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“Schipborg	  belee.	  topedi1e	  qua	  publiek,	  qua	  weer	  en	  qua	  inhoud”	  
Dagblad	  van	  het	  Noorden	  

	  
	  

1.	  Inleiding	  	  
	  
FesCValderAa	  werd	  in	  2011	  voor	  het	  eerst	  georganiseerd	  middenin	  het	  stroomdallandschap	  van	  de	  Drentsche	  Aa.	  Het	  
iniCaCef	  kwam	  van	  Henk	  Jongebloed,	  inmiddels	  fesCvaldirecteur.	  Na	  25	  jaar	  bij	  het	  theaterfesCval	  Oerol	  betrokken	  te	  zijn	  
geweest,	  wilde	  hij	  in	  zijn	  eigen	  woonplaats,	  Schipborg,	  een	  soortgelijk	  fesCval	  organiseren.	  Het	  doel	  was	  om	  het	  publiek	  
de	  sfeer	  van	  Oerol	  te	  laten	  beleven,	  maar	  dan	  in	  een	  inCemere	  se1ng.	  Het	  fesCval	  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	  FesCValderAa.	  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	  fesCval	  gelijk	  
rekenen	  op	  veel	  aandacht	  in	  de	  media.	  De	  eerste	  ediCe	  werd	  al	  door	  5.500	  mensen	  -‐	  aZomsCg	  uit	  heel	  Noord-‐Nederland,	  
maar	  ook	  daarbuiten	  -‐	  bezocht.	  Een	  veel	  bredere	  doelgroep	  dan	  eerder	  bedacht	  bleek	  interesse	  te	  hebben	  in	  een	  fesCval	  
van	  deze	  aard.	  	  
	  	  
In	  de	  volgende	  jaren	  hee[	  Henk	  Jongebloed	  een	  meer	  autonome	  programmering	  ontwikkeld.	  	  
Er	  bleef	  een	  samenwerking	  met	  Oerol,	  maar	  FesCValderAa	  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	  presentaCeplekken	  voor	  jonge	  makers,	  waar	  zij	  hun	  werk	  kunnen	  tonen	  aan	  een	  zeer	  divers	  
publiek.	  	  
Bij	  FesCValderAa	  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.	  
	  	  
Sinds	  de	  eerste	  ediCe	  groeit	  het	  fesCval	  jaarlijks	  en	  presenteert	  het	  zich	  als	  een	  uniek	  fesCval	  in	  Noord-‐Nederland.	  Dit	  jaar	  
vond	  alweer	  de	  zevende	  ediCe	  plaats	  met	  ruim	  9.400	  bezoekers.	  	  

	  
	  



2.	  Samenva=ng	  2017	  	  
	  
FesCValderAa	  2017	  is	  de	  beste	  ediCe	  tot	  nu	  toe.	  Het	  fesCval	  is,	  zoals	  arCsCek	  leider	  Henk	  Jongebloed	  Cjdens	  de	  afsluiCng	  zei,	  
volwassen	  geworden	  en	  hee[	  haar	  plaats	  binnen	  de	  culturele	  fesCvals	  in	  Nederland	  bevesCgd.	  	  
	  
In	  landelijke	  kranten	  wordt	  het	  fesCval	  genoemd	  als	  een	  mooi	  cultureel	  uitje.	  Wederom	  was	  er	  een	  goede	  mix	  van	  inhoudelijke	  
voorstellingen,	  poëCsche	  muziek	  en	  opzwepende	  tonen.	  Zowel	  op	  het	  kleinere	  koepelpodium	  als	  op	  het	  hoofdpodium.	  	  
	  
