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INLEIDING 
 

“Op het Bevrijdingsfestival bij de Euromast in Rotterdam komen 

duizenden mensen bijeen om het einde van de Duitse bezetting te 
vieren. Maar dit is niet het enige waar de bezoekers aan denken. Ook 

thema’s als de oorlog in Syrië, bootvluchtelingen en 

rassendiscriminatie komen voorbij. Want leven in vrijheid, dat gun je 

iedereen.”       - Brenda Stoter (Algemeen Dagblad) 
 

Het Bevrijdingsfestival bood voor de derde keer in het Park bij de Euromast van 12:30 uur tot 23:00 
uur een variatie aan livemuziek in combinatie met comedy, debat, dans, “Veteranen Speeddaten” en 
een uitgebreid kinderprogramma. Het festival is ondanks de onstuimige weersomstandigheden 
uiteindelijk goed bezocht met ruim 35.000 bezoekers. 
  
Bij de opening regende het pijpenstelen en waaide het flink. Daardoor speelde de band TenTemPies 
slechts  voor een handjevol bezoekers. Het weer klaarde rond 14:00 uur behoorlijk op maar bleef de 
wind wel stevig aanwezig. Halverwege de middag kwamen de bezoekers massaal naar Het Park, 
waardoor enige druk ontstond op het nieuw ingevoerde muntensysteem en op de ingangen. 
Burgemeester Aboutaleb opende het festival met een indrukwekkende speech waarbij hij benadrukte 
dat we het verleden niet moeten vergeten, maar deze juist moeten herdenken en vieren! 
 
Tijdens het 5voor5 moment stond het veld voor het Erasmuspodium helemaal vol en daar maakte 
presentator Quintis Ristie dankbaar gebruik van door het publiek op te zwepen doordat de bezoekers 
zich zelf terug konden zien op het grote scherm naast het podium met de “selfie” actie. De 
Ambassadeur van de Vrijheid Caro Emerald maakte het vieren van de vrijheid compleet en bij DJ 
Irwan ging het publiek los op allerlei muziekstijlen.  
 
In de Noorse Zeemanskerk combineerde About Freedom en Stichting Lokaal het inhoudelijke debat 
met film en muziek. Het programma over de thema’s vrijheid en onvrijheid in de wereld zeer goed 
bezocht en de discussies waren van een hoog inhoudelijk niveau. Bovendien in een schitterende 
locatie, waar debat, comedy en intieme optredens optimaal tot hun recht kwamen.  
 
Ook ons tweede podium, de SENA Talent Stage powered by Popunie, was een succes te noemen. 
Hier werd het neusje van de zalm van lokaal poptalent gepresenteerd.  
 
Het veld aansluitend aan de Westzeedijk maakte voor het eerst deel uit van het Bevrijdingsfestival 
maar helaas hebben we de markt en het kinderprogramma moeten cancelen vanwege de slechte 
weersomstandigheden. Maar gelukkig viel er voor de kinderen nog genoeg te beleven in de 
knutselhoek en de zweefmolen tot in gesprek gaan met oorlogsveteranen bij Veteranen Speeddaten. 
Op het Plein van de Vrijheid vroegen diverse partijen zoals Amnesty International en OneMen 
aandacht voor het onrecht in de wereld. 
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De organisatie van het Bevrijdingsfestival heeft genoten van de bijzondere sfeer met een fantastisch 
publiek. Het aanvankelijk breed opgezette programma viel enigszins in het water maar we waren 
uiteindelijk zeer tevreden met het inhoudelijke programma in de Noorse Zeemanskerk van o.a. 
Stichting Lokaal en About Freedom. De nationale discussie over de waarde van Bevrijdingsdag heeft 
de gemoederen wellicht een beetje op scherp gezet, maar de betekenis van vrijheid mag nooit 
worden vergeten.  
 
Wij kijken met gemengde gevoelens terug op de editie van 2015: het was door het weer een 
ontstuimige editie maar de publieke belangstelling was desondanks zeer goed te noemen, ook over 
het geboden programma waren we tevreden. Ook leverde het genoeg verbeterpunten op voor 
volgend jaar (lang wachttijden bij de ingang, op muntjes of een toiletbezoek) maar deze editie geeft 
ons genoeg inspiratie om volgend jaar door te pakken met een iets grotere opzet om het vieren van 
de vrijheid nog beter te faciliteren, het festival is er rijp voor! 
 
 
 
Namens de organisatie van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, 
 
 
 
 
Koen Ten Haken 
Coördinator Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
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DOELSTELLING 
 

“Terwijl de zon doorbreekt blazen jongeren prachtige bellen op het 

Bevrijdingsfestival. De bezoekers zijn een mix van jong en oud en 
hebben verschillende achtergronden.”  

