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In de afgelopen jaren is zowel in Europa als daar-
buiten het aantal festivals explosief toegenomen. 
Vrijwel elke grote stad, ieder artistiek genre of 
subgenre heeft tegenwoordig een eigen kunst-
festival. Festivals gewijd aan meer dan één  
discipline of kunstvorm, zijn in de meerderheid,  
in vergelijking met festivals die zich richten op 
een enkel genre. (Lloyd 2008; Allen 2000; Rolfe 
1992) Hoewel deze festivals bij gebrek aan een 
definitie multidisciplinair genoemd worden, 
zijn zij vooral specifiek door een combinatie  
van verschillende vormen van kunst en soorten 
evenementen. Dat uit zich doorgaans in een al 
even veelzijdige mix van locaties, publieks-
groepen en doelstellingen (van ‘zuiver’ artistieke 
tot sociale activiteiten) die er ook toe bijdraagt 
dat dit soort hedendaagse kunstfestivals op een 
continuüm worden geplaatst met de vroegere 
community-based festivals. 
 De meeste festivals, zelfs als ze aan één 
kunstvorm zijn gewijd, programmeren in de 

praktijk vaak voorstellingen of uitvoeringen 
uit meerdere disciplines (zo hebben literatuur-
festivals vaak een filmonderdeel, muziek-
festivals een beeldendekunst tentoonstelling,  
et cetera). Ook op de gemengde kunstfestivals is 
er niet een enkel genre dat domineert of deze 
festivals definieert. Om die reden omschrijven 
veel van de festivals zich met verwijzing naar de 
locatie waar zij plaatsvinden. De stedelijke 
dimensie wordt daardoor een bepalend kenmerk 
van de meeste mixed arts festivals, vooral bij de 
meer gevestigde, internationale festivals. Dit 
artikel richt zich op stedelijke of stadsfestivals 
die als zodanig gedefinieerd worden, en geeft de 
voornaamste discussies weer die worden gevoerd 
in theoretische en empirische studies over mixed 
arts urban festivals1. 
 Zoals ook geldt voor festivals in het algemeen, 
is er maar weinig sociologisch onderzoek gedaan 
naar mixed arts urban festivals. Enerzijds komt 
dit doordat deze festivals in de categorie ‘overige’ 
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vallen, wat betekent dat zij 
niet behandeld worden in het 
geheel van literatuur over  
specifieke sectoren (zoals 
muziekstudies, filmstudies, 
kunstgeschiedenis) of genre  -
ontwikkeling. Anderzijds 
heeft, doordat een aantal van 
de voornaamste festivals in 
deze categorie valt, het  
empi risch onderzoek zich vaak 
op dit type geconcentreerd, 
hetzij door zich te richten op 
indivi duele festivals2, hetzij 
door een aantal verschillende 
te verge lijken. Er is ook een 
toe  nemende hoeveelheid ‘grijze 
literatuur’ (rapporten in 
opdracht van nationale of 
internationale festival-
verenigingen, van nationale 
instanties belast met cultuur-
beleid of van individuele  
festivals); de kwaliteit en 
beschikbaarheid daarvan  
verschillen nogal en zijn mede 
afhankelijk van het desbetref-
fende land; deze literatuur is 
gewoonlijk gewijd aan festivals 
in het algemeen, maar doordat 
zij in de internationale context 
zo prominent zijn, ligt het 
zwaartepunt bij mixed arts 
urban festivals.3

Twee benaderingen
Wetenschappelijk onderzoek 
naar mixed arts urban festivals 
is voornamelijk gebaseerd op 
twee verschil lende literatuur-
benaderingen of een combinatie 
van beide. (Quinn 2005a) 
 

