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Inleiding 

 

Zwolle, augustus 2016 

In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. 

Het Bevrijdingsfestival Overijssel is een van de toonaangevende festivals op 5 mei in Nederland. In 

samenwerking met het Nationaal Comité 4 & 5 mei en de 14 andere festivals bereiken we meer dan 

1 miljoen mensen op 5 mei. Dit staat nog los van de kijkers op nationale en regionale media. 

Medio september 2016 organiseert het Nationaal Comité 4 & 5 mei een symposium voor alle 

Bevrijdingsfestivals; dat is de plek waar het thema en speerpunten voor 2017 worden vastgesteld. 

Uiteraard heeft elke festival de vrijheid om eigen accenten te leggen; zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. 

In 2017 zal BFO voor het eerst geconfronteerd worden met de komst van het langverwachte 

paviljoen in park de Wezenlanden. De gesprekken met de exploitant (en de uitkomsten daarvan) is 

mede bepalend voor de uitwerking van het programma. 

 

Namens Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel en Niek van der Sprong Culturele Producties, 

 

Niek van der Sprong 

Producent   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Organisatie: stichting en BV 

Om de financiële risico’s van het groeiende festival beter te reguleren, is in 2014 besloten om een BV 

op de richten voor de organisatie van Bevrijdingsfestival Overijssel. De stichting blijft echter bestaan 

als toezichthoudend orgaan en ter waarborging van de inhoudelijke missie en doelstellingen. De 

voornaamste verandering is dat het bestuur van de stichting in deze constructie niet meer voor het 

risico van de variabele inkomsten staat.  

Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel 2017 

Rob Welten | Voorzitter 

Kees Meijer | Penningmeester 

Sietse Haven | Secretaris  

 Bestuursleden: ideologisch en vrijwillig; 

 Inhoudelijke doelstelling: Gedenken van de vrijheid; 

 Inhoudelijke boodschap staat centraal onder andere door muziek, cultuur en kunst; 

 Onder de vlag van Nationaal Comité 4 en 5 mei, maar wel als zelfstandige stichting; 

 Overeenkomst tot verdere samenwerking door convenant met Nationaal Comité 4 & 5 mei en 

alle 14 bevrijdingfestivals; 

 Klankbord voor en toezichthouder op de uitvoerende organisatie. 

Productiebureau Bevrijdingsfestival Overijssel BV 

Daarnaast is Productiebureau Bevrijdingsfestival Overijssel BV financieel verantwoordelijk voor het 

festival. De inhoud wordt bepaald in nauwe samenspraak met de stichting.  

 Breed draagvlak: kennis, ervaring, netwerk; 

 Ervaren producent/programmeur (Niek van der Sprong);  

 Medewerking van ruim 700 vrijwilligers; 

 Kwalitatief hoogstaand en landelijk voorbeeld; 

 Grote namen maar ook onbekende veelbelovende acts;  

 Programma voor jong en oud, diversiteit aan muziek en maatschappelijke en culturele projecten; 

 Hoge publiekswaardering en jaarlijks veel publiciteit; 

 Verantwoordelijk voor veiligheid en publieksstromen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Bevrijdingsfestival Overijssel 2017  

Doel van het festival in 2017 is consolidatie op het huidige niveau met kwalitatieve groei van de 

organisatie en de programma’s. Daarbij richten wij ons op het behoud van de verschillende podia 

met aandacht voor gevarieerde doelgroepen. 

BFO organiseert naast het muzikale ‘hoofdprogramma’ veel kinder- en familieactiviteiten en hecht 

veel waarde aan kunst en culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen. Zodra het nationaal 

jaarthema bekend is, zullen er binnen deze activiteitengroepen diverse projecten ontwikkeld worden 

die inhoudelijk aansluiten bij het thema. Er zijn daarnaast veel samenwerkingsverbanden met 

onderwijsinstellingen in de regio. 

Vanuit economisch perspectief blijft het een doelstelling om de verblijfsduur van het publiek te 

verlengen. Dit gebeurt met aantrekkelijke horeca en terrassen, grappige ‘speldenprikken’ om naar te 

kijken of andere interessante activiteiten. Daarnaast proberen wij de betrokkenheid van het publiek 

te vergroten door middel van ‘vrienden van’ acties en merchandising. Bovendien zien wij dat het 

festival voor sponsoren en bedrijven steeds aantrekkelijker wordt en zullen wij deze doelgroep in 

2017 nog efficiënter bedienen.  

Programmaprofiel 2017  

 Hoofdpodium: grote publiekstrekkers, gevarieerd programma van landelijk/internationale 

bekende artiesten; 

 Podium Abbott: uiteenlopende stijlen en afwisselende genres: rock en alternatieve pop; 

 SENA Talent Stage: talentvolle en beginnende regionale bands; 

 Danstheater: breed scala dansbare muziek; 

 Deltion Vipstage: klein ponton op het water met intieme akoestische concerten; 

 Bloementuin: Wereldpaviljoen en het kennistheater met lezingen en kleinschalige optredens; 

 Veteranencafé: bezoekers kunnen in gesprek met oud- en jongveteranen; 

 Familie- en theaterweide: mix van theater, muziek en (kinder)projecten; 

 Festivalboulevard: marktkramen op de Wethouder Alferinkweg; 

 Theater na de Dam: inhoudelijke theaterprojecten op 4 mei na de dodenherdenking; 

 Inhoudelijke projecten: naar aanleiding van nationaal thema en actuele zaken; 

 Wereldpaviljoen: ontmoetingsplek voor verschillende culturen die in Nederland wonen; 

 Vrijheidscolleges: voorafgaand aan het festival op locaties in de stad. 



 

 

 

 

 

 

 

Publiciteit en media   

Bevrijdingsfestival Overijssel zet jaarlijks een publiciteitscampagne op poten met een gevarieerde 

middeleninzet bestaande uit gedrukte uitingen (programmaboekje, flyers, posters), zichtbaarheid in 

de regio (NS stations, citydisplays) en media-aandacht (radio, TV, gedrukte media).  

Bevrijdingsfestival Overijssel was in 2016 ook virtueel en in de landelijke media een groot succes. 

Doel is om dit voort te zetten en  vast te houden. We zijn afhankelijk van keuzes die de landelijke 

media maken, onze ervaring is inmiddels dat zulke afwegingen vooral gebaseerd worden op goede, 

originele programma’s, maar ook op goede ervaringen op organisatorisch vlak. We blijven ons 

inzetten voor een goede live beleving voor de thuisblijvers en het verder uitbouwen van de stevige 

landelijke positie via de landelijke media.  

Door de programmering van internationale artiesten zijn we zeer aantrekkelijk voor de landelijke 

media. Zoals het concert van Manu Chao afgelopen jaar. 

Manu Chao op hoofdpodium 

 


