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Voorwoord
In 2015 hebben we de trend, die in 2014 werd ingezet, kunnen 
voortzetten. Veranderingen die in 2014 zijn doorgevoerd, rendeer-
den in 2015 en het resultaat was uiteindelijk boven elke verwach-
ting.

De komende 3 jaar zullen we deze trend moeten volgen om onze 
reserves op te bouwen, die we volledig hebben opgebruikt in de 
eerste 5 jaar van het bestaan van metropool op de nieuwe loca-
tie. Dit betekent dat we kritisch zijn op “risicovolle” programma’s, 
opletten op uitgaven en op zoek blijven naar aanvullende geld-
stromen. Een groeiend aantal bezoekers, grotere en daarmee 
vaak toegankelijkere artiesten, doen geen afbreuk aan het Rock-
’n-Roll karakter van Metropool. Integendeel het maakt ons artis-
tieke profiel sterker en komt vooral tot stand door de juiste balans in 
de frequentie van de diverse genres te vinden. 

Metropool heeft in 2015 haar doelstellingen behaald met een 
groeiend aantal bezoekers, waarvan het grootste deel van buiten 

Hengelo komt. Bovendien gaat ruim 37% van de bezoekers na 
het concert uit in de binnenstad van Hengelo.  Metropool leverde 
daarmee een substantiële bijdrage aan hetgeen Hengelo te bie-
den heeft.

De Metropool Ambassadors Club werd in 2015 omgezet naar een 
zelfstandige stichting, die als doelstelling heeft om Metropool te 
ondersteunen, deze kerndoelstellingen zijn vastgelegd in de stich-
tingsstatuten. 

In 2015 realiseerden we ons nog meer, dat het succes van Metro-
pool valt en staat bij  de betrokkenheid, de inzet, maar ook het 
vermogen om mee te bewegen, van alle medewerkers van Metro-
pool. 

Metropool Hengelo
Johan de Jong
directeur
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Op het gebied van programmering hebben we in 2015 dezelfde 
richting aangehouden als in de twee jaren hiervoor; een divers 
en aansprekend programma op gebied van popmuziek en 
dance, bestaande uit een mix van gevestigde namen, bijzonder 
programma en aanstormend talent – met ruimte voor bijzondere 
uitstapjes, zowel nationaal en internationaal. Met dit programma 
spreekt Metropool niet alleen inwoners uit eigen stad aan, inmid-
dels zijn we primair een podium voor regio Twente geworden. 
Secundair trekken we bezoekers uit heel Overijssel, direct gevolgd 
door de rest van Nederland en ook Duitsland levert inmiddels een 
substantiële bijdrage.

In totaal bezochten 52.663 mensen een betaald muziekevene-
ment, georganiseerd door Metropool, verdeeld over 172 concer-
ten en clubavonden, waarvan 26 uitverkocht. Dat is wederom een 
stijging van ruim 5% t.o.v. het voorgaande jaar. Tijdens deze shows 
gaven 377 artiesten acte de présence. Van eigen bodem moch-
ten we onder andere Bintangs, Typhoon, Hennie Vrienten, The Cool 
Quest, Mr Polska, Lavinia Meijer, Fresku, Kenny B, Bökkers, Causes, 
Alamo Racetrack , De Jeugd van Tegenwoordig, Jan Akkerman & 
Benjamin Herman, Jeangu Macrooy en My Baby ontvangen. Van 
buiten de landsgrenzen bestegen Milow, Buzzcockcs, John Illsley 

of Dire Straits, Danko Jones, Sheila E, Rival Sons, Rory Block, Robert 
Cray, Joan Armatrading, China Crisis, Saybia, Dweezil Zappa, Elec-
trix Six, Marcus Miller en vele anderen ons podium. Verder was er 
ruimte voor verdieping, ook internationaal, met bijvoorbeeld Pere 
Ubu, Sons of Bill, July Talk, Bill Laurence Project, As Elephants Are, 
Monolord, Gretchen Peters, Hollis Brown, Cory Henry & The Funk 
Apostles, Mad Professor ft. Brother Culture en Mark Olson. 

Naast editie twee van ons mooie roots Heartland Festival, voegden 
we in 2015 twee nieuwe indoor festivals toe aan onze ladder, die 
we in eigen productie organiseren. Whisky & Music – de perfecte 
combinatie van een whisky proeverij, eten én live muziek. En 
Beerland – rock ’n roll & beyond, een ruig doch divers festival met 
livemuziek voor jong en oud.

Niet alleen binnen Metropool werden nieuwe merken  ontplooid, 
in de nabije omgeving was er ook sprake van branding. Metropool 
organiseerde verschillende concerten, al dan niet in coproductie. 
2015 Was tevens het jaar dat voor het eerst De Popronde naar 
Hengelo kwam (partner van Metropool) en op ons initiatief zag 
daarnaast editie één van Muziek bij de Buren het levenslicht in 
eigen stad. 

Heartland festival

Op zaterdag 25 April 2015 vond 
voor de 2e keer het Heartland 
Festival plaats in Poppodium 
Metropool in Hengelo.

 Heartland is een indoor festival 
met de focus op Roots muziek. 
In dit concept van Metro-
pool wordt de link qua cul-
tuur gelegd met het zuiden 
van de Verenigde Staten (The 
Heartland) en het Oosten van 
Nederland (Twente). Beiden zijn 
sterke regio’s met een lichtelijk 
minderwaardigheidsgevoel ten 
opzichte van de grote staten en 
steden (respectievelijk NYC / LA 
en Randstad – Amsterdam). Op 
Heartland Festival staat Roots 
(plattelandsmuziek) centraal, 
wat ten gehore wordt gebracht 
in alle publieksruimtes van 
Metropool, in combinatie met 
gemoedelijkheid / gezelligheid, 
onder andere in de vorm van 
lekker en goed eten.

