
Projectplan	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  2016	  
	  
Al	  ruim	  20	  jaar	  wordt	  in	  heel	  Nederland	  op	  5	  mei	  de	  Dag	  van	  de	  Vrijheid	  gevierd.	  
In	  de	  provincie	  Utrecht	  doen	  we	  dat	  met	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht:	  een	  
laagdrempelig,	  gratis	  toegankelijk,	  eigentijds	  evenement.	  Het	  festival	  trekt	  
jaarlijks	  tussen	  de	  25.000	  en	  40.000	  bezoekers,	  die	  vanuit	  de	  hele	  regio	  samen	  
de	  vrijheid	  komen	  vieren	  in	  het	  Utrechtse	  Park	  Transwijk.	  Vorig	  jaar	  kwamen	  
47.500	  bezoekers	  naar	  Park	  Transwijk,	  een	  record	  ondanks	  het	  slechte	  weer	  bij	  
aanvang.	  Dit	  jaar	  rekenen	  we	  weer	  op	  minimaal	  hetzelfde	  aantal	  bezoekers,	  
zeker	  omdat	  5	  mei	  dit	  jaar	  op	  Hemelvaartsdag	  valt.	  
	  
5	  Mei	  is	  een	  dag	  van	  feestelijkheden,	  maar	  ook	  van	  bezinning	  en	  discussie.	  Hoe	  
nemen	  wij	  individueel	  en	  als	  samenleving	  verantwoordelijkheid	  voor	  vrijheid	  in	  
onze	  eigen	  omgeving,	  nationaal,	  europees	  en	  internationaal?	  
	  
Op	  de	  bevrijdingsfestivals	  wordt	  verder	  –	  aansluitend	  op	  het	  centrale	  thema	  
‘Vrijheid	  Geef	  je	  Door’	  van	  het	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  mei	  -‐	  stilgestaan	  bij	  
onderwerpen	  als	  democratie,	  mensenrechten,	  oorlog	  en	  vrede.	  De	  inhoudelijke	  
aansluiting	  bij	  deze	  thematiek	  combineren	  we	  met	  lokale	  en	  regionale	  
initiatieven.	  En	  dat	  maakt	  het	  festival	  uniek.	  
	  
Het	  bevrijdingsfestival	  Utrecht	  is	  het	  festival	  van	  nieuw	  (lokaal)	  talent	  en	  
gevestigde	  namen,	  van	  meedoen	  en	  genieten,	  debat	  en	  poëzie,	  bezinning,	  inhoud	  
en	  uit-‐je	  dak-‐	  gaan.	  De	  festivalorganisatie	  zet	  zich	  actief	  in	  om	  lange	  termijn	  
verbindingen	  te	  leggen	  met	  en	  tussen	  mensen	  en	  organisaties	  in	  de	  regio.	  We	  
willen	  iedereen	  die	  meewerkt	  aan	  het	  festival	  kansen	  geven	  om	  zijn	  of	  haar	  
talenten	  te	  ontwikkelen	  en	  zien	  onszelf	  als	  lerende	  organisatie.	  Daarnaast	  
leveren	  wij	  in	  de	  aanloop	  naar	  het	  festival	  een	  bijdrage	  aan	  het	  maatschappelijk	  
debat	  rondom	  vrijheidsthema’s,	  onder	  meer	  met	  de	  Vrijheidscolleges.	  
	  	  
In	  dit	  projectplan	  laten	  we	  zien,	  hoe	  we	  met	  al	  deze	  ingrediënten	  ook	  in	  2016	  
weer	  een	  prachtig	  festival	  gaan	  neerzetten	  in	  Utrecht.	  
	  
	  
MISSIE	  EN	  DOELGROEPEN	  
Het	  Bevrijdingsfestival	  wil	  bezoekers	  een	  mooi	  feest	  bieden,	  maar	  hen	  ook	  
stimuleren	  na	  te	  denken	  over	  het	  belang	  van	  vrijheid.	  Onze	  missie,	  doelen	  
en	  doelgroepen	  bieden	  houvast	  bij	  de	  programmering	  en	  organisatie	  van	  
het	  festival.	  Kernwoorden	  hierbij	  zijn:	  samenwerking,	  talentontwikkeling,	  
bewustwording	  en	  duurzaamheid.	  
	  
