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Missie
De impact van visuele maatschappelijke 
verhalen vergroten
— —

Onze missie is om maatschappelijk relevante fotografische 
verhalen groot en toegankelijk te maken om zo de wereld 
om ons heen beter te kunnen duiden. Alles wat we doen, van 
talentprogramma tot lezingen, het verzorgen van workshop 
en masterclasses, is door dit doel gedreven. 
Het doel is om een platform te creëren voor de meest inspi-
rerende en krachtige fotografische verhalen op zo’n manier 
dat elke wereldbewoner een beter inzicht krijgt in een aantal 
grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd om op die 
manier te kunnen bijdragen aan een betere toekomst. Kern 
van dit doel is de overtuiging dat er geen grotere kracht is 
voor het begrijpbaar maken van de wereld dan een maat-
schappelijk relevant fotografisch verhaal.

Onze kijk op de wereld wordt mede bepaald, beïnvloed, geduid, 

gesteund, tegengesproken en geprikkeld door zogenoemde 

visuele verhalenvertellers. Deze moderne troubadours kijken, 

signaleren en leggen de wereld vast. Hun verhalen helpen ons 

om de wereld beter te begrijpen. Ze geven context, diepgang en 

perspectief aan gebeurtenissen in het nieuws. Of schijnen licht 

op gebeurtenissen en ontwikkelingen die het nieuws niet (meer) 

halen, maar daarom niet minder relevant zijn. 

De wereld zit vol met belangrijke en interessante verhalen die 

juist door fotografie met zijn universele taal mensen kunnen 

raken en daardoor anders naar de wereld laten kijken. Docking 

Station gelooft in de kracht van deze verhalen en vindt dat ze 

verteld en gezien moeten worden.

Veel waardevolle visuele verhalen blijven liggen of bereiken 

slechts een zeer klein publiek. Dat komt doordat lang niet alle 

makers weten hoe zij hun beelden kunnen smeden tot een 

helder samenhangend geheel en welke media of kanalen zij 

hiervoor kunnen gebruiken. Docking Station zet zich in om de 

impact van visuele maatschappelijke verhalen te vergroten bij 

een daarvoor bestemd publiek.

Aanpak
Verhalen ‘opladen’ en ruimte bieden
— —

Docking Station biedt getalenteerde internationale professio-

nele fotografen de kans hun verhalen aan te scherpen door ons 

grootste kapitaal, namelijk ons netwerk, met hen te delen. Per 

jaar ontvangen wij gemiddeld 9 zorgvuldig geselecteerde makers 

in onze Docking Hub: een klein huisje waar zij gedurende drie 

weken wonen en werken. 

Gedurende deze periode koppelen wij de expertise uit ons 

netwerk aan dat wat het verhaal nodig heeft. De fotograaf kan 

bijvoorbeeld hulp van een curator krijgen voor een passende 

presentatievorm op een relevant podium, in gesprek gaan met 

een vormgever voor het maken van een boek, een financieel 

specialist voor het bedenken van een verdienmodel of een 

wetenschapper spreken om zijn thematiek te verrijken en aan te 

scherpen. Gemiddeld ontmoet een fotograaf tijdens zijn verblijf 

zo’n 12 experts uit verschillende disciplines.

 

Daarnaast zorgen wij ervoor dat hun verhaal impact heeft buiten 

de bekende eigen fotografie-kring en de bestaande afzetmark-

ten. We creëren ruimte voor verhalen door er nieuw publiek voor 

te vinden en samen te werken met relevante partners binnen en 

buiten het culturele veld. 

Ook fungeert de Docking Hub, die ieder jaar op een andere 

openbare plek in de stad staat, tegelijkertijd als expositie: tijdens 

het verblijf van iedere Docker wordt de Hub bekleed met grote 

canvas doeken die bedrukt zijn met het werk van de fotograaf. 

Het vormt zo een opvallende verschijning in de stad. Voorbij-

gangers worden nieuwsgierig naar de bewoner en zijn werk. Wat 

is dit kleine huisje? Wie woont op deze eigenaardige plek? Welk 

verhaal schuilt achter deze enorme foto’s? 

Docking Hub
Een nomadisch bestaan
— —

De Docking Hub is een 100% duurzaam en mobiel huisje waar 

uitgenodigde fotografen wonen en werken. Ieder jaar staat de 

Docking Hub op een andere plek in onze ‘thuishaven’ Amster-

dam. We zoeken naar plekken die inspirerend zijn, met een breed 

publiek dat open staan voor inhoudelijke kruisbestuiving. 

Docking Station kiest er bewust voor om ‘nomadisch’ te werken 

en steeds nieuwe relaties aan te gaan, om zo ons netwerk en 

publiek constant uit te breiden: In 2016 vonden we deze plek op 

het terrein van het Volkshotel aan de Wibautstraat in Amsterdam. 

In april 2017 is de Docking Hub verhuisd naar een prachtige plek 

naast het VondelCS in het Vondelpark. In het voorjaar van 2018 

vestigd de Docking Hub zich aan de waterkant in Amsterdam 

Noord, vlakbij toonaangevende culturele partijen als Eye Film-

museum, Tolhuistuin en Framer Framed.

Dockers
Maatschappelijk gedreven verhalenvertellers
— —

De fotografen die wij ontvangen worden zorgvuldig geselecteerd 

in een getrapte procedure: een groeiende groep van gerenom-

meerde internationale professionals uit de fotografie-wereld 
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dragen getalenteerde verhalenvertellers aan. Docking Station 

selecteert per jaar daaruit gemiddeld 9 fotografen, die wij ‘Doc-

kers’ noemen, om in de Docking Hub te verblijven; op basis van 

de kwaliteiten en behoeftes van de makers en de urgentie van 

het verhaal. 

 

Dockers zijn documentair fotografen in de breedste zin des 

woords. Hun werk bestrijkt het gehele spectrum tussen (visuele) 

journalistiek en kunst. Daarbij houden veel van hen zich bezig 

met nieuwe, multimediale vormen van storytelling, een ontwik-

keling die in de fotografie, maar ook in radio, theater en andere 

storytelling disciplines, volop gaande is. Deze ontwikkeling willen 

we stimuleren door Dockers hierbij te ondersteunen. 

Community
Docking Ambassadors, Partners & Friends
— —

Docking Station heeft een sterk netwerk. Onze achterban speelt 

een belangrijke rol in het bestaan en slagen van de projecten. 

Onze manier van werken is gestoeld op het principe van ruilen 

en delen. Een community ontstaat doordat mensen ergens on-

derdeel van willen zijn, wanneer er een wederkerigheid zit aan de 

interactie. Je geeft iets en krijgt er iets voor terug. Samen bouw 

je aan een hoger doel: het ‘delen’ van belangrijke verhalen, opdat 

zoveel mogelijk mensen erdoor geïnspireerd kunnen raken.

Wij delen onze Hub en ons netwerk met de Dockers, de Dockers 

geven hier hun tijd, openheid en inzet voor terug. Ons netwerk 

deelt hun expertise met de Dockers en maakt op hun beurt 

kennis met nieuwe getalenteerde fotografen en hun werk. Ook 

in de samenwerking met (locatie)partners zoeken we wederzijd-

se uitwisseling op, en in de activiteiten die we ontwikkelen staat 

kruisbestuiving centraal: met de deelnemers onderling of tussen 

ons en het publiek. 

