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In Brabant hebben we het leven altijd met elkaar gevierd. Wie kent niet het 
bloemencorso, de Maria-Ommegang, de kermis en carnaval? Maar waar 
deze traditionele vormen van vieren onder druk staan door de ontkerkelijking 
en de vergrijzing, zien we tegelijkertijd nieuwe vormen van vieren opkomen 
in Brabant: festivals in verschillende soorten en maten, van kleinschalig en 
hyperlokaal tot grootschalig en commercieel.   

De Brabantse festivalcultuur is kortom booming; met name in en rond steden als 
Eindhoven, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch worden festivals steeds talrijker en 
belangrijker. Maar die festivalisering heeft ook een keerzijde, in de vorm van onder 
meer verkeers- en geluidsoverlast. Hoeveel festivals kan Noord-Brabant aan? En waar 
ligt het evenwicht tussen rust en rumoer, levendigheid en leefbaarheid?

Tijdens het eerste CultuurCafé, op woensdag 21 november, zijn we met elkaar op zoek 
gegaan naar de essentie en de toekomst van de Brabantse festivalcultuur. Is er sprake 
van een Brabantse festivalcultuur, en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Welke feitelijke 
ontwikkelingen zien we? En in hoeverre stuit de groei van het aantal festivals op 
grenzen? 

Prangende vragen, waar in de knusse Hall of Fame in de Tilburgse Spoorzone 
een kleine 100 betrokken Brabanders graag over meepraatten onder leiding van 
dagvoorzitter Ruben Maes. 

 BAS VERBERK @BasVerkerk 

Cultuurcafé rondom festivalisering door  
@BrabantKennis met interessante sprekers als 
Siem Nozza, Martijn Mulder en Ryan Palmen.  
@hoftb

 BOUDEWIJN STEUR @boudewijnsteur 

Festivalisering fascineert mij al jaren - valt 
mij op hoe weinig aandacht daar voor is. Je ziet 
het ook bij sportevenementen, zoals Dam tot 
Damloop of de Zevenheuvelenloop
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FESTIVALPASPOORT      RUBEN MAES

Naam: Ruben Maes
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Leiden

Wat was het eerste festival dat je 
ooit bezocht? 
“Het straattheaterfestival in 
Vlissingen.”

Wat is je favoriete festival?
“Het Pieter van der Werffestival 

in Leiden. Het is zo ongeveer in 
mijn achtertuin, en er heerst een 
goede, relaxte sfeer, met veel 
activiteiten die het leuk maken 
voor iedereen: volwassenen én 
kinderen.”

Wat ‘maakt’ nou een typisch 
Brabants festival? 
“Een Brabants festival zou 
volgens mij moeten aansluiten bij 

het DNA van Brabant, en daarmee 
onderscheidend zijn in sfeer, toon 
en activiteiten rond het festival.”

Welk kernwoord zou je willen 
toevoegen aan de lijst voor een 
Brabants festivalbeleid? 
“Sociaal betrokken, sympathiek 
en menselijk.”



4   TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #1 TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #1   5

These times are 
a-changing

COLUMN FESTIVALISERING

Vieren. Het is iets dat we al van oudsher doen. Ik heb zelfs ooit een antropoloog 
horen zeggen dat vieren een van de zaken is die ons, naast het ontwikkelen van 
een ratio, onderscheidt van dieren. Vieren zullen we ook altijd blijven doen. 
Vieren doe je samen. En dan bedoel ik niet alleen samen met bezoekers.  
Maar ook samen met de regio.

Toen we zo’n vijftien jaar geleden Extrema Outdoor 
al organiseerden vanuit Eindhoven was bigger, 
better, faster het devies. Dat was een product van de 
tijdgeest. Maar dat groeien om te groeien ging me 
enigszins tegenzitten. Het paste ook niet meer bij 
de tijd die kwam. Een tijdgeest van duurzaamheid, 
klimaatperikelen,.. het feit dat we zoveel konden 
produceren aan materiaal, maar ook energie 
middels een event, daar moesten we wat mee, vond 
ik.