MISSIE	  
Heel	  Nederland	  viert	  de	  vrijheid	  op	  5	  mei.	  Het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  is	  voor	  
jong	  en	  oud	  hét	  event	  om	  betekenisvol	  de	  vrijheid	  te	  vieren.	  Met	  elkaar	  
en	  in	  verbondenheid.	  Het	  Bevrijdingsfestival	  heeft	  talentontwikkeling	  -‐	  op	  het	  
podium	  en	  achter	  de	  schermen	  -‐	  hoog	  in	  het	  vaandel	  staan.	  Daarnaast	  zetten	  we	  
actief	  in	  op	  het	  leggen	  van	  langdurige	  verbindingen	  met	  en	  tussen	  partijen	  in	  de	  
regio,	  en	  op	  verdere	  verduurzaming	  van	  het	  festival.	  
	  



	  
	  
	  
DOELSTELLINGEN	  
•	  jaarlijks	  op	  5	  mei	  de	  bevrijding	  herdenken	  en	  vieren,	  met	  als	  speerpunt	  het	  
betrekken	  van	  jongeren.	  50%	  van	  onze	  bezoekers	  is	  tussen	  de	  15	  en	  35	  jaar;	  
	  
•	  inhoud	  geven	  aan	  het	  centrale	  thema	  van	  het	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  mei:	  
‘Vrijheid	  geef	  je	  door’;	  
	  
•	  een	  belangwekkend	  podium	  bieden	  aan	  opkomend	  cultureel	  talent	  uit	  de	  
provincie	  Utrecht;	  
	  
•	  muziekstijlen	  en	  activiteiten	  vanuit	  diverse	  culturele	  achtergronden	  
presenteren.	  
	  
•	  actief	  duurzaamheid	  nastreven,	  zowel	  in	  de	  bedrijfsvoering	  als	  bij	  het	  aangaan	  
van	  samenwerkingsrelaties.	  
	  
	  
DOELGROEPEN	  
Het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  is	  er	  voor	  iedereen	  in	  de	  regio	  Utrecht.	  Voor	  het	  
doorgeven	  van	  de	  vrijheidsgedachte	  richten	  wij	  ons	  met	  name	  op	  jongeren;	  
scholieren,	  studenten,	  jonge	  werkenden	  en	  jonge	  gezinnen	  met	  schoolgaande	  
kinderen.	  Extra	  aandacht	  is	  er	  elk	  jaar	  voor	  een	  (of	  meerdere)	  doelgroep(en)	  die	  
nog	  weinig	  aanwezig	  zijn	  op	  festivals,	  zoals	  senioren	  en	  doelgroepen	  met	  diverse	  
culturele	  achtergronden.	  Nieuw	  dit	  jaar	  is	  de	  uitgebreide	  samenwerking	  met	  
ROC	  Midden	  Nederland.	  De	  studenten	  van	  de	  Rock	  Academie	  krijgen	  een	  eigen	  
podium,	  dan	  zowel	  front	  als	  backstage	  helemaal	  wordt	  ingevuld	  door	  de	  
studenten.	  	  
	  
PROGRAMMA	  
Het	  programma	  van	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  biedt	  een	  goede	  balans	  van	  
publieksvriendelijke	  en	  vooruitstrevende	  onderdelen.	  Muziek	  is	  het	  centrale,	  
verbindende	  element	  in	  een	  samenhangend	  programma	  met	  ruimte	  voor	  
kinderactiviteiten,	  theater,	  lezingen	  en	  debat,	  poëzie	  en	  opvallende	  catering.	  
Voor	  een	  aantrekkelijke	  programmering	  werken	  we	  samen	  met	  partners	  uit	  stad	  
en	  regio,	  zoals	  Tivoli,	  dB’s,	  Ekko,	  de	  Bibliotheek,	  Hoog	  Catharijne	  en	  meer.	  
	  
