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Ronnie Flex
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Into The Great Wide Open 2016, de achtste editie
Heen en weer geslingerd tussen zomer en herfst
Na een regenachtige editie in 2015 leek ook de achtste editie af te stevenen op een aantal gure
regendagen, echt turbulente werd het echter nooit. Het festival kende zowel herfst en zomer. En
ondanks dat er weer flink aan de locaties werd gesleuteld, kan deze editie worden bestempeld als
een editie waarin niet alleen het eiland, maar ook de organisatie rust vond zowel voor als tijdens
het festival.
Op het gebied van het muziekprogramma was vooraf duidelijk dat een echte headliner ontbrak aan
het programma. Achteraf gezien heeft er wel een heuse headliner gespeeld, de Britse Rag'N'Bone
Man scoorde met Human een kneiter van een hit, kort na het festival. Het meest opvallend was
wederom de diversiteit in het programma, dat uiteenliep de modern klassieke Joep Beving tot de
hiphop van Ronnie Flex die honderden kinderen met hem op het podium een ‘dap’ liet doen. Into
The Great Wide open heeft geconstateerd dat het publiek zich nog gretiger manifesteert dan was
verwacht. Met een ogenschijnlijk gemak worden niet alleen steeds uiteenlopender muziekstijlen uit
alle windstreken - of dat nu pop, rock, freejazz, modern klassiek of nieuw elektronisch is - maar ook
diverse cultuurvormen met groot enthousiasme ontvangen. Het muziekprogramma vormt nog
steeds de basis, maar (kinder)kunst, film en literatuur zijn onderdelen die serieus worden genomen
en dit jaar ook minder solitair zijn geprogrammeerd. Kinderkunst op locatie nabij het podium De
Open Plek, Blauwe Uur, Jacco Gardner & Helena Espvall meet Martha Colburn bij het Bospodium
terwijl andere bezoekers dammen met Meindert Talma in De Bolder.

Muziek
Into The Great Wide Open is in eerste instantie een muziekfestival waarbij het publiek een
ontwikkelde, doch onbevangen muzieksmaak heeft. Gretige muziekliefhebbers die niet in hokjes
denken. Dwars door de leeftijden worden zij verbonden door hun platenkast (de serieuze,
ruimdenkende muziekliefhebber) of de Spotify/iTunes-playlist (de jonge downloader). Het festival
sluit daarop aan met een programma waarin traditionele stijlen en nieuwe jonge stijlen naast elkaar
bestaan en door elkaar heen lopen. De programmeurs zoeken daarom acts die grensoverschrijdend
zijn en zich ongebonden in het muzieklandschap ophouden, wars zijn van conventies en dwars door
de verschillende genres heen banjeren. Artiesten of acts worden uitgenodigd omdat we denken dat
zijn passen binnen het ITGWO-gevoel. Niet omdat ze toevallig op tour zijn of omdat ze op dat
moment populair zijn, maar omdat ze in het muzikale verhaal dat we willen vertellen thuishoren.