Onze actieve community groeit met de dag en is op te delen in 

vier groepen: Docking Ambassadors, Docking Partners, Docking 

Friends en Docking Members 

Docking Ambassadors

Deze specialisten zijn afkomstig van (inter)nationale toonaange-

vende fotografie-instituten en musea. Zij signaleren potentiële 

nieuwe Dockers en fungeren als talentscout. Ze waarborgen 

daarmee de kwaliteitsstandaard van de deelnemende fotografen. 

Tegelijkertijd zijn zij potentiële ambassadeurs van de verhalen, 

die zij verder brengen in het internationale fotografie-landschap.

Docking Partners

Naast de locatie partners, zijn verschillende partners uit het 

creatieve- en fotografie-veld deel van onze gemeenschap. Or-

ganisaties als het fotoagentschap NOOR, FOTODOK in Utrecht, 

World Press Photo, maar ook publicaties als fotografietijdschrift 

GUP, de website Lens Culture en De Correspondent leveren 

experts die met onze Dockers in gesprek gaan. Het is voor hen 

een uitgelezen manier om kennis te maken met nieuwe verhalen 

en fotografen. 

Docking Station maakt ook gebruik van experts die afkomstig 

zijn uit de Universitaire en academische wereld (Hogeschool 

Amsterdam, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, Kunstaca-

demies als Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den 

Haag, St.Joost Academie in Breda). Maar bijvoorbeeld ook van 

de expertise van b.v. de Nederlandse Watergazant, filosofen en 

sociologen en vanuit andere wetenschappen.

 

Docking Members

Docking Members zijn onze betalende leden. Zij dragen op deze 

manier bij aan de ontwikkeling van de verhalen van de Doc-

kers. De eerste 100 betalende leden hebben we binnengehaald 

via een crowdfunding campagne in het voorjaar van 2017. Het 

membership programma is op dit moment in ontwikkeling want 

wij zien deze als een belangrijk onderdeel van ons businessplan. 

Docking Friends

Docking Friends zijn liefhebbers van fotografie en verhalen die 

ons een warm hart toedragen. Deze ‘fans’ vormen een belangrijk 

onderdeel van onze community. Zij geven mede vorm aan onze 

doelstelling door de verhalen te delen en door actief deel te 

nemen aan onze publieksactiviteiten.

Publieksprogramma
Kruisbestuiving & kennis delen
— —

Docking Station zet zich in om de impact van visuele maat-

schappelijke verhalen te vergroten bij een daarvoor bestemd 

publiek. De organisatie fungeert volgens het principe van ruilen 

en delen. We willen daarbij ook inzetten op ontmoeting en 

kruisbestuiving tussen onze Dockers en Nederlandse makers. Dit 

uitgangspunt wordt expliciet gemaakt in het publieksprogramma. 

In 2017 gingen we hier voor de eerste keer mee van start a.d.h.v. 

een pilot. Het publieksprogramma bestond uit een interactieve 

buitententoonstelling met het werk van alle Dockers en twee 

avondprogramma’s over storytelling waarin makers uit ver-

schillende disciplines (fotografie, film, geluid) hun verhalen en 

expertise delen met elkaar en het publiek. Voor het programma 

werkten wij samen met VondelCS en Unseen. De multimediale 

aanpak, en de samenwerking met verschillende organisaties 

maakte dat het publieksprogramma  een gemêleerd publiek be-

reikte; zowel creatieve professionals, als liefhebbers van verhalen 
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hebben deze activiteiten bijgewoond. 

Na de succesvolle pilot is besloten het ontwikkelde concept van 

het publieksprogramma de komende jaren door te zetten en 

verder uit te breiden. Meer informatie lees, Ambities 2018-2019.

Workshops
Moving Visual Stories Forward
— —

Onze missie is het verder brengen van maatschappelijke visuele 

verhalen, door het inzetten van onze kennis en netwerk. Dat 

doen we voor onze Dockers, maar ook voor bedrijven, fotogra-

fen en verhalen-liefhebbers. Hiervoor hebben we workshops 

ontwikkeld die zich toespitsen op verscheidene doelgroepen.

Docking Station streeft ernaar binnen drie jaar minimaal 50% 

van de inkomsten uit private bronnen te genereren. Vanuit deze 

ambitie hebben we veel energie gestoken in het aangaan van 

samenwerkingen met het bedrijfsleven en beginnende verhalen-

vertellers in Nederland. De workshops zijn een eerste stap in een 

groter onderzoek naar het opzetten van een eigen potentieel 

verdienmodel. 

Positie
Onderscheidend karakter
— —

Docking Station onderscheidt zich op veel manieren van be-

staande fotografie-organisaties in Nederland en daarbuiten: 

–  We zijn geen klassieke presentatie-instelling maar organiseren 

wel publieksactiviteiten op plekken in binnen- en buitenland – 

daar waar we denken dat het de meeste impact heeft. 

–  We zijn geen klassieke artist-in-residency maar bieden makers 

wel een woon- en werkplek en een netwerk om zo hun werk 

verder te brengen. 

–  We zijn geen klassieke producent maar brengen wel mensen 

bij elkaar zodat er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. 

Docking Station wordt wel de ‘impact producent van de fo-

tografie’ genoemd: we zorgen dat maatschappelijke verhalen 

met inhoudelijke urgentie landen bij een breed publiek. Daar-

toe verbinden we mensen met elkaar en zoeken we specifieke 

stakeholder- en publieksgroepen op, zowel binnen als buiten de 

fotografie.

Publiek
Brede doelgroep en hoog bereik 
— —

Docking Station wil de impact van visuele maatschappelijke ver-

halen vergroten en die verder laten reiken dan alleen het culture-

le publiek. De projecten van onze Dockers alsook de publieksac-

tiviteiten van onze organisatie worden via verschillende kanalen 

bij een een breed publiek neergezet. Het communicatie plan is 

opgedeeld in vier onderdelen, elk met een eigen doelgroep. 

Community als ambassadeur voor verhalen 

Doelgroep: Professionals in de fotografie-, media- en creatieve 

industrie, zgn. influentials / Doel: Betrekken & verhalen versprei-

den  
— 

Docking Station heeft een actieve en zeer betrokken groeiende 

achterban; onze Docking Ambassadeurs, Partners, Vrienden en 

Members. Zij spelen niet alleen een belangrijke rol in de uitvoe-

ring van ons werk, maar ook in de verspreiding van de verhalen 

van de Dockers en van ons initiatief. Stuk voor stuk vooraan-

staande professionals in de fotografie, journalistiek en creatieve 

industrie hebben zij een groot  bereik. 

Verhalen buiten de fotografie brengen

Doelgroep: Het algemene publiek (binnen en buiten Nederland) / 

Doel: Inspireren, bewustwording
— 

De doelstelling van Docking Station is ruimte te scheppen voor 

relevante verhalen van fotografen en deze bij een breder publiek 

onder de aandacht te brengen. Wij geloven dat deze verhalen 

mensen kunnen inspireren en hen anders naar de wereld doen 

kijken. Dat doen we door de makers van deze verhalen, onze 

Dockers, te verbinden aan ons netwerk. Daarnaast streven we 

ook om de verhalen in relevante media buiten de fotografie een 

plek te geven, zij het via publicatie, tentoonstelling of lezing. Per 

verhaal gaan we op zoek naar platforms voor wie het verhaal 

inhoudelijke meerwaarde heeft. 

