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1. Voorwoord 
 
Baroeg Open Air (hierna ‘BOA’) is een jaarlijks festival dat zich richt op harde en alternatieve 
popmuziek. Het festival kenmerkt zich door de brede, underground programmering en een 
ontspannen sfeer. Op zaterdag 14 september 2019 heeft de twaalfde editie van BOA plaatsgevonden 
in het Rotterdamse Zuiderpark bij Ahoy. 
 
De eerste elf edities van BOA waren gratis toegankelijk voor het publiek. Vanwege een tekort op de 
begroting was er in 2018 echter een crowdfund nodig om het festival door te laten gaan. Voor de 
editie in 2019 werd voor het eerst een kleine toegangsprijs berekend. Mede daardoor stelde de 
organisatie zich in het ‘projectplan BOA 2019’ een lager bezoekersaantal ten doel dan het laatst 
gerealiseerde aantal van 10.000 in 2018. De organisatie kijkt uiteindelijk terug op een geslaagd 
evenement dat werd bezocht door 7.000 mensen.  
 
In de aanloop naar het festival is het contact met de gemeentelijke instanties prettig geweest, ook 
nadat het doorgaan van het festival even onzeker was na een uitspraak van de Raad van State. 
Tijdens het festival bleek dat de organisatie beter was berust op de drukte dan vorig jaar. Er waren 
voldoende muntverkooppunten en barren. Op de drukke editie van 2018 ontstonden daar lange rijen, 
maar dat is in 2019 niet het geval geweest. Het festival is verder volgens het draaiboek en zonder 
noemenswaardige incidenten verlopen. 
 
BOA kreeg in 2019 veel media-aandacht. Het landelijke dagblad AD/RD, diverse lokale kranten en 
webzines schreven voorafgaand en achteraf over BOA. Op het festival waren veel media aanwezig 
die zich specifiek richten op de muziek. Het was goed om te zien dat de recensies over BOA 2019 
zeer positief waren. 
 
In dit inhoudelijk verslag evalueert de organisatie de editie van 2019 aan de hand van volgende 
deelgebieden: programmering, organisatie, marketing & communicatie, financiën en media-aandacht. 
 
De volgende editie van het festival vindt plaats op zaterdag 12 september 2020. 
 
Namens Stichting Baroeg Open Air, 
Leon van Rijnsbergen (directeur) 
 

Rotterdam, 26-11-2019 
 
 
 

 
 

https://baroegopenair.nl/
https://www.baroegopenair.nl/2019/08/28/nieuws-omtrent-zuiderpark/
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2. Programmering 
 
Het programma van BOA is een verzameling van uiteenlopende harde en alternatieve stijlen zoals 
rock, metal, gothic, hardcore, punk, psychobilly, rock'n roll, electro en industrial. 
Het festivalterrein bood in 2019 plaats aan twee grote tenten. In de grootste van de twee tenten 
bevond zich de Main Stage (het hoofdpodium), waar vier buitenlandse en drie Nederlandse bands 
hebben opgetreden. In een iets kleinere tent traden ‘s middags onder de ‘Talent Stage’ vlag drie 
bands op 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 vijf uit het 
buitenland en één uit Nederland).  
Op het vierde, onverhoogde mini podium ‘Plee Sessies’ bij de toilettengroepen waren tijdens de 
ombouwpauzes op het hoofdpodium vijf (voornamelijk lokale) bands te bewonderen. 
In totaal hebben er eenentwintig 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. Het muziekprogramma van BOA 2019 zag er als volgt uit: 
 
Main Stage: 
21.15-22.15 Dark Tranquillity (SE melodic death metal)  
19.35-20.35 Samael (CH industrial / black metal)  
18.00-19.00 Wild Romance (NL classic rock) 
16.45-17.30 Agent Fresco (IS progressive metal)  
15.30-16.15 Komatsu (NL stoner / sludge / heavy rock)  
14.15-15.00 GOLD (NL dark rock / post-punk - Popunie Live)  
13.00-13.45 Disturbance (NL punk - Popunie Live)  
 