De podia & productie
Waar Into The Great Wide Open andere jaren steeds meer uitwaaierende over Vlieland kan de editie
van 2016 wel gekenmerkt worden door de woorden compact, intiem en overzichtelijk.
Het Sportveld onderging een fikse herindeling met als doel meer concertbeleving te creëren en de
horeca wat meer te scheiden van het podium. De herindeling leidde daadwerkelijk tot een intiemere
concertbeleving. De hogere objecten rondom het podium zorgde hiervoor. –De glijbaan met de
ijscobar als centrepiece werkte bijzonder goed, mede door de zandbak onderaan. Ook het
verplaatsen van Koen naar De Pukkel pakte goed uit. De grote pizza tent is een gedeeltelijk succes
qua overkapping, maar kan nog veel beter.
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Het Bospodium bij de IJsbaan maakte zijn rentree. Een sfeervol podium met een programma dat
hierop aansloot. De horeca van Bombasha was perfect passend, het locatiemanagement kan wel
worden verbeterd.
De Open Plek dan, misschien wel het beste podium ooit gemaakt op gemaakt op Into The Great
Wide Open. Nog beter geslaagd dan Vuurboetsduin uit 2012. Alles leek te kloppen. Hoewel het
lichtontwerp risicovol was, leverde dit prachtige beelden op. De combinatie met kinderkunst op de
locatie zorgde ervoor dat het een plek werd om langer te verblijven.
Productioneel hadden we een heel goed team met veel nieuwe mensen op key positions. Ondanks
dat was er een goede voorbereiding en ontlasting voor een aantal mensen in de kern van de
productieorganisatie. Hierdoor ontstond er meer ruimte en rust in de organisatie en de mogelijkheid
ook te genieten van het festival.
Dit jaar lijkt het fietsenprobleem ook wat beter aangepakt. Niet alleen door de intiemere setting
maar ook door het beleid hierop. Op donderdag werd het fietsen op plekken waar dat niet mocht en
het stallen van de fietsen strak en consequent aangepakt. Dit werkte goed maar was wel even heftig
voor het publiek op donderdag.
Productioneel is het niet komen tot een dialoog en oplossing met de manege een minpunt, hier
hebben we wel vele tijd en aandacht aan besteed. Feit is dat er zowel volgens ons als
Staatsbosbeheer gewoon gebruik gemaakt kon worden van de ruiterpaden, niet anders dan anders.

3

Into The Great Wide Open & LAB Vlieland
Van Into The Great Wide Open mag inmiddels verwacht worden dat het net een stap extra zet als
het gaat om duurzame ontwikkelingen. Opnieuw zocht zusterstichting LAB Vlieland het hele jaar
door naar innovatieve projecten die bijdragen aan onderzoek naar duurzaamheid. Ook in 2016
werden weer nieuwe innovaties doorgevoerd en reeds bewezen concepten gecontinueerd. Op
http://labvlieland.nl/duurzaamheid-op-into-the-great-wide-open-2016 zijn de meeste projecten in
kaart gebracht en beschikbaar als inspiratie voor derden.
Enkele vermeldingswaardige projecten en prestaties:
Dit jaar draaide het festival voor 90% groene stroom, alle generatoren werkten op 2e generatie
biodiesel.
In het Vlielandse theepaviljoen werden (IJs)thee en cocktails gemaakt van wilde planten en kruiden
die werden gekweekt op het eiland met groenafval van Into The Great Wide Open 2015.
Lab Vlieland maakte een eigen prikkabel, een leuke slinger met mooie lampjes, maar dan 1,5
kilometer lang, energiezuinig en gewoon voor in het stopcontact.
Inmiddels wordt al het GFT afval bij de cateraars opgehaald om uiteindelijk volgend jaar
gecomposteerd her te gebruiken.
Festihulp (Innofest) is een soort broodfonds voor festivalgangers, voor de Into The Great Wide Open
vrijwilligers. De festihulp helpt de deelnemers om in geval van pech toch zo veel mogelijk
onbekommerd door te kunnen gaan met het festival. Als er iets mis gaat (verlies, diefstal, schade)
met de spullen die je nodig hebt om te slapen, te reizen, te communiceren of te betalen, dan zorgen
wij voor een (tijdelijke) oplossing.

