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1. Algemeen  

 

Bevrijdingsfestival Flevoland (hierna te 

noemen: BFF) , vond dit jaar al voor de 

21ste keer plaats! 

Het Flevolands Bevrijdingsfestival is 
hiermee nog steeds het langst bestaand 
evenement in de regio..  
 
Marktonderzoek bureau Mobiel Centre 
uit Almere heeft ook dit jaar in opdracht 
van Almere City Marketing weer een 
telling gehouden en een groot aantal 
bezoeker zowel tijdens als na het festival 
geïnterviewd. Het bezoekersaantal lag dit 
jaar rond de 100.000 bezoekers. Ca. 5% 
minder dan vorig jaar, maar natuurlijk 
nog steeds heel erg veel. Vorig jaar viel 5 
mei op een zaterdag, een dag waarop 
waarschijnlijk meer mensen de 
mogelijkheid hebben om te komen en ook 
de dag erna niet moeten werken. BFF is 
daarmee op afstand nog steeds het best 
bezochte evenement in de regio. 

Het thema van dit jaar was: ‘Vrijheid 
spreek je af’.  In 2012 waren we extra 
vroeg (12.00 uur) gestart en dat was erg 
goed bevallen, vandaar dat we ook dit jaar 
al om deze tijd zijn begonnen, met een 
optreden van de bekende rapper en  

 

 

entertainer Yes-R. Dit heeft zeer goed 
gewerkt. In vorige jaren werd veelal 
gestart met regionaal talent en werden de 
bekendere acts later op de dag 
geprogrammeerd. Dit jaar werd het door 
te starten met een bekende act al direct 
aangenaam druk op het terrein. 

 

Naast de drie podia zijn er drie pleinen 
gebruikt. Het plein van de vrijheid was dit 
jaar op het Forum. De opstelling was 
ongeveer hetzelfde als vorig jaar, ook 
weer met een vergroot vip- en 
rolstoelpodium. ook het SENA talent 
podium, stond weer  direct naast het 
hoofdpodium.  

De algehele productie is goed verlopen, de 
EHBO heeft zeer weinig te doen gehad en 
de politie heeft in het geheel geen 
aanhoudingen verricht. Een prima 
resultaat.  
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1.1  Cijfers en letters 

Almere City Marketing heeft de opdracht 
gegeven om een uitgebreide telling en 
enquete te houden onder de bezoekers. 
Dit is uitgevoerd door marktonderzoek 
bureau Mobiel Centre uit Almere. 

Het festival wordt (net als alle Almeerse 
festivals) op een 5 punten beordeeld, het 
gemiddelde cijfer dat het festival heeft 
gekregen is een 7,3 . Het onderdeel “Sfeer 
en gezelligheid” 

Een aantal andere opvallende zaken uit de 
enquete: 

 15% bezoekers is voor het festival 
voor het eerst naar Almere 
gekomen. 

 44 % van de bezoeker in Almere is 
tussen de 30 en 55 jaar, terwijl 
veelal verwacht wordt dat 
jongeren in de meerderheid zijn. 

 Bijna 40% heeft een HBO of WO 
opleiding gevolgd, of volgt die 
momenteel nog.  

 Genoemde positieve punten zijn 
met name “goede sfeer”, 
“saamhorigheid”, “goed 
programma” en “goede 
organisatie”.  

 Mindere punten die zijn genoemd 
zijn o.a. “dure consumpties”, “hard 
geluid” en “artiesten moeten 
bekender”. Al deze punten worden 
besproken en zo mogelijk 
aangepast in komende edities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan het festival zijn alle 
omwondenden per brief op de hoogte 
gesteld van het evenement, en de hierbij 
horende werkzaamheden en mogelijk 
overlast. Ook is er een speciaal service 
telefoonnummer in het leven geroepen. 

Dit heeft mede geresulteerd in het feit dat 
er in totaal 0 (nul) klachten over 
geluidsoverlast zijn binnengekomen bij de 
politie.  
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Voetbalsupportes en 5 mei. 

Volgens de politie is het evenement ook 
goed verlopen, en hebben zich geen 
noemenswaardige incidenten voorgedaan.  

Op deze 5 mei was echter een bijzondere 
andere gebeurtenis: er was de 
mogelijkheid dat voetbalclub Ajax 
landskampioen zou worden.  

Hiervoor waren in Amsterdam allerlei 
noodverordeningen van kracht en was 
extra politieinzet op voorhand 
beschikbaar. Dit was in Almere niet het 
geval, de BFF organisatie was enigszins 
bezorgd over de mogelijkheden dat er zich 
ongeregeldheden zouden kunnen 
voordoen.  

Er is dan ook continu en i.s.m. de politie 
gemonitord wat niet alleen de 
bezoekersstromen waren, maar ook in 
hoeverre er “voetbalsupporters” aanwezig 
waren die al dan niet de sfeer zouden 
kunnen gaan bepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig bleef de sfeer erg goed, mede te 
danken aan het programma op de “Grote 
Markt”, waar in de avond zoals gewoonlijk 
een “meezing programma” wordt 
geproduceerd. Dit werd ook bezocht door 
veel mensen in ajax shirts.  