- Brenda Stoter (Algemeen Dagblad)  
 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland wil met name jongeren bewust maken van onze oorlogsgeschiedenis 
en de verworvenheden welke daar het resultaat van waren. Door laagdrempelige activiteiten te 
organiseren willen we deze doelgroep op de betekenis en de waarde van vrijheid attenderen. 
 
 
DOELGROEP 

 
Jongeren, starters en gezinnen 

De belangrijkste doelgroep voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland bestaat uit jongeren: kinderen, 
scholieren, studenten en starters op de arbeidsmarkt. Deze doelgroep bepaalt tenslotte de 
verdraagzaamheid van morgen. Hierbij worden gezinnen met jonge kinderen aangesproken met een 
speciaal kinderprogramma.  
 
Via de website, Facebook, Twitter en door vrijwilligers verzamelde e-mailadressen op het 
festivalterrein heeft er een publieksonderzoek plaatsgevonden, zie bijlage 2: Publieksonderzoek).  
 

      
 

THEMATIEK 
 
Op 5 mei vieren we dat we dat we in ons land in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd 
zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië. Dat er een eind kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog vol geweld en onderdrukking. 5 mei is ook de dag om ons te bezinnen op 
het belang van vrijheid en ons te realiseren dat onze vrijheid ook kwetsbaar is. Voor deze vrijheid 
hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Op de Bevrijdingsfestivals staan we samen stil 
bij dit gegeven, tijdens verschillende momenten en activiteiten. Om te vieren dat wij in vrijheid leven, 
maar ook  om stil te staan bij hen die dat niet zijn. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft vorm aan 
herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei, alle 14 officiële bevrijdingsfestivals in Nederland worden in 
samenwerking met dit Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.  
 
Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten 
op zowel 4 en 5 mei loopt. In de eigen activiteiten en die van lokale comités, betrokken organisaties 
en scholen en als input voor verdieping op de festivals en in debatcentra. Het jaarthema inspireert 
om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en de historische gebeurtenissen in verband te 
brengen met de actualiteit wereldwijd. Organisatoren en sprekers gebruiken het jaarthema en de 
bijbehorende verdiepingstekst als inspiratie voor hun voordrachten en activiteiten. 
 
Binnen het meerjaren-thema ‘Vrijheid geef je door’ legt het Nationaal Comité in 2015 het accent op 
de bevrijding van 1945 en hetgeen we nu nog van deze bevrijding kunnen leren. De titel van de 
thematekst luidt: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst” en de tekst is 
geschreven door Maurice Adams (hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en bestuurslid van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei).  
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Op het festival kwam het jaarthema 'Vrijheid geef je door' op verschillende manieren naar voren: 
 
• Door het gebruik van pittige stellingen in de debatten in de Noorse Zeemanskerk waarbij dieper 

op het thema werd ingegaan; 

• Taste of Freedom; in gesprek over vrijheid aan de keukentafel onder leiding van ....; 

• About Freedom; talkshow gecombineerd met films/docu’s over vrijheid; 

• In de Verzetshow van stand-up komediant Martijn Oosterhuis in de Noorse Zeemanskerk; 

• Thematische filmpjes op het grote videoscherm naast het Erasmuspodium; 

• Bannering op het festivalterrein met inspirerende quotes en leuzen over vrijheid; 

• De organisaties die een interactieve stand op het festival hadden belichtten het thema vanuit 
hun perspectief en werkveld, zoals Amnesty International, OneMen en Promedos;  

• De presentatoren op de podia brachten het thema onder de aandacht; 

• De 5 voor 5 podiumactie vanaf het  Erasmuspodium met o.a. een speech van oorlogsveteraan 
Henk van Riel (foto’s), waarna de vrijheidsballen over het publiek stuiterde; 

• De ‘selfie’ voor de vrijheid actie, waarbij bezoekers van alle festival zichzelf terug konden zien 
op de schermen tijdens het 5voor5 moment; 

• Het 'veteranen-speed daten': gesprekken tussen bezoekers en oorlogsveteranen uit zowel de 2e 
Wereldoorlog als meer recente Defensie operaties; 

• De inspirerende toespraak van Burgemeester Aboutaleb over het herdenken en vieren van onze 
vrijheid voorafgaand aan het ontsteken van de vlam met het bevrijdingsvuur gebracht door 
lopers van het Ikazia ziekenhuis vanuit Wageningen 

 
 
