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1. Voorwoord 
 
Baroeg Open Air (hierna te noemen ‘BOA’) is een jaarlijks gratis festival dat wordt georganiseerd door 
poppodium Baroeg. Het festival kenmerkt zich door de brede, underground programmering en 
ontspannen sfeer. Op zaterdag 9 september 2017 heeft de tiende editie van BOA plaatsgevonden in 
het Rotterdamse Zuiderpark bij Ahoy. 
 
Aan de hand van de volgende deelgebieden wordt het festival in dit document geëvalueerd: 
programmering, organisatie, marketing & communicatie, financiën en media-aandacht. 
 
De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement dat werd bezocht door 8.000 mensen. Dat is 
het op een na hoogste bezoekersaantal in de historie van het festival. In het ‘projectplan BOA 2017’ 
heeft de organisatie een streven uitgesproken om 10.000 bezoekers te trekken, 1.000 meer dan het 
jaar ervoor. Dat doel is niet helemaal behaald, maar de organisatie is toch tevreden over het 
uiteindelijke resultaat. Niet in de laatste plaats vanwege de matige weersomstandigheden in de 
aanloop naar en op de middag van het festival. 
 
Organisatorisch is de editie naar tevredenheid verlopen. Van tevoren is het contact met alle 
gemeentelijke instanties erg prettig geweest en het festival is volgens het draaiboek en zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. In 2017 heeft de organisatie voor de tweede keer goed 
samengewerkt met de externe technisch producent My Productions. De samenwerking zal in de 
komende jaren gecontinueerd en uitgebreid worden. 
 
Er was in 2017 veel media-aandacht voor BOA. Er verschenen niet alleen artikelen in het AD/RD en 
op 3voor12, maar ook lokale kranten schreven over BOA. Op het festival zelf waren veel media 
aanwezig die zich specifiek richten op de muziek. Het was goed om te zien dat de recensies over BOA 
2017 zeer positief waren. 
 
Terwijl de organisatie terugkijkt op de editie van 2017, zijn de voorbereidingen voor de volgende BOA 
al begonnen. De volgende editie is opgenomen in de Rotterdamse festivalkalender op zaterdag 15 
september 2018. 
 
Namens Stichting Baroeg Open Air, 
Leon van Rijnsbergen (directeur) 
 
Rotterdam, 14-12-2017 
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2. Programmering 
 
Het programma van BOA is een verzameling van de diverse stijlen die poppodium Baroeg gedurende 
het hele jaar programmeert. Dit zijn uiteenlopende harde en alternatieve stijlen, zoals metal, gothic, 
hardcore, punk, psychobilly, rock'n roll, electro en industrial. 
Het festivalterrein bood in 2017 plaats aan twee tenten. In de grote tent bevond zich het door Large 
gesponsorde hoofdpodium, waar vier buitenlandse en drie Nederlandse bands hebben opgetreden. In 
de kleinere tent stonden ’s middags onder de ‘Talent Stage’ vlag drie bands op het podium die een 
kans kregen om zich aan een groot publiek te presenteren. Hetzelfde podium bood ’s avonds onder 
de noemer ‘Electronic Stage’ ruimte aan zes elektronische acts (waarvan vier uit het buitenland en 
twee uit Nederland).  
Ter gelegenheid van de tiende editie in 2017 is onder de noemer ‘Plee Sessies’ een nieuw mini 
podium ontstaan. Het is een onverhoogd ‘podium’ bij de toiletten (vandaar de naam), in een kleine tent 
met een houten vloer. Op de Plee Sessies waren tijdens de ombouwpauzes op het hoofdpodium vijf 
bands te bewonderen. 
In totaal hebben er tweeëntwintig acts opgetreden. De combinatie van alternatieve stijlen, zowel met 
versterkte gitaren als elektronische muziek, zorgde opnieuw voor een programma dat uniek is in 
Nederland en zelfs daarbuiten. Naast muziek was er op het terrein en tussen het publiek straattheater 
te zien van de groep Krampus. Het programma van BOA 2017 zag er als volgt uit: 
 