Rond die tijd zijn we Solar Weekend gaan 
ontwikkelen. Een festivalconcept waarbij je 
niet enkel feest viert, maar ook creatieven ging 
betrekken om ze een podium te kunnen bieden. 
Zo’n programmering met niet alleen muziek, maar 
ook kunstenaars was een mooie volgende stap. We 
gebruikten daarmee de kracht van een event.

Dat betrekken kon nog veel sterker. Middels een 
evenement heb je simpelweg impact, dus dat kun 
je gebruiken om de regio te versterken door jezelf 
als festival een meer maatschappelijke rol toe te 
eigenen. Vieren doen we tóch wel, so you’d might as 
well use it. 

Gemeentelijk beleid heeft het vaak over het 
verbinden van de quadruple helix; een ruit 
die samenwerking ambieert tussen overheid, 
het bedrijfsleven, kennisinstellingen zoals 
universiteiten en academies en een heel belangrijke 
waarde: inwoners. Meer zijn dan de som der delen. 
Da’s een prachttheorie, maar ervaring leert dat dat 
in de praktijk eigenlijk veel te weinig plaatsvindt. 
Ik pleit er dan ook voor dat events, ofwel, festivals, 
de lijm kunnen zijn in die ruit. Een festival brengt 
immers mensen samen. 

Festivals worden groter en groter. Dus het is aan de 
festivals om de verantwoordelijkheid te nemen deze 
samenwerkingen podium te bieden en zelfs in gang 
te zetten. Om datgene wat ontstaat door te geven 
aan de dag van morgen. Aan de toekomst. Aan de 
regio, aan studenten, aan het volgende festival zelfs. 
Van DIY naar DIT.

Juist vanwege de enorme groei in de festivalmarkt 
van onze provincie moeten we ons nog meer 
de vraag stellen hoe we verbinding kunnen 
initiëren met evenementen. Om wederzijds begrip 
te ontwikkelen. Door de regio te betrekken. 
Samenwerken is nu eenmaal iets wat wij in Brabant 
goed kunnen. En dus kunnen we pionieren, door 
met onze samenwerkingskracht meer te zijn dan de 
som der delen. 

In een zeitgeist van individualisering, keeping up 
appearances, vereenzaming en ‘de grote ik’ is juist 
‘het grote wij’ weer de sleutel en ‘verbinding’ het 
sleutelwoord. En da’s mooi. Want samen, daar is 
Brabant sterk in.

En samen, da’s actueler, innovatiever en urgenter 
dan je zou denken. Om met de woorden van 
hoogleraar transitie en duurzaamheid Jan Rotmans 
te spreken: “We leven niet in een tijdperk van 
verandering, maar in een verandering van tijdperk. 
Het goed functioneren van het systeem hebben we 
belangrijker gemaakt dan het goed functioneren 
van de mens. Dat zou moeten kantelen.”

Daar kan ik uren over doorpraten, maar dat doe ik 
niet. Het punt dat ik wil maken is dat de toekomst 
snakt naar verandering in systemen. De singularity 
nadert met rasse schreden, robotica doet haar 
intrede en volgens een van de meest rooskleurige 
scenario’s van futuroloog Ray Kurzweil zullen wij 
diep in ons als mens zaken als empathie verder 
gaan ontwikkelen. Ego laten varen en nader 
tot elkaar komen, elkaars kracht gebruiken om 
toekomstgericht te collaboreren en er met z’n allen 
sterker van te worden. En dat is wat Brabant eigen 
is. En waar we trots het voortouw in kunnen nemen, 
dunkt mij.