BELEVING VAN HET FESTIVAL 

 
In de doelstelling komt ook naar voren dat Bevrijdingsfestival Zuid-Holland haar bezoekers bewust 
wil maken dat wij in vrijheid leven en de waarde hiervan moeten koesteren. Door het wegvallen van 
het Plein van de Vrijheid vanwege de regen en wind, is deze doelstelling gedeeltelijk niet behaald. 
De organisatie hoopt de volgende edities deze inhoudelijke boodschap te versterken zal op zoek 
blijven  naar instellingen/partijen/programma om deze boodschap van het festival optimaal te 
vertegenwoordigen en uit te dragen.  
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LOCATIE 
 

“De derde keer dat het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Het Park 

plaatsvindt, is er weer groei met een extra veld.” 
Helmut de Hoogh (Uit in Rotterdam, Metro Bijlage) 

 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland heeft al op diverse locaties in Rotterdam plaats gevonden. Onder 
andere het Willemsplein, de Parklaan en sinds twee jaar Het Park bij de Euromast. Een ronduit 
fantastische ruime en groene locatie, in onze optiek zelfs de allerbeste festival locatie van de stad,  
waardoor het festival dit jaar weer kon groeien met een extra veld grenzend aan de Westzeedijk 
waar het Plein van de Vrijheid en het kinderprogramma plaats zou vinden. Hier zou ook de Pop-Up 
Market, met vintage en lifestyle accessoires, plaatsvinden, maar deze kon door het onstuimige weer 
helaas geen doorgang vinden. Door de plotselinge opklaringen had dit wel tot gevolg dat er een (te) 
grote bezoekerspiek was waardoor de ingang Noord gesloten moest worden (vanwege 
veiligheidsoverwegingen) en de rijen voor de muntenkassa’s helaas te groot werden.  
 

         
 
De Noorse Zeemanskerk was weer het podium voor het debat en intieme, inhoudelijke programma. 
Het grootste houten gebouw in Nederland was vroeger een ‘haven’ voor Noorse zeelui en is nog 
steeds een ontmoetingsplek voor verschillende Noorse groepen in de havenstad. Een prachtig 
gebouw, waar het inhoudelijke programma van 5 mei goed optimaal tot zijn recht kwam. De publieke 
belangestelling was zelfs groter dan vorig jaar en uiteindelijk bezochten meer dan 1.700 bezoekers 
de kerk gedurende de dag.  
 
Om de bezoekersstroom goed te kunnen beheersen hebben we er voor gekozen om het festival 
terrein via twee ingangen te laten bereiken. Het festival was goed bereikbaar en werd voornamelijk 
met de fiets en openbaar vervoer bezocht. Er was dit jaar wederom een invalidenpodium en een 
invalidentoilet aanwezig.  
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PROGRAMMA 
 

“Bevrijdingsdag gaat voor mij over meer dan alleen de Tweede 

Wereldoorlog. Dat vind ik het mooie van 4 en 5 mei. Het gaat over 
alles en iedereen die niet in de vrijheid kan leven of benadeeld wordt”.  

– Gery Mendes over Soul for Freedom op BFZH (Havenloods) 
 

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland kent vijf modules die samen één geheel vormen. Er is het 
Erasmuspodium, SENA Talent Stage powered by Popunie, De Noorse Zeemanskerk, het Plein van de 
Vrijheid en een kinderprogrammering. Het festivalterrein ging om 12:30 uur open met o.a. het 
kinderprogramma van SCRAP en Plein van de Vrijheid en om 13:00 uur de TenTemPies op het 
Erasmuspodium. Hieronder een korte beschrijving & conclusies en aanbevelingen per podium, in 
Bijlage 3 een totaaloverzicht inclusief uitgebreide beschrijving van het programma.  
 
 
ERASMUSPODIUM 
 
Presentatie:   Quintis Ristie 

13:00 – 13:40   TenTemPies  

14:05 – 15:05  Gery Mendes presents Soul for Freedom ft. Sabrina Starke & Pink Oculus 