Electronic Stage: 
21.00-22.15 PRSPCT Assault: Thrasher, DJ Hidden, The SATAN, MC Mike Redman (NL/RU 
hardcore / drum ‘n bass - Popunie Live)  
19.50-20.50 THE PROTOTYPES (UK drum ‘n bass) 
18.40-19.40 Doctor P & Krafty Mc (UK dubstep)  
17.30-18.15 Hatari (IS EBM / industrial)  
16.15-17.00 Vive La Fête (BE electropop) 
15.00-15.45 Cabaret Nocturne (BE dark disco) 
 
Talent Stage: 
14.10-14.35 TerraDown (NL melodic groove metal) 
13.20-13.45 BOSKAT (BE alternative rock) 
12.30-12.55 Hallowed Fire (NL thrash metal) 
 
Plee Sessies: 
20.35-21.10 Rott'nDamned (NL hardcore / punk) 
19.00-19.30 Scotch (NL party folk) 
17.30-17.55 J.C. Thomaz & The Missing Slippers (NL garagerock'n roll) 
16.15-16.40 Downcast Collision (NL thrash / modern metal) 
15.00-15.25 Forbidden Wizards (NL punk) 
 
Naast muziek was er op het terrein ook straattheater te zien van Stichting Kracom, die met hun 
‘monsters’ het publiek vermaakten. 
 
 
 
 
 
 

https://baroegopenair.nl/
https://www.facebook.com/dtofficial/
https://www.facebook.com/OfficialSamael/
https://www.facebook.com/WildRomanceNetherlands/
https://www.facebook.com/agentfresco/
https://www.facebook.com/komatsurock/
https://www.facebook.com/thebandGOLD/
https://www.facebook.com/Popunie/
https://www.facebook.com/disturbancepunknl/
https://www.facebook.com/Popunie/
https://www.facebook.com/thrasherprspct/
https://www.facebook.com/DJHidden/
https://www.facebook.com/Satan666core/
https://www.facebook.com/Popunie/
https://www.facebook.com/THEPROTOTYPES/
https://www.facebook.com/doctorpcircus/
https://www.facebook.com/KraftyMcCircus/
https://www.facebook.com/hatridmunsigra/
https://www.facebook.com/vive.la.fete.fans/
https://www.facebook.com/cabaretnocturnemusic/
https://www.facebook.com/TerraDownOfficial/
https://www.facebook.com/boskatofficial/
https://www.facebook.com/HallowedFireOfficial/
https://www.facebook.com/RottNDamned/
https://www.facebook.com/scotchtheband/
https://www.facebook.com/yogirlfriendlovesjcthomaz/
https://www.facebook.com/downcastcollision/
https://www.facebook.com/forbiddenwizards/
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3. Organisatie 
 
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. Zij vragen de 

benodigde vergunningen aan, halen de externe financiers en sponsors binnen en verzorgen de 

programmering, de pre-productie en de PR & marketing. De uitvoerende taken in de voorbereiding, 

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

De technische productie van het festival werd verzorgd door de externe partij My Productions. 

 

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

In 2019 hebben een recordaantal van tweehonderdtwintig 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 bemensen 

van de BOA-merchandise stand en het uitdelen van programmaboekjes. De vrijwilligers worden echter 

niet alleen ingezet op deze standaard uitvoerende taken. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het stage 

management, ze runnen het financiële kantoor ze coördineren de op- en afbouw op het terrein. 

Tijdens het festival coördineren ze de backstage en de horecapunten. 

 

Ter voorbereiding op het festival hebben er twee bijeenkomsten, zogenaamde ‘dienstenoverleggen’ 

plaatsgevonden onder leiding van de Directie Veiligheid (DV). Hierbij waren alle gemeentelijke 

diensten aanwezig, onder andere de politie, de brandweer, de verkeersmarinier, Stadsbeheer, Schone 

Stad (voorheen Roteb), de GOHR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Rotterdam-

Rijnmond) en DCMR (milieudienst Rijnmond). Het contact met alle instanties is erg prettig geweest. In 

de verschillende overleggen is veiligheid een belangrijk thema geweest.  

