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1. Inleiding
FestiValderAa werd in 2011 voor het eerst georganiseerd middenin het stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Het initiatief kwam
van Henk Jongebloed, inmiddels festivaldirecteur. Na 25 jaar bij het theaterfestival Oerol betrokken te zijn geweest, wilde hij in zijn
eigen woonplaats, Schipborg, een soortgelijk festival organiseren. Het doel was om het publiek de sfeer van Oerol te laten beleven,
maar dan in een meer intieme setting. Het festival was dan ook primair gericht op de inwoners van Schipborg en de directe
omgeving.
In samenwerking met Joop Mulder, bedenker van Oerol, ontstond het idee voor FestiValderAa. Enkele voorstellingen die ook op Oerol
te zien waren geweest, werden ook in Schipborg geprogrammeerd, maar dan aangepast op de natuurlijke omgeving van Schipborg.
Deze formule bleek goed te werken en door de samenwerking met Oerol kon het festival gelijk rekenen op veel aandacht in de
media. De eerste editie werd al door 5.500 mensen - afkomstig uit heel Noord-Nederland, maar ook daarbuiten - bezocht. Een veel
bredere doelgroep dan eerder bedacht bleek interesse te hebben in een festival van deze aard.
In de volgende jaren heeft Henk Jongebloed een meer autonome programmering ontwikkeld. Er bleef een samenwerking met Oerol,
maar FestiValderAa ontwikkelde een duidelijk regionaal profiel. Jongebloed voelde de noodzaak om jonge, talentvolle theatermakers
en muzikanten een podium te bieden. Volgens hem ontbreekt het in deze regio aan toegankelijke presentatieplekken voor jonge
makers, waar zij hun werk kunnen tonen aan een zeer divers publiek. Bij FestiValderAa is veel mogelijk en er moet plek zijn voor een
zo divers mogelijk aanbod. Niet alleen gericht om publiek te trekken, maar ook voorstellingen die minder toegankelijk zijn krijgen hier
een plaats.
FestiValderAa wil zich profileren als toegankelijk driedaags festival midden in het stroomdallandschap van de Drentsche Aa, waar
gedreven podiumkunstenaars hun werk kunnen tonen in een unieke context aan een brede doelgroep. Sinds de eerste editie
ontwikkelt het festival jaarlijks en presenteert het zich als een uniek festival in Noord-Nederland. Dit jaar vond op 6, 7 en 8 juli 2018
alweer de achtste editie plaats.