Er	  was	  een	  sterke	  mix	  van	  bekende	  namen	  waaronder	  Paul	  de	  Munnik	  -‐	  die	  het	  publiek	  beroerde	  met	  een	  theatervoorstelling	  -‐	  en	  
Sue	  the	  Night	  (	  bekend	  van	  De	  Wereld	  Draait	  Door).	  Maar	  ook	  de	  minder	  bekende	  bands,	  zoals	  bijvoorbeeld	  Nachtschade,	  
zorgden	  ervoor	  dat	  het	  publiek	  stond	  te	  swingen.	  
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3.	  Programmering	  
	  	  

Het	  muziekprogramma	  was	  zeer	  gevarieerd,	  van	  kleine	  liedjes	  tot	  grote	  bands	  met	  opzwepende	  muziek.	  	  
Op	  het	  hoofdpodium	  speelden	  gevesCgde	  namen	  zoals	  Paul	  de	  Munnik	  of	  Sue	  the	  night,	  maar	  ook	  talentvolle	  	  
nieuwe	  acts.	  Elke	  avond	  werd	  afgesloten	  met	  een	  feestelijke	  band.	  
	  	  
Het	  ‘kleine’	  koepelpodium	  op	  het	  terras	  was	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  succes.	  Het	  is	  de	  programmeur,	  	  Chris	  Moorman,	  ook	  dit	  jaar	  
gelukt	  om	  zeer	  talentvolle	  bands	  uit	  heel	  Nederland	  naar	  het	  Schipborgse	  podium	  te	  krijgen.	  Ook	  hier	  een	  diversiteit	  aan	  soorten	  
muziek	  passend	  bij	  de	  momenten	  van	  de	  dag.	  
	  	  
Het	  theaterprogramma	  bood	  ruimte	  voor	  veel	  nieuwe	  voorstellingen.	  	  Zo	  waren	  er	  voorstellingen	  te	  zien	  die	  op	  Oerol	  in	  première	  
gingen,	  zoals	  Ha,	  Ha	  Hapiness	  van	  Nhung	  Dam,	  	  Indiaan	  van	  de	  Warme	  Winkel	  en	  de	  voorstelling	  Kopland	  van	  de	  Peergroup	  in	  
samenwerking	  met	  Gouden	  Haas.	  Twee	  voorstellingen	  gingen	  Cjdens	  FesCValderAa	  	  in	  première.	  De	  Noorderlingen,	  vast	  gezelschap	  
op	  het	  fesCval,	  	  ging	  in	  première	  met	  het	  stuk	  Vis	  en	  ook	  het	  Groninger	  gezelschap	  van	  jonge	  theatermakers	  Jonge	  Sla	  ging	  met	  de	  
voorstelling	  de	  wraak	  van	  Ifigeneia	  in	  première.	  
	  
Het	  hilarische	  stuk	  Young	  gangsters	  never	  die	  zorgde	  voor	  uitverkochte	  voorstellingen.	  Evenals	  het	  soms	  grappige,	  trieste	  verhaal	  
van	  de	  Bleekneusjes.	  De	  zintuigen	  werden	  geprikkeld	  door	  de	  diversiteit	  aan	  voorstellingen,	  deed	  de	  ene	  voorstelling	  meer	  een	  
beroep	  op	  luistervaardigheden,	  de	  andere	  voorstelling	  was	  een	  sensaCe	  voor	  de	  ogen.	  In	  herhaling	  door	  het	  succes	  van	  vorig	  jaar	  
was	  Kim	  van	  Zeben	  en	  ook	  dit	  jaar	  zorgde	  zij	  weer	  voor	  volle	  zalen.	  
	  
Om	  het	  bezoekers	  makkelijker	  te	  maken	  om	  ook	  de	  voorstellingen	  buiten	  het	  fesCval	  terrein	  te	  bezoeken,	  reed	  er	  paard	  en	  wagen	  
tussen	  de	  diverse	  buitenlocaCes.	  
	  