Large Stage:  
21.15-22.15 Destruction (DE thrash)  
19.35-20.35 Tokyo Blade (UK hardrock / heavy metal)  
18.00-19.00 Asphyx (NL old school death)  
16.45-17.30 Dool (NL dark rock) 
15.30-16.15 Dog Eat Dog (US hardcore / rap / crossover) 
14.15-15.00 Year of no light (FR post-rock / sludge)  
13.00-13.45 Cenobites (NL psychobilly) 
Electronic Stage: 
21.15-22.15 The Outside Agency (NL industrial hardcore / crossbreed) 
20.20-21.05 FuntCase (UK dubstep) 
19.25-20.10 Dieselboy (US drum 'n bass) 
18.15-19.00 Grendel (UK industrial / EBM) 
17.05-17.45 Deformer (NL jungle / breakcore) 
16.10-16.50 Ritualz (MX techno / shoegaze) 
15.25-15.55 Meta Meat (FR tribal industrial) 
Talent Stage: 
14.20-14.50 Drunken Dolly (NL folkpunk)  
13.25-13.55 Inferum (NL modern death) 
12.30-13.00 The Devil's 3rd (NL heavy / thrash) 
Plee Sessies: 
20.35-21.10 G.O.D (NL speedrock) 
19.00-19.30 Jacklust (NL sleazepunk) 
17.30-17.55 The Fuzzbrats (NL grunge / punk) 
16.15-16.40 Allochtoontje Lager (cabaratesque folk rock) 
15.00-15.25 Graftak (punkrock) 
 

 

http://www.baroegopenair.nl/
https://www.facebook.com/destruction/
https://www.facebook.com/tokyobladeUK/
https://www.facebook.com/officialasphyx/
https://www.facebook.com/allthosewhowanderaredool/
https://www.facebook.com/dogeatdog.official/
https://www.facebook.com/yearofnolight/
https://www.facebook.com/CenobitesPsychobillyRotterdam/
https://www.facebook.com/TheOutsideAgency/
https://www.facebook.com/FuntCaseUK/
https://www.facebook.com/Dieselboy/
https://www.facebook.com/grendel.music/
https://www.facebook.com/DeformerMusic/
https://www.facebook.com/rrritualzzz/
https://www.facebook.com/somevon/
https://www.facebook.com/DrunkenDolly/
https://www.facebook.com/InferumBand/
https://www.facebook.com/TheDevilsThirdBand/
https://www.facebook.com/godspeedr0ck/
https://www.facebook.com/JacklustOfficial/
https://www.facebook.com/fuzzbrats/
https://www.facebook.com/AllochtoontjeLager/
https://www.facebook.com/graftakband/
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3. Organisatie 
 
Er komt veel kijken bij het organiseren van een festival als BOA. Onder eindverantwoordelijkheid van 

het bestuur van Stichting Baroeg Open Air wordt het meeste werk in de voorbereiding van BOA 

verricht door de betaalde staf van poppodium Baroeg. Het regelen van de benodigde vergunningen, 

het binnenhalen van externe financiers en sponsors, de programmering, de pre-productie en de PR & 

marketing behoren tot hun standaard takenpakket. De uitvoerende taken in de voorbereiding, zoals 

het inroosteren van vrijwilligers, zijn in handen van stagiairs en vrijwilligers.  

Doordat de technische productie van het festival sinds 2016 is overgenomen door de externe partij My 

Productions is de werkdruk voor de betaalde staf sindsdien lager geworden 

Tijdens de op- en afbouw en de productie op de dag zelf maakt de organisatie gebruik van vrijwilligers. 

In 2017 hebben ruim honderdzeventig mensen zich vrijwillig ingezet voor het festival. Op BOA voeren 

vrijwilligers uitvoerende taken uit zoals de hulp bij de fysieke op- en afbouw van het festival, het 

draaien van bardiensten, het verkopen van consumptiemunten, het bemannen van de BOA-

merchandise stand en het uitdelen van programmaboekjes. Het gaat echter verder dan standaard 

uitvoerende taken, de vrijwilligers worden ook ingezet voor het stage management en het runnen van 

het financiële kantoor; ook coördineren ze de op- en afbouw en tijdens het festival de backstage en de 

horeca. 