Online campagne

Doelgroepen: Het algemene publiek & fotografie- en media-ge-

interesseerden / Doelen: Inspireren, bewustwording & kennis-

overdracht
— 

Naast het gebruik van externe kanalen, gebruiken we ook onze 

eigen communicatie voor het verspreiden van de verhalen. Vorig 

jaar hebben we geëxperimenteerd met een filmpje over een van 

onze Dockers, dat zeer goed ontvangen werd. Dit jaar willen we 

hiermee verder, waarbij we nog meer de verhalen zelf centraal 

stellen, zodat die ook voor een breder publiek interessant zijn.

Wij willen samenwerken met een bureau die nieuwe online tools 

ontwikkelen om eenvoudig multimediale verhalen te maken 

en verspreiden. Wie zien dit tevens als een tool om de Dockers 

te blijven volgen in hun beroepspraktijk en ontwikkeling. De 

inhoudelijke webdocs van de verhalen dienen om een groter 

publiek te bereiken, het volgen van de fotografen zelf is met 

name interessant voor andere fotografen, makers, studenten 
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en professionals in de media-industrie. Zo is het verblijf in de 

Docking Hub niet alleen leerzaam voor de Docker en de experts 

die hij ontmoet, maar kan een grotere groep geïnteresseerden er 

deelgenoot van worden.

Promotie via Partners

Doelgroep: Het algemene Nederlandse publiek / Doel: Promotie 

van de activiteiten
— 

Docking Station heeft een nomadisch bestaan. Elk jaar staat de 

Docking Hub op een nieuwe locatie, waarbij steeds rekening 

wordt gehouden met potentiële samenwerkingspartners. De 

afgelopen  twee jaar bracht het verblijf naast VondelCS alsook 

Het Volkshotel vele mogelijkheden die we (wederzijds) zien voor 

kruisbestuiving van onze programma’s. We versterken elkaar 

daardoor inhoudelijk, maar ook qua publieksbereik. In onze 

communicatie (website, nieuwsbrief, en Facebook) beste-

den we dan ook speciale aandacht aan de activiteiten die we 

gedurende ons docking-jaar met en bij een culturele partner 

programmeren. Omgekeerd nemen de partners de activiteiten 

op in hun programma en communicatie. De nieuwe locatie 

voor de Docking Hub in 2018 is in Amsterdam Noord tegenover 

de Tolhuistuin aan de waterkant. Daar bevinden zich culturele 

partners, waaronder Framer Framed waar we mee uitwisselen en 

samenwerken. 
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Een herkenbaar DNA
— —

Docking Station bestaat bijna twee jaar. In die periode hebben 

we niet alleen 19 fotografen begeleid in Nederland en daar-

buiten, we hebben ook een sterke identiteit opgebouwd met 

een herkenbaar DNA, gebaseerd op het inzetten van een sterk 

netwerk en ruilen en delen zoals hierboven beschreven. De fo-

tografische verhalen die wij helpen ontwikkelen hebben allemaal 

een maatschappelijk actueel thema en zijn van hoge artistieke 

kwaliteit.

Ons netwerk werd groter en groeide tot een hechte community. 

Mede dankzij onze succesvolle crowdfunding campagnes heb-

ben we inmiddels meer dan 100 betalende vrienden en members 

opgebouwd. Ook zijn er sinds de start van Docking Station reeds 

9 nieuwe Docking Ambassadors en 13 nieuwe Docking Partners 

aangesloten.

In samenwerking met onze locatie-partners zijn veel mooie 

uitwisselingen tot stand gebracht.

Van mei 2016 tot april 2017 had de Docking Hub een vaste 

plaats naast het Volkshotel. Van april 2017 tot februari 2018 naast 

VondelCS, midden in het mooie Vondelpark. Samen met deze 

organisaties hebben activiteiten ontwikkeld en uitgezet. Via het 

publieksprogramma maar ook binnenshuis, zoals Inspiring Bits, 

een reeks informele gesprekken tussen de Vondel CS medewer-

kers, publiek en de Dockers.

Activiteiten
— —

Dockers: 15 internationale verhalenvertellers uit 12 verschillende 

landen. Sinds mei 2016 heeft Docking Station 15 Dockers ont-

vangen. Hierbij een overzicht:

DOCKER #1

Dominika Gesicka (1981) / Polen

Project: This is not real life

Een verhaal over de mensen die leven in de meest Noordelijke 

stad ter wereld, Longyearbyen op Svalbard, Noorwegen. 

3-31 Mei 2016, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Jim Casper (Editor and Publisher LensCul-

ture)
— 

“ Being a Docker is great for your creativity. Besides all the 
great workshops and inspiring people you meet that help 
you with your work, it sometimes feels like being in your 
childhood again. I’m living in a small treehouse and I’m 
outside constantly. When you’re home there’s always some-
thing else to do. Here your mind is free to be inspired.”

DOCKER #2

Melissa Arras (1994) / Verenigd Koninkrijk

Project: El Dorado

1-23 Juni 2016, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Salvatore Vitale (YET Magazine)
— 

“ My time as Docker#2 was filled with wonderful and unique 
experiences. It was a great balance between professional 
meetings with industry experts where I gained valuable in-
sight I will take forward and apply to my project, alongside 
culturally immersing myself within the city and creative 
spaces!”

DOCKER #3

Mathias Depardon (1980) / Frankrijk

Project: Gold Rivers

4-9 Juli 2016, Les Rencontres d’Arles + 18-31 Juli 2016, Docking 

Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Evelien Kunst, Professional Photography & 

Marketing Consultant
— 

“ You should say that I’m some sort of activist that tries to get 
the word out to the right people. And I’d like to do that over 
and over again with every story that I think is important 
to be seen or heard. Being part of Docking Station helps 
me to realise this by meeting people who can generate more 
awareness about the project.”

DOCKER #4

Jana Romanova (1984) / Rusland

Project: Adopted Welsh

8-28 Augustus 2016, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Rui Prata (Directeur Museu da Imagem)

DOCKER #5

Claudius Schulze (1984) / Duitsland

Project: State of Nature

1-26 September 2016, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Robert Morat (Robert Morat Galerie)
— 

“ What makes Docking Station special is this idea of connec-
ting you with people that can help you and your project in 
the stage you’re in. You really build a network of people that 
are eagerly motivated to help you move the work forward.”

In februari 2017 opende Claudius een tentoonstelling van zijn 

werk in Artis. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen uit een 

van zijn expert meetings.

2.  TERUGBLIK 
2015-2017
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DOCKER #6

Hiroshi Okamoto (1990) / Japan

Project: Recruit

17 October - 11 November 2016, Docking Hub @ Volkshotel Am-

sterdam / Docking Ambassador: Ellen Dosse (Directeur Spaarne-

stad Photo)
— 

Er verscheen, voortkomend uit zijn expertmeetings, een mooie 

publicatie in Foam Magazine. In het voorjaar 2017 is zijn werk 

opgenomen in de tentoonstelling ‘Why Work’ van het fotografie-

platform Fotodok in Utrecht. 