Daar wordt de provincie zogezegd warmer van. 
En de wereld ook. Samenwerken en verbinden. 
Dat zijn intrinsieke waarden die een regio 
verbeteren en tegelijkertijd innovatief zijn in 
deze tijden van mondiale transitie. Dus, laten we 
alsjeblieft eens verder kijken dan de ietwat kille 
citymarketingwaarden die doorgaans gebruikt 

“Festivals worden groter en groter. 
Dus het is aan de festivals om de 
verantwoordelijkheid te nemen deze 
samenwerkingen podium te bieden en 
zelfs in gang te zetten.”

“Ego laten varen en nader tot elkaar 
komen, elkaars kracht gebruiken om 
toekomstgericht te collaboreren en er 
met z’n allen sterker van te worden.”
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FESTIVALPASPOORT      SIEM NOZZA

Naam: Siem Nozza
Leeftijd: 39 jaar
Woonplaats: Eindhoven

Wat was het eerste festival dat je 
ooit bezocht? 
“Het Virus Festival in Eindhoven.”

Wat is je favoriete festival?
“Nachtdigital in Cavertitz in 
Duitsland. Het vindt plaats in een 
prachtige natuurrijke omgeving 
met ‘n strandje en een meer, 

met slechts twee area’s. De 
programmering is elk jaar weer 
spannend en verrassend, en 
lang niet alles wordt van tevoren 
bekendgemaakt. Ook is het geluid 
altijd erg goed. Het festival is 
ontstaan vanuit de gemeenschap 
en een hechte groep vrienden, 
en trekt al twintig jaar lang 
maximaal drieduizend bezoekers. 
Bezoekers kopen vaak blindelings 
een kaartje en velen komen elk 
jaar terug, zodat er een sterk 

familiegevoel is ontstaan tussen 
de mensen die er elk jaar weer bij 
zijn.”

Wat ‘maakt’ nou een typisch 
Brabants festival? 
“Dat vind ik vooralsnog moeilijk te 
vatten.”

Welk kernwoord zou je willen 
toevoegen aan de lijst voor een 
Brabants festivalbeleid? 
“Do it together (DIT).”

Om maar iets te noemen: festivals die ontstaan 
uit bijvoorbeeld een carnavalsvereniging en 
dus vanuit de gemeenschap zijn gegroeid, 
hebben significant minder overlast meldende 
omwonenden. Waarom? Omdat de regio 
simpelweg betrokken is.

Als nachtburgemeester van Eindhoven heb ik 
vooral een adviserende en verbindende rol. Eentje 
tussen gemeente, politieke partijen en inwoners. 
Want het is geen onwil van overheidsinstellingen, 
maar onkunde. Een kloof tussen verouderd 
beleid en een behoefte van een jongere generatie. 
Een nieuwe tijd schreeuwt om nieuw beleid en 
het doorbreken van systemen. Ook de snelheid 
waarmee ontwikkelingen plaatsvinden is er eentje 
die zelden past bij het beleid van een tijd waarin 
alles toch echt veel langzamer ging. Hierin komt 
een oud en nieuw tijdperk elkaar tegen.

In een pop-upcultuur moet nu eenmaal 
sneller gehandeld worden dan in een log 
vergunningensysteem gebaseerd op zowel 
landelijk als gemeentelijk beleid uit tijden van 
generaties geleden. 

En in de 24/7-economie dient meer ruimte 
gecreëerd te worden in de nacht. Zo zijn de 
sluitingstijden van horeca in Eindhoven nog 
uitermate conservatief. En besluitvorming 
idem; traag en alles behalve innovatief. Dat zit 
ontwikkeling in de weg. Dat past niet meer bij de 
internationale ambities van de regio. En niet bij de 
uitstraling waar ze wereldwijd om bekendstaat. 