In	  totaal	  speelden	  er	  35	  voorstellingen,	  waarvan	  14	  uitverkocht.	  De	  voorstellingen	  speelden	  op	  10	  verschillende	  locaCes	  in	  de	  
omgeving.	  De	  gemiddelde	  beze1ngsgraad	  was	  78%	  
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4.	  Staatsbosbeheer,	  randprogramma	  en	  	  
straaDheater	  

De	  samenwerking	  met	  Staatsbosbeheer	  zorgde	  voor	  een	  aanbod	  van	  kunst-‐	  en	  natuurprogramma’s.	  Vooral	  het	  blote	  voetenpad	  en	  	  
bijl-‐hangen	  werd	  druk	  bezocht.	  Voor	  het	  derde	  jaar	  op	  rij	  vond	  ook	  de	  kunstroute	  plaats	  in	  de	  omgeving	  van	  Schipborg.	  Zo	  kwamen	  
passanten,	  al	  dan	  niet	  bezoekers	  van	  het	  fesCval,	  in	  aanraking	  met	  beeldende	  kunst	  en	  zagen	  zij	  een	  klein	  deel	  van	  FesCValderAa.	  	  

Het	  randprogramma	  zorgde	  dit	  jaar	  voor	  veel	  bezoekers.	  Op	  zondag	  	  dikke	  rijen	  bij	  de	  voorstelling	  van	  Garage	  TDI.	  Ook	  de	  vroege	  vogel-‐	  
en	  de	  dagdromerstochten	  waren	  zowel	  op	  zaterdag	  als	  op	  zondag	  binnen	  een	  mum	  van	  Cjd	  uitverkocht.	  Het	  kinderprogramma	  werd	  zeer	  
goed	  bezocht.	  Op	  sommige	  momenten	  was	  het	  er	  zo	  druk	  dat	  de	  kinderlocaCe	  misschien	  zelfs	  wel	  iets	  te	  klein	  was.	  
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5.	  Marke+ng	  &	  PR	  
	  Voor	  het	  fesCval	  in	  2017	  zijn	  twee	  nieuwe	  pr-‐medewerkers	  aangetrokken.	  Behalve	  de	  reguliere	  schrijvende	  pers	  	  

of	  radio	  en	  tv	  is	  sterk	  ingezet	  op	  social	  media.	  Op	  berichten	  /vragen	  van	  adspirant	  bezoekers	  op	  Twi?er	  en/of	  Facebook	  werd	  
gelijk	  gereageerd	  door	  de	  medewerkers.	  Dit	  zorgde	  niet	  alleen	  voor	  tevreden	  volgers,	  maar	  ook	  voor	  een	  groter	  bereik.	  	  
	  
Er	  zijn	  speciale	  acCes	  ingezet	  om	  het	  publiek	  in	  Zuid-‐Drenthe	  te	  bereiken.	  Er	  is	  onder	  meer	  een	  speciale	  Facebook	  acCe	  opgezet,	  
waarbij	  deelnemers	  een	  fesCvalbandje	  konden	  winnen.	  Door	  deze	  acCe	  werd	  een	  publiek	  van	  ongeveer	  5.436	  mensen	  bereikt	  via	  
Facebook	  en	  nog	  eens	  2.000	  via	  Instagram.	  Tevens	  is	  er	  in	  lokale	  bladen	  geadverteerd	  en	  hebben	  er	  redacConele	  arCkelen	  in	  
kranten	  gestaan.	  	  Dit	  jaar	  was	  er	  veel	  belangstelling	  van	  de	  regionale	  pers	  voor	  het	  fesCval,	  maar	  ook	  de	  naConale	  pers	  weet	  
inmiddels	  het	  FesCValderAa	  te	  vinden.	  In	  de	  Volkskrant	  werd	  het	  fesCval	  geCpt	  om	  te	  bezoeken.	  
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6.	  Kaartverkoop	  

Vanaf	  het	  moment	  dat	  de	  kaarten	  via	  de	  vroege	  
vogel-‐acCe	  in	  de	  verkoop	  gingen,	  liep	  de	  verkoop	  
voor	  op	  2016	  (	  zie	  de	  tabel	  hiernaast).	  Tot	  aan	  de	  
laatste	  dag	  van	  het	  fesCval	  bleef	  de	  vraag	  naar	  
kaartjes	  voor	  het	  fesCval	  en	  de	  voorstellingen	  
groot.	  VeerCen	  theatervoorstellingen	  waren	  
uitverkocht	  en	  door	  het	  gevarieerde	  aanbod	  was	  
het	  fesCvalterrein	  gezellig	  druk	  met	  een	  piek	  op	  	  
zaterdagavond.	  
	  	  