Marketing
Er is afgelopen jaar meer aandacht besteed aan POST, zowel online als de fysieke uitgaves. De
fysieke verkopen blijven wel achter bij de verwachting, daar wordt in 2017 sterker op ingezet. In
2016 hebben we in ieder geval de potentie kunnen laten zien, waardoor we intern ook meer focus
willen leggen op POST voor 2017.
Bij de website zijn bepaalde belangrijke onderdelen, zoals de archieffunctie, blokkenschema’s en
ontsluiting van de verslaglegging blijven liggen, daar had meer aandacht naar toe moeten gaan. Deze
vooral functionele onderdelen worden in 2017 gecorrigeerd.
In 2016 is ervoor gekozen om voor het eerst geen losse Kinderkunst-flyer te maken, maar het
onderdeel meer aandacht te geven in het programmaboekje. Door de hoeveelheid aan overig
programma hebben we het idee dat er daardoor te weinig nadruk is komen te liggen op het
kinderprogramma.
Ook de kunstprogrammering was redelijk verstopt, promotioneel hadden we daar meer op in
moeten spelen zodat de toegankelijkheid wel gewaarborgd werd. Voor 2017 komt er meer focus op
promotie van het kunstprogramma en volgt er meer onderlinge afstemming tussen Kunstgroep en
PR-groep;
Tenslotte vinden we dat er te veel nieuwsbrieven werden uitgestuurd, dit mag in de toekomst wat
compacter om de urgentie om een nieuwsbrief te openen, te vergroten.

Designers in Residence & Writer in Residence
Sinds 2014 vragen we jaarlijks wisselende ontwerper(s) om alle posters, video’s, polsbandjes,
merchandise en het fysieke artwork op de festivalterreinen vorm te geven. De samenwerking met
Designer(s) in Residence From Form was in 2016 erg geslaagd: de ontwerpers wisten het gevoel van
zowel het eiland als het festival, alsmede de symbiose daartussen, goed te verbeelden. Hun werk
leverde veel complimenten op.
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In 2016 zijn we gestart met een Writer in Residence, Bent van Looy heeft het spits afgebeten. Dit
project heeft uiteindelijk een compacte vorm gekregen, echter met een honger naar meer dus dit
gaan we in de toekomst verder uitbouwen.

Merchandise
De nieuwe indeling van De Winkel was geslaagd, de merchandiseverkoop ging mede daardoor heel
erg rap. De komst van boekenwinkel Walter droeg bij aan een continue bezoekersstroom op de
nieuwe locatie op het Sportveld. Met Walter hebben we daarom ook de wens meer inhoudelijk
samen te werken, in aanloop naar het festival toe.
De insteek van de samenwerking met OnTour was geslaagd. We werkten dit jaar samen met
producten die later in het seizoen in de collectie van OnTour gaan komen, maar met een ITGWOlabel en flink voordeliger geprijsd.
De merchandise zijn we over de gehele linie wat commerciëler gaan aanvliegen; meer diversiteit
gelet op de verschillende klantgroepen (hippere, maar ook meer traditionelere kledingstukken en
logo-plaatsingen).

Televisie- & Radio-uitzendingen
VPRO’s Vrije Geluiden Radio en 3voor12 waren ook aanwezig op Into The Great Wide Open 2016,
om sessies en interviews met verschillende artiesten op te nemen. De televisie-uitzendingen op NPO
3 werd erg goed bekeken.

Cijfers en bezoekersaantallen
Regulier verkoop: 6.000 tickets
Kinderen: 1.002 tickets
Eilanders: 32 passepartouts en 165 dagkaarten
Vrijwilligers: 698
Gemiddeld aantal bezoekers website: 186.913
Gemiddeld aantal paginabezoeken website: 1.000.000
Nieuwsbrief abonnees: 17.000
Facebook-likes: 17.636
Gemiddeld bereik op Facebook, wekelijks: 38.000
Twitter: 9.693
Instagram: 2.699
Kijkers Vrije Geluiden, gemiddeld per uitzending: 109.000 excl. Uitgesteld Kijken

Organisatorisch en Financieel
Na acht edities is het goed om te merken dat er rust in de organisatie is gekomen. In de
voorbereiding maar ook tijdens het festival. Het organisatiemodel waar in 2015 mee werd gestart
heeft zijn uitwerking.
Financieel