In de aanloop naar BOA 2017 kreeg de organisatie te maken met zeer slecht weer. Met name op de 

laatste opbouwdag vrijdag 8 september was het erg slecht, er is die dag maar liefst 70 mm regen 

gevallen. Ondanks deze omstandigheden was het festivalterrein op tijd klaar om het op zaterdag 9 

september om 12.00 uur te openen voor publiek. In de eerste uren was het weer nog steeds matig, dit 

heeft de organisatie veel bezoekers gekost. Vanaf 14.00 uur was het gelukkig droog en dit is de rest 

van de dag zo gebleven. 

Zeer belangrijke thema’s tijdens de voorbereiding van en de uitvoering tijdens BOA 2017 waren 

‘veiligheid’ en ‘duurzaamheid’. Onder leiding van de Directie Veiligheid (DV) van de Gemeente 

Rotterdam zijn er ter voorbereiding op het festival twee bijeenkomsten, zogenaamde ‘diensten 

overleggen’, geweest met alle gemeentelijke instanties. Onder andere de politie, de brandweer, de 

verkeersmarinier, het RO-bedrijf en de DCMR. Het contact met alle instanties is erg prettig geweest. In 

de verschillende overleggen is veiligheid een belangrijk thema geweest.  

Tijdens het festival is de veiligheid op het terrein bewaakt door ingehuurde, gecertificeerde beveiligers, 

terwijl de politie direct buiten het terrein een commando wagen heeft opgesteld voor noodgevallen. 

Met alle ondersteunende instanties is tijdens het festival veelvuldig contact geweest. Onder andere 

door elke drie uur in overleg te treden over de voortgang en door het gebruik van een WhatsApp 

groep waar alle vertegenwoordigers van de diensten in zaten. Het festival is volgens het draaiboek en 

zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Er zijn nauwelijks klachten van geluidsoverlast 

geweest van omwonenden. 

 

http://www.baroegopenair.nl/
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4. Marketing en communicatie 

De marketing en communicatie ten behoeve van BOA 2017 is uitgevoerd aan de hand van het 
Promotieplan BOA 2017. Enkele uitgangspunten en resultaten worden hieronder genoemd. 

Doelgroepen en Middelenmix 

BOA richtte zich in de kern op drie doelgroepen: underground muziekliefhebbers, Stadse Alleseters* 
en scholieren & studenten. 

Middel Underground 

muziekliefhebbers 

Stadse Alleseters * Scholieren & 

studenten 

A3 posters (clubs, festivals, 

cafés, winkels in NL) 

x x x 

A0 posters in Rotterdam  x x 

Flyers (clubs, festivals, 

cafés, winkels in NL) 

x x  

Social media x x x 

Website x x x 

Adverteren x x  

* Dit is 1 van de doelgroepen in het Rotterdams Doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals.  
 
Marketing doelstellingen 
 
De organisatie had een aantal marketingdoelstellingen: 

 10.000 bezoekers 
Dit doel is, waarschijnlijk door het slechte weer, niet behaald. Uiteindelijk bezochten 8.000 
bezoekers het festival.  

 6.500 Facebook likes (In 2016 waren dat er 5600)  
Dit waren er aan het einde van de festivalmaand 7.400, waarmee deze doelstelling ruim 
behaald is.   

 25.000 sessions op Baroegopenair.nl in de festivalmaand. (Vorig jaar 19.868) 
Deze doelstelling is met 21.000 sessions niet gehaald, wel is er een kleine stijging bereikt.  

 Minimaal 1 artikel over het festival in een betaalde krant 
Behaald met een artikel in het AD.  

 Behoud van de hoge Netto Promotor Score (36 in 2015) in het bezoekersonderzoek  
De netto promotor score in 2017 was 64,9, waarmee deze doelstelling is behaald.  
De waardering van het festival is dit jaar gemeten via een publieksonderzoek bij Hendrik 
Beerda, een vaste partner van Rotterdam Festivals en het Uitburo. In onderstaande tabel is te 
zien dat de waardering van het festival gestegen is. Opvallend is het verschil met het 
sectorgemiddelde, 81 tegenover de score van 96 van Baroeg Open Air. Deze positieve cijfers 
kunnen gezien worden als een aanwijzing van publieksgroei bij de komende editie.  