Het programma was een mix 
van upcoming en gevestigde 
internationale artiesten, van 
blues tot country folk, aange-
vuld met Nederlandse namen 
uit de Roots scene, zoals:  

Indoor festivals
Naast het brengen van kwali-
tatief goede muziek, is ons doel 
om veel landelijke muzieklief-
hebbers naar Hengelo te laten 
afreizen, met een sterke line-up 
en landelijke publiciteit. 

In de toekomst streven we naar 
een meerdaags evenement, 
waardoor landelijke gasten 
meerdere dagen zullen verblij-
ven in de Hengelose binnen-
stad.  Metropool ontving dan 
ook een substantiële bijdrage 
van de Fuldauerstichting om dit 
festival meer profiel te kunnen 
geven.

Beerland Festival 
Where all your rock ‘n roll 
dreams come true!

De eerste editie van Beer-
land op zaterdag 31 Oktober 
schreeuwt letterlijk en figuurlijk 
om een vervolg en dat vervolg 
zal er ook zijn in 2016.

Een naam met een dikke knip-
oog, want we schonken uiter-
aard ook fris en een wijntje op 
Beerland. Maar de bands, die 
er speelden,  leenden zich uiter-
mate goed om geconsumeerd 
te worden met een koude 

rakker in de hand. En wat is er 
nu mooier dan een dag lang 
genieten van moddervette rock 
in al zijn verschijningsvormen, 
maar altijd met een lekker rauw 
randje? Tijdens het Beerland fes-
tival zag je bands, die de poot 
vol op het gas hebben, zoals:  
John Coffey, Russkaja, Hey-
moon Shaker, Paceshifters….

Whisky & Music

Music  Ook de eerste editie in 
van Whisky & Music was een feit 
in 2015, de perfecte combinatie 
van een whisky proeverij, eten 
én live muziek

We toverden onze grote zaal 
om in één grote proefruimte! 
Aanwezig zijn een groot aantal 
geselecteerde Schotse Single 
Malts, maar ook een keur aan 
wereld whisk(e)y’s en blends 
kun je hier proeven. 

En er is muziek! Als je whisky zegt 
dan zeg je SCRUM! Deze band, 
die inspiratie haalt uit alles wat 
Iers en Schots is, heeft gewoon 
zijn eigen whisky. De muziek 
heeft stevige wortels in Ierland 
en Schotland, en er wordt dan 
ook volop gefeest!

Benefiet avond 

De betrokkenheid en flexibiliteit 
van de organisatie bracht ons 
op 10 oktober 2015 de mogelijk-
heid om een benefietavond te 
organiseren. Op initiatief van 
het personeel van Metropool 
werd het afgelasten van een 
groot concert op een zaterdag-
avond aangegrepen om de 
creativiteit van de organisatie 
de vrije loop te laten.  Meer dan 
25 acts leverden belangeloos 
hun bijdrage aan een gewel-
dige avond op de verschillende 
locaties binnen Metropool, 
mensen stelden spontaan items 
beschikbaar voor de veiling, 
waaronder een gitaar van 
Bennie Jolink. De Metropool 
Ambassadors Club deed hun 
duit in het zakje door hapjes te 
bereiden en te verkopen.  Uiter-
aard werkten ook alle mede-
werkers van Metropool belan-
geloos mee aan deze avond. 
De opbrengst a € 7.283,12 werd 
overgemaakt aan het Vluch-
telingenfonds van Stichting 
Vluchtelingenwerk.
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Stork Nacht van Hen-
gelo Concert  
In 2015 organiseerde Metropool 
voor het eerst het popconcert 
rondom hét wielerevenement, 
de  “Stork Nacht van Hengelo” 
en wel in het jaar dat dit eve-
nement 80 jaar bestond. een 
goed budget van de organisa-
tie, in 2015 nog aangevuld met 
een evenementensubsidie van 
Bureau Hengelo, werd Metro-
pool in de gelegenheid gesteld 
om een programma van niveau 
neer te zetten.We zijn er in 
geslaagd om een aantrekkelijk 
programma te brengen, dat 
gratis werd bijgewoond door 
meer dan 8.000 Hengelo-ers. Er 
waren onder andere optredens 

Concerten op externe locaties

van Di-rect, Kraantje Pappie en 
Chef Special. 

De avond was een succes en 
ook in 2016 wordt de samen-
werking voortgezet en zal 
Metropool verantwoordelijk 
zijn voor de invulling van het 
concert.

Innocent 
Ook de ‘Metropool presents 
in Innocent Hengelo’ concer-
ten zijn vanaf het najaar een 
feit. Op deze locatie met 125 
staanplaatsen, boekt Metropool 
regelmatig upcoming talent 
met een ‘edge’, in de vorm van 
het hardere gitaargeweld. Al 
met al een jaar met bijzonder 

en divers programma, waarbij 
de rol van Metropool als bren
ger popcultuur steeds vaker 
buiten de muren van het pand 
en zelfs buiten de stadsgrenzen 
invloedrijk wordt.

Metropool Open Air 
Is een prachtig voorbeeld van 
exploitatie van het merk Metro-
pool in Twente. Daarnaast is in 
2015 ook opnieuw gebleken 
dat Metropool open Air een 
perfecte invulling is voor de 
programmering in de zomer-
maanden. Het “binnen”-seizoen 
speelt zich feitelijk af in 8 maan
den. In de  overige maanden 
staan de toonaangevende 
artiesten op festivals in het hele 

land en daarbuiten, waardoor 
we moeten kiezen voor een 
bijzonder “buiten”-programma 
op een betoverende locatie 
in het Openlucht Theater van 
Hertme (gemeente Borne). Het 
afgelopen jaar presenteerde 
Metropool er het concert van 
The Common Linnets en de 
uitverkochte shows van Golden 
Earring, BLØF en Racoon.

Metropool open Air heeft in 
2015 dus vier concerten geor-
ganiseerd. In 2016 zullen we 
wederom minimaal 4 grote 
open lucht concerten organi-
seren, waar we rond de 9.000 
mensen zullen ontvangen.