Dit	  jaar	  is	  er	  wederom	  gekozen	  voor	  AcCve	  Tickets	  
als	  kaartverkoopsysteem,	  wat	  goed	  bevallen	  is.	  	  
Wel	  moet	  het	  systeem	  met	  ingang	  van	  het	  
komende	  jaar	  beter	  worden	  beveiligd.	  
Het	  totaal	  aantal	  verkochten	  kaartjes	  
(fesCvalterrein	  en	  theatervoorstellingen)	  ligt	  33%	  
hoger	  dan	  de	  ediCe	  van	  2016.	  De	  zaterdag	  was	  
wederom	  de	  drukste	  dag	  met	  een	  piek	  op	  de	  
zaterdagavond.	  De	  beze1ngsgraad	  voor	  de	  
theatervoorstellingen	  was	  op	  zondag	  het	  hoogst	  
met	  84%.	  
	  
Weekendkaarten	  voor	  het	  fesCvalterrein	  worden	  
vooral	  via	  de	  webshop	  gekocht,	  dagkaarten	  
daarentegen	  vooral	  aan	  de	  kassa.	  In	  2017	  is	  er	  een	  
sterke	  toename	  van	  arrangementen.	  	  
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7.	  Produc+e	  
Ook	  dit	  jaar	  was	  er	  weer	  veel	  aandacht	  voor	  het	  beschermen	  van	  de	  mooie	  locaCe	  van	  Staatsbosbeheer	  aan	  de	  Heidesteeg	  te	  
Schipborg.	  Na	  het	  succes	  van	  vorig	  jaar	  om	  het	  terras	  te	  vergroten,	  hebben	  we	  dat	  dit	  jaar	  aangehouden.	  De	  belangrijkste	  reden	  
hiervoor	  is	  het	  natuurgebied	  eronder	  te	  beschermen,	  maar	  ook	  om	  het	  publieksvriendelijk	  te	  maken	  bij	  bijvoorbeeld	  slecht	  weer.	  	  
	  
In	  verband	  met	  het	  enorme	  succes	  van	  het	  fesCval	  dit	  jaar,	  is	  er	  extra	  gelet	  op	  de	  drukte	  en	  de	  publieksbewegingen	  bij	  het	  
hoofdpodium.	  Dit	  leverde	  geen	  problemen	  op,wel	  zi?en	  we	  op	  de	  maximale	  capaciteit	  voor	  het	  fesCvalterrein.	  Dit	  is	  een	  
belangrijk	  aandachtspunt	  voor	  volgend	  jaar,	  alsmede	  eventuele	  vergroCng	  van	  het	  cateringaanbod.	  De	  barren	  hebben	  we	  dit	  jaar	  
ook	  vergroot.	  Er	  is	  een	  extra	  (speciaalbier)bar	  bij	  gekomen.	  Deze	  bar	  is	  door	  het	  publiek	  als	  zeer	  posiCef	  ervaren.	  
	  
Het	  was	  dit	  jaar	  weer	  een	  puzzel	  de	  juiste	  theaterlocaCes	  bij	  elkaar	  te	  vinden.	  Uiteindelijk	  hebben	  we	  in	  samenwerking	  met	  
Staatsbosbeheer	  een	  nieuwe	  plek	  gevonden	  net	  onder	  Camping	  de	  Vledders.	  Een	  prachCge	  plek	  en	  zeker	  voor	  herhaling	  vatbaar.	  
	  