Bij de eerste benadering ziet een aantal weten-
schappers deze festivals als erfgenamen van 
meer ‘traditionele’ community festivals. Zij 
kijken daarom naar de mogelijke relevantie  
van de omvangrijke antropologische literatuur 
over traditionele community festivals voor de 
bestudering van hedendaagse, Europese of meer 
algemeen ‘westerse’ mixed arts festivals, waar bij 
ze teruggrijpen op sociaal-antropo lo gische 
klassieken zoals Durkheim (1912) en Turner 
(1982). In zijn inmiddels klassieke definitie heeft 
Falassi opgemerkt dat – naast het belangrijkste 
onderscheid tussen sacraal en profaan – een 
vaak gemaakt typologisch onder  scheid de 
setting van het festival betreft: platte lands-
festivals versus stedelijke festivals. Van de 
plattelandsfestivals wordt beweerd dat ze ouder 
zijn, agrarisch, en zich baseren op vruchtbaar-
heidsrites en mythes, terwijl de recentere 
stedelijke festivals gewijd zijn aan welvaart en 
gebaseerd zijn op historische feiten en gebeurte-
nissen. (Falassi 1987, 3) Dit onderscheid lijkt 
meer legitimiteit te verschaffen aan de studie 
van plattelands festivals: die zouden immers 
ouder zijn en geworteld in de identiteit van een 
samenleving; Falassi’s eigen beschrijving is 
voornamelijk gericht op dergelijke ‘traditionele’ 
festivals, die inderdaad het object zijn van de 
meeste antropologische onderzoeken.4 
 Vaak wordt bij het bestuderen van heden-
daagse kunstfestivals slechts terloops 
gerefereerd aan deze literatuur, voordat de 
onderzoekers overgaan tot een tweede, nu 
dominante benadering. Deze houdt zich bezig 
met de zogeheten culture-led stedelijke 
vernieuwing, en is gericht op het definiëren en 
vaststellen van de invloed van deze festivals. We 
hebben hier te maken met een zeer rijke en zich 
ontwikkelende literatuur, vooral wanneer we 
een breder spectrum van wetenschappelijke 
disciplines in aanmerking nemen: vrijetijds-
wetenschappen en toeristische studies, sociale 
geografie en planologie, en culturele economie. 
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Dit onderzoeksveld levert het grootste deel van 
de bestaande literatuur over mixed arts festivals 
op en bevestigt het centrale belang van de 
stedelijke context. Het toenemend aantal 
festivals in steden in geheel Europa, en het 
toenemend belang van allerlei grote evenemen-
ten (en zelfs mega-evenementen, zoals de World 
Expo en de Olympische Spelen, zie Roche 1994, 
2000; Gold 2004) binnen stedelijke strategieën, 
maakt dat we bijzondere aandacht moeten 
besteden aan de recente literatuur vanuit de 
urban studies over dit onderwerp. 

Festivals en stedelijkheid
Carnival for elites? van Waterman (1998) biedt 
nog steeds het beste inleidende overzicht van 
festivals en hun cultuurpolitiek, en het 
recentere Arts festivals and the city van Quinn 
(2005a) vormt een welkome aanvulling. Deze 
aanvulling is hier vooral relevant omdat zij het 
onderzoeksterrein verkleint: Quinn concentreert 
zich op de verhouding van festivals tot hun 
stedelijke omgeving en biedt zowel een 
literatuur overzicht als een aantal inzichten 
vanuit haar vroegere empirisch onderzoek naar 
specifieke stedelijke festivals. (Quinn 2003, 2004, 
2005b) Zij betoogt dat multidimensionaal 
onderzoek naar festivals nodig is om te bepalen 
of deze het potentieel om publieksgroepen te 
entertainen, diversiteit te vieren en de kwaliteit 
van leven te verbeteren daadwerkelijk verwezen -
lijken. (Quinn 2005a, 927) 
 Quinn opent haar artikel met de uitspraak 
dat het aantal stedelijke kunstfestivals de 
afgelopen vijftien jaar opmerkelijk is toe-
genomen. Zij constateert dat festivals al sinds 
lang een band hebben met steden. Voorlopers 
van de hedendaagse stedelijke kunstfestivals 
waren bijvoorbeeld de dionysische festivals in 
het klassieke Athene, of – recenter – de 
Bayreuther Festspiele (sinds 1876) en de 
Salzburger Festspiele (vanaf 1920). Het huidige 
succes van stedelijke festivals, en vooral de 