Op de hoofdlocatie, de Esplanade was dan 
ook een duidelijk ander publiek te zien. 
Goed om te zien dat dit tegelijkertijd kon 
worden neergezet. 
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1.2 Kwaliteit  

Een inhoudelijk sterk programma, met 
bekende artiesten, kwalitatief 
geproduceerd. Jaarlijks proberen we een 
stap te maken in het kwaliteitsnivo van de 
productie. Meer aandacht voor (training 
van) vrijwilligers, veiligheidsplannen en/of 
het opnieuw doorlichten van de 
leveranciers en/of externe partners. Dit 
alles om, met een scherp budget en een 
team van vrijwilligers een goede productie 
neer te zetten. Dit jaar hebben we een 
aantal goede ontwikkelingen van vorig jaar 
(o.a. professionele meer-camere live 
regie) doorgezet en onze aandacht op 
nieuwe zaken gericht.  

Zo is dit jaar voor het eerst gewerkt met 
een nieuwe, regionale partner voor onze 
geluidstechniek. Dit na ruim 10 jaar samen 
te hebben gewerkt met een landelijke 
partner. Deels ingegeven vanuit kosten 
oogpunt, deels vanuit de preferentie voor 
provinciale partners, maar met name om 
de geluidstechniek weer “vanaf nul” te 
bekijken, met nieuwe ideeën, 
mogelijkheden en (dus ook) partners. Dit 
is een goede stap geweest. Niet alleen een 
scherpere prijs, ook een nieuwe manier 
van werken en vooral enthousiaste en 
frissen nieuwe partners die er alles aan 
doen om een goed resultaat te bereiken. 

 

 

 

Ook is het hele beveiligingsplan dit jaar 
tegen het licht gehouden en in feite 
opnieuw geschreven. In overleg met de 
gemeente Almere en de provinciale 
partners (o.a. politie, brandweer, ggd) 
hebben we als test-case gediend voor een 
nieuwe risico-inventarisatie systeem, 
waarbij men zo expliciet mogelijk probeert 
alle risico’s in kaart te brengen, varieerend 
van slecht-weer scenarios, via opstootjes 
in het publiek tot instortende podia, etc, 
etc.  

Het hele beveiligings plan (ruim 50 
pagina’s) hebben we helemaal opnieuw 
geschreven, na 2 ronde’s van aanvullingen 
en opmerkingen is nu een document 
ontstaan dat een stevige onderlegger is 
voor de komende jaren. Ook onze partner 
in beveiliging heeft hier voor de nodige 
input gezorgd. Waar we voorheen veel 
“zelf” deden hebben we nu i.s.m. de 
betrokken partners (die je ook in de 
uitvoering tegenkomt) een degelijk plan 
weten te maken. Dit zullen we komend 
jaar indien gewenst nog uitbreiden en 
tevens zullen we in overleg gaan om een 
nieuwe “table-top” oefening te 
organiseren waarbij veel mogelijk 
scenario’s zullen worden behandeld. 

Crowd Management en de nog steeds 
verschuivende verantwoordelijk van het 
beheren van de openbare orde tijdens dit 
(soort) evenement(en) zal ook de 
komende jaren een belangrijk punt zijn. 
Positief is te noemen dat alle partners 
hieromtrent (gemeente, politie, ggd, 
brandweer) een erg meedenke en positief-
kritische rol aannemen, waardoor we 
goede stappen kunnen maken en continu 
worden getriggerd onszelf te verbeteren. 
Dit geeft veel energie.   
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2. Lokaties en het programma 

2.1 De Esplanade 

 

Ook dit jaar was het hoofdterrein weer de 

“Esplanade”, het evenemententerrein van 

Almere Stad, gelegen direct aan het 

“Weerwater” en zodoende gevoelig voor 

wind- en andere weersinvloeden. Op dit 

terrein is ook de Almeerse Schouwburg 

gevestigd. Alhoewel er op 5 mei geen 

voorstellingen waren, moet dit gebouw 

toch bereikbaar blijven, waardoor een 

alternatieve route moet worden 

aangeboden. Ook dit jaar is dit gelukt.  

Wel was het weer moeilijk om, met name 

de dagen voor het festival (tijdens het 

opbouwen). Het fietspad (dat over de 

Esplanade loopt) geheel dicht te houden. 

Dit is met name voor de veiligheid. Niet 

alleen die van de medewerkers, maar ook 

en met name voor de mensen die zomaar 

het terrein op lopen of fietsen. Er wordt 

gewerkt met zeer zware materialen en er 

rijden continu vrachtwagens en heftrucks 

op het terrein. Wij als BFF zijn 

verantwoordelijk, vandaar dat we dan ook 

de controle over het terrein moeten 

kunnen behouden.  

Ook al was duidelijk aangegeven dat het 

fietspad niet toegankelijk was, toch 

probeerde regelmatig mensen het hek 

open te doen en werden een aantal 

mensen nogal onvriendelijk omdat ze nu 

moesten “omfietsen voor die onzin”. 

We hebben in de evaluatie reeds 

afgesproken dat we komend jaar, direct bij 

start van het opbouwen, het hele terrein 

zullen afhekken, en ook continu service  

 

 

 

medewerkers bij de poorten hebben staan 

die de fietsers te woord kunnen staan en 

kunnen uitleggen waarom men er niet 

door kan. 