DOCKER #7

Sarah Stacke (1978) / Verenigde Staten

Project: Love from Manenberg

1-19 December 2016, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam /

Docking Ambassador: John Edwin Mason (University of Virginia)
— 

“ By providing a dedicated time, space and team of field 
experts, the Docking Station residency was a rare and 
special opportunity to devote nonstop energy to advancing 
and deepening the scope and intentions of my long-term 
personal project ‘Love From Manenberg’. I can’t wait to get 
to work on the ideas that were generated during my time as 
a Docker.”

DOCKER #8 

Georgs Avetisjans (1985) / Verenigd Koninkrijk

Project: Homeland

1-31 Januari 2017, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam /  

Docking Ambassador: Fergus Heron (professor University of 

Brighton and Photographer)
— 

“ It’s been a great, unforgettable and recreational period with 
Docking Station. Loads of wonderful expert meetings, ide-
as, new opportunities, experiences and places. The residency 
taught me to be more pro-active when approaching experts 
in the field. Instead of waiting for doors to open I started 
to knock on them. I gained an incredible network and it 
also reminded me of how beneficial networking is and how 
forming one contact can lead to another”.

DOCKER #9

Sonja Hamad (1986) / Duitsland

Project: »Jin sdfd– Jiyan – Azadi« Women, Life, Freedom 

6-26 Februari 2017, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam / 

Docking Ambassador: Federico Chiocchetti (Photocaptionist)
— 

“ The experts I have met, are very interesting and professio-
nal. Since 2015 I am working on my project about the fema-

le Kurdish fighters and besides several portfolio meetings, I 
can say that my time at Docking Station had truly been and 
will be very important for the development of my work. I 
haven’t had so much effective input and inspiring meetings 
so far.”

Een prachtige publicatie van haar project is gepubliceerd in de 

Volkskrant op 9 mei 2017.

DOCKER #10

Michal Siarek
Project: Alexander

6-26 Maart 2017, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam /  

Docking Ambassador: Iris Sikking (independent curator)

DOCKER #11

Terje Abusdal (1978) / Noorwegen

Project: Slash & Burn

7-30 Mei, Docking Hub @ Vondelpark Amsterdam / Docking 

Ambassador: Aaron Schuman (independent artist/curator/editor/

lecturer)
— 

“ As a photographer, my main passion lies in the act of cre-
ating the work. But in the end, we don’t make it to have it 
sitting in our archives collecting dust. We want it out there, 
the story to be told, the work to be shown. And I am, like I 
suspect many of my peers are, pretty bad at doing what need 
to be done after the work is finished. My stay here has been 
a huge help in navigating the world of magazines, festi-
vas, curators, galleries and publishers. I have made great 
contacts and received more feedback and help than I could 
have hoped for.”

In het najaar van 2017 won Terje Abusdal de Leica Oskar Barnack 

Award, een pretentieuze fotografieprijs en zijn verhaal was 

tevens onderdeel van de tentoonstelling ‘Voorbij wij en zij’ van 

Fotodok in Utrecht. Deze Docker neemt deel aan de Conferentie 

Verhalende Journalistiek in april 2018 waar Docking Station een 

programma onderdeel voor samenstelt.

DOCKER #12

Matthew Broadhead (1994), Verenigd Koninkrijk
Project: Heimr

5-25 Juni 2017, Docking Hub @ Volkshotel Amsterdam

Docking Ambassador: Mark Power (Magnum Photos, University 

of Brighton)
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DOCKER #13

Sim Chi Yin (1978) / Singapore 

Project: One Day We’ll Understand

4-29 September 2017, Docking Hub @ Vondelpark Amsterdam / 

Docking Ambassador: Claudia Hinterseer (China Daily)
— 

“ Docking Station is a rare and unique sort of residency, 
designes to maximise meetings with possible collaborators 
and supporters of the artist’s project. This residency is very 
valuable particularly for us practitioners working far away 
from the centres of creative production in the world. The 
openness of the Dutch creative scene, blurring the lines be-
tween art, photography, film, performance and journalistic 
practices is a welcome breath of fresh air”.

Sim Chi Yin sloot haar periode bij Docking Station af met een 

aantal potentiële samenwerkingsverbanden komende uit haar 

expertmeetings. Waaronder met een animator, interactive 

designer, editor en producer. Tevens worden er verkennende 

gesprekken gevoerd met Sim Chi Yin door het kunst en cultuur-

platform Framer Framed (Amsterdam) over deelname in een 

groepstentoonstelling.

DOCKER #14

Eliska Stejskalova 1991 / Tsjechië

Project: Smells Like A Table

6-24 Oktober 2017, Docking Hub @ Vondelpark Amsterdam /

Docking Ambassador: Dusan Josip Smodej (Fotopub Festival)
— 

“ My time at the Docking station went fast as it was fil-
led with a meeting almost every day. It has been a great 
pleasure meeting all the inspiring experts. I gained a lot of 
valuable input for my project from various sides – artists, 
curators, gallerists and people with superpowers as well. I 
was delighted about the selection Docking station made for 
me, as they make a strong effort to make the best fit for both 
sides.”

DOCKER #15

Dario Bosio (1988) / Italië

Project: Of Hopes and Borders

20 November - 10 December 2017, Docking Hub @ Vondelpark 

Amsterdam / Docking Ambassador: Eveline Kunst (Professional 

Photography & Marketing Consultant)
— 

“ My docking experience was a super intense one - I had 
meetings almost everyday, which was great since every 
expert was somehow moving the project one step forward 
conceptually. It was a very inspiring time, and Docking 
Station did a great job in curating the people to meet - all 

expert who have worked on topics I could very much relate 
too. I’m sure the project will take a completely new direction 
after this experience – which is, I guess, the best can happen 
to an ongoing body of work.”

Special program: Dutch Dockers
— —

Docking Station ontfermt zich ook over Nederlandse makers. 

Elk jaar worden ‘Dutch Dockers’ uitgenodigd voor het ‘Special 

Program’. De Dutch Dockers verbinden wij met een internati-

onale partner uit onze community. De Dutch Docker krijgt een 

werkperiode bij een internationaal fotofestival waar zij worden 

verbonden met internationale en lokale experts. 

DUTCH DOCKER #1

Esther Hovers (1991) / Nederland

Project: Scenarios

25 Juli - 7 Augustus 2016, Docking Station X Fotopub, Slovenië
— 

Special: Docking Station en Fotopub selecteerde Esther Hovers 

voor werkperiode en een tentoonstelling tijdens het fotofestival 

in Novo Mesto, Slovenië. 

DUTCH DOCKER #2

Paul Cupido (1972) / Nederland

Project: Searching for Mu

29 Mei - 5 Juni 2017, Docking Station X Belfast Photo Festival
— 

Special: Docking Station en festival directeur Michael Weir selec-

teerde Paul Cupido voor een reeks portfolio reviews en expert 

meetings tijdens het Belfast Photo Festival. 

DUTCH DOCKER #3

Christiaan van der Kooij (1983) / Nederland

Project: Anastasiia, She Folds Her Memories Like A Parachute

3-10 Juli, Docking Station X VondelCS Amsterdam
— 

Special: Docking Station en Vondel CS selecteerde Christiaan 

van der Kooy voor een dubbele residentie bestaande uit een 

week Torenkamer (tijdens het Torenkamerfestival) en een werk-

week in Docking Hub naast Vondel CS.