Podiumplan 2015Het talentontwikkeling programma voor popmuzikanten leverde 
in 2015 een aantal fraaie resultaten op. Het door Provincie Overijs-
sel en Gemeente Hengelo mogelijk gemaakte traject zorgde voor 
meer speelmogelijkheden, coaching trajecten, samenwerkingsver-
banden en kennisuitwisseling. 
Om met het bieden van een podium te beginnen, in  2015 speel-
den 132 regionale talenten in het kader van “In de Lift”, of als 
voorprogramma van een nationale of internationale artiest. Het 
Podiumplan maakt het mogelijk acts voor een lage of gratis entree 
te laten spelen,  terwijl de muzikanten toch op een kleine vergoe-
ding kunnen rekenen. Dit is bij onbekend talent tegenwoordig een 
must omdat het publiek anno 2015 niet meer geneigd is te betalen 
voor iets dat men niet kent. Om die eerste, belangrijke drempel 
te nemen is de ondersteuning vanuit gemeente en provincie zo 
belangrijk.  Zo’n 10% van de acts hebben nog ditzelfde jaar hun 
opwachting gemaakt als support of deelnemer aan een van de 
indoorfestivals in Metropool.  
De opvolger van The Greatest Show On Earth die haar voorlopig 
laatste editie op 29 mei beleefde heet André Manuel’s Bar & Grill 
Show; op 19 september vond dit gratis toegankelijke minifestival 
voor het eerst plaats en is, as we speak, toe aan haar derde afle-
vering.
Naast initiatieven  vanuit het Podiumplan roert ook onze Metro-
pool Ambassadors Club (MAC) zich stevig in het muziekgeweld. Zij 
maakten het mogelijk dat Dann Thomas en zijn band als winnaar 

van Metropodium mochten 
openen voor The Golden 
Earring in Openluchttheater 
Hertme, onder de noemer 
Metropool Open Air. 
Tevens begon men in 2015 met het opstarten van een aan het 
Podiumplan gelieerd talentprogramma. Los van de reguliere In 
de Lift avonden boden ook de 12 coproducties met o.a. ROC 
Artiestenopleiding, ArtEZ Popacademie, PopScool, Muziekschool 
Hengelo, Booster en Frank Meijer ’s Gitaarschool een keur aan jong 
talent; tezamen zorgden deze 75 activiteiten voor een opkomst 
van 6653 bezoekers. Naast deze In de Lift avonden speelden tij-
dens Do it! avonden zeer prille talenten op ons podium (zie Cultuur-
educatie) en zorgden de DJ’s uit onze eigen poule nog eens voor 
93 opwarmsets en afterparties. 

Wat betreft coaching, ook dit jaar sloegen Atak, Burgerweeshuis, 
Hedon en Metropool de handen ineen om van SongCamp weer 
een nuttig en onvergetelijk weekend te maken. Lune, Karel J 
Schepers Band, The Black Fall en Colorwave kregen hulp van o.a. 
Dries Bijlsma (Typhoon), Menno Gootjes (Focus), Sander Guis (3FM) 
en Mart Nijen Es (Vandenbergs’ Moon Kings). Daarnaast werden 
o.a. Rule, Colorwave, Heiza, Dr. Watjes en Bla in de gelegenheid 
gesteld aan opnames en preproductie te werken.  
Uitwisseling met vaste partners in crime Paco Plumtrek en O.J.C. 

OefenruimtesOok in het kader van talentont-
wikkeling vinden wij het be-
langrijk om lokale en regionale 
artiesten (amateur, semiprofes-
sioneel, professioneel) goede 
randvoorwaarden te bieden 
om een eigen geluid te cre-
eren. En dat kan in onze vier 
oefenruimtes. Deze ruimtes heb-
ben een uitstekende akoestiek 
en zijn uitgerust met backline 
(drumstel, versterkers, PA en een 

digi-
tale 
opnamefaciliteit). In 2014 is er 
voor het eerst een prijsverho-
ging voor de vaste huurders 
doorgevoerd. Uit de inkomsten 
van voorgaande jaren waren 
de onkosten voor onderhoud 
apparatuur niet meer te dek-
ken. De prijs per maand is per 1 
januari 2014 vastgesteld op 76 
euro (eerder 70 euro).  Studen-

ten van onder andere de Oplei-
ding Artiest (ROC van Twente) 
en ArtEZ Popacademie krijgen 
korting. Het vaste bedrag per 
tijdvak zonder abonnement is 
25 euro per dagdeel gebleven.

In 2014 werden de oefenruimtes 
1.570 keer verhuurd (ten op-
zichte van 1.634 keer in 2013).

Why Dont Cha stonden vooral 
in het teken van de festivals 
die beide organisaties jaarlijks 
programmeren. Zo is er voor de 
jubileumeditie van Jannarok 
een samenwerking w.b. pro-
gramma en voorrondes en is 
er promotionele ondersteuning 
voor het Liedjesmakersfestival 
en neemt Metropool zitting in 
de denktank voor een nieuw 
onderkomen van Paco Plum-
trek.
Zoals eerdergenoemd, waren 
Muziek bij de Buren en De 
Popronde nieuw in 2015, waar-
van de coördinatie van eerst-
genoemde in handen lag van 
de heren Kokkeler en Schmidt 
namens Metropool.
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Artiestenlijst 2015
20.000 Days on Earth
9AM
A Balladeer
A Bridge Too far
Afslag Oele
Afterpartees
Alamo Race Track
Alumna
American Aquarium
Ancient Remedy
André Manuel
Andy Shauf
Anne Bude
Another Piece of the Puzzle
Anouk Leanne
ArendJan Averink
Armand & The Kik
Arthur Adam + Scott
As Elephants Are
Atlas II
Back To The 90’s DJ’s
Bad Bunny
B-Brave
Bear in Mind
Bek Vol Zand
Benediction
Best of Foo
Bewilder
Big Moose
Bill Laurance Project
Bintangs
Blä
Black Peaks
BLØF
Bloodsin
Body & Soul
Bökkers