Door	  middel	  van	  stalen	  rijplaten	  hebben	  we	  een	  ‘load-‐in	  dock’	  gecreeerd	  waardoor	  de	  doorstroom	  op	  de	  Ruiterweg	  gewaarborgd	  
bleef.	  Dit	  is	  zeer	  posiCef	  ontvangen	  en	  we	  hebben	  hiervoor	  de	  complimenten	  van	  de	  lokale	  horeca	  gekregen.	  Samen	  met	  een	  
gediplomeerde	  verkeersregelaar	  hebben	  we	  de	  blokkade	  van	  trucks	  op	  de	  Ruiterweg	  geminimaliseerd.	  
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8.	  Financiële	  posi+e	  
In	  2017	  hee[	  Hilly	  Bijl	  de	  rol	  van	  Marijn	  Nagel	  overgenomen	  als	  zakelijk	  leider	  van	  FesCValderAa.	  Nadat	  in	  2016	  
het	  fesCval	  de	  buffer	  hee[	  moeten	  aanspreken	  is	  besloten	  te	  bezuinigen	  zonder	  dat	  de	  voorwaarden	  /	  
condiCes	  van	  het	  FesCValderAa	  worden	  aangetast.	  Alle	  onderdelen	  zijn	  secuur	  doorgenomen	  en	  bekeken	  waar	  
eventueel	  dit	  jaar	  op	  bezuinigd	  kon	  worden	  
	  
De	  provincie	  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.	  Dit	  
jaar	  is	  ook	  een	  eerste	  start	  gemaakt	  met	  het	  aanbieden	  van	  arrangementen,	  komende	  jaren	  wordt	  dit	  
doorgezet	  en	  uitgebreid	  om	  de	  financiële	  basis	  te	  verstevigen	  en	  minder	  anankelijk	  van	  fondsen	  te	  worden	  
	  	  
De	  weersomstandigheden	  waren	  dit	  jaar	  erg	  gunsCg	  voor	  het	  fesCval.	  Zowel	  Cjdens	  de	  opbouw	  als	  het	  fesCval	  
zelf.	  Dit	  hee[	  ervoor	  gezorgd	  dat	  er	  meer	  bezoekers	  naar	  het	  fesCval	  terrein	  kwamen	  en	  dat	  de	  omzet	  vanuit	  
onze	  eigen	  horeca	  	  is	  gestegen	  ten	  opzichte	  van	  afgelopen	  jaar,	  namelijk	  met	  34%	  
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9.	  Het	  Fes+ValderAa	  team	  
Binnen	  het	  professionele	  team	  hebben	  er	  enkele	  wijzigingen	  plaatsgevonden.	  Sinds	  1	  feburari	  2017	  is	  Hilly	  Bijl	  zakelijk	  leider	  van	  
het	  fesCval.	  Zij	  is	  Marijn	  Nagel	  opgevolgd.	  Tevens	  is	  het	  team	  uitgebreid	  met	  twee	  pr-‐medewerkers,	  zodat	  niet	  alleen	  de	  reguliere	  
pers	  flink	  aangesproken	  kon	  worden,	  maar	  er	  ook	  stevig	  ingezet	  kon	  worden	  op	  social	  media.	  
	  
Om	  de	  posiCe	  van	  het	  FesCValderAa	  nog	  verder	  te	  verstevigen	  is	  er	  een	  start	  gemaakt	  met	  het	  aanbieden	  van	  arrangementen.	  
Ook	  hiervoor	  is	  een	  nieuw	  lid	  aan	  het	  team	  toegevoegd.	  De	  personele	  invulling	  op	  het	  producCegebied	  is	  gelijk	  gebleven	  met	  als	  
hoofd	  producCe,	  Rutger	  Smit.	  Het	  fesCval	  hee[	  dit	  jaar	  een	  vergunning	  van	  de	  provincie	  Drenthe	  voor	  zes	  jaar	  gekregen	  voor	  het	  
gebruik	  van	  het	  huidige	  fesCvalterrein.	  
	  