DUTCH DOCKER #4 

Lou Muuse (1992), Nederland

Project: May I introduce you

26 Oktober - 2 November,  Docking  Station X VondelCS Am-

sterdam
— 

Special: Docking Station selecteerde Lou Muuse. Lou werkte aan 

een verhaal over polarisatie in Nederland en het uiteindelijk re-
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sultaat werd een VR productie. Zij heeft een werkweek gehad in 

de Docking Hub (Vondelpark) tijdens de VR days en veel experts 

ontmoet. 

Publieksprogramma
Sharing Stories (pilot)
— —

In september 2017 organiseerde Docking Station voor de eerste 

keer publieksactiviteiten. Het programma werd georganiseerd in 

samenwerking met VondelCS en Unseen. De pilot bestond uit de 

gesprekken reeks Sharing Stories en een interactieve buitenten-

toonstelling ‘Pick Your Story’. 

Interactieve buitententoonstelling: Pick Your Story

Docking Station is opgericht in mei 2016 en in september 2017 

hadden we dertien fotografische verhalen verder helpen ontwik-

kelen. Die verhalen hebben ondertussen wereldwijd in tentoon-

stellingsruimtes, via media en andere kanalen hun weg gevon-

den. We hebben onze samenwerking met VondelCS en Unseen 

aangegrepen om de verhalen te delen aan een breed publiek in 

Amsterdam via een tentoonstelling.

        

De 13 deelnemende fotografen:

Dominika Gesicka (PL), Melissa Arras (UK), Mathias Depar-

don (FR), Jana Ramanova (RU), Claudius Schulze (DE), Hiroshi 

Okamoto (JP), Sarah Stacke (USA), Georgs Avetisjans (LT), Sonja 

Hamad (Syrië), Michal Siarek (PL), Tjere Absudal (NO), Matthew 

Broadhead (UK), Sim Chi Yin (CN).

     

De expositie werd ontworpen door architect en tentoonstel-

lingsontwerper Michl Sommer. Deze bestond uit een duur-

zaam, stevig frame van 12 meter breed en vier meter hoog van 

steigerbuizen. Hierin zit één groot gespannen canvas met daarop 

genaaide plastic hoezen. In elke hoes is een poster die het ver-

haal van een Docker toont in tekst en beeld. Bezoekers mochten 

de posters gratis meenemen in ruil voor afscheurstrook met hun 

gegevens. De verzamelde verhalen zijn te vouwen tot een unieke 

publicatie. 

Dankzij het grote formaat is de expositie een echte visuele blik-

vanger geworden. Het duurzame karakter van de expositie maakt 

dat we het frame meermaals en nog vele jaren kunnen herge-

bruiken. Deze interactieve pop-up tentoonstelling wordt jaarlijks 

ingezet op wisselende locaties in Nederland. 

Gesprekken reeks: Sharing Stories

Vertrekkend vanuit het werk van de Docker die we in die periode 

te gast hadden (de Singaporese fotograaf Sim Chi Yin) hebben 

we een programma ontwikkeld waarbij Nederlandse verhalen-

vertellers van verschillende disciplines aan bod kwamen. Zij ga-

ven een kijkje in de keuken van het maakproces. Het thema was 

‘Fmilt Stories’ en dit onderwerp bood zeer veel aanknopingspun-

ten voor bijzondere verhalen van ook andere makers. De hoge 

kwaliteit van de sprekers en hun werk, en de manier waarop hun 

verhalen middels het overkoepelende thema op verschillen-

de niveaus aan elkaar raakten, leverde twee zeer inspirerende 

avonden op. 

       

Family Stories, 23 september, voertaal Engels

Makers van verschillende media (tekst/radio/foto/film) werden 

uitgenodigd om te vertellen over hun project waarbij opmerke-

lijke familiegeschiedenissen gebruikt werden om grotere thema’s 

aan te snijden. Ze bespraken hun motivatie, hun aanpak en de 

gevolgen. 

Moderator: Jaïr Stein

Met: 

–  Interactive designer en regisseur Sara Kolster over haar radio-

documentaire Toen ik vijf was. 

–  Filmmaker Yan Ting Yuen sprak over haar veelgeprezen film 

De keuze van mijn Vader. 

–  De Singaporese fotografe Sim Chi Yin (onze Docker) over haar 

project One Day We’ll Understand.

–  Oguto Muraya is een Keniaanse schrijver, theatermaker en 

storyteller. Hij vertelde een prachtig familieverhaal over het 

koloniale verleden van Kenia.

       

Extended Family, 27 september, voertaal Nederlands

Makers van verschillende media (tekst/radio/foto/film) werden 

uitgenodigd om te vertellen over hun verhalen over de ‘extended 

families’ waartoe we behoren: de buurt, de maatschappij, het 

land of continent waarin we wonen. Het eerste deel van de 

avond bestond uit presentaties door de makers. Daarna werden 

de overeenkomsten als de verschillen in motivatie, aanpak en 

(beoogde) impact besproken.

Moderator: Patrick van der Hijden

Met:     

–  Regisseur Ester Gould over haar zeer succesvolle documen-

taire serie Schuldig.

–  Regisseur Karin Junger over haar film Ik alleen in de 

klas. 

–  Publicist en filmmaker Beri Shalmashi over haar nieuwe 

transmediale project Big Village. 

–  Directeur en co-oprichter van Docking Station, Marga Rotte-

veel, vertelde en toonde een aantal verhalen van de Dockers, 

die aansloten op de thematiek van de avond. 
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Workshops
Moving Visual Stories Forward
— —

In 2017 heeft Docking Station voor het eerst workshops georga-

niseerd. Dit pilot programma bestond uit verschillende cursussen 

gericht aan twee specifieke doelgroepen.

Business Workshops

Het corporate bedrijfsleven en de creatieve industrie zijn twee, 

vaak tegenovergestelde, branches. Net om deze reden kunnen 

ze veel voor elkaar betekenen. Docking Station ontwikkelde in 

2016 een workshop voor bedrijven. In deze cursus werden ver-

halen van Dockers gebruikt om het personeel te verbinden en te 

inspireren; een nieuwe kijk op de wereld. Deze alternatieve vorm 

van teambuilding was aantrekkelijk. Daarnaast vormde het ook 

een ingang voor de Dockers om hun verhaal te delen aan een 

nieuw publiek, en om te leren met bedrijven in gesprek te gaan.

Photographers Workshops

Docking Station helpt fotografen in het verder brengen van hun 

verhaal. Wij willen onze kennis delen met de Dockers, maar 

ook met onze geïnteresseerden uit de Docking Community. Wij 

merken dat er veel behoefte is om meer te leren en kennis te 

delen. Daarom hebben we vier workshops ontwikkeld die elk 

een specifiek aspect van de documentaire praktijk belicht. Alle 

workshops worden gegeven door experts voortkomend uit ons 

netwerk. 

Workshop 1: Crowdfunding

Alle aspecten van een succesvolle crowdfunding campagne 

worden belicht; van idee, naar campagnestrategie, naar het 

bereiken van de doelgroep. De expertise van crowdfunding or-

ganisatie Voordekunst wordt in deze workshop betrokken. 

Workshop 2: Applying for grants

Het gehele traject van het schrijven van een subisidieaanvraag 

wordt onder de loep genomen. In heldere stappen wordt toe-

gelicht wat de eisen en technieken zijn voor het schrijven van dit 

soort aanvragen. 

