INTO THE GREAT WIDE OPEN 2017

Belle & Sebastian

Into The Great Wide Open 2017, bijna de 10e editie
Consolideren en uitbouwen

Waar zo’n beetje elke editie van Into The Great Wide Open (ITGWO) tot nu toe in het teken stond
van verandering, leek die van 2017 te profiteren van opgedane ervaringen. Om de
bezoekersstromen nog beter te kunnen reguleren, werden de beste locaties van de afgelopen
edities met elkaar gecombineerd. Met gepaste trots kijken we terug op nieuwe
programmaonderdelen op de Vuurboetsduin en het programma dat we voor onze puberjeugd
ontwikkelden: de Jeugd van Tegenwoordig. Kenmerkend voor deze editie was ook de versterking
van het kunstprogramma door cross-overs met het muziekprogramma met als thema Voodoo. Op
het eiland zijn samenwerkingsverbanden met partners als Lab Vlieland, Staatsbosbeheer en lokale
ondernemers verder uitgewerkt. Op de zondagochtend van het festival is de Watermeent
opgericht in de Bolder.
De Volkskrant kopte op die zondag 3 september 2017 al: ‘Meewerkende weergoden en
buitengewoon sterk programma op Into The Great Wide Open’. Enkele maanden vóór het festival
ging al gejuich op in het kantoor: de gedroomde headliner Belle & Sebastian werd bevestigd.
Hoogtepunt was echter de interdisciplinaire en muzikale variatie van het programma en de manier
waarop die door het publiek werd omarmd. Verder is het ITGWO na de sterke programmering met
(kinder)kunst en film in de afgelopen jaren gelukt het onderscheid tussen hoofd- en
randprogrammering te doen vergeten. Organisatorisch was 2017 het jaar waarin de ANBI
Cultuurstatus is behaald (met ingang van 1 januari 2015), en het festival kreeg voor vier jaar steun
van het Fonds Podiumkunsten (FPK). De organisatie is hier zeer verguld mee, temeer daar het
bijdraagt aan artistieke diversiteit voor een breed publiek. Met onder meer deze fondsbijdrage én
die van het VSB Fonds kon het kunstprogramma langer opengesteld worden en kon een kwetsbaar
programma worden ontwikkeld op de Vuurboetsduin.

Muziek
In mei tijdens Here Comes The Summer, de lenteversie van Into The Great Wide Open, werd voodoo
gepresenteerd als een programmalijn. Voodoo is het natuurgeloof dat zich manifesteert in onder
andere muziek, beeldende kunst en film. Muziekjournalist Leendert van der Valk schreef er een boek
over en leidde de programmamakers. Vaandeldragers waren de Togo All Stars, de legendarische
band uit het Afrikaanse land die speciaal voor Into The Great Wide Open werd geboekt en rondom
het weekend ook zou concerteren in onder andere Paradiso, Brussel, Groningen en op het Voodoo
To Go Festival in TivoliVredenburg in Utrecht. Tot er onrust uitbrak in Togo. Alle verloven werden
ingetrokken en de tour gecanceld. De Togolezen mochten hun land niet verlaten en alle optredens
moesten worden afgeblazen, inclusief vier shows op Into The Great Wide Open.
Gelukkig was de Surinaamse fluitist en componist Ronald Snijders er wel voor een geweldige wintiset en sprak voodoopriester Leopold Messan evengoed een zegen uit over het ‘waterprogramma’ op
de zondagochtend. In het bos bracht deejay Nuno Dos Santos een geweldige, speciaal voor dit
festival samengestelde voodooset.
Los van de voodoo bracht Into The Great Wide Open een heel divers programma. Op de
Vuurboetsduin excelleerden Nora Fischer met het Ragazze Kwartet in het nieuw gecomponeerde
stuk ‘The Secret Diary of Nora Plain’, dat op Vlieland met circa 1000 belangstellenden zijn première
beleefde. Soullegende Don Bryant was op het sportveld dé ontdekking voor ons grote publiek,
youngsters als Tamino en Kate Tempest overtuigden. Bijzondere acts als Khruangbin, Ralph van Raat
en Isaac Gracie konden eveneens rekenen op veel publiek en enthousiasme.