Brant & Eslaub
Brooks
Burcak
Burning Hatred
Buzzcocks
Caedere
Cally Family
Cannonball Johnsons
Causes
Chelsea Smile
China Crisis
Close Up
Club Kansloos DJ’s
Colin Meyer
Colorwave
Construct DJ’s
Cory Henry & The Funk Apostles
Crazy Daze
Croocked Crowns
Crystalised
Damage Inc
Daniel Cane & the Rebellion
Danko Jones
Dann Thomas
Danny Lerman
Dark Equalizerz ft Sanne klein
Horsman
De Alliantie
De Dijk
De Jeugd Van Tegenwoordig
Death Alley
Def Americans
Def PenCo
Definite Option
Die Nerven
Dirty East GVD
DJ 60’s: Bram van der Weide

Grown Cold
Hackensaw Boys
Handsome Poets
Heiza
Henk Lammers
Henny Vrienten
Herman Brock JR
Heymoonshaker
High South
Hollis Brown
Host Rmageddon 
DJ 60’s: Jaap Heerze
DJ 60’s: Jenne Smit
DJ 60’s: Mans Prinsen
DJ 60’s: Pel Kortkamp
DJ Bambambiddybongbong
DJ Basel
DJ Daan Siebem
DJ Ewald
DJ GVIDO
DJ Jerry Rog
DJ Jurassic Mark Lada
DJ Metro: Alex Slootweg
DJ Metro: Bas Horstman
DJ Metro: Gerjan Aufderhaar
DJ Metro: Joop Wessels
DJ Metro: Mark Diekmeijer
DJ Metro: Minka
DJ Metro: Patrick Trienen
DJ Metro: Paulus
DJ Metro: Peter Herzenberg
DJ Metro: PMarley
DJ Metro: Rick Escher
DJ Metro: Robin Kwakman
DJ Metro: Tineke Klamer
DJ Simon
DJ Volcano Boys

DJ’s Young irie en den andert
Dokter Watjes
Douglas Firs
Douwe Bob
Drivin ‘N Cryin’
Drost en Scott
Dweezil Zappa
Ed Struijlaart
Electric Six
Elementary Penguins
Emil Landman
Empire
Endymaeria
Entrails
Esben Svane
Exploding Pudding
Extince
FEAST
Frankpop band
Fratsen
Fresku
From Earth
G de Singer Songwriter
Gemma Ray
Gery Mendes
Golden Earring
Gretchen Peters
HSF DJ Team
Ian Siegal
Imperium
Incoming Paper
Into the Flow
Iris
Ivo Meijer
Jake Soe
Jan Akkerman & Benjamin
Herman
No Gods No Masters
Noëmar
NohyLohyNoya
NoizBoiz

Not2Bigband
Old Stars Band
Opticks
Orange Skyline
Paceshifters
PAUW
Pere Ubu
Phos
Physical Graffiti
PIRO
Plork en de Aannemers
Popa Chubby
Project Bongo
Pyrodox
Radio Days
Rats On Rafts
Rich Wyman
Richard J. Thompson
The Asteroids Galaxy Tour
The Black Cult
Jared & The Innovated Souls
Jasmine vd Waals
Jeangu Macrooy
Jerusa
Joan Armatrading
John Coffey
John Illsley
Johnny Dowd
July Talk
Jungle by Night
Kalibah
Karel J Schepers
Kendolls
Kenny B
Kill It Kid
Komtammagoed
Kovacs
Lavinia Meijer
Lazz
Let it Happen
Lexay

Linnials
Lonely The Brave
Lotta Rasva
LOVEBYRD
Lucas Hamming
Lune
Maanlander
Maarten Heijmans zingt Ramses
Mad Professor ft. Brother Culture
Magnetic Spaceman
Maison Du Malheur
Mandrake’s Monster
Marcus Miller
Mark Olson
Mass Decline
Matt Andersen
Max Meser
MC Flax 2 Da Max
MC Focus
Midnight Motel
Milow
Miraculous Mule
Mister and Mississippi
MonoLord
Moon Unit
Moonshark
Mountain Bike
Mr. Polska
My Baby
Nairobi Golf Kid
NativeXperiment
The Black Fall
The Brothers of Soul
The Cannonball String Band
The Coffeecats
The Conspiracy
The Cool Quest
The Daydream Fit
The Dutch Militia tour
The Elvis Concert 2015
The Fortunate Sons

The Funky Five
The Herritance
The Muncks
The Remains
The Road Home
The Shadolds
The Six Million Dollar Men
The Soul Club DJ’s
The Spiders
The Von Trapps
The Womb
Theatercollectief Waarvan Akte!
This Is My Happy Face
Tjolk! Everything 80’s DJ’s
Trijntje Oosterhuis
Tristan
Troops of Doom
Twelive
Typhoon
Unique Voice
Urban Crossings
Valeriy Stepanov
VG Pure
Rival Sons
Rob Heron & The Tea Pad 
Orchestra
Robbing Banks
Robert Cray Band
Rocked
Rondé
Ronnie Flex ft. Lil’ Kleine
Roosbeef
Roots Creation
Rootsriders
Rory Block
Rosalie Meijer
Rotten Casket
Rougghouse
Russkaja
Ryan Duursma
Sad Songs

Sanne Klein Horstman
Saybia
Scott H Biram
Scrum
Seb Black
Sebastiaan Cornelissen Trio
Seraph
Seven Waters
SFB
Shade of Hatred
Shanelle Lannoy
Sheila E
Sheryl Flamand
Singlefeestje DJ’s
Sixer
Slice of Bluesiana
Snowburner
Sold
Sons of Bill
Soonar
Spin Off
St. Tropez
Stef Classens
Sunday Sun
Super Genius
Sven Hammond
Sven Westenvoorde
SZN Soundsystem
T-99
Taymir
Te Dik
Ten Trap Trouble
Tess Philippo
The Admiral Sir Cloudesley
Shovell
Villainy
Vincent Freankel
Wayfarer Youth
We All Kissed Beth Cooper
Wilhelmfreddie
Wolvon