15:30 – 15:35   Opening met Burgemeester Aboutaleb 

15:35 – 16:30   Jungle By Night 

16:55 – 17:00   5voor5 actie 

17:00 – 17:30   Caro Emerald 

17:55 – 18:30   Broederliefde 

18:35 – 19:05   DE LIKT 

19:30 – 20:20   Birth of Joy 

20:30 – 21:30   DJ Irwan & Phatt 

21:55 – 23:00   Le Peuple de l'Herbe 

 
Wederom een afwisselend en sterk programma op het grootste podium van het festival, het 
Erasmuspodium, met voor ieder wat wils en een humoristische presentator (Quintis Ristie) die de 
boodschap van het festival goed overbracht. Er werden enkele opmerkingen in het publieksonderzoek 
gemaakt door bezoekers die meldden dat Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in vergelijking met andere 
bevrijdingsfestivals relatief weinig “grote” namen heeft. Dit heeft uiteraard te maken met het formaat 
van het festival (Bevrijdingsfestival Zuid-Holland behoort tot de grote categorie van kleinere 
festivals: Haarlem, Zwolle en Groningen zijn veruit de grootste bevrijdingsfestivals). De organisatie 
wil, door de nog steeds groeiende publieke belangstelling, niet alleen groeien in omvang maar ook 
in programma. Ook werd in het publieksonderzoek gesuggereerd om meer Dance te programmeren. 
Deze suggestie willen we eveneens honoreren door meer, vooral toegankelijke, DJ’s te 
programmeren in de avonduren.  
 

SENA TALENT STAGE POWERED BY POPUNIE  

 
13:30 – 14:00   Rass Motivated  

14:20 – 14:50   Ragtime Wranglers  

15:10 – 15:40   Accelerators  

16:05 – 16:35   Order of the Emperor 

17:05 – 17:35   Caza  

17:55 – 18:25   Charl Dellemare   

18:45 – 19:15   The Minor Details  

19:35 – 20:05   Victim Victim  

20:25 – 21:00   De Skaggerz 

 
Voor de derde keer was het SENA Talent stage toegevoegd aan het programma en het podium heeft 
zich onmisbaar gemaakt, het trekt een eigen publiek en kent vooral een eigen sfeer en identiteit. 
Het programma wordt ingevuld door de Rotterdamse Popunie met sterk lokaal talent. Het podium 
werd ook genoemd in het publieksonderzoek als een fantastische aanvulling op het festival, waarbij 
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‘talent’ misschien wel weggelaten kan worden in de podiumnaam. Het Nationaal Comité gaat voor 
2016 opnieuw in overleg met SENA over de sponsoring van alle bevrijdingsfestivals. Het 
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland hoopt op een continuatie van deze steun, want een goed 
geprogrammeerd tweede podium blijft essentieel en past bovendien in de strategie van het festival 
om in omvang toe te nemen.  

 
 

NOORSE ZEEMANSKERK 

 
13:00 – 18:00   TASTE OF FREEDOM 

14:00 – 17:30   ABOUT FREEDOM & VRIJHEIDSDEBAT  

   STICHTING LOKAAL 

17:30 – 17:50   Martijn Oosterhuis – De Verzetshow 

18:10 – 19:10  Kunstbende Zuid-Holland Finalisten ca-
tegorie Muziek, Theater, Taal en Dans  

19:30 – 22:45   ZINESTERS SESSIES 

 

De Noorse Zeemanskerk, het grootste houten gebouw in Nederland, is een perfecte locatie voor het 
inhoudelijke programma van het festival, de eigenaren van de kerk waren zelf ook enthousiast over 
de samenwerking en willen ook volgend jaar weer graag meedoen met ons festival.  
 
Er was een dynamisch en uiteenlopend inhoudelijk programma met film, debat, comedy en singer-
songwriters. Het debat sneed de actuele dilemma’s van vrijheid over de gehele wereld aan wat op 
veel interactie kon rekenen van het publiek en gasten. De organisatie wil zich volgend jaar inzetten 
weer bekende namen te koppelen aan het debat om een nog breder publiek aan te spreken. Ook de 
combinatie met About for Freedom bleek een groot succes. Met film en documentaires werd het 
publiek betrokken bij het gesprek aan de keukentafel. Comedy blijkt een welkome aanjager te zijn 
voor de inhoudelijke boodschap van het festival, deze editie met de Verzetshow van stand-up 
komediant Martijn Oosterhuis.  Nieuw dit jaar waren de Zinesters sessies met acts van het SENA 
TALENT STAGE die semi-akoestische sessies gaven die opgenomen werden door 3voor12 
ZuidHolland. Een succes waar zowel organisatie, publiek als artiesten erg enthousiast over waren!  
De kerk heeft meer dan twee keer zoveel bezoekers getrokken dan vorig jaar, van 850 naar ruim 
1.700 gedurende de hele dag.  

