vormen
aannamen met in december gehele
sluiting als nieuw dieptepunt.
De publieksopbrengsten volgen dit patroon
uiteraard nauwgezet. Van enkele procenten in
de eerste vijf maanden naar 20% van de totale
publieksopbrengsten in 2021 in oktober.
Het diagram laat dit duidelijk zien.
De nazomermaanden tonen duidelijk de
potentie van MIMIK, zelfs in de topmaand
oktober waren we niet helemaal vrij van coronabeperkingen: de bezoekers moesten steeds hun
coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs laten
zien.
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Door deze ervaringscijfers zien we vol
vertrouwen uit naar 2022. Met het verwachte
positieve exploitatieresultaat van 2021 zal
de exploitatie van 2022 sluitend zijn. Onder
voorbehoud van corona uiteraard.
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Voor de winst-en-verliesrekening en de balans
verwijzen we naar de jaarrekening, deze wordt
separaat gepubliceerd.
Wat betreft de organisatie, hier is doorgegaan
op de ingeslagen weg. Het fundament is
al in 2020 gelegd, met uitbreiding van het
personeelsbestand om te kunnen voldoen
aan de eisen die de nieuwe locatie stelt. De
personeelsomvang bedroeg ultimo 2020 21,56
fte en is per 1 maart 2021 uitgebreid met een
medewerker educatie voor 0,44 fte. Per 1 april
is de medewerker podiumtechniek die sinds
17 augustus door de Deventer Schouwburg
collegiaal aan MIMIK werd uitgeleend in dienst
getreden van de stichting. Dit betreft een
voltijds-aanstelling. Voorts is op 1 december de
nieuwe senior marketeer in dienst getreden, dit
betreft vervanging wegens opzegging van zijn
voorganger.
Naast personeel en vrijwilligers, doen stagiairs
werkervaring op bij MIMIK: doorlopend
worden een stagiair marketing en een stagiair
podiumtechniek begeleid.

Begin 2022 is een medewerker
personeelszaken aangenomen. Met deze
toevoeging en de flexibele schil van
freelancers is MIMIK op volle sterkte. Op
het moment van schrijven zijn we voor het
eerst open zonder beperkingen, personeel en
vrijwilligers van MIMIK staan klaar om alle
bezoekers hartelijk te ontvangen.

VRIENDEN
De Vrienden van MIMIK helpen om nieuwe
culturele projecten te realiseren in Deventer.
Op het moment van schrijven heeft MIMIK
4.000 Vrienden.
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DIVERSITEIT
EN INCLUSIE

De werkgroep Diversiteit en Inclusie
binnen MIMIK is er omdat we graag
een zo divers mogelijk publiek willen
ontvangen en een zo divers mogelijke
samenstelling van personeel en
vrijwilligers nastreven. Deze werkgroep
richt zich op drie pijlers: LHBTQI+,
mindervaliden en mensen met een
andere culturele achtergrond.
Via de inhoud van ons theater- en filmaanbod
schenken we ruim aandacht aan deze pijlers, maar
binnen MIMIK geven we ook praktisch invulling
hieraan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
samenwerking die we hebben met het COC, over
ons PRIDE-aanbod. Ook programmeren we vanaf
september animé-films waarmee we hopen een
nieuwe (queer) doelgroep aan te boren.

Verder staan we in contact met een aantal
mensen uit de Surinaamse, Antilliaanse en
Indische gemeenschappen om te zien wat
we voor elkaar kunnen betekenen. Samen
met het Etty Hillesum Centrum organiseren
we activiteiten rondom Keti Koti. Er bestaat
hiernaast nog een goede samenwerking met
Stichting Fooruit, voor de toegankelijkheid
van het pand. Bij de bouw van MIMIK waren zij
al actief betrokken. Tenslotte organiseren we
elke maand een prikkelarme filmvoorstelling.
Bij deze voorstellingen/films worden geluid
en prikkels uit de omgeving aangepast. Deze
aangepaste voorstellingen komen tot stand
in samenwerking met Stichting Onbeperkt
Genieten. Zo maken we cultuur voor iedereen
toegankelijk!
Meer over toegankelijkheid in MIMIK is te
vinden via onze website:
www.mimik.nl/jouw-bezoek/toegankelijkheid
In het voorjaar van 2022 gaan we aan de
slag met de scan van de Code Diversiteit en
Inclusie. Dat is een scan om MIMIK aan de
hand van een vragenlijst onder de loep te
houden en te zien waar we nu staan.
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14

190

2021
IN CIJFERS

FILMTITELS

2390

114.000

Films en workshops

Websitebezoekers

40.100
3460

voorstellingen

82
THEATER

voorstellingen

56
00

THEATER
Bezoekers
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op poëziefestival DichterBij XS

VIEWS

BEZOEKERS

FILM

DICHTERS

NIEUWSBRIEF
ABONNEES..

68
ZAKELIJKE
BIJEENKOMSTEN

12.000

200
Vrijwilligers
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