Workshop 3: Editing

Een workshop waar de focus ligt op het ontwikkelen van een 

sterk verhaal door te werken aan  edits en het samenstellen van 

een helder en goed portfolio. 

Workshop 4: Presenting

Deze workshop richt zich op presentatievormen. De communi-

catieboodschap van het verhaal wordt gelegd naast de doel-

stellingen. Deze twee moeten elkaar gaan vinden in een ultieme 

vorm die daarmee het publiek weet te bereiken. 
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...and follow your moneyMake space for visual stories...

2016 2017
CROWDFUNDING 2016
Met de eerste Docking Station 
crowdfundingsactie, in april 
2016, werd ruim € 10.000  
binnengehaald. 

CROWDFUNDING 2017
Het doel van onze crowdfun-
dingsactie 2017 is het behalen 
van een bedrag van € 15.000.

DOCKING HUB
Met dit geld heeft Docking 
Station de Docking Hub laten 
bouwen; een woon- en werk-
plek voor onze Dockers. 

148 
NETWERKCONTACTEN
Onze Dockers hebben geza- 
menlijk 148 netwerkcontacten 
gehad (in de vorm van expert 
meetings).

POP-UP EXPO 
Een openlucht pop-up expo 
in september (in Vondelpark 
naast Vondel CS) gaat de 
zichtbaarheid van de visuele 
verhalen vergroten en vindt 
daarmee nieuw publiek.

82 EXPERTS
Docking Station heeft met 82 
verschillende nationale en 
internationale experts gewerkt 
(curatoren, beeldredacteuren, 
wetenschappers, sociologen, 
uitgevers, grafisch vormgevers).

LEZINGENPROGRAMMA
Een lezingenprogramma in 
september geeft de visuele 
verhalen van de Dockers meer 
verdieping.

10.000 15.000

11 DOCKERS

10 internationale fotografen 
hebben gedockt in Amsterdam. 
1 Nederlandse fotograaf kreeg 
een docking periode + port- 
folio reviews + expo in het  
buitenland: Fotofestival Foto-
pub in Slovenië. 

11 DOCKERS

9 internationale fotografen 
docken in Amsterdam,  
2 Nederlandse fotografen 
docken in het buitenland bij 
internationale fotofestivals 
(juni 2017: Belfast Fotofestival, 
tweede docking periode in 
najaar 2017). 

NOG MEER
NETWERKCONTACTEN

Docking Station gaat het net- 
werk verder uitbreiden zodat 
de visuele verhalen van de 
Dockers zich nog meer ver- 
spreiden, kennis wordt uitge-
wisseld en gedeeld.

11 AMBASSADEURS
Docking Station heeft met 11 
Docking Ambassadors gewerkt 
die getalenteerde Dockers 
hebben voorgedragen. 

PICKNICKS & DINERS 
Picknicks en diners met onze 
Dockers, experts en commu-
nity stimuleren het uitwisselen 
van kennis en bieden de Dock- 
ers gelegenheid hun verhalen 
te delen. 

Docking Station voelt zich,  
als cultureel ondernemer, 
verantwoordelijk voor een 
goed werkend en duurzaam 
businessmodel. Daarom blijven 
we, naast het werken met o.a. 
lidmaatschappen, ook in 2017 
actief op zoek naar nieuwe, 
duurzame verdienmodellen.
Noem ons pioniers, wij zien 
onszelf liever als ambitieus!
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Na Amsterdam- Oost (Volkshotel) en het Centrum (Vondelpark) 

is het tijd voor een nieuw stadsdeel. Het derde levensjaar van 

Docking Station start nergens minder dan in Amsterdam Noord. 

Van maart 2018 tot april 2019 verhuist de Docking Hub naar 

de waterkant, tussenin de Tolhuistuin en Eye Filmmuseum. Een 

geweldige A Locatie die onze zichtbaarheid opnieuw vergroot. 

Kenmerkend voor Docking Station is ons nomadisch bestaan 

waarbij actief op zoek gaan naar partners om kruisbestuiving te 

stimuleren. Bij een nieuwe locatie horen ook nieuwe samenwer-

kingen. Voor het programma van 2018 gaan we een samenwer-

king aan met Framer Framed. Dit platform voor transculturele 

kunst zit gevestigd in de Tolhuistuin. Vanuit hun eigen ruimte 

produceren ze een uitgebreid exposities die zich bevinden zich 

op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en poli-

tiek. Ze tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die 

wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke 

vraagstukken. Naast elke tentoonstelling vindt een verdiepend 

interdisciplinair publieksprogramma plaats, bestaande uit artist 

talks, lezingen, filmvertoningen en performances.

De verhalen van de Dockers sluiten aan op veel  onderwerpen 

die Framer Framed aankaart: migratie, het koloniale verleden, 

identiteit en representaties. Voor de programmering van 2018 

gaan we deze thematische overlap opzoeken en evenementen 

ontwikkelen waarbij we elkaar aanvullen en om onderwerpen via 

onze eigen aanpak en vanaf verschillende niveau’s te belich-

ten. We denken daarbij aan een presentatie van een Docker als 

randprogrammering bij een expositie in Framer Framed, een 

gezamenlijk avondprogramma of een expositie van een Docker 

in de publieke gangen van de Tolhuistuin, aansluitend bij een 

tentoonstelling in de expositieruimte van Framer Framed. Daar-

naast ontwikkeld Framer Framed een participatie- en educatief 

programma voor de bewoners van Molenwijk. Docking Station 

zal in dit programma deelnemen. 

Ook met andere instellingen langs de IJ-oever, zoals EYE, Parti-

zan Public, de Open Coop en Tolhuistuin zijn gesprekken gaande 

over kruisbestuivende samenwerkingen. Zij het via expermeet-

ings tussen de Dockers en deze organisaties, als ook andere 

vormen van kennisdelen. De precieze aard en uitwerking van 

deze werkzaamheden moet nog verder worden besproken en 

zal in de komende weken duidelijk worden.

Na Amsterdam Noord zullen wij een ander deel van de stad aan-

doen. Op dit moment onderzoeken wij welk cultureel netwerk 

zich daar het beste voor leent. 

Activiteiten
— —

Dockers : 11 nieuwe verhalenmakers en nog meer diversiteit

Ook in 2018 en 2019 zal Docking Station talentvolle verhalen-

makers ontvangen in de Docking Hub. Hierbij presenteren wij 

een overzicht van het (voorlopige) programma in 2018.

Deze editie wordt extra aandacht besteed aan samenwerkingen 

met Dockers uit de Tweede en Derde wereldlanden. De Docking 

Ambassadors, onze talentscouts, kijken uit naar fotografen van 

niet-Westerse landen. Zo staat er alvast een periode gereser-

veerd voor een fotograaf aangedragen via kunst en cultuur 

platform Framer Framed. Hun transculturele aanpak maakt dat zij 

experts zijn wat betreft makers uit niet-Westerse culturen. In het 

verleden is gebleken dat deze beeldmakers moeilijker bereik-

baar waren. Docking Station wil zich inzetten om de impact van 

hun verhalen te vergroten, net omdat ze vaak onze kanalen niet 

halen. In samenwerking met het Prins Claus Fonds onderzoe-

ken we de mogelijkheid om deze kandidaten van een speciale 

reisvergoeding te voorzien. 

