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Festivals en evenementen zijn in een aantal 
decennia een volwaardig onderdeel van de 
cultuursector geworden, met een minimum 
aan overheidsgeld. Zet deze trend zich voort, 
en hoe reageert de politiek?

Stephen Hodes en Anneke Jenniskens

Festivals nestelen a
zich stevig in e
de cultuursectoru

n dertig jaar tijd is het aantal festivals in 
Neder land vervijfvoudigd, signaleerde 

onderzoeks bureau Respons in 2013, en sindsdien 
heeft die trend doorgezet (zie fi guur 1). Na 708 
festivals in 2012 en 774 in 2013 werden er in 2014 
volgens recent onderzoek door dit bureau in 
Nederland 801 festivals georganiseerd.1 Het 
thema varieert, van muziek (forse meerderheid 
met 69 procent) en theater (17 procent) tot 
beeldende kunst (9 procent), en dan is er nog een 

I

Jonge Harten – Lowlands – Rimpelrock – Cellobiënnale – Eurosonic/Noorderslag – 
Rrrollend – Oerol – STRP – Unfold – Boulevard – Cement – Parade Rotterdam – 
Festival Oude Muziek – Beat Film Festival – Pitch – Perpetuum – Into The Great 
Wide Open – Zeeland Nazomer-festival – Concert at Sea – Holland Festival – 
TFALFA – Bachfestival – Appelsap – Milkshake – Where The Wild Things Are – 
Nederlandse Dansdagen – Parkpop – Spring – Tweetakt – ITSFESTIVAL – 
Wonderfeel Amsterdam Roots Festival – Noorderzon – Zwarte Cross – Hoogtevrees 
Festival – Holi Gaudy – Down The Rabbit Hole … en zo zijn er nog zo’n 765.
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gemeenschap, al is het maar voor een dag of 
een paar dagen. 
 Festivals en evenementen zijn identiteit- en 
statusverhogend, kunnen inspelen op een niche-
markt en een specifi ek publiek aanspreken. 
Zo zijn vele festivals opgebouwd rond een 
bepaalde (persoons)identiteit, zoals, om er maar 
een paar te noemen, Milkshake (extravagante 
dance), Valti fest (vernieuwende elektronische 
muziek), Zwarte Cross (mentaliteit en sfeer van 
de Achter  hoek), Wonderfeel (vernieuwende 
presen tatie van klassieke muziek in de natuur), 
Rimpelrock (eigentijds muziekfestival voor 
ouderen) en Elfi a (fantasy, een festival over 
elfen). Evenementen en festivals dragen bij aan 
wat de Amerikaanse trendspotter Marian 
Salzman noemt conversational currency. Deze 
term refereerde in eerste instantie aan gesprek-
ken aan de dinertafel, in de kroeg of op feesten, 
maar nu reikt hij veel verder, en verwijst hij naar 
zichtbaarheid op Facebook, Instagram, Twitter, 
et cetera. 
 Festivals en evenementen maken ook deel 
uit van de beleveniseconomie. We zijn op zoek 
naar uniciteit, naar verrassingen, naar het 
onverwachte en we willen dat met anderen 
beleven en delen. Een onderdeel van de beleving 
is dat deze niét regulier is. Er is een duidelijke 

groep overige festivals (5 procent). Ook musea 
en podia organi seren steeds vaker korte 
evenementen en festivals. Via tentoonstellingen 
met pakkende namen proberen musea op het 
netvlies van de consument te komen en block-
busters te creëren. In 2012 leek er nog sprake 
van dat de markt verzadigd was, maar dat is 
volledig gekeerd. Festivals en evenementen zijn 
populairder dan ooit en zijn een nieuw en vol-
waardig onderdeel van de cultuursector 
geworden. Wat verklaart de toename van 
festivals en evenementen en het aantal bezoekers 
het laatste decennium? En welke trends zijn 
zichtbaar?

Behoefte aan beleving en uniciteit
Er lijkt een verband tussen de toename van het 
aantal festivals en de sterke individualisering en 
afname van collectiviteit in het dagelijkse leven. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) bestaat Nederland in 2060 voor 44 procent 
uit eenpersoonshuishoudens, de snelst groeiende 
groep. Een gevolg van de individualisering is dat 
deze de behoefte aan collectiviteit stimuleert, 
aan face-to-face contact, ook tijdelijk. En daar 
voldoen festivals bij uitstek aan, ze sluiten aan 
bij een diepgewortelde behoefte om erbij te 
horen, om deel uit te maken van een groep of 
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Figuur 1. Aantal festivals kunst en cultuur in Nederland, 1980-2015