Speciaal dit jaar was het idee om poëzie en gesproken woord een plaats te geven op het
muziekpodium. Dit programmaonderdeel, dat vaak een rol in de randprogrammering krijgt, werd dit
jaar op alle podia gepresenteerd: alle artiesten werden aangekondigd door een dichter of schrijver
door uit eigen werk een passend stuk voor te dragen. Een ander hoogtepunt was de Nederlandse
hiphopavond in de Bolder, samengesteld met ons ‘puberteam’ de Jeugd van Tegenwoordig (JvT). De
zaal was tot de nok toe gevuld met publiek van 8 tot 80.

Bij de IJsbaan

Kunst
De vijftien werken binnen het kunstprogramma van Into The Great Wide Open waren dit jaar
gecureerd rondom het thema Toon<->Beeld. Bij veel werken was geluid – of het onderzoek hiernaar
– een belangrijk element. De diversiteit van de werken was groot: er waren dagwerken en
nachtwerken die elk moment van de dag gevonden konden worden, maar er was ook performance
op vaste tijdstippen geprogrammeerd, en werken op inschrijving.
Dit jaar werden verschillende rondleidingen verzorgd, die zeer populair waren. Dit gebeurde zowel
door het kunstteam zelf als door Kunstkijken met Ko & Kho en Soundtrackcity, waarbij de aanwezige
kunstenaars ook toelichting gaven op hun werk.
Om te zorgen dat het publiek op de hoogte was van dit programma en het systeem van de
rondleidingen en inschrijvingen, was dit jaar een kunstbalie ingericht op een centrale plek van het
festivalterrein. Deze balie werd bemand door vrijwilligers die informatie konden geven over de
rondleidingen, er hingen intekenlijsten en er waren programmakrantjes en plattegronden
verkrijgbaar. Het publiek kon zo zijn plek zoeken binnen dit rijke en afwisselende programma.
Meerdere malen per dag stonden hier tientallen mensen te wachten om zich hierin mee te laten
voeren. In 2018 kan dit concept verder uitgewerkt worden in een meer gefaseerde structuur, zodat
ruimte en tijd overblijft voor gesprek en reflectie.

Voor de eerste keer is geëxperimenteerd met kunstwerken die langer dan alleen de festivalperiode
te zien waren. Het werk 53°18’02.3”N 5°0512.0”E van Ronald van der Meijs was gedurende de hele
zomervakantie al door vakantiegangers en eilanders te bezoeken. Een geslaagd experiment dat
navolging zal krijgen.
Waar in het muziekprogramma gesproken woord een plek op het (hoofd)podium, werd in het
programmaonderdeel ‘Lost Poets’ de poëzie juist verstopt op het eiland. In samenwerking met Sense
of Place en Staatsbosbeheer ontwikkelde het festival een programma onder de werktitel ‘Zee van
Terrassen’, dat jaarlijks een invulling zal krijgen. Dit jaar was de poëzie verborgen in vogelhuisjes die
over het eiland verspreid hangen. De wandeling is via Soundtrackcity te volgen op Vlieland. Een
tweede permanent aanwezige wandeling op Vlieland achtergelaten door het festival.
Al met al was het een succesvol en goed bezocht programma waarbij de diversiteit aan werken heeft
bijgedragen aan een gevarieerde serie ervaringen.

In the eyes of the animal

Kinderprogramma Kolder
Over de kinderprogrammering heerst alom tevredenheid: maar liefst 21 creatieve, avontuurlijke en
tot de verbeelding sprekende projecten vonden plaats in de weidse natuur van Vlieland en op twee
ingerichte festivallocaties, de Open Plek en Kampeerterrein Stortemelk.
Op de Open Plek werden tassen gemaakt van oude tenten (Rock & Rumble), wetenschappelijke
experimenten uitgevoerd (WadLab), en er waren yogaworkshops op de schommel (Schommelyoga).
Op Stortemelk speelden kinderen op de speciale visafslag van Verse Vis, fotografeerden zij de wind
bij een workshop van Foam, en konden ze waardeloze zaken laten taxeren in de Waardeloze Winkel.
Dit jaar zijn voor het eerst – en met succes – ook een aantal projecten geprogrammeerd met meer
theatrale elementen, zoals de verwonderexpeditie van I love you Sandy en de vertelvoorstelling
‘Kikker Swingt’, waarbij kinderen het levende decor vormden.