 

PLEIN VAN DE VRIJHEID 

12:30 – 23:00   XL FOTO EXPOSTIE 

12:30 – 19:00   POP-UP MARKET 

12:30 – 19:00   IDEËLE ORGANISATIE ZOALS AMNESTY, PRODEMOS EN ONEMEN 

12:30 – 14:30   SCRAP – Kinderprogramma 

13:00 – 15:00   DANCE 4 FREEDOM (HIPHOPHUIS) 

15:30 – 17:30   VETERANEN SPEEDDATEN 

 
Het Plein van de Vrijheid bleek vorig jaar in de drukte te dicht op het Erasmuspodium te staan, 
waarom we dit jaar besloten hadden het plein op het nieuwe veld te plaatsen. Het inhoudelijke 
programma kwam hier duidelijk beter tot zijn recht, maar omdat programma onderdelen werden 
afgelast en halverwege werden afgebroken viel het Plein van de Vrijheid toch gedeeltelijk in het 
water. Desalniettemin zijn we zeer te spreken over de samenwerking met diverse partijen, zoals 
OneMen en de Veteranen Sociëteit Den Haag. Deze vernieuwende activiteiten zijn essentieel om de 
balans te bewaren tussen entertainment en inhoudelijke boodschap.  
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HORECA 
“De voedsel kraampjes waren erg leuk en het aanbod hier was 

gevarieerd.” - Bezoeker via publieksonderzoek 
 
THE FOOD LINE-UP 

 
Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland werd een divers assortiment aan eten en drinken aangeboden. 
Voor alle smaken wat wils van Pizza, Friet tot Saté en Crêpes. Er is dit jaar de nadruk gelegd op 
creatieve catering die ook een bijdrage waren voor de aankleding en uitstraling van het festival. Op 
het veld bij het Erasmuspodium was een groot foodcourt met diverse zitgelegenheid. Op het veld bij 
het Plein van de Vrijheid was een kleine food court met (kinder)snacks, koffie en ijs. Helaas viel dit 
foodcourt een beetje in het niet doordat de markt weg was gevallen.  
Voor een de gehele ‘line-up’ van cateraars zie bijlage 4 
 

 
  
 
WATERPUNT EVIDES 

Er is dit jaar een driejarige samenwerking gestart tussen de collectieve drinkwaterbedrijven en de 
14 bevrijdingsfestivals. Tijdens de festivals zorgen de drinkwaterbedrijven collectief voor kraanwater. 
Niet eerder waren er zoveel organisaties betrokken op één dag in een samenwerking rond kraanwater: 
Vitens, PWN, Brabant Water, Waterbedrijf Groningen, Dunea, Evides Waterbedrijf, Waternet, WMD 
en WML plaatsen watertappunten waar bezoekers kraanwater kunnen tappen. De bedrijven doen dit 
vanuit de campagne ‘Kraanwater graag’ waarmee ze aandacht vragen voor al het goede van 
kraanwater: het is van topkwaliteit, duurzaam én gezond.  
Voor een 1 consumptie munt waren ‘Kraanwater graag’ flesjes te koop bij een speciale watertappunt 
op het festivalterrein. De bezoekers konden deze flesjes vervolgens de hele dag onbeperkt bijvullen 
bij het watertappunt. Bezoekers waren positief over deze actie en er werden bijna 250 flesjes 
verkocht!  
 
RETOURBEKERS 

Bezoekers konden 50 bekers inleveren voor ½ consumptiemunt. 
Dit werd voornamelijk door kinderen gedaan, maar ook door 
volwassen bezoekers die hun bekers opspaarde. Er waren twee 
inleverpunten op het veld. Er zijn 90 keer stapels van 50 bekers 
ingeleverd, dus in totaal 4.500 bekers waardoor het veld opvallend 
‘schoon’ was aan het einde. 
 
 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN HORECA 

Er waren dit jaar veel positieve reacties op de horeca. Er was een divers en hoogstaand aanbod van 
catering en genoeg aanbod. Zowel food als barren. Helaas waren er door de druk op de 
muntenkassa’s klachten over het kopen van producten. Halverwege de dag zijn enkele cateraars 
toch cash aan gaan nemen. Dit is nadelig voor de organisatie, omdat we hiermee de controle kwijt 
zijn op de verkoop. De organisatie heeft hier veel van geleerd en wil voor de volgende editie een 
extra post inhuren die de foodcateraars controleert, beheert en met de horeca mensen 
communiceert, zodat er vanuit de organisatie een duidelijk signaal wordt gegeven en de 
ondernemers ook een aanspreekpunt hebben bij problemen.  
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MARKETING & PUBLICITEIT 

 
“Ik vond het een mooi festival en het zou leuk zijn als het volgend 

jaar uitgebreid werd.” - Bezoeker via Publieksonderzoek  
 

In aanloop naar het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland worden er jaarlijks diverse middelen ingezet om 
het festival bekend te maken onder bestaand en nieuw publiek. Er is dit jaar wederom meer focus 
gelegd op de online communicatie, naast een afnemende basis van offline communicatie.  
 