worden om de economie een boost te geven. 
Da’s alweer een oude strategie met dito visie die 
niet bij deze tijd past. Zoals bijvoorbeeld TDK 
(Technologie, Design, Kennis), de pijlers die 
in Eindhoven de sleutel lijken tot economisch 
succes, maar tegelijkertijd de leefbaarheid niet 
per definitie verbeteren. Daar wordt enorm 
op blind gestaard. Subsidiegelden vanuit de 
landelijke regioportefeuille gaan direct naar 
een event zoals de Dutch Design Week, met als 
stellige overtuiging dat dan design in de stad 
verder ontwikkeld zal worden. Dat lijkt een 
beetje kortzichtig en niet meer van deze tijd. 
Immers ondersteun je dan een event dat design 
uitstraalt naar buiten in plaats van naar binnen.  
Maar let op, begrijp me niet verkeerd, ik vind 
de DDW prachtig in de stad. En design an sich 
leeft in optima forma als uithangbord tijdens die 
dagen. Maar het leeft veel minder in Eindhoven 
de rest van het jaar. Keeping up appearances.

Design is een werkwoord en zou juist moeten 
worden gebruikt om je regio te verbeteren. Maar, 
ironisch genoeg, vliegt ondertussen de jonge 
generatie designers al jaren en masse uit naar 
andere steden als ze afstuderen aan de Design 
Academy. Toen ik daar lesgaf en onder meer het 
DIT festival verder ontwikkelde met ze, vertrok 
maar liefst 60% van de graduates naar andere 
steden, omdat er weinig voor de designers te 

halen valt in Eindhoven na het afstuderen. 
Da’s een interessante tegenstrijdigheid. Onder 
meer Amsterdam en nog hotter momenteel, 
Rotterdam, dát zijn plekken die de designers 
aantrekt. Want daar wordt tijd en ruimte 
gegeven aan creatieven. Daar gaat het over 
leefbaarheid. Kortom: inwoners zien niet 
veel terug van dergelijke ondersteuningen 
voor tijdelijke events, zoals DDW. Dat zou 
structureler, doordachter en duurzamer 
kunnen en moeten. Zodat het de leefbaarheid 
ondersteunt. Oftewel: technologie, design en 
kennis juist inzetten om onszelf en elkaar te 
innoveren. Da’s duurzamer lange termijndenken.

Samen dus, want daar is Brabant sterk in. Maar 
wat is nu precies Brabant? Enkele jaren geleden 
heeft ondergetekende als afgevaardigde van 
Extrema zelfs al een propositie geschreven voor 
VisitBrabant en Front of House hieromtrent. 
Waar die uiteindelijk gebleven is, ik heb helaas 
geen idee. Maar hij staat nog steeds overeind, 
dus dan geef ik ‘m zelf even een podium. 
Samenwerken en verbinden, innoveren, lef 
hebben, gastvrij zijn, recht door zee gaan; dat 
kunnen wij als geen ander in Brabant. En daar 
ligt ook meteen de kracht voor de toekomst. 
Minder op eilandjes en meer samenwerking, 
ego’s uitschakelen en bruggen bouwen. Tussen 
jong en ouder, vroeger en nu, regio en events. 
Zo’n dialoog geeft wederzijds begrip en verbetert 
de leefbaarheid van alle kanten. En events zijn 
nu juist het ideale middel om dat te bereiken.

“Samen dus, want daar is Brabant sterk 
in. Maar wat is nu precies Brabant? ”

Ergo, door meer te kijken naar de behoeften in 
een stad en regio, open te staan voor elkaars 
wensen en daar vanuit verschillende lagen elkaar 
in te voeden, kunnen we samen de stap naar de 
toekomst maken. Daarin kunnen festivals een 
belangrijke accelerator, katalysator en verbinder 
worden. Dan gaan leefbaarheid en levendigheid 
weer meer hand in hand. Maar daar is wel lef voor 
nodig. Of zoals Lidewij Edelkoort riep: “We need 
some wildness”. Buiten de gebaande paden gaan en 
nieuwe wegen bewandelen door aandachtig open 
te staan voor ieders behoefte. 