Voor actieve bezoekers – kinderen én volwassenen – die graag de ruimte
op Vlieland opzoeken, was er een sport-en-spelprogramma waarin zij op
een ludieke manier in beweging werden gebracht: Spiritual Bootcamp
bracht verdieping en verlichting door fysieke activiteit, de Tactische
Bosspelen Club bracht mensen tot grote hoogten (en spierpijn) met
teamspellen in het (nachtelijke) bos, en er was ouderwets racen,
klimmen en tijgeren mogelijk op de Zuidwesterstormbaan.
De magie van het Kolder-programma ontstaat door de humoristische en
speelse manier waarop kinderen (en hun ouders) zeer serieus genomen
worden: de kwaliteit van de activiteiten doet niet onder voor die van de
rest van het programma en wordt dan ook alom gewaardeerd.
Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat het festival extra toegankelijk is voor
een brede groep bezoekers: jong en oud, al dan niet met kinderen.

Podia en productie
Into The Great Wide Open staat inmiddels bekend om de bijzondere keuze in festivallocaties. In
2016 werd ervoor gekozen om de afstand tussen de belangrijkste podia (Sportveld, De Open Plek en
Bij De IJsbaan) te verkleinen. Dit is dermate goed bevallen, dat hier in de basis van 2017 niet vanaf is
geweken. Wel werd een aantal verrassende kleine, meer verstopte plekken ingericht, zoals de
Vuurboetsduin. Met de mediapartners is gezocht naar kleine en intieme plekken op het eiland om
artiesten voor bijvoorbeeld Vrije Geluiden in beeld te brengen.
De indeling op het Sportveld kan worden gezien als
de verbeterde versie van de indeling van 2016,
met meer hoge objecten rond het podium en de
front of house gecombineerd met een bar. De
glijbaan met de ijscobar is iets verder uit het
midden geplaatst waardoor een grote eigen tent,
gemaakt op Vlieland, een goede plek kreeg die ook
bij minder mooi weer veel mensen kon herbergen.
De tent werd gebouwd rondom de eigen
vuurplaats, met daarin de kolencentrale een
vegetarisch groentegrillrestaurant.

De Open Plek

Hoewel het Sportveld een afgesloten terrein is met
slechts één grote publieksingang, oogde het
terrein vanaf de weg een stuk opener door aan de
straatkant een kunstbalie te plaatsen. Hierdoor
werd het tegelijkertijd makkelijker om informatie
over het kunstprogramma te krijgen.
Het Bospodium bij de IJsbaan heeft een kleine
verandering in de indeling gekregen, het podium is
90 graden gedraaid, waardoor meer rust is
gekomen in de aan- en afvoer van materialen en
het komen en gaan van bands. De horeca van
Bombasha en de Watermeent van Lab Vlieland
zorgde voor een compleet aanbod.

Op De Open Plek was de Kolder met kinderactiviteiten geland met een dorp aan overkappingen
boven op de berg. Doordat kinderen hier hun eigen ruimte kregen, werd deze locatie favoriet bij
ouders met kinderen. Het muziekprogramma startte alleen niet tegelijk met het Kolder-programma,
waardoor de toeloop vroeg op de dag niet optimaal was.

Vuurboetsduin
Vuurboetsduin is teruggekomen als een klein, intiem podium zonder verlichting en horeca. Hier zijn
een aantal bijzondere middagconcerten geweest, met een opkomst die boven verwachting hoog
was. Productioneel gezien was 2017 een goed jaar, ondanks veel nieuwe mensen op belangrijke
posities. De aanloop naar het festival was soms rommelig, maar in de uitvoering op het eiland vielen
zaken wel op hun plek.
Dit jaar is er uitvoerig vooroverleg geweest met de manege zodat de bedrijfsvoering gewoon goed
door kon gaan. Door goede voorbereiding en afstemming is dit ook goed gegaan.

JvT
De Jeugd van Tegenwoordig was een zeer geslaagd onderdeel van het festival, georganiseerd en
gepromoot door en voor jongeren. De 300 beschikbare polsbandjes waren in een mum van tijd
uitgedeeld. Veel jongeren beleefden hun allereerste festival en we verwachten hen volgend jaar
zeker terug. Ook Vlielandse jongeren namen deel aan dit programma.
De doelstelling was een volwaardig programma te maken voor pubers. Dit is ingevuld door de
jongeren zelf een programma te laten maken. Het team ontstond in een whatsappgroep en heeft

hier met een aantal voorbereidende meetings en begeleiding keuzes gemaakt. Er is een hang-out
bedacht, een chillplek alleen voor jongeren op het festivalterrein. De jongeren boekten,
programmeerden en produceerden zelf een hiphopavond, en in het geheim is in de buitenbios een
film alleen voor jongeren gedraaid.