WIN-‐WIN	  
Het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  wordt	  mede	  gerealiseerd	  door	  honderden	  -‐	  
voornamelijk	  vrijwillige	  -‐	  medewerkers	  uit	  stad	  en	  regio,	  voor	  wie	  het	  festival	  
een	  prachtige	  kans	  is	  om	  hun	  talent	  te	  ontplooien.	  Als	  organisatie	  zoeken	  we	  
voor	  de	  programmering	  en	  realisatie	  van	  het	  festival	  nadrukkelijk	  de	  
samenwerking	  met	  lokale	  en	  regionale	  partners.	  We	  zetten	  daarbij	  in	  op	  lange-‐
termijn	  verbindingen,	  met	  meerwaarde	  voor	  het	  festival	  én	  de	  
samenwerkingspartners.	  Onze	  partners	  kunnen	  zichzelf	  profileren	  naar	  een	  
groot	  publiek,	  terwijl	  wij	  dankzij	  hun	  bijdragen	  een	  sterker	  festival	  kunnen	  
neerzetten.	  Beleving,	  maatwerk,	  promotionele	  kracht,	  betrokkenheid	  



en	  het	  stimuleren	  van	  jong	  talent	  zijn	  de	  kernwoorden	  voor	  onze	  partnerships	  in	  
de	  regio.	  De	  onderdelen	  van	  de	  programmering	  die	  dankzij	  
samenwerkingsactiviteiten	  ontstaan,	  komen	  zo	  mogelijk	  met	  gesloten	  beurzen	  
tot	  stand.	  	  
	  
Het	  festival	  faciliteert	  en	  de	  partners	  programmeren	  hun	  eigen	  onderdelen.	  
Daarbij	  bewaakt	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  de	  hoofdlijnen	  en	  zorgt	  ervoor	  
dat	  het	  hele	  programma	  onderlinge	  samenhang	  heeft	  en	  klopt	  met	  de	  
programmavisie	  van	  het	  festival.	  
	  
	  
SAMENWERKING	  COMITÉ	  4	  MEI	  HERDENKING	  
In	  2013	  is	  een	  vruchtbare	  samenwerking	  gestart	  met	  het	  Utrechtse	  Comité	  4	  mei	  
Herdenking.	  Het	  comité	  organiseert	  elk	  jaar	  op	  het	  Domplein	  en	  in	  de	  Domkerk	  
de	  herdenking	  van	  oorlogsslachtoffers.	  Na	  de	  twee	  minuten	  stilte	  volgt	  er	  een	  
muzikaal	  programma	  waarvoor	  zangeres	  Eefje	  de	  Visser	  in	  2015	  samen	  
speciale	  arrangementen	  maakte.	  Op	  5	  mei	  werden	  deze	  nummers	  nogmaals	  
opgevoerd	  op	  het	  hoofdpodium	  van	  het	  Bevrijdingsfestival.	  Deze	  
waardevolle	  samenwerking	  tussen	  ‘4	  en	  5	  mei’	  wordt	  in	  2016	  voortgezet	  met	  
Utrechte	  muzikanten.	  Dit	  keer	  is	  de	  eer	  aan	  de	  jonge,	  talentvolle	  band	  The	  
Brahms.	  	  
	  
	  
PROGRAMMA	  ONDERDELEN	  
Tijdens	  het	  Bevrijdingsfestival	  treden	  in	  een	  tijdsbestek	  van	  11	  uur	  
tientallen	  (inter)	  nationale	  acts	  en	  talenten	  op.	  Er	  zijn	  verschillende	  podia	  
en	  het	  festivalterrein	  is	  opgedeeld	  in	  ‘areas’	  met	  elk	  hun	  eigen	  sfeer.	  
Kinderen	  hebben	  hun	  eigen	  festival	  en	  van	  de	  catering	  maken	  we	  ook	  een	  
feest!	  
	  