Kort voor het festival werd de organisatie opgeschrikt door een uitspraak van de Raad van State die 
een streep zette door het door Gemeente Rotterdam opgestelde ‘Bestemmingsplan Zuiderpark’, 
waardoor er even sprake van was dat BOA niet door kon gaan. Gelukkig kon het festival uiteindelijk 
gewoon doorgaan. 
 
Tijdens BOA 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. 
 
Tijdens het festival bleek dat de organisatie beter was berust op de drukte dan vorig jaar. Er waren 
voldoende muntverkooppunten en barren aanwezig. Op de drukke editie van 2018 ontstonden daar 
lange rijen, maar dat is in 2019 niet het geval geweest. Het festival is verder volgens het draaiboek en 
zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Er zijn bij DCMR twee klachten van geluidsoverlast 
binnengekomen van omwonenden. Hoewel elke klacht er een te veel is, acht de organisatie dit een 
aanvaardbaar aantal. De in de vergunning vastgestelde grenswaarden voor de geluidsuitstoot, 100 
dB(a) gemeten vanaf de geluidstafels in de 2 grote tenten, zijn tijdens het festival niet overschreden. 
 

 

 

 

 

 

https://baroegopenair.nl/
https://www.baroegopenair.nl/2019/08/28/nieuws-omtrent-zuiderpark/


 
 

INHOUDELIJK VERSLAG EDITIE ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 

 
baroegopenair.nl 

6 

4. Doelgroepen 
 

BOA heeft zich in 2019 op een aantal doelgroepen gericht, ze worden hieronder beschreven. Bij de 
indeling van deze doelgroepen moet rekening worden gehouden met overlapping. Met name de 
eerste doelgroep ‘underground muziekliefhebbers’ komt in alle andere doelgroepen voor.  
 
Underground muziekliefhebbers  
 
BOA heeft een sterke binding met haar achterban in de diverse harde underground 
muziekstromingen. Deze doelgroep kan benaderd worden via genre specifieke media of door promotie 
bij de juiste concerten. Een groot deel van deze groep valt in de Rotterdam Festivals / Mosaic 
doelgroep ‘modale cultuurmijders’.  
 
Randstelijke gemakzoekers (voorheen Kleurrijke knokkers) 
 
Uit eerder bezoekersonderzoek bleek dat de Mosaic doelgroep ‘Kleurrijke knokkers’ veel aanwezig is 
op BOA. Deze groep bestaat voornamelijk uit fulltime werkers, die naast BOA ook veel in Baroeg 
aanwezig zijn en op festivals als Bevrijdingsfestival en Rotterdam Unlimited.  
 
Stadse alleseters  
 
De Stadse alleseters is een doelgroep die BOA ten opzichte van andere festivals niet veel bereikt en 
waar het festival zich dit jaar wat meer op heeft gericht. De Stadse alleseters zijn hoog opgeleid en 
gaan vaak naar culturele evenementen. Deze groep heeft geen kinderen en dus veel tijd. Deze groep 
is met name bereikt via internet, social media en buitenreclame in de stad.  
 
Scholieren en studenten  
 
Uit voorgaand bezoekersonderzoek bleek dat BOA een bovengemiddeld groot aantal bezoekers heeft 
die nog studeren of op school zitten. Deze doelgroep is jong (<25), heeft weinig inkomen en gaat vaak 
naar festivals. Deze doelgroep, zo bleek uit het bezoekersonderzoek van een jaar later, is met name 
te bereiken via social media. 
 

 
 
 
 

https://baroegopenair.nl/
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5. Marketing en communicatie 

De marketing en communicatie ten behoeve van BOA 2019 is uitgevoerd aan de hand van het 
‘Promotieplan BOA 2019’. Enkele uitgangspunten en resultaten worden hieronder genoemd. 

Marketing doelstellingen 
 
De organisatie heeft in 2019 de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 
1. Eerste betaalde editie van het festival met 8.000 bezoekers. 
2. Landelijke media aandacht genereren; minimaal 3 artikelen over het festival in een betaalde krant 
3. Behoud / groei van de hoge Netto Promotor Score (56 in 2018) in het bezoekersonderzoek.  
 