Fresku
Programma-inhoudelijk was de Hang-out een groot succes, de buitenfilm was vooral erg koud. De
avond in café De Stoep was moeilijk; die kwam maar langzaam op gang, terwijl de hiphopavond een
groot succes was. Voor de volgende editie staan we voor de keuze om de organisatoren van JvT ook
zichtbaar onderdeel te maken van het team (smoelenboek, T-shirt, polsbandje). Voor de volgende
editie is al veel enthousiasme om weer mee te doen en op sommige posities zal weer een jongere
generatie instappen.

Eten en drinken
Ieder jaar is er een breed aanbod aan eten op alle locaties. Met name op het Sportveld is ruimte
ontstaan om te experimenteren en dat is ook gebeurd. Restaurant BAK uit Amsterdam heeft op
topniveau drie dagen lang driegangenmenu’s geserveerd. Op een grote vuurplaats werden op kolen
gegrilde groenten geserveerd, die bereid en geïnspireerd waren door Samuel Levie en diens Food
Cabinet onder de naam Kolencentrale.
Op locatie Bij de IJsbaan verzorgde Bombasha wederom koffie en eten, maar het lijkt erop dat de
locatie voor hen net iets te groot is om daar als enige cateraar te staan. Op De Open Plek verzorgde
voormalig pizzabakkerij & grillformatie WOOD een volledig verzorgd Italiaans restaurant. Hier vond
ook het (inmiddels jaarlijkse) openingsdiner plaats. Kwaliteit en prijs zijn top, maar het blijft een
uitdaging voor dit soort mooie initiatieven uit de kosten te komen op dit festival. We blijven de
komende edities zoeken naar manieren om dit voor alle partijen (cateraar, festival en bezoeker)
betaalbaar te maken.

Naast deze restaurants, snellere snacks en nightsnacks hebben we op eetgebied bijzondere
uitstapjes gemaakt. Zo deed Amaro een kookcursus voor kinderen die beide dagen direct vol zat en
nam de vischef (en visser) van Zijpe Stijl twee keer een groep enthousiastelingen mee het wad op
(‘In zee met Zijpe’) om schelpen te plukken en daar een feestelijke lunch mee te bereiden op het
Sportveld.

Gezamenlijk aan de dis met vrienden
Op het gebied van dranken is het limonade-experiment een volgende fase ingegaan. De laatst
overgebleven reguliere frisdrank (Coca-Cola) is uit het assortiment verwijderd en vervangen door
een ‘kola’ van Saru Soda (voorheen DD Cordials). Die viel niet bij iedereen in de smaak. Een conclusie
kan zijn dat het beter is om helemaal geen cola te schenken dan een cola die mensen niet zo lekker
vinden. Afgezien van een flesje hier en daar voor artiesten, zijn we ook afgestapt van mineraalwater.
Bruiswater werd ter plekke op fust gemaakt. Dit bleek complexer dan gedacht en gaan we voor
volgende editie verder uit ontwikkelen. Een ‘PETvrij’ festival is bijna gelukt. De nieuwe ciderbar liep
redelijk, maar voor de cider is wat meer promotie nog wel gewenst. Net als voor het door ons zelf
gebrouwen bier overigens. Al met al is dit wel een spannend en nieuw proces op het gebied van
dranken, dat voor zowel ITGWO als de festivalindustrie interessant is om te ontdekken.

Into The Great Wide Open en Lab Vlieland
Van Into The Great Wide Open mag inmiddels verwacht worden dat het een stap extra zet als het
gaat om duurzame ontwikkelingen. Zusterstichting Lab Vlieland en Innofest zoeken het hele jaar
door naar innovatieve projecten die bijdragen aan onderzoek naar duurzaamheid. Lab Vlieland
vervult deze rol door projecten te ontwikkelen, zijn netwerk in te zetten, te communiceren over
doelstellingen en resultaten, en het festival het hele jaar door te vertegenwoordigen.
De CO2-kringloop werd aangepakt door het gebruik van tweedegeneratiebiobrandstof. Met de
biobrandstof van Goodfuels is de CO2-uitstoot met 85 procent gereduceerd ten opzichte van
normale diesel. In 2016 werd de biobrandstof alleen voor generatoren gebruikt, in 2017 ook voor
een deel van het festivaltransport en het vervoer van cateraars. Ook werd tijdelijk een
biobrandstoftankstation opgetuigd, waar ook Vlielanders konden tanken. De prijs van de brandstof is