2. Samenvatting 2018
Traditiegetrouw ging het festival op vrijdagmiddag van start met een borrel voor de regionale cultuurbazen (çuba’s). De overloop
naar de opening van het driedaagse festival werd ingevuld door het fantastische Noordpool Orkest met zang van Janne Schra. Zij
speelden en zongen liedjes van de dichter Vasalis. Deze grootse opening zorgde gelijk voor drukte bij de kassa’s en was de start van
een heerlijk festivalweekend. De muziekprogrammering op het festivalterrein bestond uit grote namen als Shirma Rouse en Ralph de
Jongh maar ook talentvolle singer-songwriters zoals Stuart Mavis en Meis kwamen aan bod. Op zondagavond sloot de band Muyayo
Rif op energieke wijze FestiValderAa 2018 af.
FestiValderAa beleefde in 2018 een van haar beste edities tot nu toe. Het programma was inhoudelijk sterk en gevarieerd. Met ruim
36 voorstellingen op 10 locaties (inclusief 4 premières), een gevarieerd muziek-, kinder- en natuureducatieprogramma, een
overzichtelijk en sfeervol vormgegeven festivalterrein, avond en ochtend wandeltochten en een kunstroute was er een royale keus
voor de ruim 9000 bezoekers. Bestuur, FestiValderAa productieteam en de bijna 200 enthousiaste vrijwilligers kijken terug op een
succesvolle editie waarin de dwarsverbinding tussen cultuur en natuur wederom prachtig werd benadrukt.
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3. Programmering
Het festival was dit jaar weer divers in aanbod. Er was theater, dans, muziek, spektakel en natuurwandelingen. Hier reageerde het
publiek zeer positief op. Het muziekprogramma ging van kleine liedjes, gebracht door singer-songwriters, tot grote bands met
opzwepende muziek, maar ook de operazangeres Brigitte van Hagen, die haar programma “ op het water” zong trok veel publiek.
Op het hoofdpodium speelden gevestigde namen zoals Shirma Rouse en Jeangu Macrooy, maar ook talentvolle nieuwe acts
kwamen aan bod. Elke avond werd afgesloten met een feestelijke band die zorgde voor een swingende, feestende menigte op het
festivalterrein.
Ook dit jaar is het programmeur Chris Moorman weer gelukt om een aantrekkelijk programma neer te zetten op het ‘kleine’
koepelpodium op het terras. Wederom heeft hij ons laten kennismaken met beginnende bands. Van singer-songwriters met gitaar
tot een folk band met het gaspedaal volledig open.
Artistiek leider Henk Jongebloed heeft voor FestiValderAa 2018 een gevarieerd theaterprogramma gerealiseerd. Natuurlijk was er
de hilarische voorstelling “Disasterlicious” van de YoungGangsters, maar ook de prachtige dansvoorstelling “Shake Shake Shake”
van de Dansers. Aan de rand van het bos, op de grens van dag en nacht, speelde Het Houten Huis in samenwerking met De
Noorderlingen de voorstelling “Valavond”. De verrassing van het festival was Zuhause. Na 14 dagen voorbereiding op de
speellocatie in de Drentsche Aa is het dit collectief van jonge makers gelukt om een dans-theater-voorstelling neer te zetten die
veel indruk maakte op bezoekers en pers. Naast de voorstellingen van Zuhause en de Dansers ging ook de voorstelling “GIZMO”
van Beumer & Drost op FestiValderAa in première. Een paar dagen voor het festival werd de bekroonde virtual-reality
documentaire “De stoel van de laatste jaren” nog aan het programma toegevoegd. Dit bleek een schot in de roos te zijn. Alle
voorstellingen waren binnen korte tijd uitverkocht.
In totaal speelden op FestiValderAa dit jaar 36 voorstellingen, waarvan 14 uitverkocht. De voorstellingen speelden op 10
verschillende locaties in Schipborg en omgeving. De gemiddelde bezettingsgraad van de theatervoorstellingen was 75%.
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Theatervoorstellingen
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4. Randprogramma, straattheater en
kinderprogramma
FestiValderAa kent naast muziek en theater een breed aanbod aan straattheater en kinder- en randprogramma. Voor de kinderen was
er een mix van ontspanning en educatie. Veel kinderen namen deel aan de activiteiten. Er is van alles aan gedaan om de kinderen op
een ontspannen manier (zonder iPads) te betrekken bij de natuur. Klauterstout: een ouderwetse apenkooi, maar dan met mensen als
toestellen, zorgde voor lange wachtrijen. Naast schminken en samen met je ouders knutselen was ook het bijl-hangen, verzorgd door
Staatsbosbeheer, favoriet bij de kinderen. Straattheater act ADH2 zorgde met hun voorstelling Magic Cabaret voor onverwachte
situaties en liet het publiek in grote verbazing en verwarring achter.
Onder het overkoepelende thema ‘π2, r2 & m3′ vormden vijf kunstwerken samen de kunstroute, prachtig verwerkt in het idyllische
landschap van het gebied Drentsche Aa. Natuureducatie is een belangrijk onderdeel van FestiValderAa. Je kon het natuurspreekuur van
de boswachter bezoeken of een openlucht college volgen in het bos. Of toch liever wat bewegen? Dan kon je mee met de diverse
wandeltochten, zowel ’s morgens heel vroeg als ‘s avonds tijdens de schemering.

Schminken voor de kleintjes

Natuureducatie i.s.m. Staatsbosbeheer

Klauterstout: een theatrale en
levende hindernisbaan
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5. Marketing & PR
Hoewel FestiValderAa inmiddels haar plaats in festivalland opeist, blijft de marketing & PR een zeer
belangrijk onderdeel in de organisatie van het festival. Ook dit jaar heeft het festival in aanloop en tijdens de
festivaldagen regelmatig positief de pers gehaald (zie volgende 2 pagina’s). Door actief in te zetten op sociale
media bereiken we voor en tijdens het festival veel (potentiële) bezoekers. Op alle platforms is het aantal
volgers gegroeid. Waarbij Instagram eruit springt met een explosieve ontwikkeling van het aantal posts. Niet
alleen van bezoekers, maar ook van optredende artiesten.
De nieuwe, overzichtelijke website werd door (potentiële) bezoekers goed bezocht en positief ontvangen.
Zowel in aanloop, maar ook tijdens de festivaldagen waren er veel actieve gebruikers op de website: vrijdag
en zaterdag bijna 3.500 bezoekers. Met nieuwsbrieven hebben we onze vaste klanten van gerichte informatie
voorzien, deze werd veelvuldig geopend: zo’n 400 à 500 keer per nieuwsbrief. Naast het gedrukte
programmaboekje werd het festivalprogramma ook aangeboden in de vorm van een TimeSquare app voor
mobiele telefoons.