De eerste doelstelling is niet behaald, maar is met 7.000 bezoekers wel benaderd. De organisatie is 
hier uiteindelijk tevreden over. 
 
Het tweede doel is bijna behaald. Voorafgaand aan het festival verschenen er artikelen in het AD/RD 
en in het Parool. Vooraf en achteraf werd er wel veel aandacht aan het festival besteed via online 
media (zie ‘Media’ hieronder).  
 
Het derde doel, ‘Behoud / groei van de hoge Netto Promotor Score (56 in 2018) in het 
bezoekersonderzoek’ is eveneens niet helemaal behaald. De waardering van het festival is dit jaar 
opnieuw gemeten via een publieksonderzoek bij Hendrik Beerda, een vaste partner van Rotterdam 
Festivals en het Uitburo. Hieruit is gebleken dat de netto promotor score in 2019 is geeindigd op 46. 
Ten opzichte van de sector is dit getal nog steeds een stuk hoger dan het gemiddelde: 
 

 
 
De waardering van het festival is in 2019 wel iets gestegen, van 88 naar 90. Ook dit getal is 
aanmerkelijk hoger dan het sectorgemiddelde van 81: 
 

 

Het verhaal van Baroeg Open Air in promo- en aftermovie  
 
Centraal in de communicatie van het festival in 2019 stonden 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 
promovideo en aftermovie heeft gemaakt waarin de sfeer van het festival duidelijk naar voren komt. 

https://baroegopenair.nl/
https://www.ad.nl/rotterdam/knalhard-in-het-zuiderpark-baroeg-open-air-zoekt-de-grenzen-van-de-gitaarmuziek-op~ae737565/
https://www.parool.nl/nederland/raad-van-state-verbiedt-evenementen-zuiderpark-in-rotterdam~b3bff652/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=t8qcUHUTBBU
https://www.youtube.com/watch?v=PyAYkeBflPY
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Media 
 
BOA kreeg in 2019 veel aandacht in de media. Zo verschenen er artikelen in de landelijke betaalde 
kranten AD/RD en Parool. Daarnaast was er veel aandacht op landelijke websites zoals 3voor12 
Rotterdam, Fok.nl, Zware Metalen, Rijnmond, Festivalinfo.nl, All Things Loud, Popunie, Never Mind 
The Hype, Open Rotterdam (video reportage) etc. Doordat de IJslandse festivaldeelnemer Hatari op 
het programma stond, kreeg het festival voor het eerst aandacht op de website van RTL Boulevard.  
Ook lokale kranten als de Nieuwspeper en De Havenloods schreven over het festival.  
 
Op BOA waren veel media aanwezig die zich specifiek richten op muziek. Met velen van hen had de 
organisatie een mediapartnership (bijv. Rock Muzine en 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 2019 waren zeer positief, ook bij de media 
waarmee geen partnership was. Zie ook hoofdstuk 6 ‘Media-aandacht – een selectie’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baroegopenair.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=k-UICI3U_FY
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/music/artikel/4761016/ijslandse-finalist-songfestival-naar-nederland
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6. Financiën 
 
De eindafrekening van de 2019-editie van Baroeg Open Air ziet er als volgt uit: 

     Versie: 26-11-2019 

Inkomsten 
   

Uitgaven 
  

       Omschrijving Bedrag 
  

Omschrijving Bedrag 
 

       Fondsen 
   

Programmakosten 
  Rotterdam Festivals € 20.000 

  
Gage artiesten € 44.150 

 FPK € 2.750 
  

Catering artiesten € 2.872 
 Elise Mathilde € 2.000 

  
Reis- en verblijfkosten € 3.970 

 DeltaPORT € 750 
  

Commissiekosten € 2.493 
 Subtotaal 

 
€ 25.500 

 
BUMA (7% van entreeomzet) € 3.492 

    
 