Ik pleit voor ‘n meer duurzame gedachte. Eentje 
waarbij zaken die gebouwd, gemaakt en bedacht 
worden tijdens ’n event ontstaan op basis van 
behoeftes van de regio in plaats van de behoefte 
van het merk van een festival, stad of zelfs 
provincie. Het concept blijft overeind, maar het 
fundament verandert.

Beste Brabant, beste Brabantse festivals, beste 
Brabanders, beste wereld: mijn oproep is dan 
ook om nader tot elkaar te komen. Middels 
evenementen, middels festivals. Gebruik de impact 
om de regio juist te verbeteren en elkaar beter 
te begrijpen. En te voorzien in elkaars behoefte. 
Ja, dat vraagt om dialoog en maatschappelijke 
betrokkenheid. Maar tijden zijn nu eenmaal 
veranderd en daar kunnen we wat mee. Daar 
móeten we wat mee. Samen. Brabant, DO IT 
TOGETHER.
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FESTIVALPASPOORT      MARTIJN MULDER

“Wereldwijd kent Nederland de grootste 
festivaldichtheid, zo blijkt uit onderzoek. Zeker 
sinds 2005 groeit het aantal muziek- en – vooral – 
foodfestivals enorm snel. Duidelijke trend daarbij 
is de opkomst van meer kleinschalige festivals, in 
stedelijke gebieden. Verder is Eindhoven relatief 
gezien de meest ‘gefestivaliseerde’ stad van 
Nederland, met de meeste festivals per 100.000 
inwoners – maar als provincie scoort Brabant vrij 
gemiddeld.” 

De toenemende festivalisering in zowel Brabant 
als daarbuiten is niet verwonderlijk, vindt Martijn. 
“In de eenentwintigste eeuw is tijd het ultieme 
schaarse middel geworden. De generatie Z is, veel 
minder dan vorige generaties, geïnteresseerd in 
materieel bezit. Eerder zijn de jongeren van nu op 
zoek naar ervaringen: ze leven in het moment en 
willen ‘everything now’. In die zin bieden festivals 
de ultieme ontsnapping. Bovendien is een festival 
de live variant van Spotify: je kunt uitvinden wat 
je leuk vindt en rustig doorzappen als iets je niet 
bevalt. Dat principe past perfect bij de huidige 
online cultuur.” Ook de sterke verstedelijking en 
ontkerkelijking dragen bij aan de festivalisering, 
denkt Martijn. 

“We zoeken naar nieuwe gemeenschappen. Daar 
komt bij dat festivals extreem gedemocratiseerd 
zijn. Met je moeder naar Extrema? Dat is helemaal 
niet meer zo gek; de vijftigers van nu vormen de 
eerste generatie die volledig is opgegroeid met 
popmuziek en festivals.”

Net als in andere provincies roept het toenemende 
aantal festivals ook in Brabant spanningen op: 
tussen stadsverdichting en festivalisering, tussen 
lusten voor bezoekers en lasten voor omwonenden, 
tussen rust en reuring. De groei van het aantal 
festivals gaat dan ook afvlakken, verwacht 
Martijn. “De grenzen aan wat kan en mag 
komen langzaam in zicht. Om tot een duurzame 
festivaltoekomst te komen zullen organisatoren, 
omwonenden, gemeentes en milieuorganisaties, 
meer dan nu het geval is, samen moeten 
optrekken.” Nog een laatste advies aan 
festivalorganisatoren: zoek actief de verbinding 
met de lokale omgeving. “Onder de noemer North 
Sea Round Town heeft North Sea Jazz al jaren 
een grotendeels gratis spin-off in de héle stad. 
Een perfect voorbeeld van hoe je als festival de 
verbinding kunt zoeken met de gemeenschap.”