DOCKER #16

Danil Usmanov (1995) / Kirgizië

Project: Inshalla

1 - 20 februari 2018, Docking Hub @ Vondelpark Amsterdam

Docking Ambassador: Asmara Pelupessy (exhibition manager, 

Framer Framed) 

 

DOCKER #17 

Deiveidas Buivydas (1996) / Verenigd Koninkrijk

Project: F(l)ight

5 - 25 maart 2018,Docking Hub @ Amsterdam Noord

Docking Ambassador: Fergus Heron (photographer and senior 

lecturer in Photography in the College of Arts and Humanities at 

the University of Brighton)

DOCKER #18 SPECIAL

N.T.B.

3 - 15 april 2018, Docking Hub @ Amsterdam Noord

Docking Ambassador: Josien Pieterse (directeur Framer Framed)

 

DOCKER #19 

Marina Caneva (1988) / Italië

Project: Beautiful Bridges

17 april - 8 mei 2018, Docking Hub @ Amsterdam Noord

Docking Ambassador: ntb
— 

Deze Docker neemt deel aan de Conferentie Verhalende Jour-

nalistiek in april 2018 waar Docking Station een programma 

onderdeel voor samenstelt.

3.  AMBITIES 2018-2019 
KRUISBESTUIVING IN 
AMSTERDAM NOORD
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DOCKER #20

Eline Benjaminsen (1992) / Noorwegen

Project: Where the money is made

14 - 4 mei 2018, Docking Hub @ Amsterdam Noord +  

24 mei - 4  juni 2018 @ Krakow / Docking Ambassador: Aga 

Dwernicka (directeur Krakow Photomonth, Polen)

DOCKER #21

Mayumi Suzuki (1977) / Japan

Project: Onagawa

10 - 0 Juni 2018, Docking Hub @ Amsterdam Noord

Docking Ambassador: Teun van der Heijden, boekontwerper

DOCKER #22 + DOCKER #23 

5 september - 21 oktober 2018, @ Breda Photo Festival

Docking Ambassador: Reinout van den Berg en gastcuratoren 

(Breda Photo Festival)

DOCKER #24 

N.T.B.

10 - 30 september 2018, Docking Hub @ Amsterdam Noord

Docking Ambassador: N.T.B.

Via samenwerking met Framer Framed

DOCKER #25 

Kazuma Obara (1985) / Japan

Project: Silent Histories

11 oktober - 4 november 2018, Docking Hub @ Amsterdam 

Noord / Docking Ambassador: ntb

DOCKER #26 

Guilia Mangione (1995), Italie (o.v.b.)

Project: N.T.B. 

19 november - 10 december 2018, Docking Hub @ Amsterdam 

Noord / Docking Ambassador: Corinne Noordenbos

Publieksprogramma
— —

Na de succesvolle pilot van het publieksprogramma in 2017 zal 

Docking Station in 2018-2019 wederom activiteiten organise-

ren. Voor het nieuwe programma gaat een nieuwe versie van de 

interactieve buitententoonstelling Pick your Story on tour. Daar-

naast organiseren we een nieuwe gesprekken reeks voor Sharing 

Stories. De activiteiten worden ontwikkeld en geproduceerd 

in samenwerking met o.a. Stichting Verhalende Journalistiek, 

Framer Framed,  BredaPhoto en Fotodok. 

In 2018-2019 zal Pick your Story, aangevuld met nieuwe verha-

len, te bezichtigen zijn op drie locaties. 

September - oktober 2018: 

Breda – in samenwerking met BredaPhoto

Van 5 september t/m 21 oktober 2018 zal de 8ste editie van 

BredaPhoto International Photo Festival plaatsvinden. Fotogra-

fen uit binnen- en buitenland exposeren in de buitenruimte en 

bij beeldende kunstinstellingen in de stad. Ook Pick your Story 

wordt deel van het programma van BredaPhoto en zal te zien 

zijn op de hoofdlocatie van het festival.

Daarnaast wordt deze samenwerking uitgebreid: zo zullen twee 

internationale Dockers hun verblijfsperiode doorbrengen in 

Breda. Hoofdcurator Reinout van den Berg is Docking Ambas-

sador en zal in samenspraak met Docking Station twee geschikte 

kandidaten selecteren. Deze dockers verblijven niet in de hub, 

maar worden geplaatst middenin het hart van het fesitval. Hun 

verhalen worden onderdeel van de interactieve pop-up tentoon-

stelling die op het festivalterrein komt te staan.

BredaPhoto is een trekpleister voor fotografieliefhebbers en 

zo ook voor vele professionals uit het veld. De Dockers zullen 

tijdens zijn verblijf meerdere expertmeetings hebben. Voor het 

eerst zullen deze besprekingen toegankelijk zijn voor het publiek: 

fotografen kunnen luisteren naar de gesprekken. Dit staat volle-

dig in lijn met onze community-visie en de aanpak van ruilen & 

delen. Het maakt een activiteit dat in de eerste plaats alleen inte-

ressant is voor de Docker ook leerzaam voor een breder publiek. 

November - December 2018: 

Utrecht – in samenwerking met Fotodok

Verkennende gesprekken worden gevoerd om onze samenwer-

king uit te breiden en te verstevigen. De plaatsing van de interac-

tieve pop-up tentoonstelling is onderdeel van gesprek. 

Januari - Februari 2019: 

Amsterdam Noord – in samenwerking met Framer Framed.

Actieve gesprekken worden gevoerd voor samenwerking en de 

plaatsing van de interactieve pop-up tentoonstelling is onderdeel 

van gesprek. 

Gesprekken reeks: Sharing Stories
Net zoals vorig jaar zal Docking Station een inspirerende ge-

sprekken reeks ontwikkelen waarbij een Docker en verhalenver-

tellers van verschillende disciplines inkijk geven in hun maak-

proces. Dit jaar ligt de focus op Migratie (met als titel ‘Crossing 

Borders’). Het is een onderwerp dat veel in het nieuws staat maar 

waar luisteraars en lezers ook een blinde vlek voor dreigen te 

ontwikkelen. 

Crossing Borders, Where do we go from here?

Crossmediale sessie bij Conferentie Verhalende Journalistiek
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Donderdag 19 april, 14:30-17.00 uur

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 

Docking Station en Stichting Verhalende Journalistiek (SVJ) gelo-

ven in de kracht van het verhaal om complexe maatschappelijke 

thema’s voor een breed publiek toegankelijk te maken. De vorm 

kan heel uiteenlopend zijn. Docking Station zet zich in voor 

visuele verhalen van documentair fotografen. Stichting Verhalen-

de Journalistiek richt zich in eerste instantie op journalisten die 

schrijven, radio of tv maken.

In 2018 organiseert SVJ haar eerste Europese conferentie. Het 

thema van de lezingenreeks luid Find your Voice in the European 

Narrative Tradition. Wat zijn de Europese verhalen van deze tijd? 

Welke verhalen tradities kent ons continent? Wat kunnen Euro-

pese verhalenvertellers van elkaar leren? 

Tijdens deze conferentie organiseert Docking Station een 

crossmediale sessie: Crossing Borders, Where do we go from 

here? De lezing richt zich binnen de conferentie op de thematiek 

van migratie. Tegelijkertijd focust het programma zich op het 

gebruik van verbeelding binnen de hedendaagse journalistiek. 