grote toename eind jaren zeventig en in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, hangt samen met  
de overgang van het industriële naar het post-
industriële tijdperk, en de zoektocht van 
festivals naar manieren om zich te vernieuwen 
of ‘regenereren’. In hoeverre festivals werkelijk 
hun vernieuwings doelstellingen kunnen 
realiseren, blijft een open vraag: volgens 
sommige onderzoekers kan het gebruik van 
festivals voor citymarketing een averechts 
effect hebben, omdat ze dan het risico lopen op 
standaardisatie, een vorm van ‘seriële 
reproductie’. (Richards 2004; Evans 2001) 
 Andere onderzoekers denken dat dit negatieve 
effect niet onvermijdelijk is; het treedt pas  
op als het stedelijk management niet begrijpt 
hoe het plaatselijke eigenaardigheden kan 
cultiveren om daarmee globaliserende 
invloeden van cultuurproductie in stedelijke 
arena’s te pareren. Hoewel veel onderzoeken 
aandacht besteden aan de rol die festivals 
kunnen spelen bij de vernieuwing van vervallen 
stadswijken, het bevorderen van de expressie 
van de culturele identiteit en het terugwinnen 
van openbare tijd en ruimte voor gemeen-
schappelijke festiviteiten, is hard bewijs 
daarvoor schaars. (Quinn 2005a)
 Veel onderzoek bewijst niet zozeer de 
positieve rol die festivals spelen, maar bestaat 
in feite uit commentaren rond een reeks veel-
gebruikte tegenstellingen. Zo stelt het de 
globalisering tegenover het creëren van ruimtes 
voor creativiteit; gerichtheid op toerisme tegen-
over authenticiteit.5 

Nostalgisch verlangen
Een voorbeeld van zo’n commentaar is het 
artikel van Jamieson (2004) over Edinburgh  
als festivalstad. Jamieson bouwt voort op de 
consensus onder kritische sociale weten-
schappers dat festivals vaak te kritiekloos 
worden gezien als bron van vernieuwing en 
‘vrijheid van expressie’. Deze kritiek 
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concentreert zich erop dat 
hedendaagse kunstfestivals 
niet vernieuwend zijn, maar 
uitsluitend voorzien in een 
toeristische ‘ontmoeting met 
het onverwachte’, een pseudo-
transgressie. Sociale 
verschillen binnen de stad 
worden verbloemd – en daarmee 
de facto uitgesloten. Deze 
critici wijzen ook op de 
romantische nostalgie naar 
een vriendelijker manier van 
leven in de stad, zowel bij 
publiek als organisatoren. 
Echter: de kritiek zelf lijkt 
evenzeer in de greep van een 
nostalgisch verlangen naar 
‘traditionele’ en ‘authentieke’ 
festivals’. 
 Deze veelvoorkomende 
kritiek wordt goed weer gegeven 
door Finkel (2004). Ook afgaande 
op empirisch onderzoek 
concludeert zij dat een nieuw 
‘type combined arts festival in 
opkomst is dat meer 
gestandaardiseerd en 
vercommercialiseerd is. Dit 
type festival is deels het 
resultaat van pogingen van 
ondernemende gemeente-
besturen om te profiteren van 
cultuur en het publiek er meer 
bij te betrekken, en deels het 
gevolg van het feit dat combined 
arts festivals zich moeten 
aanpassen aan de eisen van de 
consument of de regels van de 
fondsen om zich te kunnen 
verzekeren van kapitaal. Dit 
nieuw type festival zou schade-
lijk kunnen zijn voor de 

traditionele lokale festivals naarmate meer 
mededingers wedijveren om steeds minder geld. 
Dat zou dan weer kunnen leiden tot verlies van 
de locatiegebonden individualiteit en uniformi-
teit – Finkel noemt dit proces ‘McFestivalisation’. 
 Finkel ondervroeg organisatoren van Britse 
festivals en beleidsmakers. Op basis van dit 
onderzoek concludeert zij dat wellicht de 
belangrijkste reden voor de bloei van kunst-
festivals is, dat zij goed zijn voor het imago van 
steden. Maar daardoor lijken de festivals ook 
gevangen te zitten in een vicieuze cirkel van 
imitatie – en daarmee dreigen zij te mislukken, 
omdat zij niet meer voldoen aan wat Finkel 
beschouwt als de rol van de kunst: gelijk vormig-
heid te weerstaan. 
 Terwijl festivals hun groei dus te danken 
hebben aan een selffulfilling prophecy, is het niet 
verwonderlijk dat sociologen zich geroepen 
voelen om deze betovering te verbreken. Dit 
leidt echter tot een tamelijk verdeelde, of 
versimpelde discussie die draait om de vragen 
of festivals effect hebben op vernieuwing, of zij 
een plaats zijn voor een opener cultuurpolitiek, 
en of – als ze zich associëren met toerisme en 
globalisering – dat noodzakelijkerwijs een 
verlies betekent van authenticiteit, specificiteit 
en identiteit. 
 Dit zwart-witbeeld – dat versterkt wordt door-
dat onderzoekers vrijwel uitsluitend vertrouwen 
op kwantitatieve, economische indicatoren – 
laat gewoonlijk maar weinig ruimte voor een 
genuanceerde analyse.