Subtotaal 
 

€ 56.977 

Sponsoren 
      Inbev € 8.000 

  
Personeelskosten 

  Popunie   € 2.750 
  

Inhuur + hotel My Productions € 6.400 
 Overig € 600 

  
EHBO € 2.049 

 Subtotaal 
 

€ 11.350 
 

Overig extern personeel € 4.777 
    

 
Kleding vrijwilligers € 1.931 

 Eigen inkomsten   
 

Catering vrijwilligers € 1.460 
 Nettowinst horeca € 79.012 

  
Subtotaal 

 
€ 16.617 

Entreeomzet € 54.039 
     Inkomsten cateraars € 8.088 
  

Productiekosten My Productions   

Advertenties € 3.725 
  

Tenten / podia / layer € 31.422  

Verhuur marktkramen € 2.875 
  

Security € 15.434  

Nettowinst merchandise € 170 
  

Units € 11.401  

Subtotaal  € 147.909  Hekwerk € 6.783  

    
Sanitair € 3.851  

Schenkingen 
   

Transportmiddelen € 3.798  

Poppodium Baroeg € 20.000 
  

Rijplaten € 3.344  

Subtotaal 
 

€ 20.000 
 

Inventaris € 2.869  

   
 

Subtotaal  € 78.902 

   
        Productiekosten BOA   

   
 

Techniek (licht + geluid) € 18.964  

   
 

Stroom + terreinverlichting € 9.056  

   
 

Muntautomaten € 6.056  

   
 

Autokosten € 985  

   
 

Doeken en borden € 741  

   
 

Polsbandjes € 703  

    Watervoorziening € 652  

   
 

Marktkramen € 400  

    Overige materialen € 3.469  

   
 

Subtotaal  € 41.026 

       

   
 

Organisatiekosten  
    

 
Schoonmaakkosten € 8.184 

 

    
Marketing / promotie € 6.040 

 

    
Verzekeringen € 2.971 

 

    
Accountantskosten € 2.880 

 

   
 Vergunningen € 1.114 

 

    
Kosten programmaboekje € 1.059 

 

    
Kantoorkosten € 1.023  

    
Publieksonderzoek € 950  

    Subtotaal  € 24.221 

       Totaal Inkomsten 
 

€ 204.759 
 

Totaal Uitgaven 
 

€ 217.744 

       Eindresultaat 
 

- € 12.985 
    Alle bedragen zijn exclusief BTW       

https://baroegopenair.nl/
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7. Media-aandacht – een selectie 
 
Keihard rocken op Baroeg Open Air 
“Het was even de vraag of dit jaar het rockfestival Baroeg Open Air door kon gaan, maar het evenement knalde 
ook dit weekend weer gewoon in het Zuiderpark. Het was alweer de twaalfde editie van het festival. 
De onzekerheid lag vooral aan het besluit van de Raad van State om een streep te zetten door het nieuwe 
bestemmingsplan van het Zuiderpark. Zo’n twee weken vóór het festival kreeg de organisatie te horen dat het 
festival toch gewoon door kon gaan. Daarnaast waren er problemen met de financiën, waardoor de organisatie 
voor het eerst genoodzaakt was toegangsgeld te vragen...” 
Open Rotterdam 
 
Eerste betaalde editie Baroeg Open Air een groot succes 
“Zaterdag vond de eerste betaalde editie plaats van Baroeg Open Air in Rotterdam. In 2018 was een crowdfund 
nodig om BOA door te kunnen laten gaan, vanaf 2019 werd een bescheiden entreeprijs in rekening gebracht voor 
het festival. Het festival trok dit jaar gedurende de dag 7.000 bezoekers. Poppodium Baroeg kan dit jaar dus 
spreken over een zeer geslaagde editie.” 
Fok 
 
Live-verslag: Baroeg Open Air 2019 
“Afgelopen zaterdag 14 september was het weer tijd voor Baroeg Open Air (BOA), het hardste jaarlijks 
terugkerende openluchtfestival van Rotterdam. Waar er vorig jaar een crowdfunding werd gehouden om het 
festival te kunnen organiseren, was dit de eerste editie die niet meer gratis toegankelijk was. Dat mocht de pret 
echter niet drukken: het festival trok maar liefst 7.000 betalende bezoekers, het was prachtig weer en de sfeer zat 
er de hele dag goed in.” 
Popunie 
 