 

 

http://www.baroegopenair.nl/
http://www.rotterdamfestivals.nl/Assets/Uploads/Documents/EMC%20-%20RF%20Beschrijvingen%208%20Rotterdamse%20Doelgroepen%20-%20DEF.pdf
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Nieuw: Het verhaal van Baroeg Open Air in promo- en aftermovie en ‘Even Voorstellen aan’ 
 
Centraal in de communicatie van het festival stonden dit jaar het verhaal van het festival en de sfeer- 
en festival beleving. Om dit tot uiting te brengen is er gewerkt met een lokaal videoteam dat een 
promo- en aftermovie heeft gemaakt waarin de sfeer van het festival duidelijk naar voren komt. 
Op de Baroeg Open Air website is een nieuw onderdeel aangemaakt: ‘Even Voorstellen Aan’. Op 
deze plaats werden mensen rondom het festival kort geïnterviewd en voorgesteld aan het publiek. 
Door deze inkijk bij op het festival spelende muzikanten, vrijwilligers, maar ook vaste bezoekers, 
mensen van de organisatie of werden mensen meer betrokken bij het festival en werden zij 
geïnformeerd over de historie en uniciteit van Baroeg Open Air.  

Media 
 
De media-aandacht voor Baroeg Open Air 2017 was niet gering. Zo verschenen er artikelen in het 
AD/RD en op 3voor12, maar ook lokale kranten als de Nieuwspeper en De Havenloods schreven over 
het festival. Op Baroeg Open Air waren veel media aanwezig die zich specifiek richten op muziek. Met 
velen van hen had BOA een mediapartnership (bijv. Rock Muzine, Festivalinfo). Dit partnership 
bestond grotendeels uit zichtbaarheid voor het medium op het festivalterrein en advertentieruimte voor 
BOA op het desbetreffende medium. De recensies over BOA 2017 waren zeer positief, ook bij de 
media waarmee geen partnership was. Zie ook hoofdstuk 6 ‘Media-aandacht – een selectie’. 

 

 

 

 

http://www.baroegopenair.nl/
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5. Financiën 
 
De eindafrekening van de 2017-editie van Baroeg Open Air ziet er als volgt uit: 
 

Inkomsten 
   

Uitgaven 
  

       Omschrijving Bedrag 
  

Omschrijving Bedrag 
 

       Fondsen 
   

Programmakosten 
  Rotterdam Festivals €15.000 

  
Gage artiesten €24.700 

 FPK €12.500 
  

Catering artiesten €3.816 
 Van Wijngaarden-Boot €2.500 

  
Hotelkosten €1.534 

 Elise Mathilde €2.000 
  

Transportkosten €949 
 DeltaPORT €1.000 

  
Commissiekosten €1.440 

 Subtotaal 
 

€33.000 
 

BUMA €1.705 
 

    
Subtotaal 

 
€34.144 

Sponsoren 
      Inbev €2.000 

  
Personeelskosten 

  Popunie €2.750 
  

Bijdrage My Productions €4.000 
 Large €2.000 

  
EHBO €1.677 

 The Office belastingadviseurs €250 
  

Overig extern personeel €800 
 Subtotaal 

 
€7.000 

 
Kleding vrijwilligers €2.056 

 

    
Catering vrijwilligers €1.062 

 Opbrengsten 
   

Subtotaal 
 

€9.595 

Nettowinst horeca €64.410 
     Inkomsten cateraars €5.348 
  

Productiekosten BOA 
  Advertenties €4.850 

  
Techniek (licht + geluid) €15.959 

 Verhuur marktkramen €2.450 
  

Stroom + terreinverlichting €6.951 
 Donaties €1.462 

  
Muntautomaten €4.222 

 Nettowinst merchandise €487 
  

Marktkramen €514 
 Subtotaal 

 
€79.007 

 
Overige materialen €3.051 

 

    
Subtotaal 

 
€30.697 

Eigen bijdrage 
      Poppodium Baroeg €18.652 

  
Productiekosten My Productions 

  Subtotaal 
 

€18.652 
 

Security €12.189 
 

    
Tenten / podia / layer €22.140 

 

    
Units €5.334 

 