Culturele hoofdsteden
Andere auteurs hebben gewezen op de mogelijk-
heden van toe-eigening die zelfs vercommerciali-
seerde, bedachte (traditionele) festivals kunnen 
bieden voor verschillende publieksgroepen.  
(De Bres 2001; Crespi-Valbona 2007) Maar de 
tegen stelling tussen enerzijds traditioneel, 
plaatse lijk en gevuld met identiteit, en ander-
zijds verandering, globalisering en niet met 
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cultuur verbonden instrumentaliteit, wordt 
nooit echt betwist. 
 De beperkte hoeveelheid onderzoek naar de 
Europese Culturele Hoofdstad, een festival dat 
in 1985 door de toenmalige Europese Gemeen-
schap als European City of Culture in het leven is 
geroepen, vormt hiervan een bijzonder duide-
lijke en onthullende illustratie. De Culturele 
Hoofdstad is nu een duidelijk ‘merk’ op de 
culturele kalender van Europa en wordt vaak 
als voorbeeld gegeven van een door cultuur 
gedomineerde aanpak van stedelijke vernieu-
wing. Terwijl Culturele Hoofdsteden in de 
beginjaren werden genegeerd, mogen zij zich 
sinds Glasgow 1990 in toenemende belang-
stelling verheugen. Deze stad nam als eerste 
een aanpak van stedelijke vernieuwing op in 
het programma, en liet impactstudies uit-
voeren. (Myerscough 1991) 
 De onderzoekers zochten voornamelijk naar 
een bewijs voor de economische impact van de 
latere Culturele Hoofdsteden. Andersoortige 
effecten, zoals de gevolgen op de lange termijn, 
werden genegeerd. Deze blijven tot de dag van 
vandaag een punt van discussie. Een uit-
zondering vormt een onderzoek naar Glasgow 
1990, dat meer dan tien jaar later is uitgevoerd 
en dat de culturele impact tracht te bepalen 
door middel van ‘zachte indicatoren’, onder 
andere afkomstig uit een media-analyse en uit 
gesprekken met vertegenwoordigers uit de 
lokale culturele sector. Het onderzoek 
concludeert dat de belangrijkste en langst 
durende nalatenschap van het festival inder-
daad het effect op de plaatselijke identiteit en 
het imago van de stad is. (Garcia 2005)
 Wat deze studie deelt met de overige literatuur 
over dit onderwerp, is dat zij voorbijgaat aan de 
Europese dimensie van het programma en 
alleen kijkt naar gegevens die onder een lokale, 
statische definitie vallen. Afgezien van enkele 
terloopse opmerkingen is de rol van de Culturele 
Hoofdstad binnen het proces van europeani-

sering niet onderzocht. (Zie ook Keohane 1999; 
Sassatelli 2002, 2008) 