Woodstock The Story plays Joe
Cocker
Yip Deceiver
Young & The Future
Young Nnelg
Zer00’s Heroes DJ’s
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Cultuurredactie (DO IT! XXL)
Ook in 2015 bracht Metropool weer popcultuur in de klas en de 
klas naar het podium. Tijdens het vak CKV verzorgden we een 
module van 6 tot 10 weken voor leerlingen van 4e jaars havo en 
vwo. Op het programma stonden achtergronden en oorsprong 
van moderne popmuziek, actuele ontwikkelingen en maatschap-
pelijke en sociale dwarsverbanden inzake popcultuur centraal. In 
de buitenschoolse activiteiten voerden we een aantal succesvolle 
veranderingen door. De Do It! All Star Band werd gekoppeld aan 
videosampling en vocal coaching waardoor er een bijzondere 
livebelevenis ontstond. Halverwege het jaar zijn we afgestapt van 
de producing workshops, dit in verband met logistieke proble-
men. In plaats daarvan hebben we 2 verschillende DJ workshops 
opgestart en hebben we de techniek en ontwerp workshops fris 
leven ingeblazen. Verder gaf Thijs Kemperink Stand Up Comedy 
lessen en hebben we de techniek en ontwerp workshops fris leven 
ingeblazen. De hoorcolleges gingen o.a. over de voorgangers 
van de Rock ‘n’ Roll, de invloed van technische innovaties en 
mainstream vs. underground. Wat betreft de afsluitende Do it! 
avonden,  sprong met name het Bataafs Lyceum er deze keer uit 
met een mega line-up en veel bezoekers. Toch merken we dat 
het dit jaar moeilijker werd mensen te enthousiasmeren. Do it! en 
andere schoolactiviteiten hebben te lijden van feestjes waarbij 
wel geschonken wordt aan mensen onder de 18 jaar. Daarbij is er 
volgens docenten nu een nieuwe “patatgeneratie” opgestaan die 
grotendeels passief vermaakt wil worden. Maar die strijd gaan we 
vrolijk aan!

Do it! in getallen  
Deelnemende scholen: 
- OSG Montessori
- OSG Bataafs Lyceum
- SG Grundellyceum
- SG Twickelcollege

Totaal aantal participerende 
scholieren: 842
Totaal aantal bezoekers: 1600
Totaal aantal acts: 127
Totaal aantal naschoolse bij-
eenkomsten: 89

Workshops:
- Vj-ing
- Producing 
- Bandcoach 
- Videosampling
- Fotoshoot

- programmering 
- Publiciteit 
- Lyrics
- Zangcoach 
- Theatertechniek
- Dj-ing Clubhouse

- Dj-ing Hardstyle
- Artwork 
- Stand Up
- Artwork 
- Stand Up

Metropool blijft groeien. Het programma in 2015 sprak een brede 
doelgroep aan en Metropool liet een bezoekersgroei zien ten 
opzichte van 2014. In totaal kochten ruim 50.000 mensen een 
kaartje voor een evenement dat door Metropool is georganiseerd. 
Een stijging van 5% in vergelijking met het jaar ervoor. We zien de 
stijging van de belangstelling voor ons programma ook in de toe-
name van het aantal pageviews op onze website. In totaal namen 
471.679 mensen een kijkje op onze website. Dit resulteerde in totaal 
in 893.602 pageviews. In 2016 gaan we werken aan een betere 
functionaliteit van onze website die ook responsive voor mobiele 
apparaten moet worden.
Zichtbaarheid, zowel online als offline blijft belangrijk voor het 
promoten van ons aanbod. Metropool heeft in totaal ruim 55.000 
volgers op haar verschillende digitale kanalen (Facebook, Twit-
ter, Instagram en digitale nieuwsbrief). Naast onze eigen kanalen 
werken we samen op het gebied van promotie met verschillende 
partijen, waaronder Pinguin Radio, Ticketmaster en muziekma-
gazines als Oor, Lust For Life, Heaven en Het Platenblad. Overige 
geprinte uitingen van onze programmering zijn te vinden in ver-
schillende regionale en lokale media zoals het Hengelo’s Week-
blad en Magazine074.M
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Opmerking: Onze interpretatie van gegevens over herkomst van bezoekers, bevat nog wat 

dynamiek, dit kan invloed hebben op de vergelijking met voorgaande jaren.
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Herkomst van de bezoekers in  2015 ten opzichte van 2014 Met ons 
programma trokken we in totaal 52.663 bezoekers.  Weer een gelijk-
matige stijging van 5,6 % t.o.v. het voorgaande jaar. Uit de  herkomst 
van de bezoekers kunnen we afleiden:
- Dat er meer mensen uit Hengelo naar een concert van metropool 
kwamen. Het is merkbaar dat de drempel om binnen te komen in 
een poppodium toch afneemt, maar ook ons programma biedt 
artiesten en genres voor iedereen.
- Dat het aantal bezoekers van buiten Hengelo en Enschede verge-
lijkbaar is, maar dat in die groep het aantal bezoekers uit Twente en 
Duitsland is toegenomen.
De groei van het aantal bezoekers is met name bewerkstelligd door 
mensen uit de regio. Het aantal concerten was vrijwel onveranderd 
in 2015  (171 naar 172), we kunnen concluderen dat de groei van het 
aantal bezoekers per concert heeft bijgedragen aan de stijging. Ook 
nu kwamen er weer meer dan  35.000 mensen van buiten Hengelo 
naar een concert van Metropool. 
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Top 10 bezoekers naar woonplaats: 