relatief hoog (25 cent per liter duurder dan diesel van mindere kwaliteit), maar daalt jaarlijks wel. In
de stroomproductie is 7500 liter fossiele diesel vervangen, wat een reductie van 19 ton CO2 heeft
opgeleverd (gelijk aan de uitstoot van 112.000 kilometer rijden met de auto). Door een
lastminutetekort is een kleine hoeveelheid fossiele diesel gebruikt. Dit kan in 2018 worden
voorkomen door een terugneemregeling via F&L Powerrental. Biobrandstof in transport leverde dit
jaar een reductie van ongeveer 2,6 ton CO2 op en dat kan nog flink worden uitgebreid. Met onder
andere magneetstickers en een tijdelijk biobrandstoftankstation liet Lab Vlieland ook zien dat op
biobrandstof werd gereden.
In 2016 werd in een jaar 500 kilo groenafval omgezet in compost. In 2017 was dit bijna 1000 kilo in
24 uur. Daarnaast konden ook composteerbare bekers, bordjes en bestek worden gerecycled. Dit
werd mogelijk gemaakt door de snelcomposteermachine van Ecocreation die we gezamenlijk met
Innofest naar het festival hebben gehaald. ITGWO heeft de potentie om uit te breiden naar 2500 kilo
compost, onder andere met verbetering van de signing-in publieksgebieden. Met de reeds
beschikbare middelen is het niet onrealistisch om te streven naar afvalvrije publieksgebieden op het
festival van 2018.

Waterbar BRAK
Wij Water is de overkoepelende naam voor alle waterprojecten op het festival. Dit programma werd
ontwikkeld in samenwerking met de Dopper Foundation. Herbruikbare flessen, WAD-flessen, het
publieke waterpunt, water achter de bars en met Vlielands kraanwater gemaakte producten. De
waterkringloop werd in beeld gebracht met waterbar BRAK, ontworpen samen met Weltevree. Hier
werden enkele producten op basis van het Vlielandse water geschonken. Bezoekers die aankwamen
met de boot werden ontvangen met watercocktails en kregen een pinnetje waarmee ze lid waren
van de Watermeent. De Watermeent kan worden gezien als een universele visie op het verantwoord
omgaan met water en werd officieel opgericht tijdens een uitgebreid programma op zondagochtend
in de Bolder onder leiding van Sef. Het doel van Wij Water om water te herwaarderen kan als zeer
succesvol worden gezien.

Een week voor het festival zeilde stichting Men Who Sail (MWS) kunstinstallaties, 2100 liter
speciaalbier, ruim 400 dozen biologische wijn en 60 dozen siroop naar Vlieland. Na het festival
werden 200 (van de 1600 geplande) fietsen per zeilschip van Vlieland terug naar Terschelling
gebracht. Hoewel het transport vooraf succesvol was en het een aanzet geeft voor een CO2-vrije
vrachtlijndienst, mislukte de test met de fietsen door de verkeerd ingeschatte vrachtcapaciteit en
afwezigheid van de plannende partij.
Innofest heeft in samenwerking met onder andere Lab Vlieland een aantal grote stappen gemaakt
op het gebied van de stroomafrekening. Bij eindgebruikers van stroom, zoals de cateraars, werd
actief stroom gemeten om in de toekomst de gebruiker voor zijn eigen energierekening te laten
betalen. Verder zijn samen met team Infra stappen gezet in het slimmer benutten en daardoor
verminderen van energieverbruik. Dit gebeurde onder andere door het beter benutten van de vaste
spanningsaansluitingen en batterijopslag als peaksavers en nachtspanning, waardoor meer
aggregaten ’s nachts uit konden.

Publieksbereik en marketing
Ook in 2017 is de diepgang die ITGWO wil bieden onder de noemer POST verder uitgebouwd. Online
zijn er door het jaar heen dan ook mooie artikelen, fotoseries en podcasts geplaatst op de website
van Into The Great Wide Open.
De belangrijkste zichtbare verandering was het grotere formaat van het programmaboekje,
waardoor de pagina’s meer lucht kregen en de leesbaarheid flink werd vergroot. Daarnaast is het
blokkenschema uit het boekje gehaald. Hierdoor kon dit later worden geproduceerd (wat de
actualiteit ten goede kwam) en was het een handzamer item om mee te nemen. Achterop het
blokkenschema was vervolgens weer ruimte beschikbaar voor een plattegrond waarop de locaties
van de kunstwerken werden getoond. Voor de uitgebreide audiotour van Sountrackcity van
Francisco Lopez, die zich over ruim 40 kilometer uitstrekte, was een aparte routebeschrijving
beschikbaar.