“Festivals bieden de ultieme 
ontsnapping”

“Wereldwijd kent Nederland de grootste 
festivaldichtheid”

Naam: Martijn Mulder
Leeftijd: 41
Woonplaats: Breda

Wat was het eerste festival dat je 
ooit bezocht? 
“Lowlands.”

Wat is je favoriete festival?
“Lowlands, omdat dat het meeste 
als thuis voelt. En voorheen 

ook Festival Mundial, omdat 
ik dat een ideale combinatie 
vond van schaalgrootte, locatie 
(Spoorzone), aanbod en publiek 
én omdat je je kinderen mee kon 
nemen.”

Wat ‘maakt’ nou een typisch 
Brabants festival? 
“Brabantse cultuur is voor mij 
gemeenschapsgericht, gastvrij, 

levensgenieters, gericht op 
tradities.”

Welk kernwoord zou je willen 
toevoegen aan de lijst voor een 
Brabants festivalbeleid? 
“Gastvrij vieren.”Het aantal festivals in Nederland neemt al jaren toe: van 30 festivals in 1981, 

naar zo’n 900 anno nu. Maar wat weten we nou écht van festivals? Best veel, 
zo blijkt uit de presentatie van Martijn Mulder, hoofddocent bij de opleiding 
Leisure Management van de Willem de Kooning Academie. 

Everything now
HET FESTIVAL ONDER DE LOEP



10   TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #1 TERUGBLIK CULTUURCAFÉ #1   11

FESTIVALPASPOORT      RYAN PALMEN

Best Kept Secret, Decibel Outdoor, WOO HAH!: voor een relatief kleine 
gemeente kent Hilvarenbeek een behoorlijk hoge festivaldichtheid. Het 
uitgestrekte terrein nabij safaripark de Beekse Bergen is een belangrijke 
troef, erkent burgemeester Ryan Palmen. 

Hilvarenbeek, 
festivalgemeente bij 
uitstek

BURGEMEESTER AAN HET WOORD

“Festivals zitten in het DNA van Hilvarenbeek; 
van oudsher wortelen we hier in een traditie van 
samen vieren, van gemeenschapszin. We prijzen 
ons dan ook gelukkig met zo’n mooie locatie met 
goede faciliteiten binnen de gemeentegrenzen.”

Tegelijkertijd erkent Ryan dat grote (muziek)
festivals als die in Hilvarenbeek ook hun keerzijde 
kunnen hebben. “Er is wel een verschil tussen 
last en overlast. Als lokale overheid stellen wij 
onder meer geluidsnormen vast, en gedurende een 
festival doen we 24 uur per dag aan handhaving. 
Wat overigens niet wil zeggen dat mensen 
geen last kunnen hebben. Met het oog op de 
draagkracht van de omgeving kiezen we er daarom 
bewust voor om jaarlijks maximaal vier festivals 
toe te staan, verspreid over het festivalseizoen. 
Ook hebben we onderzocht welk effect de festivals 
hebben op de omringende natuur en de dieren in 
het naastgelegen safaripark. Gelukkig blijken die 
goed bestand te zijn tegen het geluid.”

Elke vergunning is weer maatwerk, benadrukt 
Ryan. “Waar een festival als Decibel wordt 
bevolkt door dj’s met een vrij beperkt arsenaal 
aan apparatuur, heb je bij Best Kept Secret te 
maken met tientallen bands met vrachtwagens 
vol spullen. In die zin is elk festival in logistiek 
en productioneel opzicht helemaal anders, en 

kan bij het verlenen van een vergunning dan ook 
geen sprake zijn van eenheidsworst. Wel vragen 
we vergunningen op bij collega-gemeentes als 
Landgraaf en Haarlemmermeer. Hoe gaan zíj om 
met de grote festivals binnen hun grenzen?”