Multidimensionale benadering
De grens tussen ‘imagoverbetering’ enerzijds  
en diepere vraagstukken van identiteit, locatie-
gebondenheid en representativiteit anderzijds 
is echter niet zo duidelijk. En zoals wij hebben 
gezien binnen de aanpak van de culturele 
planologie (Quinn 2005a), is door sommige 
onder zoekers opgeroepen tot een meer multi-
dimensionale, genuanceerde benadering, waar-
bij in toenemende mate een parallel getrokken 
wordt met bredere sociaal-theoretische vraag-
stukken.
 Een van hen is Schuster, die zich baseert op 
Bonnemaisons beschrijving van de manier 
waarop Rome in de jaren zeventig met succes 
festivals gebruikte om het klimaat van angst – 
geschapen door de terroristische aanslagen van 
de Rode Brigades – te veranderen. (Bonne-
maison 1990) Schuster eindigt zijn artikel over 
Two Urban Festivals met de stelling: ‘Om succes-
vol te zijn, moeten festivals deel uitmaken van 
het gedeelde leven van een samenleving, en 
burgers moeten actief betrokken worden bij het 
opzetten, uitvoeren en onderhouden van het 
festival. Als festival bezoekers vooral waar-
nemers of consumenten zijn, wordt een gouden 
kans gemist. Wie de civil society in onze steden 
opnieuw wil ontwikkelen of zelfs wil vestigen, 
moet aandacht besteden aan de opkomst van 
het nieuwe stedelijke festival.’ (Schuster 1995) 
Schuster verwijst slechts terloops naar de civil 
society, maar de link is gelegd.
 De participerende rol van bezoekers wordt al 
lang gezien als een van de kenmerkende eigen-
schappen van festivals, als element dat hen 
onderscheidt van andere culturele evenementen, 
zoals concerten en tentoon stellingen. Maar 
onderzoek hiernaar betreft vooral traditionele 
festivals, heden daagse festivals komen zelden 
aan bod. Een bruikbare, goed beargumenteerde 
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uitzondering is het artikel  
van Willems-Braun (1994) over 
fringe festivals. Dit bevat zowel 
een deugdelijke theoretische 
basis – waarbij de auteur zich 
voor zijn culturele analyse 
voornamelijk baseert op 
Bourdieu, en voor de publieke 
sfeer op Fraser – als ook een 
participerende observatie van 
twee fringe festivals in Canada. 
Willems-Braun streeft ernaar 
de veronderstelde rol van  
fringe festivals als locaties van 
een radicale cultuurpolitiek 
die een tegenbeweging vormt, 
ter discussie te stellen – zonder 
te vervallen in het tegen-
overgestelde en hun potentieel 
om ruimte te creëren voor 
debat en dispuut te ontkennen. 
Dat doet hij door te onder-
zoeken hoe fringe festivals 
stedelijke ruimten her-
inrichten tot festivalruimten, 
waardoor informele arena’s 
worden geconstrueerd waar-
binnen de interactie tussen 
bezoekers, kunstenaars en 
organisatoren wordt 
gestimuleerd. Wanneer je  
fringe festivals beschouwt 
binnen de sociale en ruimte-
lijke ordening van de stad 
waarvan zij afhankelijk zijn en 
waarop zij invloed uitoefenen, 
en niet als abstracte kunst-
objecten, dan kun je zien hoe 
deze festivals zich kenmerken 
door een zekere vorm van 
uitsluiting en insluiting. 
Publieksgroepen, publieke 
sferen of publieke discursieve 

arena’s zijn altijd selectief en buitensluitend – 
hoezeer de veelgebruikte retoriek van vooral 
fringe festivals ook anders wil doen geloven. 
 Willems-Braun laat statistisch onderbouwd 
zien hoe zelfs deze open ‘alternatieve’ festivals 
worden samengesteld voor en bezocht door  
een hoogopgeleid, blank publiek afkomstig uit 
de middenklasse en hogere klasse. Door de 
ambi valentie van culturele manifestaties te 
bena drukken, nuanceert Willems-Braun de 
opvatting dat fringe festivals een duidelijke 
cultuurpolitiek voeren. Tegelijkertijd wijst hij 
op de beperkingen van een uitsluitend kwanti-
tatieve analyse: ‘Het gevaar van iedere sociolo-
gische analyse van culturele evenementen is, 
dat het deze afdoet als óf hopeloos elitair, óf 
vreselijk kleinburgerlijk. Het is te simplistisch 
om op basis van puur statistische gegevens het 
publiek beschouwen als een helder afgebakende 
groep met een gemeenschappelijke identiteit. 
Want statis tische profielen kunnen niet  
laten zien dat identiteit een proces is, altijd  
in beweging – omstreden, tegenstrijdig en 
onstabiel.’ (Willems-Braun 1994, 98-99)