Dit jaar is aan de kant van het ziekenhuis 

een lange aanlegsteiger in het Weerwater 

geplaatst, we zullen vroegtijdig moeten 

bekijken wat dat voor de editie voor 

komend jaar zal betekenen. Dit is namelijk 

dé aanvoerkant voor materiaal, 

medewerkers, artiesten en de 

hulpdiensten. 

Ook zijn er plannen om op de plek waar nu 

ons podium staat een horeca paviljoen te 

plaatsen. Dit zal echt een probleem 

worden. Wanneer de plannen hiervoor 

concreet zijn zullen we hier direct mee aan 

de slag gaan uiteraard. 
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Onze horecapartner deed ons festival dit 

jaar voor de 2de keer. Alles is vrij soepel 

verlopen, echter ziet het ernaar uit dat we 

komend jaar met een andere partij in zee 

zullen gaan. Dit heeft uiteraard financiële 

oorzaken en consequenties. Uitgangspunt 

voor ons is een kwalitatieve partij, met 

een consumptieprijs die voor het publiek 

betaalbaar is, meedenken over 

afvalbeheer en een prettige 

samenwerking.  

Ook onderzoeken we voor komend jaar 

wat de mogelijkheden zijn voor een 

andere manier van afvalbeheer als het 

gaat over plastic bekers. Misschien is 

herbruikbaar (polyutheraan) glas een 

mogelijkheid, of kunnen we gaan werken 

met een statiegeld systeem. Dit alles 

uiteraard in overleg met een nieuwe 

horecapartner. 
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2.2 Productie & terrein. 

Dit jaar hebben we op 1 mei al de eerste 

materialen laten plaatsen op en rondom 

de Esplanade. Doordat Koninginnedag net 

geweest is is het voor een aantal bedrijven 

(met name podia bouwers) aantrekkelijk 

om de materialen direct door te rijden 

naar een nieuwe bouwlocatie. Dit is dit 

jaar dan ook gebeurd.  

De asfaltvloer van de Esplanade is van het 

“zachte” soort, dat wil zeggen dat, indien 

er veel punt belasting plaatsvind er gaten 

in komen. In het verleden is dit ook 

gebeurd. Om dit te voorkomen moet nu 

onder elke “poot” van elk “object” en 

plaatje hout worden geplaatst. En dit zijn 

er geen 5 of tien, maar een paar honderd. 

Echt veel werk dus maar door inspanning 

van de medewerkers en partners wel 

gebeurd én dus geen schade aan de 

grond. Helaas wel een andere schade, een 

hoogwerker is tegen een (gemeentelijke) 

videocamera aangereden. Deze moest 

worden vervangen. Gelukkig zijn we 

hiervoor verzekerd. 

De “productiekeet” die we vorig jaar 

hebben gekocht was toe aan een update, 

zeker nadat tijdens het transport een wiel 

(of eigenlijk een hele as) was afgebroken. 

Doordat we een aantal technici in ons 

vrijwilligers team hebben zitten heeft de 

ploeg dit zelf kunnen lassen en hebben de 

keet prima kunnen gebruiken. Deze wagen 

(omgebouwde schaftkeet) wordt gebruikt 

voor de CMT-overleggen met de 

hulpdiensten en is de vaste plek voor 

calamiteiten, moeilijke vragen en 

dienstenoverleg. Er is hier ook internet, 

middels een straatlverbinding die we  

 

leggen met Schouwburg Almere, die 

daarvoor hun internet en dak ter 

beschikking stellen. Dank. 

 

 

Ook de catering van de medewerkers, 

artiesten en partners doen we steeds 

meer in eigen beheer. In totaal hebben 

meer dan 350 vrijwilligers, externe 

medewerkers en artiesten meegewerkt 

aan het festival. Deze moeten uiteraard 

allemaal worden voorzien van een niet 

allen voedzame, maar ook smakelijke, 

snelle én betaalbare maaltijd. 
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Dit jaar hebben we bij de productiedagen 

1,2,3,4 én 6 mei ervoor gekozen om met 

de eigen ploeg lunch, diner en alle drank- 

en snoepmomenten te verzorgen. Dit is 

erg goed gelukt. De “catering ploeg” van 

vrijwilligers heeft zeer goed inkopen 

kunnen door bij verschillende bedrijven en 

winkels langs te gaan, en heeft gebruik 

kunnen maken van de faciliteiten van 

Jeugdland Almere om de spullen op te 

slaan en te bereiden. Op de dagen zelf is 

een complete keuken ingericht en werd 

alles door vrijwilligers geserveerd aan de 

mensen, waarbij er bij alle maaltijden 

ruime keus was. Stamppot, nasi, groente, 

lasagna er was keus genoeg. Fruit, melk en 

vers belegde broodjes. Ook voor de 

avond- en nachtploegen werd goed 

gezorgd, met broodjes kroket, gevulde 

koeken en (veel, heel veel) verse koffie zijn 

de vele vrijwilligers soms 6 dagen bijna 

non-stop in touw  geweest. Echt een hele 

prestatie. 

Dit jaar is er ook voor gekozen om de “1 – 

dags vrijwilligers” zelf hun eten te laten 

kiezen en halen, bij een van de 

verkooppunten op het terrein. Men kreeg 

een aantal bonnen om op vooraf af te 

spreken momenten zelf te kunnen kiezen. 

Dit was een goede keus, er was minder 

druk in de “vrijwilligers tent”, het was 

financieel voor ons interessanter én veel 

van deze vrijwilligers vond de keus prettig. 

