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Festivals verbreden het maatschappelijk draagvlak voor kunst. 
Met een combinatie van vermaak en verrassende vormen van 
kunst trekken ze een groot en gevarieerd publiek. 
 Een festival zet kunst al snel midden in de samenleving,  
met poëzie in een park, muziek op de grachten of theater in  
een leegstaand flatgebouw. Festivals zijn bovendien goed voor  
citymarketing. Een succesvol festival vult hotels en restaurants  
en zorgt voor een levendig stadsklimaat. Ook de regio buiten  
de Randstad vaart er wel bij en staat met Oerol, Lowlands of 
Noorderzon stevig op de kaart.
 Anno 2010 herbergt Nederland rond de 840 festivals. In de 
afgelopen dertig jaar is het aantal vervijfvoudigd en het circuit 
lijkt zich alleen maar uit te breiden. De in omvang en aantal 
groeiende literatuurfestivals laten een grote bevlogenheid zien 
van de organisatoren, schrijft Jack van der Leden. Filmfestivals 
kunnen naast het offline festival ook online als portal fungeren, 
vindt Marijke de Valck. ‘De web 2.0-technologieën en social media 
bieden allerhande nieuwe mogelijkheden voor het uitwisselen 
van kennis en het verankeren van de cinefiele passie in 
communities.’ De Valck won in 2009 de Boekman Dissertatieprijs 
voor kunst- en cultuurbeleid, een initiatief van de Boekman-
stichting en NWO Geesteswetenschappen, en leverde daarmee  
het thema voor dit nummer. 
 Ook Vlaanderen kent een opvallend hoge festivaldichtheid, 
vertelt Geert Van der Speeten, bij uitstek in de zomermaanden. 
‘Het lijkt wel of de regio dan één grote festivalweide wordt.’  
In de rest van Europa is het niet anders, en schieten vooral 
multidisciplinaire festivals als paddenstoelen uit de grond. 
Monica Sassatelli wijst op empirisch onderzoek naar de 
commercialisering in het Europese festivalgebeuren, ofwel 
McFestivalisatie. Sommige festivals met een succesvolle 
standaard formule belemmeren de ontwikkeling van traditionele 
lokale festivals, die daardoor minder aandacht krijgen. 
 Niet iedereen is dus even enthousiast over de ontwikkelingen, 
getuige ook een term als festivalitis, die naar een ziekte lijkt te 
verwijzen. Toegankelijke festivals roepen de kritische vraag op 
of het om braderieën of broedplaatsen voor talent gaat. Terwijl 
een meer elitair festival als het Holland Festival al vanaf de start 
in 1947 lof maar ook felle kritiek oogst vanwege de grens-
verleggende programmering, schrijft Willem Bruls. Maar het is 
juist de combinatie van twee functies – zowel een breed publiek 
trekken als artistiek experiment stimuleren – die het festival-
bestel tot een succes maakt.
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 De overheid gaat niet volledig mee in de 
festivaltrend. In Vlaanderen ging in 2008 
grofweg 8,5 procent van het totale budget voor 
de kunsten naar festivals. In Nederland 
ontvangt een op de acht festivals overheids-
subsidie. Structurele rijkssubsidie, ongeveer 
tien miljoen euro, gaat in de eerste plaats naar 
internationale festivals. Ook het Fonds 
Podiumkunsten subsidieert een substantieel 
bedrag: van 2,1 miljoen euro in 2006 steeg dat 
naar 3,4 miljoen euro in 2009, aangevuld met  
1 miljoen voor risicovol programmeren. De 
vijftig grootste steden dragen zo’n 36 miljoen 
euro bij aan het festivalgebeuren, en ook de 
provincies doen voorzichtig een greep in hun 
portemonnee.
 Voor het merendeel van de Nederlandse 
festivals zijn de private geldstromen uit kaart-
verkoop en sponsoring echter de belangrijkste 
bron van inkomsten, concluderen Arjo Klamer 
en promovendi. ‘De totale sponsorsom per 
festival ligt tussen de 5.000 en 400.000 euro per 
jaar en is afhankelijk van het bezoekersaantal, 
de bekendheid van het festival, maar ook van de 
originaliteit van de geboden sponsorvormen.’ 
De onderzoekers nuanceren het idee dat de 
economische crisis festivals de das om kan doen 
door zich terugtrekkende sponsors. Het Amster-
dams Grachtenfestival bijvoorbeeld, dat in 
december 2009 aankondigde door geldgebrek te 
stoppen, heeft inmiddels al nieuwe financiers 
gevonden. SponsorTribune schat dat het totale 
sponsorbudget in Nederland in 2010 rond de 875 
miljoen euro zal liggen, wat niet enorm afwijkt 
van de 880 miljoen euro in 2008, en de 930 miljoen 
euro in 2009.
 Een opmerkelijk probleem is voorts de 
vergrijzing van het festivalpubliek. Berend 
Schans, directeur van de VNPF, schrijft dat hij 
bij Eurosonic Noorderslag dit jaar schrok van 
de hoge gemiddelde leeftijd van de bezoekers: 
‘Je zou jongeren verwachten, maar je ziet steeds 
meer tweeverdieners, die een oppas voor hun 

kinderen hebben geregeld.’ Henk Schoute,  
lid van de festivalsectie van de VSCD, vertelt 
dat ze bij de zomertheaterfestivals een extra 
marketing inspanning gaan leveren om ook 
jongeren te bereiken. ‘En dan heb ik het niet 
eens over de groep van 10 tot 18, maar over de 
groep tot 35 jaar.’
 In de epiloog van dit nummer vergelijkt  
Cas Smithuijsen het festivalbestel met de vorm 
van een ui. In het topje ziet hij de internationale 
festivals samengebracht in het subsidieloket 
van het rijk. ‘Ze willen zich internationaal 
ontplooien, een opwaartse beweging maken, 
maar aan de bovenkant zitten ze tegen het 
nationale subsidieplafond.’ Hij ziet ook een 
financiële taak weggelegd voor de EU.
 Een festival is als een strovuur dat kort 
brandt, maar hoog moet opflakkeren. Daar is 
echter wel voldoende zuurstof voor nodig.
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