1. Hengelo
2. Enschede
3. Borne
4. Almelo
5. Oldenzaal
6. Haaksbergen
7. Deventer
8. Goor
9. Nijverdal
10. Delden

Samenwerkingsverbanden
Poppodium Metropool werkt samen met diverse partijen, zowel 
in de stad als daarbuiten. In de regio werkt Metropool intensief 
samen met ArtEZ Popacademie, PopScool Hengelo, Gitaarschool 
Frank Meijer, ROC van Twente Opleiding Artiest en Muziekschool 
Hengelo. We organiseren samen afstudeerconcerten, festivals 
en geven gastlessen, rondleidingen en workshops. Buiten de stad 
werken we op het gebied van marketing samen met een aantal 
festivals. Deze festivals zijn: Zwarte Cross, Dauwpop, BAM! Festival 
Hengelo, Huntenpop, Pedro Pico Pop, Stöppelhaene en Ribs & 
Blues. Maar ook tussen de Overijsselse podia (Hedon, Zwolle – Bur-
gerweeshuis, Deventer – Atak, Enschede) is er regelmatig overleg 
en wordt er programma uitgewisseld in elkaars nieuwsbrieven. 
Tot slot organiseren we samen met Filmhuis Hengelo een speciaal 
filmprogramma onder de noemen Music & Movies, omlijst met de 
steeds bijpassende klanken van huisband The Von Trapps.

Hieronder volgt een lijst met de meest belangrijke boekingskanto-
ren en makers.
BOEKINGSKANTOREN: Double Vee Concerts, Agents After All, Mojo, 
AT Productions, Friendly Fire, Alles Los, Zwaardvis, Boom Agency, 
Barkers, 1 Management, Fire in the Disco, Topbillin’, Messa S.A., Tout 
Partout, Belmont Bookings, Artist & Bands, Lexicon, Sedate Boo-
kings, Agency Group, Rock & Roots.
MAKERS/PRODUCENTEN: Ev’hands, Productiehuis ON, The Soul 
Club, Exquizzit, FIlmhuis Hengelo, Dynamite beurzen; Spin Off, 
Smooth Jazz Europe, Balsturig, Muziekschool Hengelo, Clash of the 
Cover Bands, Afrikaanse Solidariteits Vereniging, CREA, Trackbilda, 
Gitaarschool Frank Meijer, Zulu Nation, PopScool Hengelo, Waar-
van Akte!, Hiphopworld.
 

Popronde 
Is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van 
september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden 
door het hele land. In 2016 strijkt Popronde neer in 40 steden: van 
Leeuwarden tot Middelburg, van Venlo tot Alkmaar en van Deven-
ter tot Den Haag, geen stad is veilig! In elke stad treden op één 

avond circa 35 opkomende Nederlandse bands en artiesten op 
bij een twintigtal podia. De deelnemende podia zijn cafés, gale-
ries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in het centrum van 
een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe 
generatie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein. De 
Popronde is in elke stad gratis toegankelijk. In 2015 kwam voor het 
eerst De Popronde naar Hengelo kwam, als partner van Metro-
pool. De editie was erg succesvol in de beleving van de bezoekers 
en bands. De organisatie en samenwerking met Popronde Hen-
gelo liep moeizaam. Of er een editie Popronde Hengelo in 2016 
plaatsvindt is nog niet zeker. 

Muziek bij de Buren 
Op initiatief van Metropool zag editie één van Muziek bij de Buren 
het levenslicht in eigen stad. Dit was een groot succes. Muziek bij 
de Buren is hét huiskamerfestival van Nederland. Op 12 december 
2015 vonden er ruim 130 mini-concerten plaats in 43 huiskamers 
verdeeld over de stad. Dit wordt zeker herhaald in 2016. Metropool 
trad op als partner van de landelijke organisatie en zijn projectme-
dewerkers onder aanvoering van projectleider: Pim Kokkeler bezig 
geweest om dit te organiseren, inclusief een gezellig eindfeest voor 
de mensen, die hun huiskamer beschikbaar stelden en voor de 
artiesten.
Het popfestijn werd o.a. ondersteund door de Fuldauerstichting en 
de Gemeente Hengelo. 
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Horeca, besloten verhuur 
en het Muziekcafé

Horeca 
In de voorgaande jaren was het soms zoeken naar goede hore-
cavrijwilligers. Inmiddels hebben we een goed horeca team van 
65 vrijwilligers opgeleid, die hun mannetje staan. Door het goede 
functioneren van deze enthousiaste groep kunnen wij elk evene-
ment weer een volwaardige service bieden aan onze bezoekers. 
Het enthousiasme en de gedrevenheid van onze horeca-vrijwil-
ligers blijkt bij evaluatie een erg belangrijke tevredenheidsfactor 
voor de metropoolbezoeker. 

Besloten verhuur  
Het aantal verhuringen bleef dit jaar stabiel en zit daarmee onder 
onze doelstellingen. Redenen hiervoor zijn vooral te vinden in onze 
eigen programmering en in de mogelijkheden die ons pand biedt. 
Men wil graag de meer geschiktere donderdag, vrijdag of het 
weekend dagen boeken en daar zitten wij bijna het hele jaar wel 
vol of staan er opties. De zomermaanden zouden hiervoor geschikt 
zijn, maar dan is de vraag ook duidelijk minder.

Kortom, de focus op de kwaliteit van ons programma, beperkt de 
mogelijkheden om de zaal te verhuren. Landelijk zien we dat de 
inkomsten uit besloten verhuur gemiddeld 3% van de begroting 
bedragen, waardoor wij ook moeten overwegen of we onze ambi-
ties t.a.v. besloten verhuur niet moeten afzwakken.

Muziekcafé 
Het Muziekcafé groeit in het aantal bezoekers, navenant aan de 
groei van het aantal bezoekers voor onze concerten. De reserve-
ringen voor onze “daghap” nemen zo’n vlucht dat we ons reser-
veringssysteem verder hebben moeten professionaliseren. Onlangs 
hebben we een reserveringmodule op onze website toegevoegd. 
De keuze om kleinere liveshows in het Muziekcafé te program-
meren pakt goed uit. Ook na afloop van de concerten wordt het 
Muziekcafé goed bezocht, waardoor deze een substantiële bij-
drage aan de beleving van onze gasten. Het muziekcafé was ook 
in 2015 alleen geopend op de dagen, waarop er bij ons ook een 
concert plaatsvond. 