Onderstaand overzicht laat de website bezoekers zien in leeftijd en de verdeling man en vrouw.
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https://theater050.nl/blog/festivalderaa-theater-drentse-landschap

https://www.podium.tv/nl/201810031704/toneelmeesters/aflevering-82/festivalderaa
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6. Kaartverkoop
De kaartverkoop ging voortvarend van start met de verkoop van een recordaantal Vroege Vogel weekendkaarten. Het totaalaantal
verkochte weekendkaarten is wederom gestegen. In eerste instantie bleef de kaartverkoop van de theatervoorstellingen wat
maar dit trok in de laatste dagen voor het festival en tijdens de festivaldagen nog aan. 14 van de 36 voorstellingen waren
uitverkocht en door het veelzijdige aanbod, zowel op het hoofdpodium als op het koepelpodium, was het festivalterrein gezellig
druk.
Ook dit jaar werkten we met het kaartverkoopsysteem van Active Tickets. Daarnaast zijn we dit jaar begonnen met het scannen
e-tickets op de theaterlocaties. Dit zorgde niet alleen voor kortere rijen bij de centrale kassa, maar ook voor positieve reacties van
onze bezoekers.
Van alle verkochte kaarten wordt 57% via de webshop verkocht. Bij de theaterkaarten is dit zelfs 73%. Weekendkaarten voor het
festivalterrein worden vooral via de webshop gekocht. Dagkaarten daarentegen vooral aan de kassa. De zaterdag was wederom de
drukste dag met een piek op de zaterdagavond.
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7. Productie
Dit jaar hebben we weer nieuwe stappen gezet in het beschermen van de natuur, verduurzaming van het festival en het beperken
van overlast voor dorpsbewoners. We hebben dit niet alleen vanuit de organisatie gedaan, maar hebben ook onze bezoekers
betrokken bij de zorg voor de natuur.