 
 
OFFLINE COMMUNICATIE 

 
Voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zijn diverse offline 
promotie middelen ingezet: 
 
• 5.000 A5 aankondigingsflyers verspreid in Rotterdam en 

omstreken 
• 400 A2 posters verspreid in Rotterdam en omstreken 
• 250 A0 posters verspreid in Rotterdam en omstreken 
• 10.000 A5 programmaflyers verspreid op het festival  
• Reportages, aankondigingen en interview op RTV 

Rijnmond/Funx/3FM 
• Free publicity in kranten, tijdschriften en magazines 
• Werving in het secundair onderwijs in Rotterdam 

middels de scholentour van Stichting Lokaal 
 

De aankondigingsflyers en A2 posters werden verspreid door de lokale ondernemer Cultshot die alle 
cultuur- en uitgaansgelegenheden in Rotterdam aandoet in zijn verspreidingsronde waarbij er ook 
gebruik gemaakt wordt van videoschermen in diverse etalages. De A0 posters werden verspreid in 
CAR frames van Rotterdam Festivals in en rondom het centrum van Rotterdam. De huisstijl blijft een 
succesvol format waaruit elk jaar wordt voortgebouwd. Duidelijk en in het oog springend in het 
straatbeeld (zie foto). 
 
Verder werd er door het versturen van diverse persberichten free publicity gegenereerd bij onder 
andere RTV Rijnmond, het Algemeen Dagblad en de Metro. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zorgt 
voor uitgebreide promotie in de landelijke media. Tijdens en na het festival was er ook aandacht in 
het RTL Nieuws welke was opgenomen op ons festival, maar ook in o.a. het Algemeen Dagblad.   
 
Verder werd in week 18 op verschillende grote videoschermen op stations Centraal Station, Blaak, 
Zuidplein en de Rotterdamse Schouwburg Bevrijdingsfestival Zuid-Holland als onderdeel van de 
evenementen kalender van Rotterdam Festivals getoond.  
Een link naar de video op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-pshloCyng4 
  
Qua communicatie op 5 mei zelf is de programmakrant sinds drie jaar vervangen door een 
programmaflyer, om de eenvoudige reden dat een flyer overzichtelijker is, makkelijker mee te nemen 
is en niet zorgt voor vervuiling door achterlaten van de krant op het festival. Daarnaast werd er 
gretig gebruik gemaakt van de (vrijheid)vlam stickers om bezoekers bewust te maken van de 
boodschap van het festival.  
 
Er werd dit jaar voor het eerst ook een tijdschema uitgezonden op het grote videoscherm naast het 
Erasmuspodium met het programma van het gehele festival.  
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ONLINE COMMUNICATIE 
 

Voor Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zijn diverse online promotie middelen ingezet. Naast de website 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei www.bevrijdingsfestivals.nl als algemeen promotie kanaal van 
alle festivals heeft Bevrijdingsfestival Zuid-Holland ook haar eigen kanalen.  
 
De website van www.bevrijdingsfestivalzh.nl is vorig jaar geheel vernieuwd. De website is nu volledig 
in lijn met de nieuwe huisstijl. Er is gekozen voor een one-page stijl, waarbij de bezoeker op een 
pagina naar alle onderdelen kan scrollen. De onderdelen die terugkomen op de site zijn: Nieuws, 
Line-up, Locatie, Praktische informatie, Contact en Sponsoren. Het werken met de website is nu veel 
eenvoudiger en doeltreffender geworden. Nieuw dit jaar was de toevoeging van een online lespakket 
van Stichting Lokaal. Dit lespakket is uitiendelijk 375 keer geopend.  
 
De website is meer bezocht in aanloop naar het festival dan vorig jaar. Op 4 mei 2014 met ruim 
11.000 bezoekers en in 2015 bijna 18.000 bezoekers. Door de weersomstandigheden en het uitvallen 
van enkele bevrijdingsfestivals was de bezoekerspiek op 5 mei met 25.000 bezoekers op één moment 
op de website helaas te groot waardoot de website even offline is geweest. Dit hebben we proberen 
op te vangen via extra informatie op de Facebook en Twitter. De website was niet voorbereid op een 
dermate piek in bezoekersaantallen maar de makers hebben ons gegarandeert dat ze daar vanaf nu 
wel voldoende capaciteit voor hebben ingebouwd.  
 