Bestuur

Het bestuur van Metropool conformeert zich aan de Governance 
Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. 
Stichting Metropool Hengelo hanteert hierin het Bestuur-Model. 
Ultimo 2013 heeft het bestuur besloten tot omvorming naar een 
Raad-van-Toezicht-model. De overgang zal worden geëffectu-
eerd, mede in relatie tot de samenwerking met Atak, na  akkoord 
van het College van B&W in Hengelo. Het bestuur-model blijft tot 
dit besluit intern van kracht.

Reguliere vergadering
De jaaragenda voor het bestuur borgt, dat relevante thema’s op 
de geëigende momenten in bestuur en directie worden bespro-
ken. In 2015 hebben 7 reguliere bestuursvergaderingen plaats 
gevonden

Samenstelling
Het bestuur van Metropool bestaat uit vijf leden en heeft in 2015 
geen wijzigingen in de samenstelling ondergaan. Op 31 december 
2015 waren dat: 
Bert Otten: Voorzitter| Senior adviseur, Radar Advies Amsterdam
Ingo Verhaak: Penningmeester| Engineering director, Powerpac-
ker
Rogier Bennink: Secretaris | Specialist legal, Eiffel
Marleen Meenks-Kelder: Bestuurslid | Coördinator social media en 
content, Reggefiber

Het bestuur kent een bestuursondersteuner in de persoon van 
Efraim Stoffers.

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 2 jaar, de 
aftredende leden kunnen ten hoogste twee maal worden herbe-
noemd. Het rooster van aftreden is door het bestuur opgesteld.  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet, het 
betreft een onbezoldigde bestuursfunctie. 

Thema’s
- Bestuurlijke opdracht van de Gemeente i.h.k. van een verre-
gaande samenwerking met Popodium Atak 
- Oprichting en samenwerking Stichting Metropool Ambassadors 
Club
- Strategische beleidsvorming

Contact met de organisatie
Het bestuur toont haar betrokkenheid bij de organisatie, door met 
regelmaat aanwezig te zijn bij de maandelijkse vrijwilligersvergade-
ringen en overige groepsbijeenkomsten. 

Evaluatie
Het bestuur heeft zichzelf geëvalueerd. 

Functioneren
Er heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de direc-
tie. In 2015 werd de directie gevoerd door Johan de Jong, con-
form het een delegatiebesluit van het bestuur. 
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Organisatie
Op 31 december zag de betaalde organisatie er als volgt uit 

Vast personeel
Financieel administratief medewerker   0,6 fte
Manager productie & facilitair     0,8 fte
Manager hospitality & horeca    1,0 fte 
Manager programma & marketing    0,9 fte 
Medewerker marketing & publiciteit (DTP / media) 0,8 fte
Medewerker marketing & publiciteit 
(copywriting / media)      0,85 fte 
Medewerker box office & productie        0,8 fte
Medewerker cultuureducatie & In de Lift   0,6 fte 
Medewerker productieleiding & planning    0,2fte+   
Medewerker horeca     0,4 fte+
Totaal:       6,95 fte

* dit betreft een projectfunctie, in opdracht van de gemeente, 
op tijdelijke basis, en separaat gefinancierd.

Inhuur zzp
Directie       0,8 fte
Programmeur       0,2 fte
Medewerker / Hoofd techniek     0,4 fte   

Vrijwilligerscoördinator      0,1 fte
Totaal:       1.5 fte
Oproepkrachten (gemiddeld/week)
productieleiding avonden    0,8 fte
horeca-oproepkrachten     1,0 fte
Totaal:       1,8 fte

Op 31 december zag de onbetaalde organisatie er als volgt uit 

Stagiairs
Secretariaat       0,9 fte
Marketing & publiciteit      0,9 fte
Podium- & evenemententechniek    2,4 fte
Cultuureducatie / In de Lift     0,8 fte
Facilitaire dienstverlening     1,6 fte
Productie / backstage     1,6 fte
Maatschappelijke stages    0,8 fte
Totaal:       9.0 fte
werkervaring plekken / Maatschappelijk   0,8 fte

en onze ruim 170  vrijwilligers

Vrijwilligers
Bij de meeste afdelingen (horeca/garderobe, licht & geluid, 
keuken, fotografie, publiciteit, backstage, DJ) worden er door 
Metropool vrijwilligers ingezet, met name tijdens producties op de 
avonden. Ons vrijwilligersteam bestaat uit een gemêleerde groep 
enthousiaste mensen, in de leeftijd van 18 tot pak ‘em beet 70 jaar, 
met een gezamenlijke voorliefde voor popmuziek. Zij vinden het 
mooi wat Metropool  doet en willen graag daaraan hun steentje 
bijdragen. 
Mede dankzij onze grote groep vrijwilligers draaien onze producties 
als een goed geoliede machine. Iedereen weet wat er van hem 
of haar verwacht wordt en bij vragen zijn de lijnen kort. De gehele 
organisatie is erop ingericht om een optima forma beleving van 
onze bezoekers en artiesten te bewerkstelligen. 
Op de achtergrond is daar een hechte en open groep van vrijwil-
ligere muziekliefhebbers die elkaar ook terug vinden in vrienden-
groepen met passies die we weer terugzien in de afdelingen. Als 
team zijn we dan ook bijzonder trots op deze ploeg en proberen 
we die zo goed mogelijk te koesteren. Zonder vrijwilligers geen 
Metropool.