In de op- en afbouw en tijdens het festival is er veel aandacht voor het beschermen van de natuur op en rond het festivalterrein. Het
habitattype op het festivalterrein wordt gedurende de opbouw zo min mogelijk betreden en tijdens het festival ligt er een
vlondervloer overheen die als terras werd gebruikt. Tevens zorgen stukken jutte, rijplaten en extra asbakken voor bescherming van
de natuur. Voorafgaand aan het festival hebben we een professionele ecoloog ingeschakeld om onze impact op de natuur te
monitoren. Elk jaar plaggen wij een gebied om de natuurontwikkeling te stimuleren.
Dit jaar zijn wij begonnen met het tellen van de bezoekers op het festivalterrein. Dit geeft een duidelijk inzicht wat onze drukste
periode is en waar nog groei in aantal bezoekers zit. Op de zaterdagavond zijn de meeste bezoekers aanwezig. Voor dorpsbewoners
hebben we een buurttelefoon ingesteld, zodat wij ten alle tijden bereikbaar zijn voor vragen en opmerkingen. Hier is een aantal
keren dankbaar gebruik van gemaakt. De bewoners hebben deze directe bereikbaarheid als zeer plezierig ervaren. Om de
parkeerdruk op het dorp te verminderen, is er in overleg met de gemeente Aa en Hunze voor gekozen om parkeren met auto’s langs
de Borgweg in Schipborg onmogelijk te maken door het spannen van een lint en handhaving.
Naast al deze natuurbeschermende activiteiten was de productie op sommige locaties weer een ware uitdaging. Een operazangeres
op het water, theater in boerenschuren en een dansvoorstelling in het bos. Onder leiding van Luuk Stelder heeft het productieteam
van FestiValderAa wederom bewezen dat het in staat is om het driedaagse evenement in te passen in de prachtige omgeving van de
Drentsche Aa.
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8. Financiële positie
Door de groei van het festival, groeien ook de financiën.
Dit heeft het financiële team voor een aantal
uitdagingen gezet. Groei betekent bijvoorbeeld de extra
inzet van beveiliging of andere extra kosten.
De provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze
zorgden ook dit jaar weer voor een financiële basis waar
op verder kon worden gebouwd, met o.a. een financiële
bijdrage van de gemeente Tynaarlo, fondsen en
sponsoring (zie volgende pagina). Helaas is, door het
uitvallen van onze medewerker arrangementen, het niet
gelukt om het aantal arrangementen uit te breiden. Dit
wordt voor 2019 weer opgepakt.
De weersomstandigheden waren ons dit jaar ook weer
gunstig gestemd, al koelde het ‘s avonds erg snel af. Dit
zien wij ook terug in de omzetcijfers van de horeca, die
toch lager ligt dan het topjaar 2017. De opbrengst van de
kaartverkoop was gelijk aan vorig jaar.
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9. Het FestiValderAa team
FestiValderAa biedt jonge mensen, die net beginnen in het vak, de kans om zich te ontwikkelen en te leren. Dit betekent ook dat
mensen na een aantal jaren hun vleugels uitslaan en de markt verder gaan verkennen. Na afloop van editie 2017 heeft onze
productieleider Rutger Smit het stokje heeft overgedragen aan Luuk Stelder, die zijn carrière bij het FestiValderAa begon als
productieassistent. Bij de afsluiting van FestiValderAa 2018 hebben wij afscheid genomen van Karin Post, de vormgeefster van het
festival, die als geen ander in staat is gebleken de zo typische FestiValderAa sfeer neer te zetten. Gelukkig heeft zij een waardige
opvolger gevonden die ook dit jaar al bij het festival betrokken was. Daarnaast heeft onze vrijwilligerscoördinator, Lotte Dijkstra, na
afloop van FestiValderAa 2018 afscheid genomen. Ook zij heeft tijdens het afgelopen festival haar opvolgster ingewerkt.
De kern van het FestiValderAa team bestaat uit productieleider Luuk Stelder, artistiek leider Henk Jongebloed en zakelijk leider Hilly
Bijl. Zij zorgen voor de benodigde stabiliteit en ervaring en zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding van FestiValderAa 2019.
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10. Schipborg en vrijwilligers
We streven er naar de bezoekers van FestiValderAa de best mogelijke ervaring te bezorgen voor een redelijke prijs. Een fantastische
groep vrijwilligers zorgt voor een betaalbaar festival. Daarnaast is de passie en het enthousiasme van alle vrijwilligers een belangrijk
onderdeel van de sfeer van FestiValderAa. Het festival heeft een warme plek in het dorp Schipborg veroverd. Veel inwoners werken
als vrijwilliger mee in aanloop en tijdens het festival.
De vrijwilligers werken tijdens het festival achter de bar, op het kantoor, achter de kassa, helpen met de op- en afbouw en maken
schoon. Zonder deze grote groep van betrokken, enthousiaste en hard werkende vrijwilligers kan het festival niet bestaan. Wij zijn
bijzonder trots op onze 183 vrijwilligers in aanloop, tijdens en na afloop van FestiValderAa 2018.
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11. Reacties van het publiek
@InnofestNL - 6 jul.
Staand plassen, cricketburgers,
interactieve plantenbakken en
rustgevende kussens. Volg alle
ins and outs van de innovaties op
@FestiValderAa via: ⚡️
'Innofest op #FVA18'.

Prachtig begin met Janna Schra
en een super slot met Muyayo
Rif. Het was drie dagen lang
genieten @xxxxx

We hebben genoten van het festival! Het was onze eerste keer maar
zijn zeker van plan om volgend jaar weer te komen en dan het
theater gedeelte te bekijken. Deze keer waren we meer gericht op
de muziek. We zagen pas na afloop dat er ook fietsen te huur waren
om de afstand naar de theaterlocaties te overbruggen!
Een opmerking wil ik toch graag maken en dat is het volgende:
Bij het koepelpodium is er m.i. te weinig ruimte om de artiest te zien
spelen. Is het een idee om het koepelpodium aan de andere zijde
recht t.o. het hoofdpodium te plaatsen?
Het FestiValderAa is een geweldig gebeuren met dank aan alle
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
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12. Organisatie
FestiValderAa wordt georganiseerd door Stichting Andere Activiteiten Schipborg. De stichting heeft een ANBIstatus. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
:
Jan Wim ten Kate
Secretaris
:
Eduard Elsinga
Penningmeester
:
Jaap Wieringa
Bestuurder
:
Pieke van der Veen
Bestuurder
:
Johan Knijp
Contactadres Stichting Andere Activiteiten Schipborg
Leemakkers 7
9469 PS Schipborg
De kern van het productieteam bestaat uit:
Artistiek leider
:
Henk Jongebloed
Zakelijk leider
:
Hilly Bijl
Productieleider
:
Luuk Stelder
De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting en het productieteam werkt op projectbasis.
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FestiValderAa 2019
ontving subsidies en donaties van:

18

Tot volgend jaar!
5, 6 en 7 juli 2019
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