De	  personele	  beze1ng	  van	  de	  producCe,	  vormgeving	  en	  programmering,	  drie	  belangrijke	  pijlers	  van	  het	  fesCval,	  is	  stabiel	  
gebleven,	  als	  ook	  het	  het	  bestuur	  van	  de	  sCchCng.	  Ongetwijfeld	  zullen	  er	  ook	  in	  2018	  weer	  wijzigingen	  plaatsvinden,	  maar	  de	  
basis	  -‐	  bestaande	  uit	  een	  arCsCek	  leider,	  zakelijk	  leider,	  producCe	  leider	  en	  vormgever	  -‐	  wordt	  ook	  in	  2018	  door	  dezelfde	  
professionals	  ingevuld.	  	  
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10.	  Schipborg	  en	  vrijwilligers	  

Het	  fesCval	  hee[	  inmiddels	  in	  het	  dorp	  Schiphol	  een	  warme	  plek	  verovert.	  In	  de	  week	  voorafgaand	  aan	  
het	  fesCval	  zijn	  bewoners	  bezig	  met	  het	  knippen	  van	  heggen,	  maaien	  gazons	  en	  enkelen	  versieren	  hun	  
huis.	  Veel	  van	  de	  inwoners	  werken	  als	  vrijwilliger	  mee	  in	  aanloop	  en	  Cjdens	  het	  fesCval.	  Er	  is	  een	  vaste	  
kookploeg	  uit	  het	  dorp.	  Deze	  groep	  hee[	  ook	  dit	  jaar	  weer	  het	  eten	  verzorgt	  Cjdens	  de	  op-‐	  en	  apouw	  
week.	  Daarnaast	  werken	  	  bewoners	  Cjdens	  het	  fesCval	  bv	  achter	  de	  bar,	  op	  het	  kantoor,	  of	  achter	  de	  
kassa.	  Deze	  groep	  vrijwilligers	  is	  aangevuld	  met	  mensen	  die	  zich	  hebben	  aangemeld.	  Dit	  jaar	  bestond	  de	  
totale	  groep	  vrijwilligers	  uit	  183	  medewerkers	  
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11.	  Reac+es	  bezoekers	  
“Afgelopen	  Zaterdag	  mocht	  ik	  jullie	  fesFval	  bezoeken	  ,	  ik	  mocht	  daar	  voor	  Shisani	  fotograferen.	  	  Nu	  kom	  ik	  op	  heel	  	  
veel	  plekken	  ,	  theater	  ,concerten	  ,	  etc	  in	  heel	  het	  land	  (al	  zo’n	  25	  jr)	  Maar	  ik	  wil	  toch	  even	  met	  jullie	  delen	  dat	  jullie	  fesFval	  er	  echt	  
volop	  bovenuit	  steekt.	  De	  sfeer,	  de	  plek,	  programmering	  ,	  prijzen	  catering,	  voldoende	  toileOen	  ,	  duidelijkheid,	  het	  parkeren	  enz.	  
Niets	  maar	  dan	  ook	  niets	  op	  aan	  te	  merken,	  ook	  het	  toegelaten	  aantal	  bezoekers	  precies	  goed.	  Naast	  Shisani	  mocht	  ik	  ook	  
genieten	  van	  Sue	  the	  Night	  heerlijk	  zulke	  leuke	  bands	  in	  Zo’	  n	  pracht	  decor.	  Wij	  gaan	  zeker	  terugkomen!!!!”	  Vriendelijke	  groet	  uit	  
Papendrecht,	  MarFn	  	  	  	  
	  	  
“Het	  was	  een	  geweldig	  weekend	  .Complimenten	  aan	  alle	  medewerkers	  voor	  de	  uitstekende	  organisaFe	  en	  de	  vriendelijkheid	  van	  
alle	  vrijwilligers.	  Volgend	  jaar	  weer.”	  
	  	  
“Dat	  wilde	  ik	  ook	  net	  zeggen	  !!	  Dank	  voor	  een	  fantasFsch	  fesFval”	  	  
	  	  
“Een	  programma	  vol	  van	  verrassingen,	  parels	  groot	  en	  klein,	  hilarische	  momenten	  en	  serieuze	  klanken.	  Vrolijk	  ook.	  Cabaret,	  wie	  
de	  omgeving	  wilde	  opsnuiven	  of	  de	  benen	  wilde	  strekken	  een	  kunstroute,	  een	  speciaal	  kinderprogramma,	  muziek,	  theater.	  En	  nog	  
veel	  en	  veel	  meer.”	  (Het	  Gezinsblad	  ,	  12-‐07-‐2017)	  
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12.	  S+ch+ng	  Andere	  Ac+viteiten	  Schipborg	  