 

 

 

 

 

Het aantal kleedkamers was dit jaar 

uitgebreid van 4 naar 8, wat een veel 

rustiger werkklimaat gaf. Onze vrijwilligers 

team “artiestenbegeleiding” had goed de 

tijd alle kleedkamers in orde te maken en 

da artiesten hoefden niet direct na hun 

show uit de kleedkamer “gejaagd” te 

worden omdat de volgende band alweer 

klaar stond. Dit kwam de sfeer erg ten 

goede, zodat sommige bands (o.a. het 

Goede Doel en de Ex Simple Minds) nog 

lang aanwezig bleven op het backstage 

terrein. 

Voor de artiestenbegeleiders is het 

jaarlijks een leuke, maar ook intensieve 

klus om de artiesten goed te begeleiden. 

Enige tijd voor het festival sturen de 

managers de zg. “riders”, de wensen van 

de artiesten als het gaat om service en 

ontvangst. Voor sommige artiesten zijn 

deze heel basic, zij willen bijvoorbeeld 

alleen een “schone, afsluitbare 

kleedkamer, fris, bier en broodjes”. Voor 

andere artiesten zijn soms meerdere 

pagina’s nodig, waarin men onder andere 

aangeeft prijs te stellen op “6 x 24 blikjes 

belgisch bier”, een fles Johnny Walker 

Blue Label, toastjes met zalm en “lokale 

specialiteiten”. Gevarieerd, dus. Overigens 

is het niet zo dat de “grotere” acts altijd 

meer vragen dan beginnende bands. Toen 

Ilse de Lange jaren geleden bij ons optrad 

wilde ze graag een Big Mac met friet. 
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2.3 Artiesten  

Presentatie: Tim Calis 

Tim Calis is een jonge, enthousiaste 

Almeerder. Hij werd een aantal jaar 

geleden uitgeroepen tot de Almeerse 

“Stadsrapper”, een jaarlijkse wedstrijd. 

Tim timmert druk aan de weg als muzikant 

en presenteert regelmatig culturele 

activiteiten in en rond Almere. Hij heeft de 

Herman Brood Academie afgerond en BFF 

was zijn grootste klus tot nu toe. We 

waren erg tevreden met zijn 

werkzaamheden. Niet alleen was Tim erg 

goed verstaanbaar, ook was het leuk om 

eens een jongere Almeerder het festival te 

zien presenteren. Tim presenteerde beide 

podia en was van 12.00-24.00 de 

constante factor. Tussen de optredens 

door was er telkens tijd voor een 

informatief praatje over o.a. het V-fonds 

en andere partners. 
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12.30 Yes-R 

 

Het terrein opent altijd om 12.00 uur, 

waarna traditiegetrouw direct de eerste 

bezoekers het veld op stromen. De editie 

van 2012 was wel heel bijzonder, met als 

opening act Gers Pardoel die toen met 3 

nummers in de top 40 stond. Dit jaar 

(2013) zou Keet! de opening act zijn, 

echter 2 weken voor het festival werd dit 

afgezegd.  

 

Op deze plek en voor deze doelgroep 

hebben we gelukkig nog een andere act 

kunnen boeken, namelijk Yes-R. Niet 

alleen bekend bij de (jonge) doelgroep, 

maar op dat moment ook wekelijks op tv 

als presentator én hij heeft een duidelijke 

link met Almere. 

 

13.00 uur: (SENA) De Stem van West –  

Van Kaapstad tot Kytopia. 

De eerste act op de Sena Talent stage was 

direct een bijzondere act.  

Een samenwerkingsverband tussen een 

aantal muzikanten van Kyteman’s hiphop 

orkest en uit Zuid-Afrika afkomstige 

rappers. Dit alles onder de bezielende 

leiding van dj DNA, die grote bekendheid 

verwierf met zijn werk voor the Urban 

Dance Squad. 

 

Een vrolijke, kleurrijke act die de 

bezoekers direct aan het bewegen kreeg. 

Deze act hebben we kunnen 

programmeren in nauwe samenwerking 

met onze collega’s van de festivals in 

Utrecht en Den Haag. 
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13.45 Aankomst vrijheidsvuur 

 

Dit jaar is het vrijheidsvuur opgehaald 

door de sportvereniging “Trim Slim”. Deze 

sportclub is de hele nacht onderweg 

geweest vanuit Wageningen, waar de 

avond ervoor om 24.00 het vuur is 

ontstoken. Zowel jonge als oude lopers 

hebben meegedaan, bij aankomst op het 

festivalterrein werd men erg enthousiast 

ontvangen. Na een welkomstwoord door 

stichtingsvoorzitter Peter de Vreede is de 

grote vlam ontstoken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 uur: (SENA) Stadsrapper, gevolgd 

door The Partysquad (MAIN). 

