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m laker groeide op in de 

jaren zeventig in een 

dorpje in Slovenië: „Ik 

denk dat ik het geluk 

had op te groeien in een 

periode waarin Slovenië 

erg geworteld was in de 

cultuur: amateurver-

enigingen, koren, op school kregen we veel mee. Ik was 

zelf creatief en zocht het op, danste als jongere bij een 

semiprofessioneel dansgezelschap, we trainden vijf keer 

per week, ik zat bij een toneelvereniging.” Toch zag ze 

zichzelf niet dag in dag uit op het toneel staan. Ze wilde 

dingen neerzetten. Bruggenbouwen. Vertaler zijn tussen 

twee werelden. Mlaker studeerde Duitse en Franse taal 

en literatuur aan de Faculteit der Letteren in Ljubljana. 

Begin jaren negentig kwam een docent Nederlands naar de 

universiteit en Mlaker besloot die taal er bij te nemen, als 

unique selling point. „Ik ben een pionier, als er ergens een 

onontgonnen terrein is, ga ik daar graag naar toe.” 

Na haar studie belandde Mlaker via Leipzig en Parijs 

in Utrecht, waar ze haar eerste boek, Rituelen van Cees 

Notenboom, vertaalde, in twee decennia volgden er dertig. 

Door haar kennis van hedendaags toneel belandde ze in 

de theaterwereld, als dramaturg bij NT Gent, als directeur 

van Theater Kikker, zakelijk leider van Danstheater AYA, 

interim-directeur bij EUne-

tART en zakelijk manager bij 

de Nationale Opera en Ballet. 

„Ik heb in mijn loopbaan 

altijd een complexiteit willen 

toevoegen, ik heb veel talenten 

mogen ontwikkelen en diverse 

ervaringen opgedaan. In 2010-

2012 was ik projectleider van 

de fusie tussen De Nationale 

Opera, Het Nationale Ballet en 

het Muziektheater. Een com-

plex proces met verschillende 

perspectieven, dat ligt me wel. 

We hebben hier, bij Cultuur 

Eindhoven, als team onlangs 

het talentenspel gedaan, 

waarbij je bepaalde archetypes 

uitkiest die bij je passen. Bij 

mij zijn dat onder andere de 

danser en de schrijver; de dan-

ser staat voor het wisselen van 

perspectieven, iedere situatie 

bekijk ik vanuit verschillen-

de invalshoeken voor ik een 

beslissing neem. Ik hou van 

nuance. 

IN 1991, IK WAS TOEN 

TWINTIG, VIEL JOEGO-

SLAVIË DOOR DE OORLOG 

UIT ELKAAR. Dat heeft mij 

gevormd. Ik zag dat je er niet 

meer uitkomt als je je begraaft 

in zwart-wit denken, als de 

rede verdwijnt. De schrijver 

staat voor precisie in taal en 

communicatie. Ten derde ben 

ik een krijger. Ik wil dingen 

voor elkaar krijgen en mis-

schien wel deuren openen waar 

daarvoor nog niet eens een 

deur was.” 

Mlaker is vanaf februari 2016 

directeur van de toen nieuw 

opgerichte Cultuur Eindhoven, 

door de gemeenteraad in het le-

ven geroepen om onafhankelijk 

en transparant, op afstand van 

de politiek, de cultuursubsidies 

te verdelen en met daarnaast 

ook rollen als verbinder en 

expert. „Het is een baan die mij 

op het lijf geschreven is, maar 

ik had hem zelf niet kunnen 

verzinnen. 

MLAKER

De cultuur- 

ambities van

TEKST ANEMOON LANGENHOFF 

1223

064 065

INTERVIEW



de culturele voorzieningen zijn 

grotendeels gecentraliseerd, niet 

gemakkelijk bereikbaar voor alle 

inwoners van de stad. Het is ons aller 

verantwoordelijkheid zoveel mogelijk 

kansen te creëren voor jong en oud, 

door cultuur dichtbij te brengen en 

toegankelijk te maken. Hoe bereik 

je, in een groeiende stad die steeds 

diverser wordt, doelgroepen die je 

nog niet bereikt, zoals internationals 

en mensen die een grotere afstand er-

varen tot cultuur. Het verschil tussen 

goed en minder goed bedeelden in de 

stad wordt steeds groter en ik denk 

dat je met culturele activiteiten en 

organisaties, zonder aanziens van dit 

soort verschillen, een open plek kunt 

creëren waar mensen elkaar ontmoe-

ten. Waar ze ervaren wat schoonheid 

is en wat voor talenten ze zelf hebben.

IK ZIE DAT HET BEDRIJFSLEVEN 

HET BELANG VAN CULTUUR 

VEELAL ONDERSCHRIJFT. Ik zou 

wel meer actie en verbinding willen 

zien. Uit onze verkenning naar animo 

voor extra financiering voor cultuur 

door het bedrijfsleven is naar voren 

gekomen dat ondernemers en cul-

turele instellingen eerst nog dichter 

Onze organisatie is al ruim twee jaar stevig. Er 

staat een deskundig en gemotiveerd team, dat los 

van mij kan opereren. Ik ervaar inmiddels zowel 

in de sector als bij de gemeenteraad vertrouwen en 

draagvlak. We zijn er om te blijven.