Conclusie
Bij de bestudering van mixed art urban festivals 
en hun cultuurpolitiek hebben we dus geen vast-
omlijnde tweedelingen nodig, maar analy tische 
concepten waarmee we de complexe aard van dit 
type festival kunnen verklaren, als organisatie 
én als belevenis. 
 Er ontwikkelt zich een beperkte, maar in 
omvang toenemende literatuur over mixed arts 
urban festivals, die zowel het kwantitatief en 
kwalitatief toenemende belang van deze 
festivals volgt als de toenemende relevantie 
binnen het huidige intellectuele klimaat. Deze 
literatuur is nog gefragmenteerd, zonder 
duidelijke theoretische grondslag, maar biedt 
ook een toenemende verzameling gegevens die 
ertoe bijdraagt dat vroeger aangenomen 
correlaties ter discussie gesteld worden (met 
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betrekking tot de impact van festivals, publieks-
kenmerken en -motivaties, de rol binnen de 
kunstwereld), en dat maakt dat het methodo-
logisch apparaat wordt bijgeschaafd. Zo wordt 
het culturele belang van festivals langzaamaan 
duidelijker.
 Wat de stedelijke dimensie van de festivals 
betreft: de sleutel tot het interpreteren van de 
specifieke kenmerken van stadsfestivals is aan-
dacht voor het festival als culturele organisatie 
– niet alleen verbonden met een specifieke 
kunststroming, maar ook met maatschappelijke 
organisaties – van de plaats waar zij gehouden 
worden. Samenvattend zouden wij met Willems-
Braun (1994) kunnen zeggen dat dit betekent dat 
men zich moet concentreren op de ‘topografie’ 
van de festivals om erachter te komen hoe de 
culturele praktijk, sociale identiteiten en 
plaatsen zich verhouden. 
 Bovendien biedt de toename van het aantal 
festivals, en de veranderingen die zij door maken, 
een belangrijk perspectief bij het onderzoeken 
van de cultuurpolitiek van festivals. Festivals 
dus als de arena voor beweringen over de 
zogenaamd ‘tegencultuurlijke’, alternatieve 
(maar in toenemende mate evengoed geïnstitu-
tio naliseerde) toegang tot cultuurconsumptie 
en -productie, die op die manier ook de huidige 
discussies binnen de publieke cultuur bloot-
leggen. 

Vertaald uit het Engels door André Batenburg

Noten
1 Dit artikel presenteert onderzoek uitgevoerd binnen 

het project Art festivals and the European public culture 
dankzij een beurs van het 7th European Framework 
Programme (Grant Agreement 215747, 2008-2010. Meer 
informatie over het project is te vinden op  
www.euro-festival.org.

2 Het festival van Edinburgh is waarschijnlijk het meest 
onderzocht, door zijn geschiedenis en omvang, en heeft 
vooral aan het einde van de jaren zeventig aandacht 
gekregen (zie in het bijzonder Bruce 1975, Moffat 1978). 
Voor een recent commentaar zie Jamieson (2004). 

3 Voor zover mij bekend is deze literatuur het verst 
ontwikkeld en beschikbaar gesteld in het Verenigd 
Koninkrijk, evenals binnen netwerken en Europese 
verenigingen. Belangrijke voorbeelden: Rolfe (1992), 
Allen en Shaw (2000, met een update in 2002), Maughan 
en Bianchini (2003), Klaic et al. (z.j.), Silvantu (2007), 
Ilkzuk (2007). Zie ook het European Festival Research 
Project (efa-aef.org/efahome/efrp.ctm). 

4 Auteurs die deze aanpak volgden, hebben dan ook mees-
tal naar traditionele festivals gekeken in een stedelijke, 
hedendaagse context, en zich als gevolg daarvan 
gericht op kwesties als verlies van authenti citeit en 
verzonnen tradities. Goede voorbeelden die de 
algemeen aanvaarde duidelijke tweedeling tussen 
traditioneel (authentiek) en hedendaags (niet authen-
tiek) ter discussie stellen, zijn het onderzoek van 
Piette (1992) naar een Belgisch carnaval in de stad 
Binche, het werk van Azara en Crouch (2006) over de 
‘Cavalata sarda’ in Sassari in Italië, en het onderzoek 
van Costa (2002) naar het ‘Fallas’-festival in Valencia, 
Spanje. 

5 Binnen de term culture-led regeneration hebben enkele 
auteurs een onderscheid gemaakt tussen twee benade-
ringen, één gedefinieerd als ‘festivalmarkt’ en de ander 
als ‘culturele planologie’ (Rowe en Stevenson 1994). 
Gezien hun oorsprong zijn deze ook gedefinieerd als 
amerikanisering en europeanisering: ‘Amerikanisering 
[…] draait om de schepping van spectaculaire ruimten, 
die vaak aan het water gelegen zijn […] Europeani-
sering […] richt zich op de lokale ontwikkeling van een 
culturele industrie en wordt veelvuldig uitgevoerd 
onder de noemer culturele planologie’ (Stevenson 2003, 
100, die eraan toevoegt dat ‘culturele planologie die 
gebaseerd is op het Europese model van stadsleven 
wordt geconceptualiseerd als een manier om “de muren” 
die de stadsbewoners van elkaar scheiden te kunnen 
slechten’ (Ibid., 110), wat vraagt om een herwaardering 
van de openbare ruimte.)
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