Suuns
Suuns
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Muziekprogramma op Into The Great Wide Open 2016
A-WA
Aidan Knight
Amanda Bergman
Amber Arcades
Ane Brun
Bachar Mar-Khalifé
Baloji & L'Orchestre De La Katuba
Balthazar
Bazart
Ben Miller Band
Beth Orton
Bixiga 70
Bombay
Canshaker Pi
Chris Cohen
Ciaran Lavery
Clean Pete
Conjunto Papa Upa
Crying Boys Cafe
Devendra Banhart
Douwe Bob
Eefje de Visser
Fantastic Negrito
GoGo Penguin
Golden Dawn Arkestra
I am Oak
Imarhan
Isaac Gracie
J. Bernardt
Jalen N'Gonda

Jimmy Whispers
Joep Beving
Julia Jacklin
Jungle by Night
King Gizzard & The Lizard Wizard
Klangstof
Margaret Glaspy
Matt Maltese
Matteo Mijderwijk
Meindert Talma: Jannes van der Wal
Methyl Ethel
Mike Krol
Mozes and The Firstborn
Palace
Rag'N'Bone Man
Remy van Kesteren: Tomorrow Eyes
Ronnie Flex
Soul & Gospel Extravaganza
Suuns
Teleman
The Comet is Coming
The Gospel Sessions
The Jerry Hormone Ego Trip
The Slow Show
Thijs Boontjes Dans- en Showorkest
Tom Misch
Warhaus
Whitney
Wild Beasts
Woodie Smalls
Zimmerman

Kunstprogramma op Into The Great Wide Open 2016
Blauwe Uur
Casper Faassen
Cécile Gentili
Een goed (Socratisch) gesprek - Wouter Klein
Velderman
Floris Kaayk
Grietje Schepers
Izaak Zwartjes

Joris Strijbos
KUNSTSALON
Nicolas Provost
Persijn Broersen en Margit Lukács
RUUP
Soundtrackcity
Su Tomesen

Kinderkunstprogramma op Into The Great Wide Open 2016
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Atelier Voelspriet
De Broedplaats
De Jinglewinkel
De Smederij
De Studio bij het Strand
De Waardeloze Winkel
Het Bijenhotel
Jammen!

Kolderkrant
MoMA Bar
Museum of Modder Art
The Never Ending Pattern
Veerman’s Verzameld Veldwerk
WaddenEcoBits
What happens when I cut here?

Filmprogramma op Into The Great Wide Open 2016
8 Korte Kinderfilms
El viento sabe que vuelvo a casa
Heart Of A Dog
Highlights IFFR Korte Film
Jacco Gardner & Helena Espvall meet Martha
Colburn
Junun

Les Ogres
Matteo Mijderwijk
Moving Sealife Sounds
Roaring Abyss
The Jazz Loft According to W. Eugene Smith
The Race

Overig programma op Into The Great Wide Open 2016
Dammen tegen Harm Wiersma
Meindert Talma: Jannes van der Wal
Morgen Vandaag
Smells Like Teen Spirit
De Gemene Mixmeesters
Jasper Vee
Lazy Sunday Disco met DJ’s Gijsbert & John

Let It Happen met DJ Achille
Pieter Jansen
Purple Stardust
Quasimodo
Redbeard & De Raaf
St. Paul

Pers over Into The Great Wide Open 2016
Parool:
“Vlieland is zelf headliner.”
Noisey:
“Alsmaar dezelfde mensen tegenkomen hoeft niet erg te zijn bewijst ITGWO.”
Mixedgrill.nl:
“Een deel van het middagprogramma laat ik schieten voor een fietstocht over het eiland, een
bezoek aan de kunstroute van het festival en een pizza in het dorp om vervolgens op tijd bij
de Open Plek te zijn voor Whitney. Deze band stond bovenaan mijn lijstje met favoriete
bands van deze editie en die hooggespannen verwachtingen maakte Whitney ook helemaal
waar. Afsluiter No Woman is en blijft het mooiste liedje van 2016. Om deze live te zien en te
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horen op een van de mooist denkbare podia is als een droom.”
Leeuwarder Courant:
“Zomer en herfst onmoetten elkaar dit jaar op Into The Great Wide Open. Het Vlielandse
festival werd ontdaan van toeters en bellen en dat werkte wonderwel.”
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