Bron: Respons.
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land, 70 in Overijssel en 49 in Limburg. Koploper 
Noord-Holland (167 festivals) wordt vooral 
bepaald door Amsterdam, waar 10 procent van 
alle festivals wordt georganiseerd (Respons 
2015). Kijkend naar de meerjarige activiteiten-
subsidies producerende instellingen van het 
Fonds Podiumkunsten is deze verdeling over 
het land heel anders; circa de helft van de instel-
lingen is gevestigd in Amsterdam (Fonds Podium -
kunsten 2012). Toeristisch doen sommige festivals 
het erg goed: een relatief kleinschalig festival 
als Dekmantel weet 5000 buitenlandse bezoekers 
te trekken, dat is 50 procent van het bezoekers-
aantal, terwijl een grootschalig festival als 
Amsterdam Dance Event 30.000 buiten landse 
bezoekers verwelkomt. 
 Ook musea kunnen met hun evenementen 
sterker inzetten op toerisme. Blockbusters zijn 
gekoppeld aan bekende musea die hun naam 
hiervoor gericht kunnen gebruiken. Een goed 
voorbeeld is de expositie over David Bowie in 
het Groninger Museum die vanaf 11 december 
te bezichtigen is, en waarvan de affi ches dit 
najaar al in het hele land te zien waren. 
 Een belangrijk maatschappelijk aspect, met 
groot politiek draagvlak, is het publiek. Festivals 
weten als geen ander een groot en breed publiek 
te bereiken. Gezamenlijk trokken ze in 2014 
22,7 miljoen bezoekers (Respons 2015). Dat is 
veel als je het type activiteit en de duur ervan 
afzet tegen bijvoorbeeld de 26 miljoen museum-
bezoekers of 30 miljoen fi lmbezoekers in 2013 
(Cultuurindex Nederland). 
 Vanuit het Rijk is er relatief weinig geld 
beschik baar voor festivals. Vier van de 801 
festivals zijn momenteel opgenomen in de 
Basisinfrastructuur (BIS), terwijl er vóór 2013 
nog 30 festivals (alleen al in de podiumkunsten) 
meerjarig werden gesubsidieerd. Ook het Fonds 
Podiumkunsten kreeg in de vorige kunstenplan-
periode met forse bezuinigingen op festivals te 
maken, en krijgt dat in de komende cultuur-
notaperiode 2017-2020 amper hersteld (Fonds 
Podiumkunsten 2012, Bussemaker 2015). 
In totaal ging er in 2014 ongeveer 44 miljoen 
euro subsidie vanuit het Rijk, de provincie en 
gemeenten naar de festivals (Respons 2015). 

begin- en einddatum of -tijd. Ze is schaars. 
Je moet er snel bij zijn. Ze heeft een sense of 
urgency. En er zijn vaak grens- en discipline-
overschrijdende activiteiten. De tentoonstelling 
Late Rembrandt eerder dit jaar in het Rijks-
museum is hier een voorbeeld van. Het aanbod 
was uniek en ‘eenmalig’, de vraag naar kaarten 
was groot, je moest kaarten voor time slots 
bestellen of voor speciale avondbezichtigingen. 
Of denk aan het Kunstenfestival Watou, in België, 
waar twee maanden lang het dorp Watou de 
setting is voor een tiental bijzondere locaties, 
zoals een voormalig klooster, een oude boerderij 
en de kelder van een brouwerij. Of op kleinere 
schaal, de secret cinema Kino Klandestino in 
Groningen, waarbij de bezoekers kort tevoren 
horen waar het ‘strikt geheime fi lmevenement’ 
plaatsvindt, op verrassende locaties in Groningen. 
Door deel te nemen aan een festival of door een 
evenement te bezoeken wordt jouw identiteit 
interessanter bevonden, jouw status als individu 
ten opzichte van je omgeving verhoogd.
 De bovengenoemde trends (individualisering, 
statusverhogende functie, schaarste, toenemende 
behoefte aan face-to-face ontmoetingen, conver-
sational currency) zijn krachtige invloeden in 
onze samenleving die naar verwachting het 
komende decennium niet zullen afnemen. De 
cultuursector speelt met festivals en kortlopende 
evenementen in op deze trends. Wat bieden ze 
de sector en de directe regio voor voordelen?