Voorzi?er 	   	   	  : 	  Jan	  Wim	  ten	  Kate	  
Secretaris 	   	   	  : 	  Eduard	  Eisinga	  
Penningmeester	   	  :	   	  Piet	  Rienks	  
Bestuurder 	   	  :	   	  Anton	  Theodore	  Post	  
Bestuurder 	   	  : 	  Jenny	  Pieke	  van	  der	  Veen	  
	  
	  
Contactadres	  SCchCng:	  
Leemakkers	  7	  
9469	  PS	  	  Schipborg	  

15	  

ArCsCek	  leider	   	  :	   	  Henk	  Jongebloed	  
Zakelijk	  leider 	   	  : 	  Hilly	  Bijl	  
ProducCe	  leider 	  : 	  Rutger	  Smit	  

De	  bestuursleden	  werken	  onbezoldigd	  en	  het	  professionele	  team	  werkt	  op	  projectbasis.	  



13.	  Financiële	  verantwoording	  2017	  
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14.	  Hoofdlijnen	  beleidsplan	  2016-‐2020	  
Missie	  
De	  komende	  jaren	  wil	  FesCValderAa	  zich	  binnen	  en	  buiten	  Drenthe	  profileren	  als	  een	  toegankelijk	  driedaags	  fesCval	  midden	  in	  de	  Drentse	  
natuur,	  waar	  gedreven	  podiumkunstenaars	  hun	  werk	  kunnen	  tonen	  in	  een	  unieke	  context	  aan	  een	  brede	  doelgroep.	  De	  Kernpunten	  voor	  het	  
arCsCek	  profiel	  zijn:	  
Toegankelijkheid	  
Onze	  grondgedachte	  is	  dat	  FesCValderAa	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  moet	  zijn.	  	  
	  
Gedreven,	  authen+eke	  makers	  
FesCValderAa	  nodigt	  uitsluitend	  theatermakers,	  muzikanten	  en	  kunstenaars	  uit	  die	  sterk	  gedreven	  zijn.	  	  
	  
Dwarsverbinding	  cultuur	  en	  natuur	  
De	  omgeving	  waarin	  het	  fesCval	  is	  ingebed,	  is	  leidend	  in	  de	  programmering.	  
	  
Financien	  
Om	  minder	  anankelijk	  te	  zijn	  van	  subsidie	  en	  fondsen	  gaat	  het	  fesCval	  zich	  toeleggen	  op	  het	  aanbieden	  van	  arrangementen	  en	  gaat	  	  	  	  	  	  	  	  	  op	  
zoek	  naar	  sponsoren	  
	  
Netwerk	  
FesCValderAa	  wil	  zich	  meer	  gaan	  profileren	  als	  een	  netwerkorganisaCe,	  die	  voortdurend	  vitale	  samenwerkingsverbanden	  zoekt	  op	  arCsCek,	  
organisatorisch,	  publicitair	  en	  financieel	  gebied.	  	  
	  
Marke+ng	  
De	  komende	  jaren	  wordt	  de	  markeCng	  ingezet	  om	  nieuwe	  bezoekers	  te	  bereiken	  buiten	  de	  nu	  bekende	  doelgroepen.	  Hiervoor	  wordt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
vooral	  gebruik	  gemaakt	  van	  social	  media.	  Er	  wordt	  de	  komende	  jaren	  extra	  ingezet	  op	  Zuid-‐Drenthe	  
	  
Prijsstrategie	  
FesCValderAa	  wil	  laagdrempelig	  zijn,	  maar	  ook	  kwaliteit	  bieden.	  Daarom	  vragen	  we	  bezoekers	  om	  voor	  het	  aanbod	  te	  betalen,	  maar	  zijn	  de	  
kaarten	  goedkoper	  dan	  bij	  een	  gemiddeld	  fesCval	  of	  theater.	  We	  houden	  het	  prijsbeleid	  de	  komende	  jaren	  stabiel:	  
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Tot	  volgend	  jaar!	  
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