Festivals moeten meer oog hebben voor de 
omgeving, zo hoorden we eerder deze avond al 
een paar keer geopperd worden. Een oproep 
waar ook Ryan zich in kan vinden? “Absoluut. 
Hoe zouden we bijvoorbeeld de kracht van de 
vele festivals in Hilvarenbeek kunnen benutten 
om lokale bandjes en dj’s in het jongerencentrum 
een stap verder te helpen? Het is interessant om 
daarover na te denken. Tegelijkertijd moeten we 
ervoor waken dat verbinding met de omgeving een 
aflaat wordt: festivals die ‘iets doen voor de buurt’, 
maar waarbij tegelijkertijd de échte betrokkenheid 
ontbreekt.”“Festivals zitten in het DNA van 

Hilvarenbeek”

“Er is een verschil tussen last en 
overlast”

Naam: Ryan Palmen
Leeftijd: 40
Woonplaats: Hilvarenbeek

Wat was het eerste festival dat je 
ooit bezocht? 
“Ik denk Pinkpop, dat kan ook niet 
anders als Zuid-Limburger...”

Wat is je favoriete festival?
“Mijn favoriete festivals vinden 
natuurlijk in Hilvarenbeek plaats. 

Oprecht: WOO HAH! is niet mijn 
muziek, maar in zijn genre wel 
een waanzinnig goed festival. Dat 
geldt ook voor Decibel Outdoor, 
al jaren écht toonaangevend in de 
hardcore scene. En ook op Best 
Kept Secret staan wereldacts en 
wereldacts to be, gewoon op een 
Beeks podium. Qua muziek, sfeer 
en food spreekt Best Kept Secret 
me het meest aan.”

Wat ‘maakt’ nou een typisch 
Brabants festival? 
“De uitnodigende sfeer en de 
verbondenheid met de omgeving.”

Welk kernwoord zou je willen 
toevoegen aan de lijst voor een 
Brabants festivalbeleid? 
“Uitnodigend!”

 JOKS JANSSEN @JoksJanssen  
Ryan Palmen nuanceert de (over)last van ‘zijn’ festivals: 
afhankelijk van goed evenwicht tussen rust en reuring. 
Daar kun je lokaal prima afspraken over maken 
#festivalisering @BrabantKennis
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Wat is nu eigenlijk typisch Brabants aan festivals? En ís er überhaupt zoiets als 
het typische Brabantse festival? Een eenduidig antwoord op die vragen lijkt, 
ook na een kleine twee uur aan levendige discussie op zowel het podium als in 
de zaal, niet voorhanden. Om toch de eerste voorzichtige contouren van een 
(toekomstig) Brabants festivalbeleid te kunnen schetsen, maakt dagvoorzitter 
Ruben Maes een korte afsluitende ronde door de zaal: aan welk criterium zou 
‘typisch Brabants’ festivalbeleid moeten voldoen? 

Die vraag levert een fraaie lijst aan steekwoorden op! Al met al een goede 
aanzet voor een nadere verkenning naar dé Brabantse festivalcultuur.

‘Bourgondisme’, eigenwijs, onderscheidend, vernieuwend, voor elkaar, 
geen copy-paste, geworteld in Brabant, spelen met het DNA van stad 
of regio, het festival als coöperatie, versterking van de gemeenschap, 
ruimhartig, gastvrij, de wil om samen te werken... 

KERNWOORDEN VOOR EEN 
BRABANTS FESTIVALBELEID:

Typisch Brabant?
Contouren van een (toekomstig) Brabants festivalbeleid

 DWAYNE HEUVELMANS @DHeuvelmans1

Samen met @SanneHeijndijk aanwezig 
op cultuurcafe @BrabantKennis over de 
festivalisering van Brabant. Waar staan we nu  
en waar liggen ideeën en uitdagingen richting  
de toekomst.

 BO BROERS @Bo_Broers

Toffe bijeenkomst net van @Brabantkennis over 
festivalisering. Heb nog niet helemaal antwoord 
op de vraag wat festivals nou typisch Brabants 
maakt? Zijn dat niet gewoon de mensen die 
samen beleven? En zijn ‘onze’ manieren van 
beleven dan ook echt anders dan elders in NL?