De maatschappelijke kansen 
Festivals en evenementen bieden toeristische 
kansen aan de directe regio. Ze kunnen vaker en 
sterker worden ingezet als toeristisch instrument 
om een stad of een gebied te profi leren. Ze 
vinden vaak plaats in de zomer en zijn veel beter 
verspreid over de verschillende Nederlandse 
provincies dan menig ander cultuuraanbod. Zo 
werden in 2014 in Noord-Brabant 123 festivals 
georganiseerd, tegenover 86 festivals in Gelder-

Festivals bereiken met relatief 
weinig publieke middelen veel 
mensen
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NRC Handelsblad aan dat festivals op zoek zijn 
naar meer continuïteit (Kammer 2015). Dat is 
een logische wens. Toch zitten er nadelen aan om 
zo veel mogelijk festivals vast te klikken in het 
systeem van structurele subsidies. De gevestigde 
orde brengt lang niet altijd de gedroomde 
vernieuwing en functioneert zelden als luis in 
de pels. Een fris evenwicht tussen tijdelijkheid en 
continuïteit is van enorm belang. Selecteer 
daarom een aantal festivals dat structurele 
subsidie ontvangt en zet hiermee in op structurele 
(internationale) kwaliteit. Houd verder fi nanciële 
en mentale ruimte over voor nieuwe ervaringen; 
dat is een oproep aan zowel de cultuurinstelling, 
festivalorganisator en subsidiënt, als de cultuur-
consument. Het zijn vaak juist de tijdelijkheid en 
de fl exibiliteit die festivals mogelijk maken en 
hun waarde benadrukken. • 

Ruimte voor experiment
Zonder de vergelijking met musea of andere 
disciplines verder te willen en kunnen maken, 
is het bewonderenswaardig hoe festivals in staat 
zijn met relatief weinig publieke middelen zo 
veel mensen te bereiken. Een relatief groot aan-
deel van de exploitatie van festivals gaat direct 
naar het programma door het veelal ontbreken 
van gebouwen en de vaak lage overhead. En de 
vele vrijwilligers houden de personele lasten 
overzichtelijk. Festivals kunnen snel reageren op 
de actualiteit en het programma bijstellen of 
aanscherpen. Deze fl exibiliteit biedt ruimte voor 
ongewone samenwerkingen, experiment en trial 
and error. Alles bij elkaar een stapel kansen om 
vernieuwend en verfrissend te zijn. 
 Want of het nou gaat om muziek, beeldende 
kunst of theater, een van de charmes van een 
festival is dat er vaak veel ruimte is voor experi-
ment, voor nieuwe kunstvormen. Een positief 
bijeffect hiervan is dat de cultuur consument op 
een festival ook vaker experimenten accepteert 
en opzoekt dan in het reguliere circuit. 
 Dus cultuurminnende steden en provincies, 
leer van de wijze waarop festivals met hun 
beperkte middelen omgaan en trek samen op 
ten aanzien van publieksbereik, talentontwikke-
ling, toeristische aantrekkelijkheid, et cetera. 
Investeer niet te veel in stenen, in nieuwe 
cultuurtempels. Houd subsidiemiddelen 
beschikbaar om in te kunnen spelen op de 
veranderende – fl uïde – samenleving. Houd 
ruimte over om de luis in de pels te zijn, om 
publiek te bereiken dat anders wellicht niet 
bereikt kan worden. Dat kan uitstekend met 
festivals, maar ook met andere instellingen en 
disciplines. 

Tijdelijkheid en continuïteit in balans
Is dit een pleidooi voor de festivalisering en 
verdere evenementisering van de cultuursector? 
Nee, de gebruikelijke problemen liggen op de 
loer. Veel festivals hebben de behoefte om zich 
te bestendigen, om een duurzame organisatie te 
worden. Het culturele veld pleit voor het terug-
draaien van de door de vorige staats secretaris 
van Cultuur, Halbe Zijlstra, gekorte subsidies. 
Dat blijkt onder andere uit het Festivalmanifest 
dat een aantal festivals in februari 2015 
aanbood aan de huidige minister van Cultuur, 
Jet Bussemaker. En ook het VSBfonds gaf in 
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 Noot
1 Festivals met minder dan 3000 bezoekers 

zijn niet meegenomen in het onderzoek 
van Respons.
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Concert van het Huelgas Ensemble in de Domkerk, Utrecht, 30 augustus 2015, tijdens het Festival Oude Muziek. Fotografi e: Anna van Kooij
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Festival Oude Muziek 

Eerste editie: 1982
Bezoekers: 22.500
Evenementen: 120
Duur: 10 dagen

Laatste editie: 2015
Bezoekers: 64.500
Evenementen: 225
Duur: 10 dagen

Incubate

Eerste editie: 2005
Bezoekers: 1300
Optredens: 45
Duur: 2 dagen

Laatste editie: 2015
Bezoekers: 20.000
Optredens: 407
Aantal dagen: 7

Film by the Sea

Eerste editie: 1999
Bezoekers: 10.000
Aantal fi lms: onbekend
Duur: 7 dagen

Laatste editie: 2015
Bezoekers: 41.200
Aantal fi lms: ca. 130
Duur: 10 dagen
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Volle zaal tijdens Film by the Sea, 2015. Fotografi e: Lex de Meester/Film by the Sea

The Melvins in Midi tijdens Incubate 2015. Fotografi e: Jostijn Ligtvoet
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