HOOFDPODIUM	  
Op	  het	  hoofdpodium	  staan	  de	  grotere	  nationale	  en	  internationale	  acts,	  
waaronder	  minimaal	  twee	  grote	  publiekstrekkers.	  Ook	  de	  Ambassadeur	  voor	  de	  
Vrijheid	  treedt	  hier	  op.	  	  	  
	  
SENA	  TALENT	  STAGE	  
In	  samenwerking	  met	  Sena	  en	  alle	  veertien	  Bevrijdingsfestivals	  is	  er	  ook	  dit	  jaar	  
weer	  een	  podium	  voor	  opkomend	  talent.	  Op	  dit	  podium	  vind	  je	  talenten	  uit	  de	  
regio	  en	  acts	  die	  hun	  eerste	  clubtours	  in	  het	  landelijke	  (pop)circuit	  al	  hebben	  
gedaan.	  Dankzij	  de	  nauwe	  samenwerking	  met	  lokale	  partner	  EKKO,	  zitten	  
we	  bij	  de	  programmering	  van	  dit	  podium	  ‘bovenop’	  de	  nieuwe	  talenten.	  Het	  Sena	  
Talent	  Stage	  wordt	  mede	  geproduceerd	  door	  EKKO.	  De	  productie	  van	  dit	  podium	  
biedt	  de	  vrijwillige	  stagecrew	  een	  mooie	  opstap	  naar	  de	  festivalwereld.	  
	  
PLEIN	  VAN	  DE	  VRIJHEID	  MET	  FESTIVALMARKT	  
De	  activiteiten	  van	  de	  ideële	  samenwerkingspartners	  zijn	  geclusterd	  op	  het	  Plein	  
van	  de	  Vrijheid	  -‐	  een	  interessante	  extra	  belevingsruimte	  op	  het	  festivalterrein.	  
Op	  dit	  plein	  vinden	  publiekacties	  plaats	  van	  Amnesty	  International	  en	  het	  Rode	  



Kruis,	  er	  is	  ruimte	  voor	  andere	  (regionale)	  ideële	  organisaties,	  kleine	  side-‐acts	  
en	  debat	  &	  dialoog.	  	  
	  
	  
VRIJHEIDSPODIUM	  
Het	  Vrijheidspodium	  krijgt	  dit	  jaar	  een	  aparte	  plek	  binnen	  het	  festival.	  Het	  
podium	  wordt	  nu	  vrij	  gemaakt	  van	  het	  plein,	  om	  het	  meer	  body	  te	  geven.	  
Overdag	  is	  hier	  plaats	  voor	  de	  inhoudelijke	  boodschap,	  later	  op	  de	  dag	  zal	  met	  
name	  experimentele	  muziek	  te	  horen	  zijn.	  Het	  muzikale	  programma	  van	  het	  
Vrijheidspodium	  is	  in	  samenwerking	  met	  dB’s,	  het	  inhoudelijke	  programma	  met	  
Stichting	  Dialoog.	  
	  
	  
KIDSAREA	  
Het	  speciale	  kinderprogramma	  vindt	  plaats	  op	  een	  afgebakend	  terrein	  naast	  de	  
kinderboerderij.	  Hier	  kunnen	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  genieten	  van	  leuke,	  
educatieve	  en	  verrassende	  activiteiten	  met	  een	  ‘vrijheidstintje’.	  	  
	  
	  
MARKETING	  
Steeds	  belangrijker	  bij	  de	  organisatie	  van	  het	  festival	  is	  de	  communicatie	  
met	  de	  verschillende	  doelgroepen	  en	  samenwerkingspartners.	  Het	  
Nationaal	  Comité	  4	  &	  5	  mei	  geeft	  de	  algemene	  kaders	  aan	  waarop	  de	  
Bevrijdingsfestivals	  met	  hun	  specifieke	  communicatie	  kunnen	  aansluiten.	  
De	  regionale	  campagne	  heeft	  een	  focus	  op	  online	  media.	  	  
	  