 BERNY VAN DEN DONK  @bernyvandendonk

Was mooie eerste stap, veel nieuwe informatie! 
Ik ben nog steeds wel nieuwsgierig naar het waaróm van 
de groei, van die verhevigde drang naar samen beleven. 
Kunnen we dat (laten) rijmen met die veronderstelde 
kernwaarden? En zo nieuwe markten aanboren (of 
bestaande verstillen)?

Nieuwsgierig? 

“Brabantse festivals zijn booming. 
Maar het succes heeft een 
keerzijde. Hoeveel festivals kan 
Brabant aan?”  
– Het Brabants Dagblad peilde, in aanloop 
naar ons CultuurCafé, de stemming in 
Brabant.

LEES MEER

“Het wordt tijd om na te denken 
over de maatschappelijke rol die 
festivals kunnen hebben.”  
 
– Siem Nozza is naar aanleiding van het 
CultuurCafé, geïnterviewd op FunX radio. 

TERUGLUISTEREN? (vanaf 2:20)

Leesgierig? 
Twee interessante bronnen als je 
meer wil weten over (de cijfers achter) 
‘festivalland’ Nederland: 

1
 2

DE FESTIVAL ATLAS VAN DE 
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

DE FESTIVAL MONITOR VAN 
KENNISBUREAU RESPONS

https://www.bd.nl/brabant/nu-al-132-festivals-in-brabant-hoeveel-kunnen-daar-nog-bij~a2971b47/
https://www.funx.nl/radio/gemist/630092-2018-11-20-jouw-stad
http://www.festivalatlas.nl
https://respons.nl/
http://www.festivalatlas.nl
http://www.festivalatlas.nl
https://respons.nl/
https://respons.nl/


Ga je mee op verkenning naar de culturele 
eigen(wijs)heid van Brabant? BrabantKennis 
onderzoekt met deze trendverkenning wat 
Brabantse kunst en cultuur is voor cultuurmakers en 
cultuurexperts, maar bovenal wat de betekenis van 
kunst en cultuur is voor de Brabander. We brengen 
de Brabantse cultuur letterlijk in beeld en proberen 
zo de culturele code van Brabant te kraken.

Bij deze verkenning gaan we op onze eigen wijze te 
werk, zoals we dat altijd doen bij BrabantKennis. Wat 

we onderweg ontdekken, delen we zo veel mogelijk 
via deze website, sociale media en in bijeenkomsten 
waar iedereen welkom is. De komende maanden 
vult deze website zich dus steeds verder. Met 
nieuwe verhalen, nieuwe cijfers, nieuwe dagboeken, 
nieuwe dilemma’s. Daarbij laten we de verbeelding – 
letterlijk en figuurlijk – zijn werk doen. 

www.cultureeleigenwijs.nl

CULTURELE  
EIGEN(WIJS)HEID
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VERKEN MET ONS MEE!
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Colofon
BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van Brabant: 
onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in vorm. We prikkelen 
tot nadenken en houden Brabant scherp. Wij observeren, 
confronteren en inspireren, en dat doen we door trends te spotten, 
toekomstbeelden te schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.

Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis
en vind ons op Facebook en LinkedIn.

vandaag
heeft je uitgenodigd 
voor een evenement
2704 mensen zijn geïnteresseerd
23 vrienden gaan 

morgen
heeft een festival toegevoegd
970 mensen gaan
1291 mensen zijn geïnteresseerd 

mensen die je misschien kent
misschien ook niet 

overmorgen
heeft je uitgenodigd voor vandaag 

het is hier
het is nu
mis het niet
iedereen gaat

– LIDY LATHOUWERS EN MEREL      
 MORRE, BRIEF VAN DE KONING
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