Designers 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 gedachte hierachter is
dat niet alleen de artiesten die op het podium staan, maar ook de vormgeving van een festival en
het ontwerp van een goed affiche kunstvormen zijn. Na een aantal geslaagde edities was de
zoektocht naar een geschikte Designer in
Residence dit jaar veel moeizamer. Uiteindelijk
werd in ontwerper Bas Koopmans de juiste
persoon gevonden die prachtig werk geleverd
heeft. Tegelijkertijd legde de mislukte
samenwerking met de eerst gekozen
ontwerper van deze editie bloot waar het risico
ligt in deze manier van werken: het deels uit
handen geven van de controle.
Ontwerper Bas Koopmans maakte een
vergelijking tussen de gezamenlijke energie die
een festival voortbrengt, en de extase van
religieuze rituelen en ceremonies. Festivals
Campagne beeld ontworpen door Bas Koopmans
kunnen op een gekke manier een hedendaagse vervanging van de religieuze beleving zijn. Een grote
groep mensen bijeen, gefocust op één onderwerp. Waar het vroeger de predikant of dorpsoudste
was, is het nu de muzikant: God is een dj.

Tijdens ITGWO 2017 is de muzikale kant van voodoo een van de leidende thema’s geworden. De
beeldende kant en het verhalende aspect van religieuze tradities zijn daarom aanleiding geweest
voor de campagne. Voodoosymbolen, bidprentjes en natuurgoden vormen de aanleiding voor
een nieuw pantheon van goden en mythologische figuren.

Televisie en radio
VPRO’s Vrije Geluiden en 3voor12 waren andermaal aanwezig om sessies en interviews met
verschillende artiesten op te nemen. De tv-uitzendingen van Vrije Geluiden waren te zien op zondag
10 en zondag 17 september om 10.30 uur op NPO 1.

Cijfers en bezoekersaantallen
Reguliere kaartverkoop
Kinderen
Eilanderkaarten (passe-partouts en dag)
Websitebezoekers
Gemiddeld pagina bezoek site
Gemiddeld aantal sessies site
Nieuwsbriefabonnees
Facebook likes
Facebook-bereik wekelijks
Twitter
Instagram
Instagram weergave wekelijks
Kijkers Vrije Geluiden uitzending 1 & 2

2016
6000
1035
31 / 176
165.850
1.000.000
313.000
17.000
17.636
>38.000
9.693
2.699
9.400
109.000 / 88.000

2017
6000
1002
46 / 210
174.000
925.155
308.000
17.148
19.695
>40.000
9.770
3.850
10.684
88.000 / 110.000

Publiek
Net als in voorgaande jaren, was ITGWO 2017 alweer snel uitverkocht. In de statistieken zien we
gelukkig ook dit jaar weer dat het festival voor jong en oud is: 16% onder de 18 jaar, en 15% boven
de 50 jaar. Ruim 750 personen vulden onze publieksenquête in. Op basis hiervan evalueren we
kritisch de geluiden van ons publiek en besluiten we die wel of niet mee te nemen in de ontwikkeling
van nieuwe ideeën en plannen. Zo negeren we voorlopig bewust de jaarlijkse oproep voor een
frietkraam. We weten over de samenstelling van ons publiek dat het merendeel met z’n vieren naar
het eiland komt (55 procent man en 45 procent vrouw) en dat ongeveer de helft van ons publiek uit
de provincies Utrecht en Noord-Holland komt. De overige 50 procent is redelijk verspreid over het
land, met name Fryslân. Maar een heel klein percentage komt uit het buitenland. 22 procent van de
bezoekers in 2017 was nog nooit op ITGWO geweest. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor het festival. Het publiek komt graag met het gezin, en
ook specifiek voor de kinderen van Vlieland ontwikkelt het festival een programma. Kinderen zijn de
toekomst, ook voor het toerisme op Vlieland. Het kinderkunstprogramma Kolder is besproken, net
als het nieuwe, succesvolle onderdeel JvT. Samen met de brede school op het eiland is ook dit jaar
gewerkt aan de Kolderkrant. Dit is een krant die op het festival gemaakt wordt door reporters, met
verslaggeving, fotografie en zetting. De eerste krant wordt door de kinderen van de school op
Vlieland gemaakt en uitgedeeld aan de bezoekers bij aankomst van de boot. Op twee van de drie