In de statistieken is ook terug te vinden waar de bezoekers van de website vandaan komen, voordat 
zij op de website van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland terecht komen. Hier is duidelijk in terug te zien 
dat de meeste bezoekers via bevrijdingsfestivals.nl komen, vervolgens via mobiele Facebook en 
Facebook, Rotterdam.nl en Rotterdamfestivals.nl. In de categorie ‘Andere’ zijn enkele belangrijke 
links youropi.com, RTL nieuws, Festival info en Rotterdams Uitburo. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Grafiek 1. Herkomst bezoekers www.bevrijdingsfestivalzh.nl 

 
Hieruit komt ook naar voren wat een belangrijke speler Facebook is in de online communicatie. Er is 
dit jaar intensief gecommuniceerd via Social Media, waaronder Facebook, Twitter en Instagram. Het 
intensieve posten op Facebook in combinatie met acties met partners/artiesten en gesponsorde 
berichten heeft geresulteerd in weer een ruime verdubbeling van aantal ‘likes’ van 2600 naar ruim 
5300. Hiernaast werden artiesten ook actief aangespoord hun optreden op 5 mei te promoten via 
hun eigen social media kanalen. Op het Facebook evenement stonden meer dan 11.000 mensen op 
aanwezig. Op 5 mei zelf was het bereik van de pagina het grootst met een totaal bereik van 182.709 
personen (zie Grafiek 2).  

 
 
Grafiek 2. Totale bereik 
Facebook 
Bevrijdingsfestival Zuid-
Holland 
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Door middel van het slim inzetten van Facebook advertenties met aansprekende foto’s, een pre-
movie en een aftermovie van het Bevrijdingsfestival werd de zichtbaarheid van de pagina vergroot, 
maar vooral werd in de campagne gefocust op het verhogen van het aantal ‘Vind ik Leuk’s’, omdat 
de fans op deze manier gekoppeld blijven aan het festival. Naast de advertenties werkten ook de 
andere acties en het promoten, want zoals in Grafiek 3 te zien is, is ook een groot aandeel van de 
groei ‘organisch’ met op 5 mei een duidelijke piek van 233 nieuwe likes. 
 
 

Grafiek 3. Groei Vind-ik-
leuks Facebook 
Bevrijdingsfestival Zuid-
Holland 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Naast Facebook werd er ook weer actief getweet op Twitter en is er vorig jaar een Instagram kanaal 
aangemaakt. Op Twitter heeft Bevrijdingsfestival Zuid-Holland nu bijna 430 volgers en op Instagram 
322. De organisatie hoopt met name het nieuwe kanaal Instagram te intensiveren in de komende 
jaren, omdat Instagram het snelst groeiende Social Media kanaal is onder jongeren (<25 jaar). 
Voorafgaand aan het festival, op de dag zelf en na afloop werden er diverse tweets en foto’s geplaatst. 
Enkele voorbeelden van Instagram posts voorafgaand, tijdens en na het festival:  

 

    
 
Hiernaast hebben we ook online geadverteerd in de Rotterdamse Uitagenda mailing. Dit heeft geleid 
tot maar 37 Bevrijdingsfestival Zuid-Holland website bezoeken, maar hierdoor kregen we wel meer 
(gesponseerde) aandacht via de Uitagenda Facebook en website. 
 
Tot slot was er nog in de vorm van online communicatie de ‘Bevrijdingsfestival App’ voor op de 
mobiele telefoon en tablet. De ‘5 Mei’ app is gratis te downloaden in de mobiele stores. De applicatie 
van het Nationale Comité 4 en 5 mei bevatte alle Bevrijdingfestivals, waarbij de festivals zelf de 
inhoud per festival konden invoeren. De Zuid-Holland app is veel meer bezocht dan vorig jaar met 
7.554 in plaats van 1.777 bezoeken. Zuid-Holland staat op de 9e plaats van de 14 festivals qua aantal 
downloads. Dit in verhouding met het aantal bezoekers van de andere festivals is dit een relatief 
goede score.  
 
 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

We zijn erg blij met de moderne uitstraling van de in 2012 geïntroduceerde huisstijl en kreeg 
wederom veel positieve reacties op de posters en flyers. Door identieke vormgeving en typografie 
als voorgaande jaren krijgt het festival een grotere mate van herkenbaarheid.  
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De online communicatie voor de editie van 2015 is verder geïntensiveerd. Met de vernieuwing van 
de website en de aandacht te vergroten op Social media worden steeds meer mensen online bereikt. 
Op de Facebookpagina was het aantal volgers in 2012 slechts 600, in 2013 groeide dit naar ruim 
1.000 wat in 2014 weer ruim verdubbeld werd naar 2.600, in 2015 is dit dus wederom verdubbeld 
naar 5.320 ‘Likes’. De organisatie wil deze actieve communicatielijn doorzetten in de volgende jaren 
en ook verder in investeren door online advertenties te plaatsen en acties aan te gaan met partners 
en artiesten. De organisatie hoopt hiermee meer bezoekers aan zich te binden die als promotors van 
het festival werken door boodschappen te liken, sharen etc. Nieuw hierbij zijn ook de zogenaamde 
pre- en aftermovie die voor het eerst gemaakt zijn bij het festival. Vooral de pre-movie zorgde voor 
de nodige voorpret bij de bezoekers en veel reacties. Hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan 
andere kanalen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken met Twitter en Instagram.  
 