De winnaar van de jaarlijke “stadsrapper” 

wedstrijd kreeg de eer om direct voor 

publiekstrekkers The Partysquad 2 

nummers te mogen uitvoeren. De 

wedstrijd is de weken voorafgaand aan 

het festival gehouden, waarbij deelnemers 

een rap over het thema van het 

bevrijdingsfestival moesten schrijven én 

uitvoeren. De winnaar, rapper “Contrast” 

was erg blij met deze prijs, hij mocht op 5 

mei optreden voor een zeer, zeer groot 

publiek.Direct daarna trad The Partysquad 

aan. Zij zijn al vele jaren een graag geziene 

gast op de Flevolandse festivals, en 

stonden al eerder op BFF met gastop-

tredens van o.a. Opposites, Partysquad, 

Dio en Brainpower. Vanaf het eerste 

moment dat The Partysquad van start 

ging, was het direct feest op het festival 

terrein. Met name jongeren waren 

massaal gekomen. 
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15.00 uur: (SENA) Green Lizard 

Het leuke van de locatie van de Sena 

Talent Stage (direct naast het 

hoofdpodium) is, dat er een vrijwel 

naadloos programma is, dus geen lange 

pauzes tussen de acts. De band Green 

Lizard is al vele jaren actief en stond 

vandaag voor de 2de keer op het BFF. Ook 

deze show was weer de moeite waard, 

vele bezoekers waren speciaal voor de 

band gekomen en bezoekers die de band 

niet kenden waren over het algemeen blij 

verrast.  

 

15.50 uur: Tribute2 Bob Marley 

2013 was een jubileumjaar voor het 

“Babylon By Bus” album van Bob Marley. 

Speciaal hiervoor hebben de Rootsriders 

het project “Tribute2 Bob Marley, Babylon 

By Bus” uitgevoerd, waar ze het hele 

album speelden. De uit de Antillen 

overgevlogen zanger “Junior” heeft grote 

overeenkomsten met Bob Marley, en niet 

alleen qua stem. Dit optreden zorgde voor 

een fijne vibe op het festival, bijna 

iedereen kent wel iéts van Bob Marley en 

het goede weer hielp hier ook bij. 

 

 

16.40 uur: (SENA) Fortune Cookie Dough. 

Deze jonge en energieke band was de 

winnaar van de “Battle Of The 

Schoolbands” een grote bandwedstrijd 

tussen middelbare scholen in de regio.  

De band had o.a. als opdracht het 

nummer “Dance The Was Is Over” te 

coveren en aan te sluiten op het 5-voor-5 

moment. Dit was voor de band hun eerste 

optreden op een “buiten” podium en dan 

direct voor een zeer vol plein. Ondanks de 

aanwezige zenuwen heeft de band een 

prima optreden afgeleverd en zijn er 

mooie opnames gemaakt voor hun 

portfolio. 
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16.55 uur: het 5-voor-5-moment. 

Uiteraard hadden we geoefend en alles 

goed doorgenomen, maar dan toch… 

De vrijwilligers stonden klaar op het 

podium met de confetti kanonnen, de dvd 

werd gestart… Het was duidelijk dat er bij 

het vertonen van de dvd op het eind zou 

worden afgeteld, waarna de confetti 

kanonnen zouden worden gebruikt. 

Echter, ook was er aan het begin van de 

dvd een aftel klok gemaakt, waarna de 

dvd zou beginnen. Zoals al te verwachten, 

na het starten van aftellen-voor-start-van-

de-dvd werden de kanonnen al 

afgevuurd…. Gelukkig begreep men snel 

dat er iets niet helemaal goed ging en 

hadden we extra kanonnen. Deze hebben 

we gelukkig alsnog kunnen gebruiken bij 

het “echte” moment. Helaas heeft een van 

de vrijwilligers per ongeluk het confetti 

kanon afgeschoten “in” de vlam van de 

vrijheid, waardoor deze het ter plekke 

begaf. Volgend jaar zal een onderdeel van 

de vlam worden vervangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30 I-Dance ft. Raffaela 

Tijd om te dansen. De band van Raffaela 

Paton (winnares “beste zanger(es) van 

Nederland, deelnemer Idols en The Voice) 

speelde in 45 minuten meer dan 20 dance 

hits in recordtempo. Van 2 Unlimited tot 

de Black Eyed Peas Door het maken van 

“mash-ups” (het samenvoegen van 

meerdere nummers) werd een lange 

dance-mix gecreëerd. Dit sloeg goed aan 

bij het publiek en het programmeren van 

deze act op dit tijdstip (“etenstijd”) heeft 

er zeker aan bijgedragen dat veel 

bezoekers op het festivalterrein zijn 

gebleven en dat het avondprogramma 

zodoende met een goed gevuld terrein 

kon beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

18.20 (SENA) The Benefit Thieves. 

Deze Flevolandse band (Urk) heeft 

afgelopen jaar de “Flavourland” wedstrijd 

geworden, een regionale bandcontest. Als 

winnaar mocht deze band ook namens de 

provincie meedoen met de POPNL contest 

en komt men op deze (SENA) cd te staan. 

Als “beste band van Flevoland” kon deze 

band dan ook niet ontbreken op het 

festival. Extra leuk is het dat het niet veel 

voorkomt dat een band uit Urk op het 

festival staat. 