Het	  fakkellogo	  -‐	  beeldmerk	  van	  het	  Nationaal	  Comité	  4	  en	  5	  mei	  -‐	  vormt	  als	  
verbindend	  element	  de	  stempel	  op	  de	  boodschap	  die	  het	  Bevrijdingsfestival	  
Utrecht	  wil	  uitdragen.	  Het	  Nationaal	  Comité	  verzorgt	  ook	  een	  deel	  van	  
de	  collectieve	  marketing,	  zoals	  een	  mobiele	  applicatie	  en	  advertenties	  in	  
landelijke	  dagbladen.	  	  
	  
In	  de	  communicatie	  ligt	  de	  focus	  op	  de	  doelgroep	  tussen	  de	  16-‐35	  jaar.	  De	  
regionale	  campagne	  bestaat	  onder	  meer	  uit	  een	  eigen	  abri	  campagne,	  
festivalkrant,	  advertenties	  en	  free	  publicity	  in	  regionale	  media,	  en	  een	  sterke	  
focus	  op	  online	  marketing.	  Uit	  publieksonderzoek	  2012	  blijkt	  dat	  de	  website	  
van	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  de	  meest	  geraadpleegde	  informatiebron	  is.	  
Dit	  is	  voor	  ons	  dan	  ook	  het	  belangrijkste	  online	  communicatiemiddel,	  naast	  
Facebook	  en	  Twitter.	  
	  
PERSBENADERING	  
De	  veertien	  officiële	  Bevrijdingsfestivals	  vormen	  met	  bijna	  1	  miljoen	  bezoekers	  
het	  grootste	  eendaagse	  evenement	  van	  Nederland.	  Een	  landelijk	  uitgerolde	  
perscampagne	  is	  dan	  ook	  inmiddels	  een	  vanzelfsprekendheid.	  Dit	  jaar	  is	  er	  
vanuit	  het	  Nationaal	  Comité	  samenwerking	  met	  onder	  meer	  NOS,	  
3FM	  en	  Funx.	  	  
	  
Als	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  benaderen	  wij	  zelf	  de	  lokale	  en	  regionale	  media.	  	  
	  



	  
	  
COMMUNICATIEMIDDELEN	  
Het	  festival	  maakt	  gebruik	  van	  de	  volgende	  communicatiemiddelen	  om	  het	  
festival	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen.	  
	  
Digitale	  media	  -‐	  websites,	  landelijk	  portal,	  social	  media	  (Facebook,	  Twitter,	  
mobiele	  app	  (landelijk).	  	  
	  
Gedrukte	  media	  -‐	  Abri’s,	  MuPi’s,	  festivalkrant	  (oplage	  15.000),	  programmaflyer,	  
advertenties	  
	  
	  
	  
VRIJHEIDCOLLEGES	  
In	  navolging	  van	  de	  succesvolle	  edities	  van	  voorgaande	  jaren,	  komen	  de	  
Vrijheidscolleges	  ook	  weer	  terug	  dit	  jaar.	  De	  stad	  waar	  alles	  is	  ontstaan	  mag	  en	  
kan	  natuurlijk	  niet	  ontbreken	  in	  de	  serie	  van	  colleges,	  waar	  inmiddels	  al	  8	  
bevrijdingsfestivals	  aan	  deelnemen.	  
	  
Evenals	  veel	  andere	  projecten	  in	  het	  kader	  van	  de	  Bevrijdingsfestivals	  lopen	  de	  
Vrijheidscolleges	  vooruit	  op	  de	  dag	  van	  bezinning	  (4	  mei)	  en	  van	  viering	  (5	  mei)	  
met	  een	  thematische	  lezingenreeks.	  	  
	  
Het	  jaarthema	  ‘Vrijheid	  geef	  je	  door’	  en	  de	  ‘Four	  Freedoms’	  van	  Roosevelt	  
vormen	  het	  uitgangspunt	  voor	  deze	  lezingenreeks	  die	  start	  in	  april	  2016	  en	  
afgesloten	  wordt	  tijdens	  de	  Bevrijdingsfestivals	  op	  5	  mei	  2016.	  
	  