festivaldagen wordt de dagelijks gemaakte krant door de bezoekende kinderen uitgedeeld op het
festivalterrein. Verslaggeving door kinderen is vaak luchtig, maar soms ook raak en recht uit het hart.
De Kolderkrant is erg gewild en al snel waren alle exemplaren uitgedeeld. Dit jaar hebben we in
samenwerking met de school De Jutter een project op school gedaan waarbij we 4 middagen op
school met de kinderen hebben gewerkt aan thema’s afval en het fietsenstallingsprobleem.
Ook de eilanders zijn een belangrijke doelgroep. Het festival kan niet bestaan zonder de gastvrijheid
die het geniet op het eiland. Na de editie van 2017 wordt weer breed geëvalueerd en gesproken met
de eilanders. Het festival zoekt de samenwerking met en op het eiland actief op. Alle eilanders
krijgen jaarlijks meerdere brieven waarin ze geïnformeerd worden, onder andere over de
kaartverkoop speciaal voor eilanders. Ondanks dat het festival is uitverkocht, wordt voor de
eilanders altijd nog plaatsgemaakt. Op zondag zijn zij allemaal gratis welkom op het festival.
Daarnaast is de kunstroute gratis toegankelijk voor alle eilanders en de aanwezige toeristen.
De organisatie staat actief open voor het betrekken van eilandondernemingen bij de organisatie van
het festival. Met het bouwbedrijf en het lokale transportbedrijf wordt op basis van goede
samenwerking aan een constructieve sponsorrelatie gewerkt. Dit jaar was er een fikse groei in het
aantal ondernemers dat ook op de festivalterreinen mee wilde werken. Iets wat we in 2018 graag
willen voortzetten.

Organisatie
Na negen edities is het goed om te merken dat er rust in de organisatie is gekomen. In de
voorbereiding blijft het door wisselingen in het team en nieuwe stagiair(e)s altijd zoeken naar ritme
en vertrouwen, maar de blauwdruk waarmee wordt gewerkt is inmiddels degelijk en beproefd.
Na een goede overdracht is ook afscheid genomen van een aantal mensen die bij de oprichting
betrokken waren. Dit zijn emotionele processen, die echter in goed onderling overleg en harmonie
hebben plaatsgevonden. Daarnaast groeit de organisatie jaarlijks, steeds meer mensen werken mee
aan het festival en jonge mensen pakken carrièrekansen en ontwikkelen zich in hun rol. Vooral aan
de kant van publiciteit en marketing zorgde dit voor kansen voor mensen om zich verder te
ontwikkelen in leidinggevende posities.

Risico’s en kansen
Een festival organiseren op een eiland brengt ook risico’s met zich mee. Een voorbeeld hiervan is het
weer, maar ook de kwetsbaarheid van het cross-overprogramma en het kunstprogramma en de
reactie van het publiek op de meer intieme en kleine onderdelen van het festival. Voor mogelijk
slecht weer en dus een tegenvallend horecaresultaat wordt actief gespaard. Voor dit horecarisico is
een reserve van grofweg 100.000 euro voor de cateraars en 300.000 euro op de bars. Alleen als we
het evenement in z’n geheel organiseren en het publiek op de eerste dag besluit naar huis te gaan in
verband met de weersomstandigheden, zal deze totale buffer nodig zijn.
Draagvlak op het eiland is een ander kwetsbaar onderdeel voor de organisatie om alert op blijven.
Om die reden heeft het festival zich ook hard gemaakt voor de 3FM-actie Serious Request op de
Waddeneilanden. Op 23 december 2017 werd door de ondernemers en eilanders Vlieland Wide
Open georganiseerd en is ruim 15.000 euro opgehaald voor het goede doel. Into The Great Wide
Open heeft hieraan meegedaan door materiaal, programma en mankracht beschikbaar te stellen.
Het festival wordt uiteindelijk vooral beoordeeld op de kwaliteit van het programma. Daarom is
begonnen om zowel het kunst- als het muziekprogramma (inclusief de cross-overs) verder
inhoudelijk te verdiepen en ontwikkelen. Dit is in 2017 ingezet en zal in 2018 een vervolg krijgen. Het
toevoegen van de nieuwe locatie Vuurboetsduin heeft dit laten zien, evenals het