 

19.00 Het Goede Doel. 

Jaarlijks presenteert BFF ook altijd 1 of 2 

“retro-acts”, we zijn al vele jaren bezig om 

het Goede Doel naar Almere te krijgen, 

maar dat lukt voorheen nooit. Dit jaar, 

dankzij een samenwerking met festival 

Utrecht, dus eindelijk wel. De band zorgde 

met een set van louter hits voor een erg 

goed gevuld terrein waarbij het opviel dat 

er naast veel “doelgroepers” (30+)  ook 

veel jongeren van de show genoten en 

bekend waren met de muziek van “Henk 

Westbroek en consorten”. Ook de 

bezoekers van het VIP-podium (dat vanaf 

18.00 geopend was) konden deze act erg 

waarderen. Na afloop van de show is er 

een kleine meet & greet met aan aantal 

sponsoren en relaties geweest, de leden 

van het Goede Doel namen hier alle tijd 

voor. We gaan voor komend jaar zeker 

weer op zoek naar een vergelijkbare retro 

act. 

 

 

19.50 (SENA) Only Seven Left 

Terug naar het heden met deze snelle 

pop-rock band. Zij waren o.a. al “3FM 

Serious Talent” en trokken vooral veel 

jongeren, waarbij de meiden de overhand 

hadden. Ook veel mensen die voor het 

Goede Doel kwamen konden deze jonge 

band goed waarderen. 
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20.30 De ambassadeur: Miss Montreal 

Het aanvliegen en landen van de 

helikopter is altijd een zeer bijzonder 

moment, ook dit jaar weer. Werkelijk het 

hele publiek keek vanaf het moment dat 

het gebrul van de motoren over kwam 

naar de helikopter, welke vlakbij het 

terrein kon landen. Ondanks dat de 

zangeres nogal beroerd uit de helikopter 

kwam, wist ze een zeer energiek show 

neer te zetten en bracht ze haar 

boodschap goed over. 

 

Knap om te zien dat het niet te merken 

was dat dit voor de band al de 4de show 

van de dag was, de reacties van het 

publiek waren dan ook zeer goed. Ook 

vorig jaar hadden we Miss Montreal op 

het festival, toen was het ook al zeer 

geslaagd. Het is voor ons festival 

belangrijk dat er een band of artiest van 

“naam” in de helikopter zit en we zijn dan 

uiteraard ook weer benieuwd wat de 

mogelijkheden voor 2014 worden. 

 

 

21.10 XSM: Ex Simple Minds 

Speciaal voor 2 shows uit Engeland over 

gekomen, de zanger Owen Paul, samen 

met (ex)leden van The Simple Minds. Deze 

“tour” hebben we samen met gedaan met 

het festival in Den Haag. Hiermee werd 

weer een heel andere doelgroep 

aangeboord en dit is goed bevallen. Naast 

uiteraard de Simple Minds hits kwam ook 

Owens eigen miljoentopper “You’re My 

Favourite Waste of Time” langs en was dit 

(korte) optreden een leuke afwisseling. 
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21.45 Waylon & band. 

Rond dit tijdstip (ca. 21.30 uur) 

programmeren we vaak de “headliner”, 

zeg maar de grootste act van de dag. Dit 

jaar was de keuze op Waylon gevallen, 

nadat eerder met o.a. Ilse de Lange en 

VanVelzen was gesproken. Deze 2 acts 

vielen echter af, waarna we met Waylon 

toch een goede act hebben weten vast te 

leggen. Waylon stond rondom het festival 

weer goed in de belangstelling met nieuw 

werk en hij had zijn complete band, 

achtergrondzangeressen én zijn hond 

meegenomen. Waylon liet zijn dat hij een 

echte showman is en het publiek (met 

name de dames) was erg gecharmeerd 

van de show.  

 

 

22.15 (SENA) De Kraaien 

 

Tsja, de Kraaien, hoe leg je uit wie dit zijn. 

Eigenlijk weet niemand het, want ze 

treden alle drie altijd gemaskerd op. Wat 

wel bekend is, is dat de kraaien dé 

afsluiter van BFF 2013 was. De hit “Ik vind 

je lekkah” is dan misschien geen tekstueel 

hoogstandje, maar door de kenners van 

“opkomende en spraakmakende acts”  

zeer gewaardeerd. 2013 was sowieso hét 

jaar van de Kraaien, met een aantal grote 

(underground) hits, maar vooral heel veel 

shows in pop zalen, op festivals en, je, 

waar eigenlijk niet. Dit was het 4de 

optreden voor de Kraaien deze dag, maar 

ook hier was dit niet te merken. Een 

bijzondere afsluiting van een bijzondere 

dag. 
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2.5 Sprekers en winnaars. 

 

Natuurlijk hebben we een ontzettend 

goede presentator, pakkende inhoudelijke 

filmpjes en veel goede artiesten die iets 

over het thema zeggen. Echter ruimen we 

ook elk jaar tijd in voor een of meerdere 

politici, aansprekende personen of 

bestuurders of hun kijk op het thema te 

kunnen uiten.  

Dit jaar was de commissaris van (toen nog) 

de Koningin de heer Leen Verbeek 

gevraagd om een korte toespraak te 

houden, wat hij op een goede manier 

heeft gedaan. Hij gaf duidelijk aan het 

thema belangrijk te vinden en hij is dan 

ook ambassadeur van het festival sinds 

enige jaren.

 

 

 

 

Uiteraard is ook de burgemeester van de 

festival stad, mevrouw Annemarie 

Jorritsma gevraagd een korte toespraak te 

houden, wat zij op haar eigen ,  prettige en 

persoonlijke manier gedaan heeft. 

Mevrouw Jorritsma werd door het publiek 

onthaald als ware ze zelf een artiest, dit is 

mede te danken aan haar inzet voor de 

stad, maar zeker ook voor het festival. 