	  
ORGANISATIE	  
De	  organisatie	  van	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  is	  in	  handen	  van	  een	  klein	  
freelance	  projectteam.	  Met	  diverse	  maatschappelijke	  organisaties	  hebben	  we	  een	  
(voor	  beide	  partijen)	  vruchtbare	  samenwerking	  opgebouwd.	  Voor	  en	  tijdens	  het	  
festival	  werken	  we	  verder	  met	  zo’n	  300	  vrijwilligers,	  maatschappelijke	  stagiaires	  
en	  studenten.	  
	  
Bij	  het	  verdelen	  van	  de	  vrijwilligersfuncties	  en	  –taken	  zetten	  we	  sterk	  in	  op	  
talentontwikkeling.	  Het	  festival	  is	  als	  eendaags	  groot	  evenement	  voor	  veel	  
vrijwilligers	  een	  ideale	  leerschool.	  Het	  kan	  fungeren	  als	  springplank	  naar	  een	  
carrière	  in	  de	  festival-‐	  en	  evenementensector.	  De	  afgelopen	  jaren	  werkten	  er	  
onder	  meer	  ROC-‐ers	  in	  de	  beveiliging,	  boden	  we	  maatschappelijke	  stagiaires	  een	  
ervaringplek,	  en	  werden	  de	  horecapunten	  bemand	  door	  verenigingen	  en	  collega	  
instellingen.	  Ook	  is	  het	  festival	  al	  jaren	  een	  geliefde	  stageplek.	  	  
	  
Daarnaast	  speelt	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  een	  
belangrijke	  rol	  in	  het	  verstevigen	  van	  het	  maatschappelijk	  en	  zakelijk	  netwerk.	  
Sinds	  2013	  is	  het	  bestuur	  grotendeels	  vernieuwd	  en	  bestaat	  
het	  uit	  de	  volgende	  personen:	  
Mw.	  M.C.	  Smits,	  (voorzitter)	  



Dhr.	  H.J.	  Idzerda,	  (penningmeester)	  
Dhr.	  P.R.	  Besemer,	  	  
Dhr.	  A.	  Dondorff,	  	  
Dhr.	  J.W.	  Steunenberg.	  
	  
Dit	  jaar	  is	  een	  nieuwe	  directeur	  aangetreden	  bij	  het	  festival.	  Dennis	  Luken	  volgt	  
Esther	  Lubberding	  op,	  die	  na	  10	  jaar	  het	  stokje	  overdraagt.	  Esther	  heeft	  het	  
festival	  gebracht	  waar	  het	  nu	  staat,	  en	  het	  festival	  is	  haar	  daar	  erg	  dankbaar	  
voor.	  Dennis	  is	  een	  ervaren	  organisator,	  geeft	  les	  op	  de	  Hogescholen	  in	  Utrecht	  
en	  is	  ondernemer.	  Het	  festival	  hoopt	  dat	  zijn	  ervaring,	  creativiteit	  en	  inzet	  het	  
festival	  weer	  verder	  zal	  ontwikkelen	  in	  alle	  onderdelen.	  
	  
	  
RELATIE	  MAATSCHAPPELIJKE	  ORGANISATIES	  
Het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  vind	  het	  belangrijk	  om	  geworteld	  te	  zijn	  in	  de	  
Utrechtse	  samenleving.	  Hierbij	  kijken	  we	  over	  de	  stadsgrenzen	  en	  betrekken	  
maatschappelijke	  organisaties	  uit	  regio	  en	  provincie	  bij	  het	  festival.	  De	  
volgende	  samenwerkingsverbanden	  zetten	  we	  ook	  de	  komende	  jaren	  weer	  graag	  
voort:	  
-‐	  landelijke	  NGO’s	  als	  Amnesty	  International,	  Rode	  Kruis	  
-‐	  regionale	  NGO’s	  zoals	  Upact,	  Unicef	  en	  Vredeseducatie	  
-‐	  Utrechts	  Comité	  4	  mei	  (gezamenlijk	  concert)	  
-‐	  ROC	  Midden	  Nederland	  (talentontwikkeling)	  
-‐	  Vrijwilligerscentrale	  KEES	  
-‐	  poppodium	  Tivoli	  
-‐	  poppodium	  EKKO	  
-‐	  3VOOR12	  Utrecht	  award	  
-‐	  Sena	  Performers	  POPnl	  Award	  
-‐	  Gemeente	  Utrecht,	  politie	  en	  brandweer	  
	  