    
Hekwerk €4.004 

 

    
Rijplaten €2.615 

 

    
Sanitair €2.869 

 

    
Inventaris €2.075 

 

    
Transportmiddelen €2.560 

 

    
Doeken / borden €176 

 

    
Hotelkosten €320 

 

      
€54.282 

    
Organisatiekosten 

  

    
Vergunningen €2.000 

 

    
Marketing / promotie €3.414 

 

    
Kosten programmaboekje €1.078 

 

    
Kantoorkosten €524 

 

    
Verzekeringen €675 

 

    
Accountantskosten €1.250 

 

    
Subtotaal 

 
€8.941 

       Totaal Inkomsten 
 

€137.659 
 

Totaal Uitgaven 
 

€137.659 

       Eindresultaat 
 

€0 
     

http://www.baroegopenair.nl/
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6. Media-aandacht – een selectie 
 

Baroeg Open Air 2017 – van een ware wolkbreuk tot een gezellig feestje 

De weersgoden waren de tiende editie van het oh zo toffe festival niet gegund. De opbouw van het 

terrein moet een ware hel zijn geweest voor de vrijwilligers. Waarvoor hulde! De aanhoudende regen 

die op vrijdag met bakken uit de lucht kwam en op zaterdag leek aan te houden, maakte het een ware 

thriller voor zowel de organisatie als de bezoekers. Toen op het op zaterdag 9 september dan eindelijk 

zover was, bleef het ook zeker in het begin even spannend. De buien bleken bij tijd en wijlen heuse 

wolkbreuken, die een gemiddeld moesson seizoen in een tropisch regenwoud doen verbleken in het 

niets. De tenten die het festival terrein rijk is stroomde hierdoor al snel vol met bezoekers, al was het 

om even droog te blijven. Want de doorgewinterde festival bezoeker laat zich uiteraard niet afschikken 

door het prima Nederlands weer dat we tegenwoordig een mooie zomerse dag kunnen noemen. 

Rockmuzine.nl 

 
Festival Review: Baroeg Open Air 2017 
Op zaterdag 9 september vond de tiende editie van Baroeg Open Air (of BOA, om het minder een 
mond vol te maken) plaats in het Zuiderpark te Rotterdam. Ieder jaar is BOA een uniek en gratis 
festival waar alle vreemde eendjes van de alternatieve muziekscene bij elkaar komen om er een groot 
feest van te maken. Vorig jaar waren wij ook al aanwezig en met drie goed gevulde podia aan 
alternatieve muziek was er geen reden het dit jaar over te slaan. 
Louder Than Words 
 
Baroeg Open Air (NL) - Zuiderpark, Rotterdam - 09/09/2017 
Toen de organisatie van het Rotterdamse podium Baroeg voor zijn vijfentwintigste verjaardag een 
buitenfestival op poten zette, had men waarschijnlijk nog niet voor ogen dat dit festival tien jaar later 
zijn eigen jubileum zou kunnen vieren. De locatie is inmiddels het Zuiderpark, nabij de Ahoy, en het 
aantal podia is gegroeid tot vier. Op zaterdag 9 september was de tiende editie een feit. White Room 
Reviews was erbij. 
Hoewel de natuur voorafgaand het nodig vond om nog veel water te lozen, had het festival zelf daar 
niet veel last van. Op een bui aan het begin en wat drassige plekken op het veld na was het park goed 
geprepareerd voor het festival. De podia, welke op de Plee Sessies na, allemaal in een grote tent 
geplaatst waren, hadden daar geen last van. De vloer in de tenten werd alleen in de loop van de dag 
nat vanwege gemorst bier. Dat de zon zich in de loop van de dag meester maakte over de buien, 
geeft alleen maar aan dat zelfs de natuur het goed voor heeft met Baroeg Open Air. 
White Room Reviews 
 

 

http://www.baroegopenair.nl/
http://rockmuzine.nl/2017/09/12/baroeg-open-air-2017-van-een-ware-wolkbreuk-tot-een-gezellig-feestje/
http://louderthanwords.eu/2017/09/festival-review-baroeg-open-air-2017/
http://www.whiteroomreviews.nl/livereview/zuiderpark-rotterdam-09092017