Later op de dag heeft mevrouw Jorritsma 

ook nog een prijs uitgereikt aan de 

winnaar van een wedstrijd die door een 

van onze grote sponsoren (Tweak 

internet) werd gehouden. Het is ook 

belangrijk en noodzakelijk een podium te 

bieden aan onze (financiële) partners, 

echter zorgen we ervoor dat dit op zo’n 

manier gebeurd dat het niet detoneert 

met onze inhoudelijke boodschap. 
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2.6 Paint your Freedom / Foto’s 

Er was dit jaar volop ruimte om je eigen 

creativiteit te ontdekken, en dat ook nog 

met het thema van dit jaar als opdracht. Er 

waren bij ingang van het terrein veel 

medewerkers van de graffiti stichting die 

de bezoekers opriep zelfs hun vrijheid 

vorm te geven. Dit kon d.m.v. een 

“afspraak” die je op een muur kon 

schrijven, of door het maken (of 

meehelpen met) van een grote graffiti. 

Ook dit jaar waren de resultaten weer erg 

mooi, gevarieerd en in ieder geval: men 

had erover nagedacht. 
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2.7 Plein van de vrijheid 

 

Ook dit jaar was er weer ruim plek voor 

het “plein van de vrijheid” Dit plein, ook 

midden in het winkelgebied én op de 

route naar de hoofdlocatie heeft zich 

bewezen als een prima locatie. Ruim, 

goede ondergrond én op een prima 

locatie.  Op deze locatie (die midden in de 

looproute naar het hoofdpodium ligt, je 

moét er bijna wel langs) stonden onze 

(inhoudelijke) partners. Sommige hadden 

ook een actie of spel. Aanwezig warenL 

- Stichting Samenwerk  

- Unicef  

- Bureau Gelijk Behandeling 

Vluchtelingen Werk Almere  

- Wereldwinkel Duka La Dunia  

- JIP (De Schoor)  

- GGD / safe sex 

- Amnesty International  

- Rode Kruis  

- Masterpeace  

- De Stuurgroep Geweldloos 

Communiceren Almere  

- Windesheim Flevoland  

- OneMen  

- Enkele horeca- en verkoop stands. 

De locaties is goed bezocht en de partners 

waren tevreden. Wel zullen we volgend 

jaar duidelijkere afspraken maken met de 

horeca van dit plein, er was echt heel veel 

afval, dit kwam mede door een sampling 

actie van een drankfabrikant. Verder gaan 

we met dit plein op deze manier. 

 

 

 

 

Er waren uiteraard ook weer een aantal 

leuke inhoudelijk “losse” activiteiten die 

niet aan een vaste locatie verbonden 

waren. Een hele leuke dit jaar was de 

“debat fiets”. De welbekende “bierfiets” 

was voor de gelegenheid omgebouwd tot 

rijdend debatcentrum inclusief 

debatleider en bestuurder.

 

De bezoekers konden een stukje 

meerijden en namen onderweg deel aan 

een debat over de thema’s van het 

festival. Erg leuk en zeker een trekker 

omdat men wel graag een keer op zo’n 

fiets wil zitten. Een aanrader, ook voor de 

komende jaren. Van de debatten zijn 

filmpjes gemaakt die nog gebruikt kunnen 

worden. 

Ook de tekstballonen zijn ingezet waarbij 

zelf zijn tekst kon invullen en dit op 

facebook plaatsen. Dit is vaak gedaan en 

gaf niet alleen leuke, maar vaak ook 

interessante en inhoudelijke 

boodschappen. 
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2.8 Grote markt  // 

dagprogramma 
 

Het dagprogramma op de Grote Markt 

was zeer divers. Door een samenwerking 

met een groot kinderdagverblijf (Bizzie 

Kids) hebben we een gedeelte van het 

plein als kinderspeelplein kunnen 

inrichten, compleet met springkussens, 

spelletjes en schminkers. Dit is de hele dag 

zeer goed bezocht.  

In samenwerking met de Theaterschool is 

het dagprogramma ingevuld, dat een 

afwisseling was van inhoudelijke 

activiteiten en gevarieerde acts van zowel 

zang, dans als live bands. 

Gedurende de hele dag kon men zijn 

vrijheids “afspraken” op papier zetten en 

deze daarna de wereld insturen met een 

helium ballon. Dit was erg gewild. 

 

De mensen van de Theaterschool zijn 

gespecialiseerd in het werken met 

kinderen en wisten zodoende leuke 

gesprekjes over het thema te initiëren. 

Ook is het spel “petje op- petje af” weer 

meerdere malen gespeeld, waarbij het 

publiek d.m.v. het al dan niet opzetten van 

een petje een vraag kan beantwoorden.  

 

 

 

Uiteraard waren deze vragen verwant aan 

het thema van dit jaar. 

 Ook verschillende dans en zanggroepen 

zijn met het thema aan de slag gegaan en 

kregen op het podium de ruimte te laten 

zijn hoe zit dit hebben verbeeld.  

 

Tussendoor zijn er nog korte debatten 

gevoerd én hadden we op dit plein ook de 

beschikking over een videowall, zodat de 

filmpjes ook hier vertoond konden 

worden. Er zijn in de weken vooraf 

straatinterviews gehouden, deze zijn 

geknipt en tussen de acts door 

uitgezonden op de locaties. 