Baroeg Open Air 2019: nieuw talent speelt de boel aan flarden  

‘Het feestje der feesten’, zo noemt programma-directeur Leon van Rijnsbergen wat ons vandaag te wachten 

staat. Vooraleer dat feestje kon plaatsvinden is er het afgelopen jaar wel wat gebeurd. De vorige editie kon alleen 

doorgaan mét crowdfunding en op de dag zelf liep er aardig wat mis. Tel daar dan het burengeklaag van de 

afgelopen weken bij op en je zou voor minder zenuwachtig worden. Maar zie! De boel gaat gezellig door (7000 

aanwezigen!) en de programmatie is op zijn minst divers te noemen. Vier verschillende podia en een twintigtal 

verschillende muziekstijlen staan er gepland voor vandaag. I kid you not!” 

Zware Metalen 

 

Baroeg Open Air 2019 @ Zuiderpark Rotterdam 
“Een zeer geslaagde editie van Baroeg Open Air. Het was dan wel de eerste betaalde editie, maar het was 
stukken beter geregeld. Op deze editie stonden 21 shows verdeeld over vier stages. Dit jaar trok deze line-up 
gedurende dag 7000 bezoekers. Deze bezoekers hoefde gelukkig niet lang bij de bar te wachten in vergelijking 
van vorig jaar waarbij het een ramp was om bij de bar te komen. Ook was het dit jaar de derde keer dat de plee 
sessies plaatsvonden. Dit was een klein podium dichtbij de dixi’s. Gelukkig hebben de bands die daar stonden 
niet de ideeën van Gutalax overgenomen, en zijn de dixi’s gewoon op hun plek gebleven.” 

White Room 
 

Baroeg Open Air 2019 in beeld met Dark Tranquillity, Samael, Agent Fresco, GOLD en meer…  
“Op den duur moest het ervan komen: de eerste betaalde editie van Baroeg Open Air op 14 september. Met een 
gestage groei, jaar na jaar steeds grotere namen en een crowdfunding voor de editie van 2018, is er voor 2019 
een ticketprijs in rekening gebracht. Veel reden tot klagen was er niet, want 6,66 euro voor de early birds en 9,99 
euro voor late beslissers is nog steeds een uiterst bescheiden prijs voor namen als Dark Tranquillity, Samael, 
Agent Fresco, GOLD en 17 andere acts. Voeg daar ook nog eens een perfect getimede zomerse dag en 7.000 
bezoekers aan toe en je hebt wederom een geslaagde editie van dit Rotterdamse feestje…” 
Never Mind The Hype 

 
Baroeg Open Air 2019 (festival review) 

“With 21 acts spread over 3 stages, Baroeg Open Air 2019 was an edition to remember. The weather was 

excellent and the problems of last year with long waiting lines were solved. The Plee Sessies were visited by lots 

of people, it was hard(and at times impossible) to take photo’s of the bands playing there. We skipped the 

eletronic stage because we had to choose between acts playing at the same time. Relive Baroeg Open Air 2019 

again by scrolling down. See ya next year! 

Pitkings 
 

https://baroegopenair.nl/
https://www.openrotterdam.nl/keihard-rocken-op-baroeg-open-air/content/item?1142851
https://frontpage.fok.nl/nieuws/822190/1/1/50/eerste-betaalde-editie-baroeg-open-air-een-groot-succes.html
https://popunie.nl/live-verslag-baroeg-open-air-2019/
https://zwaremetalen.com/liveverslagen/baroeg-open-air-2019-nieuw-talent-speelt-de-boel-aan-flarden
https://www.whiteroomreviews.nl/live-reviews/baroeg-open-air-2019/
https://nmth.nl/baroeg-open-air-2019/
https://nmth.nl/baroeg-open-air-2019/
https://www.pitkings.nl/baroeg-open-air-2019-festival-review/
https://www.pitkings.nl/baroeg-open-air-2019-festival-review/