VIP-BORREL	  
Met	  de	  nadruk	  die	  is	  komen	  te	  liggen	  op	  samenwerking	  en	  versteviging	  in	  het	  
Utrechtse	  veld,	  is	  een	  jaarlijkse	  speciale	  VIP-‐borrel	  voor	  het	  festival	  een	  
vanzelfsprekendheid.	  De	  borrel	  is	  inmiddels	  uitgegroeid	  tot	  een	  prettig	  
provinciaal	  samenzijn	  van	  bestuurders,	  regionale	  partners	  en	  culturele	  
instellingen.	  
	  
	  
FINANCIEN	  
De	  financiering	  van	  het	  Bevrijdingsfestival	  Utrecht	  bestaat	  uit	  een	  mix	  van	  
overheidssubsidies,	  bijdragen	  uit	  fondsen,	  sponsoring	  door	  
bedrijfspartners	  en	  eigen	  inkomsten.	  
	  
Het	  opbouwen	  en	  onderhouden	  van	  goede	  relaties	  met	  financiers	  en	  andere	  
betrokkenen	  is	  voor	  een	  financieel	  gezond	  festival	  van	  groot	  belang.	  De	  
afgelopen	  jaren	  is	  hier	  veel	  tijd	  en	  energie	  in	  gestoken,	  waardoor	  het	  (financiële)	  
draagvlak	  van	  het	  festival	  is	  toegenomen.	  Wel	  blijft	  het	  festival	  in	  de	  huidige	  
vorm	  altijd	  afhankelijk	  van	  bijdragen	  van	  gemeente,	  provincies,	  subsidies.	  
	  



	  
BEDRIJFSPARTNERS/SPONSORING	  
Voor	  sponsoring	  zoeken	  we	  actief	  naar	  een	  goede	  match	  met	  bedrijven	  en	  
partners	  die	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  communicatie	  naar	  de	  (jongere)	  doelgroep	  én	  
iets	  hebben	  met	  de	  thematiek	  van	  Bevrijdingsdag.	  	  
	  
FONDSEN	  EN	  OVERHEDEN	  
De	  huidige	  subsidieafspraken	  met	  de	  gemeente	  en	  de	  provincie	  Utrecht	  worden	  
voortgezet.	  De	  fondsenwerving	  richt	  zich	  allereerst	  op	  het	  behoud	  van	  de	  
fondsen	  voor	  de	  diverse	  projecten	  zoals	  ROC,	  Vrijheidscolleges	  en	  samenwerking	  
4	  en	  5	  mei.	  
	  
EIGEN	  INKOMSTEN	  
Het	  festival	  beheert	  zelf	  de	  horeca,	  wat	  betekent	  dat	  de	  winst	  van	  de	  
drankverkoop	  rechtstreeks	  naar	  het	  festival	  vloeit.	  Dit	  heeft	  afgelopen	  jaren	  
gezorgd	  voor	  een	  inkomstenstijging	  en	  een	  redelijk	  solide	  basis	  van	  de	  
begroting.	  De	  afhankelijkheid	  van	  het	  weer	  is	  wel	  aanwezig,	  slecht	  weer	  betekent	  
minder	  bezoekers	  en	  lagere	  bestedingen	  per	  persoon.	  Het	  festival	  is	  momenteel	  
druk	  bezig	  met	  het	  bedenken	  van	  andere	  inkomstenstromen,	  om	  de	  
afhankelijkheid	  van	  het	  weer	  te	  verkleinen.	  	  
	  	  
	  
	  