Beleid 
In 2015 hebben we ons onder andere gefocust op het aanscher-
pen van het vrijwilligersbeleid (werving, selectie, introductie) en het 
vergroten van de vrijwilligersgroepen, inspelend op een hogere 
bezettingsgraad per productie en meer evenementen buiten de 
deur. 
In 2015 hebben we onder andere een permanente DJ booth in 
onze Wintertuin geplaatst, aan de voorzijde van ons  Muziekcafé, 
inclusief rigging en dansvloer. Deze ruimte is multifunctioneel, 
omdat ook onze artiesten, crew en bezoekers vooraf een hapje 
kunnen eten in deze ruimte. Door deze flexibiliteit zijn we in staat 
om beter te anticiperen op de ontvangst van bezoekers. En tijdens 
ombouwtijden, pauzes en na het concert bieden we hen waar 
voor hun geld door middel van afterparty’s die gedraaid worden 

door onze vrijwillige DJ’s. Verder kregen we veel aanvragen van 
vrijwilligers die jonger dan 18 zijn en zich door vrijwilligerswerk bij 
een podium voor willen bereiden op beroepsopleidingen als de 
Herman Brood Academie, HKU Musicmanagement en ROC On-
dernemend Artiest. Vanwege Arbo-wetgeving rondom werktijden 
nemen we alleen vrijwilligers van boven de 18 aan in ons produc-
tieteam. Om toch in deze behoefte te kunnen voorzien bieden wij 
tegenwoordig vrijwilligers van 16 jaar of ouder de kans om ervaring 
op te doen bij de publiciteitsafdeling. Zij verspreiden in tweetallen 
posters en flyers in Hengelo en omgeving. 

Werving nieuwe vrijwilligers  
Nieuwe vrijwilligers melden zich voornamelijk zelf aan, via onze 
website. We ontvangen aanmeldingen van vrijwilligers uit Hengelo 
en daarbuiten. Incidenteel werven we bij, dit doen we voorname-
lijk via online kanalen. Daarnaast werven we nieuwe vrijwilligers on-
der ex-stagiairs en soms dragen huidige vrijwilligers nieuwe mensen 
aan.
In 2015 groeiden we door naar 170 vrijwilligers. Een groei van ruim 
20% ten opzichte van 2014. Deze mensen werken gemiddeld 2 
diensten per maand. Op een drukke avond met dubbele produc-
tie (grote en kleine zaal) werken er ongeveer 30 vrijwilligers op de 
diverse afdelingen.
Als organisatie faciliteren we de nieuwe vrijwilligers met een taak-
omschrijving per afdeling en spreken we onze verwachtingen uit 
naar de vrijwilligers. Maandelijks introduceren we nieuwe vrijwilligers 
tijdens onze vrijwilligersvergadering. Tijdens de maandelijkse verga-
deringen bieden we vrijwilligers de mogelijkheid om terug te laten 
koppelen wat er speelt. Ook steunen we de synergie in de groep, 
door veel ruimte te geven voor informele gesprekken en door het 
organiseren van activiteiten voor onze vrijwilligers. Op die manier 
passen we continu workflows en werkomgevingen aan naar onze 
visie en de behoeften van ons personeel. 



In 2015 hebben we de trend, die in 2014 werd ingezet, kunnen 
voortzetten. Veranderingen die in 2014 zijn doorgevoerd, rendeer-
den in 2015 en het resultaat was uiteindelijk boven elke verwach-
ting. 

De komende 3 jaar zullen we deze trend moeten volgen om onze 
reserves op te bouwen, die we volledig hebben opgebruikt in de 
eerste 5 jaar van het bestaan van metropool op de nieuwe loca-
tie. 

Voor wat betreft de externe activiteiten hebben we alleen de min-
der risico festivals gecontinueerd. Metropool Open Air bracht ons 
4 open lucht concerten. De inkomsten uit externe activiteiten zijn 
daarom spectaculair gestegen t.o.v. 2014.
Dit alles heeft geleid tot een omzet stijging van 9,6%, daar waar 
de directe kosten en indirecte kosten slechts 4,8% toenamen.  
Het resultaat is een positief saldo van €. 85.214, die we bij kunnen 
schrijven op ons eigen vermogen. Daarmee zitten we op het juiste 
schema om vanaf  2020 te kunnen starten met een gezonde ver-
mogenspositie. 

Inkomsten versus kosten 2015 ten opzichte van 2014
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Sponsoring & fondsen

Metropool werd in 2015 financieel gesteund door:
- Gemeente Hengelo | Exploitatiesubsidie, huursubsidie, combina-
tiefunctie cultuur/talentontwikkeling
- Provincie Overijssel | Talentontwikkeling en cultuureducatie

De Metropool Ambassadors Club, bracht samen met de sponso-
ren: 
- Stork Thermeq BV
- Rabobank Centraal Twente
- AB Inbev
- Eijssink Kassasystemen  
een bedrag aan sponsorgelden binnen van 60.000,- in 2015.

Daarnaast ontvingen we 
- €. 22.917,-  via het Fonds Podium Kunsten [Subsidie Reguliere Pro-
grammering] 
- €. 5.395,-  bijdrage van de Fuldauerstichting aan de organisatie 
van het Heartland Festival.
- €. 20.000,- evenementensubsidie van Bureau Hengelo als bijdrage 
aan het programma voor het Stork Nacht van Hengelo concert. 

2015 in cijfers

Inkomsten kosten

Publieksactiviteiten

Externe activiteiten

Sponsoring en fondsen

Subsidie gemeente, 
provincie,  NFPK
Indirecte kosten + 
incidentele lasten
Totaal

1.229k 887k+3,4% +2,3%

+86% +225%

+0%

-0,3%

-6,5%

+9,6% +4,8%

227k 208k

60k

487k

2.003k 1.919k

823k



Colofon

REDACTIONELE BIJDRAGEN
Adri Karsenberg
Anjo Ordelman
Guido de Jongh
Johan de Jong
Michiel Toenink
Oscar Persijn
Rick Escher
Sylvia van den Berg
Tineke Klamer

ONTWERP
Steven Hignell
Suzanne Meijer

FOTOGRAFIE
Bjorn Koebrugge
Frank Wes
Marieke Waalwijk
Rachel Deppe
Renaldo Markus
Tjeerd Derkink
Wim van der Geest
Wouter Loeve