Hoe kunnen we migratie in beeld brengen zonder het publiek te 

verzadigen met gelijksoortig materiaal? Hoe zet je verbeelding 

in bij het vertellen van een journalistiek verhaal? Hoe ver kun je 

daarin gaan? 

Vijf interessante storytellers uit verschillende disciplines delen 

hun visie:

–  Terje Abusdal (Noorwegen), fotograaf & docker bij Docking 

Station, vertelt over Slash and Burn.

–  Marina Caneve (Italië), fotograaf & docker bij Docking Station, 

vertelt over Beautiful Bridges.

–  Judith Vanistendael (België), striptekenaar voor o.a. Drawing 

the Times, vertelt over Moria, de vergeetput van Europa.

–  Eefje Blankevoort (Nederland), Documentaire filmmaker en 

co-oprichter van het journalistiek productiebureau Prospek-

tor, vertelt over De Deal en De Europese Asielzoekmachine.

–  Katinka Baehr (Nederland), documentaire radio maker, vertelt 

over Terug.

Lezing/Conferentie voor breed publiek in Pakhuis de Zwijger

‘Crossing Borders’ is de titel onze lezingenprogramma in 2018 

waarbij we ons richten op verhalen die de thematiek van migratie 

belichten. In het najaar ontwikkelen we een programma voor 

een breed publiek waar de verhalen van onze Dockers leidend 

zijn naast die van andere makers die zich tot dezelfde thematiek 

verhouden. 

Workshops
— —

In 2018 zal Docking Station opnieuw vier workshops aanbieden 

aan fotografen. 
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Het team:
Organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
— —

De dagelijkse leiding is in handen van een tweekoppige directie, 

Marga Rotteveel en Anaïs López ieder werkzaam voor 0,5 fte. 

Het team wordt versterkt door Laura Verduijn voor projectma-

nagement en pr/communicatie op basis van 0,2 fte. Daarmee 

komt het totaal voor de organisatie op 1,2 fte.

Marga Rotteveel is directeur en mede-oprichter van de fotogra-

fie organisatie Docking Station. Zij studeerde fotografie aan AKV/

St.Joost in Breda. Na haar afstuderen ontwikkelde zij zich tot 

curator, adviseur en initiator van fotografie projecten. Zij begon 

haar carrière bij Fotofestival Naarden waar ze in latere editie cre-

atief directeur van werd en in 2010 startte zij haar eigen organi-

satie Photorevolt. Zij geeft al een aantal jaren les aan de bachelor 

en masteropleiding fotografie aan AKV/St.Joost. Daarnaast is 

ze lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Fotomuse-

um en begeleid ze jonge fotografen in het vinden van de juiste 

presentatievorm en podium voor hun werk. Zij gelooft sterk in 

samenwerken en het delen van haar netwerk en deskundigheid. 

Haar doel is om visual storytellers te verbinden, inspireren en te 

ondersteunen zodat zij in staat zijn hun werk bij verschillende 

doelgroepen zichtbaar te krijgen. Om deze reden richtte ze in 

april 2016 de fotografie organisatie Docking Station op samen 

met fotograaf Anaïs López. Als directeur en mede oprichter is 

Marga, samen met Anaïs, verantwoordelijk voor de dagelijkse 

leiding en uitvoering van Docking Station.

Anaïs López is directeur en mede-oprichter van de fotografie 

organisatie Docking Station. Zij studeerde fotografie aan de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag (BA) 

en AKV/St.Joost in Breda (MA). Ze combineert haar werkzaam-

heden als fotograaf voor diverse tijdschriften met haar lange 

termijn projecten. Haar werk is wereldwijd tentoongesteld, van 

Parijs tot aan New York. Haar projecten hebben nominaties en 

prijzen gewonnen waaronder de Dutch Doc Award en verscheen 

in talloze media zoals de NRC en HP/De Tijd. Zij gelooft sterk in 

samenwerken en het delen van haar netwerk en deskundigheid. 

Haar doel is om visual storytellers te verbinden, inspireren en te 

ondersteunen zodat zij in staat zijn hun werk bij verschillende 

doelgroepen zichtbaar te krijgen. Om deze reden richtte ze in 

april 2016 de fotografie organisatie Docking Station op samen 

met fotograaf Marga Rotteveel. Als directeur en mede oprichter 

is Anaïs, samen met Marga, verantwoordelijk voor de dagelijkse 

leiding en uitvoering van Docking Station.

Laura Verduijn (1979) is projectleider en communicatieadviseur 

in de culturele sector, met nadruk op documentairefotografie. 

Projecten waaraan zij in de afgelopen vier jaar werkte zijn o.a.: 

De Asielzoekmachine (met Eefje Blankevoort en Els van Driel), 

Love Radio (met Eefje Blankevoort en Anoek Steketee), Via 

PanAm (met Kadir van Lohuizen, voor Paradox) en verschillende 

communicatieopdrachten voor o.a. Filmhuis Den Haag. Voordat 

zij als freelancer begon, werkte Laura bij communicatiebureau 

Vandejong als projectleider en voor stichting World Press Photo 

als projectmanager educatie. Laura heeft een master Communi-

catiewetenschap, specialisatie mediastudies. Laura ondersteunt 

Docking Station op het gebied van fondsenwerving en commu-

nicatie en is projectleider voor Sharing Stories. 

Bestuur
Het bestuur draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de 

stichting en het functioneren van de leiding. Het bestuur en de 

directie komen vier keer per jaar bij elkaar en ontvangt geen 

beloning. 

Samenstelling bestuur:

Jan Luhmann – Voorzitter

Directeur Global Coffee & Tea Sourcing at 

Jacobs Douwe Egberts

Gijs van den Berg – Secretaris

Senior art director bij KesselsKramer

Thomas Vroege – algemeen bestuurslid

Filmmaker
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Financieringsplan
Docking Station bestaat sinds april 2016 en wordt gefinancierd 

uit zowel publieke- als private gelden. Op dit moment komt het 

grootste aandeel van de inkomsten uit (culturele) subsidies. De 

ambitie is om binnen drie jaar minimaal 50% van de inkomsten 

uit private bronnen te genereren, zoals publieksinkomsten en het 

bedrijfsleven. Subsidieverstrekkers hoeven dan enkel benaderd 

worden voor bijzondere publieksactiviteiten.

Voor het huidige (2018) en komende jaar hebben we ons daarom 

gericht op het versterken van onze positie, het waarborgen van 

de kwaliteit van onze hoofdactiviteiten en het opbouwen van 

een track record. Vanaf 2020 hopen we hiermee een goede 

basis te hebben voor meer structurele financiële ondersteuning, 

middels private gelden en aanvullende meerjarige subsidies. 

Die financiële continuïteit moet ons een basis bieden om als 

organisatie verder te professionaliseren en onze duurzaamheid 

te vergroten. 

Gegevens:

Docking Station

Kantoor adres: 

Fiscaalnummer: NL 8569.02.457.B01

KvK nummer: 67263305

NL 21 RABO 0320 2395 51

info@dockingstation.today

0031 6 52071972 

www.dockingstation.today

Beleidsplan Docking Station 

Februari 2018
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