IN DE NET VERSCHENEN CULTUURBRIEF 

‘21-‘24 HEB IK GESTELD: ‘NIEUWE AMBITIES, 

NIEUW GELD’. Het is nu het momentum doordat 

er zowel lokaal als nationaal heel duidelijk is dat 

Eindhoven op het gebied van culturele voorzienin-

gen en aanbod een schaalsprong nodig heeft om te 

blijven floreren. Dat wordt bevestigd door diverse 

onderzoeken, onlangs ook door de EU-monitor 

over culturele en creatieve steden. Cultuur raakt de 

sociale en economische ontwikkeling van de stad 

en maakt die mede mogelijk. Het besef en draag-

vlak hiervoor is breed aanwezig. Nu nog de daden. 

De middelen van de Regiodeal maken het mogelijk 

om met een eenmalige bijdrage van het rijk de cul-

turele infrastructuur in de stad uit te breiden en te 

verstevigen. Een aantal plannen is al gehonoreerd, 

een aantal moet nog komend jaar goedkeuring 

krijgen. Het  is belangrijk dat bij grotere ambities 

voor de toekomst ook meer middelen komen. 

Wat het budget betreft vragen we in de Cultuur-

brief om structurele middelen voor specifieke 

ambities, die met name ook als een vliegwiel 

kunnen dienen om meer financiering van het 

rijk te realiseren. Eindhoven is uitgestrekt en 

IK ZOU WEL 
MEER ACTIE EN 
VERBINDING 
WILLEN ZIEN

naar elkaar mogen komen, het zijn 

te vaak nog twee separate werelden, 

terwijl er ook veel zaken zijn die hen 

binden. Een culturele organisatie is 

tenslotte ook een bedrijf en bij veel 

bedrijven in de regio is creativiteit een 

belangrijke asset, willen ze concurre-

rend blijven. Ik wil graag kijken welke 

rol Cultuur Eindhoven kan hebben 

om de verbinding tussen cultuur en 

het bedrijfsleven te versoepelen en te 

verstevigen.  

EINDHOVEN VIND IK EEN FASCI-

NERENDE STAD, MET EEN ENOR-

ME VEELZIJDIGHEID EN DAAD-

KRACHT, INSPIREREND. Toen ik 

in Eindhoven begon kreeg ik van 

iemand te horen: let op, de stad heeft 

manisch-depressieve kenmerken. Dat 

is natuurlijk overdreven, maar ik zie 

de neiging meteen groots te dromen 

en snel neerslachtig te reageren als 

iets niet lukt. In de culturele sector zie 

ik gedrevenheid, creativiteit en ambi-

tie. Ze mag wat mij betreft nog meer 

zelfvertrouwen tonen. Ik mis ook wel 

waardering vanuit de stad en soms 

ook onderling in de sector. Je kan pas 

groeien als je eerst trots bent op wat 

je hebt en wat je al laat zien.”

Ik wist onmiddellijk toen ik solliciteerde: hier moet je iets nieuws 

neerzetten, niet alleen een organisatie, maar ook nieuwe ver-

houdingen in de sector. We hebben met Cultuur Eindhoven een 

positie tussen de politiek en de culturele sector, waarin ik naar 

beide kanten als bruggenbouwer en verbinder moet staan, om 

een driehoek te creëren met een nieuwe dynamiek.” De start 

van Cultuur Eindhoven was roerig. Er waren protesten tegen de 

aanvankelijk geplande bezuiniging op het CKE, er was een conflict 

met medewerkers. 

Onlangs nog ontdekte de rechter in een proces met de Bibliotheek 

Eindhoven over een subsidiekorting een juridische fout in de 

subsidieverlening, die is inmiddels gerepareerd. „Ik zag mensen 

met zorgen en onzekerheden en die begreep ik honderd procent. 

Als je iets op papier uitdenkt, moet dat vervolgens in de werke-

lijkheid gaan leven. Het subsidiesysteem zat op slot, er waren zo’n 

37 instellingen die al jaren subsidie kregen en er was geen ruimte 

voor nieuwkomers. 

Wij moesten het proces zo in-

richten dat er gelijke behande-

ling en gelijke kansen zouden 

ontstaan voor instellingen en 

makers. En dat moest budget-

neutraal, dus meer voor het-

zelfde geld. Herschikken van 

het budget. Niet mijn keuze. 

Wel een pittige opdracht. Het 

eerste half jaar was extra pittig, 

ik heb in korte tijd zowel de or-

ganisatie als het subsidieproces 

op moeten zetten en meteen op 

volle toeren laten draaien met 

twee zware subsidierondes. 

VIER JAAR LATER ZIJN ER 

DOOR DE OPEN REGELING 

NIEUWE INITIATIEVEN 

ONTSTAAN EN DAT VIND 

IK GOED. Ik ben ook blij met 

de neveneffecten: culturele 

organisaties professionaliseren 

omdat ze bij ons advies krijgen 

voorafgaand aan aanvragen en 

van de Cultuurraad feedback 

die hen verder helpt. In de eva-

luatie van KWINK bleek dat 

dankzij ons advies veel aanvra-

gen bij andere fondsen worden 

gedaan. Ik vind het ook een 

verrijking dat we met het Snel-

geldfonds met kleine bedragen 

van maximaal drieduizend 

euro al een verschil kunnen 

maken, in het bijzonder voor 

individuele makers. 

We verbinden door het organi-

seren van trainingen, ontbijt-

sessies en sinds 2017 door 

de Eindhoven Cultuurprijs, 

die instellingen en makers 

waardeert met geldprijzen en 

aandacht. Ik zie dus dat we 

direct en indirect zorgen voor 

een sterkere culturele sector in 

de stad. 

TANJA MLAKER: EINDHOVEN VIND IK EEN FASCINERENDE STAD
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