Helaas waren er ook negatieve reacties op Facebook en Twitter door de samenloop van 
omstandigheden vanwege het onstuimige weer, zoals het sluiten van een ingang, neerhalen van 
bewegwijzering en de hoge druk op de muntenkassa’s door de piek van bezoekers na het stoppen 
van de regen. We hebben hierop gereageerd met dat we de klachten serieus nemen en we deze mee 
nemen in de voorbereidingen voor volgend jaar.  
 
Het festival werd dit jaar veel opgepikt in de media, zoals de Metro, Algemeen Dagblad en De 
Havenloods. Het programma heeft hier een rol in gespeeld en de groei in Het Park kreeg de nodige 
aandacht. Programma highlights waren in de media de Ambassadeur van de Vrijheid Caro Emerald, 
About Freedom, Veteranen Speeddaten en de opnames van ZINESTERS in de Noorse Zeemanskerk 
met intieme, akoestische sessies (foto). 
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ALGEMENE CONCLUSIE 
 

De organisatie kan terugkijken op een ronduit geslaagde editie van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, 
ondanks het bij aanvang slechte weer. Grote belangstelling van de bezoekers, een schitterend en 
zeer divers en uiteenlopend programma dankzij een fors aantal samenwerkingen. Helaas was het 
begin van het festival nat en onstuimig en waren enkele pijnlijke maatregelen op het allerlaatste 
moment noodzakelijk: geen kinderprogramma en geen markt deze editie. Maar ook moesten we een 
ingang tijdelijk sluiten en moesten we de  bewegwijzering doeken neerhalen, deze laatste maatregel 
kwam de communicatie uiteraard niet ten goede. Ook de druk op de muntenkassa’s was vervelend 
en zorgde voor negatieve reacties van het publiek die we zeker mee nemen ter verbetering stellen 
voor volgende jaar.  
 
Programma hoogtepunten waren de Ambassadeur van de Vrijheid Caro Emerald, Birth of Joy, 
Broederliefde, DJ Irwan en de bijzondere samenwerking van Gery Mendes en Sabrina Starke & Pink 
Oculus voor Soul for Freedom en op het SENA Talent Stage podium waren de optredens van Skaggerz 
en Victim Victim duidelijke hoogtepunten.  
 
Het Plein van de Vrijheid is dit jaar grotendeels in het water gevallen en/of weggewaaid. Jammer, 
want juist door de extra ruimte op het nieuwe veld en de verbinding naar de Noorse Zeemanskerk 
kwam het hier goed tot zijn recht. Hopelijk volgend jaar met een uitgebreidere festivalmarkt er naast 
houdt het plein een betere fysieke verbinding met de twee grote podia. De samenwerking met de 
Noorse Zeemanskerk was wederom een succes met meer bezoekers dan vorig jaar met ruim 1.700 
bezoekers bij debat, film en muziek.   
 
Qua horeca is de organisatie zeer te spreken over de diverse creatieve cateraars, ook het retour 
beker systeem was een succes te noemen met ruim 4.500 bekers die waren ingeleverd.  
 
Een kritische kanttekening van vorig jaar was dat het publiek van Bevrijdingsfestival Zuid-Holland 
overwegend blank. Als Nederlandse stad met de meeste nationaliteiten moeten we hier toch 
verandering in aan kunnen brengen. Maar hier ligt niet enkel een taak voor ons, maar ook voor het 
Nationaal Comité, omdat alle Bevrijdingfestivals hiermee worden geconfronteerd. Met acts als 
Broederliefde en presentator Quintis Ristie spraken we dit jaar al duidelijk een meer multicultureel 
publiek aan zoals ook benoemd in het artikel van het Algemeen Dagblad direct na afloop.  
 
Maar de belangrijkste conclusie is dat het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland steeds massaler wordt 
bezocht en dat we serieus moeten kijken om het evenement in omvang én programma te laten 
toenemen. Er is op 5 mei ook in een stad als Rotterdam, ondanks alle andere evenementen in deze 
stad, duidelijk behoefte aan het herdenken en vieren van vrijheid.  
 

 
 
 