 

 

 



23 
 

2.9 Grote Markt  //  

Middag en avond programma 

Tussen 16.00 en 19.00 uur was het 

podium in handen van de “Talent 

Academy”, een Almeers initiatief. Zij 

organiseren jaarlijks een aantal workshops 

en masterclasses en verbinden hier ook 

een competitie aan. De Talent Academy 

liet o.a. de deelnemers van de stadsrapper 

competitie optreden, deze jonge rappers 

hadden als opdracht een nummer over het 

thema van BFF te maken, dit hebben zijn 

ook allemaal serieus opgepakt en zijn zijn 

hierbij gecoached door professionele 

artiesten.  

Ook het jongerenwerk heeft hieraan 

meegewerkt door jongeren te selecteren 

en het thema te bespreken. Verder 

speelden ook de winnaars van de Battle Of 

The Schoolbands en een aantal regionale 

toppers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de avond was het podium voor het 

meezingprogramma “Sterren on Tour” 

waarbij wederom een nieuwe doelgroep 

werd bediend. Dit gedeelte was zeer 

populair en er werd opgetreden door 

artiesten als Wolter Kroes en Peter 

Beense.  

Alhoewel ook hier de (inhoudelijke) 

filmpjes zijn vertoond en de meeste 

artiesten wel aandacht gaven aan het 

thema, was op dit plein vooral “het vieren 

van de vrijheid” (en het ook op deze dag 

behaald kampioenschap van Ajax) een 

belangrijk gegeven. Het was erg druk en 

de sfeer was prima. 
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3.1 Promotie 
 

Deze editie van BFF is er uiteraard weer 

veel aan promotie gedaan. We hebben 

hiervoor gebruik kunnen maken van de 

kanalen en expertise van onze partners en 

en contacten. Met name ACM, Almere 

Vandaag alsmede Omroep Flevoland zijn 

voor ons belangrijke (en broodnodige) 

partners.  

Ook dit jaar was voor de lokale pers de 

Almere Vandaag onze mediapartner. Dit 

jaar hebben we voor de 4de keer een 

(totaal gesponsorde) special kunnen 

maken en zijn er 4 teaser pagina’s 

geplaatst. Ook konden we daags na het 

festival een “bedankt” advertentie 

plaatsen. 

 

 

 

 

 

ACM / VVV heeft ervoor gezorgd dat het 

festival in de “Muppy’s” (grote billboards) 

terecht kwam en tevens hebben zijn de 

informatie via al hun kanalen verspreid. 

 

Er is ook een speciale app gemaakt, 

waarbij men alle info over het festival kon 

zien, maar ook een “vrijheidsvlam” op zijn 

mobieltje kan toveren en deze gebruiken 

voor een aantal podium acties. Dit was de 

eerste keer dat we deze app gebruikten en 

voor komende edities zal deze 

doorontwikkeld worden. 

Sociale media is uiteraard ook bij BFF erg 

belangrijk. Een van onze communicatie 

medewerkers zorgde er dan ook voor dat 

er de weken voor het festival 1 a 2 keer 

per dag een nieuwtje werd geplaats. Dit 

gebeurde niet alleen via de eigen pagina’s 

maar ook artiesten, boekingsburo’s en 

prominten hebben hieraan meegewerkt, 

waarna wij deze berichten weer konden 

herplaatsen. Ook de website is opgefrist, 

deze word met name gebruikt om de 

time-table te bekijken. Alle festival info 

was daar ook terug te vinden. 
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Uiteraard is ook Omroep Flevoland een 

belangrijke mediapartner. Niet alleen in 

het traject voorafgaand aan het festival, 

maar ook op de dag zelf zijn zij duidelijk 

aanwezig en wordt er vaak niet alleen een 

standaard nieuwsitem “gedraaid” maar is 

er een extra item speciaal voor het 

festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in de periode voor het festival ook 

veel wildplak acties geweest buiten de 

regio, met name in Lelystad, het gooi en 

Weesp/Diemen. Ook werden een 1-dags-

borden gebruikt, zijn er flyer teams aan de 

slag gegaan en werd er materiaal 

verspreid via winkels, scholen en 

verenigingen. We zien wel dat de 

bereidheid tot het ophangen van posters 

minder wordt en dat het uitdelen van 

flyers niet altijd makkelijk is, vooral in 

steden waar veel “colporteurs” aanwezig 

zijn. Men wordt dan snel folder-moe. 

In totaal zijn ca. 20.000 flyers, 500 posters, 

70.000 huis-aan-huis kranten en 10.000 

last-minute-flyers verspreid.  
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3.2 Financiën. 

Hiervoor is wederom een speciale 

evaluatie gemaakt.  

Ook dit jaar bleek dat het economische tij 

nog niet meezit en is het moeilijk om 

voldoende sponsoren te vinden. Toch is 

het ook dit jaar weer goed gelukt. Fijn om 

te merken dat partners en bedrijven graag 

kiezen voor een festival dat naast muziek 

ook inhoud heeft, en al 21 jaar vele, vele 

bezoekers weet te trekken. 

De sponsorfolder voor komend jaar is 

alweer gedrukt en we gaan weer hard aan 

het werk voor een nog leuker, beter en 

spraakmakender Bevrijdingsfestival ! 

 

 