programmaonderdeel de Jeugd van Tegenwoordig en de uitgebreide en meer toegankelijke
kunstprogrammering. Al deze programmaonderdelen hadden zonder de extra subsidie niet op dit
niveau ontwikkeld kunnen worden.
Tot slot is ITGWO qua publieksinkomsten en kaartverkoop uitgegroeid, en ook de
horecaopbrengsten zijn al aardig op hun maximale niveau. Verdere groei aan inkomsten wordt
gezocht in het ontwikkelen van nieuwe sponsorrelaties en het laten groeien van het aantal leden van
Het Vuurtoren Genootschap, een groep trotste donateurs die ITGWO ondersteunt. Het niet verder
laten stijgen van beheers- en locatielasten is een aandachtspunt voor de komende jaren.

Governance
Al negen edities is Stichting Great Wide Open verantwoordelijk voor het festival Into The Great Wide
Open en in de laatste jaren ook voor Here Comes The Summer.
In 2017 is er een bestuurswisseling geweest. Joop Mulder heeft afscheid genomen om zich meer te
richten op zijn grote kunstproject Sense of Place, dat in 2018 begint. Het bestuur is blij met het
toetreden van Kees Terwisscha van Scheltinga als nieuw lid met een groot netwerk in Fryslân.
Samenstelling bestuur per eind 2017:
Naam
Functie
Margriet van Kraats
Voorzitter
Henk Eigenbrood
Penningmeester
Jan van der Veen
Secretaris
Joop Mulder
Bestuurslid
Cor Schlosser
Bestuurslid
Kees Terwisscha van Scheltinga
Bestuurslid

Aantreden
03-02-2009
04-07-2012
03-02-2009
01-04-2010
06-07-2011
26-06-2017

Zittend tot en met
Heden
Heden
Heden
26-06-2017
Heden
Heden

Het bestuur werkt onbezoldigd en krijgt geen vergader- of onkostenvergoeding.
De dagelijkse organisatie (DB) is in 2017 gelijk gebleven. Het Bureau heeft de creatieve en
inhoudelijke leiding. Drie van de zes leden hebben een uitgebreidere taak waarin de dagelijkse
leiding zit opgesloten:
Nienke Bodewes
Ferry Roseboom
Arnout de la Houssaye

Organisatie en Team
Programma en Marketing
Productie en Financiën

Jaarstukken Financieel
Balans

Toelichting op de balans
Binnen de balans zijn kleine verschuivingen te zien. De post Kas is afgenomen doordat veel muntgeld
is gebruikt. Het banksaldo is ultimo 2017 hoger dan het jaar ervoor. Aan de kant van de Passiva is
een kleine toename van het Eigen Vermogen, een reservering voor de jubileumeditie ITGWO 2018.
Liquiditeit, solvabiliteit
Het eigenvermogen is gegroeid in 2017 met 57.000 euro. Verder geen noemenswaardige zaken.

Exploitatierekening

Toelichting op de Exploitatierekening
De Exploitatierekening volgt de indeling van de begroting van het FPK. Bij sommige kosten zijn de
daaruit doorbelaste kosten (aan derden) in een aansluitend grootboek opgenomen.
Na deze toelichting wordt beschreven hoe de cijfers zich verhouden ten opzichte van de ingediende
normbegroting bij het Fonds Podiumkunsten.

BATEN
Kaartopbrengsten
In 2017 waren de inkomsten uit kaartverkoop € 930.118. Ten opzichte van 2016 (€ 943.004) is hier
sprake van een daling van € 12.886. Into The Great Wide Open is al jaren uitverkocht met 6000
reguliere kaarten, het aantal eilanderkaarten, kinderkaarten en betaalde gastenkaarten fluctueert
per jaar. Er waren in 2017 minder eilanders die nog kaarten kochten aan de deur en het aantal
(betaalde) gasten lag lager dan in 2016. De organisatie is hier scherper op geworden in verband met
de totale capaciteit op de terreinen en vooral ook de backstagegebieden.
Horeca
De muntprijs van 2017 was € 2,70 en gelijk aan de muntprijs van 2016. Er zijn in 2017 in totaal
367.514 munten verkocht. Dat zijn er 18.083 meer dan in 2016 (349.431).
In 2017 is er bij de bar in totaal minder opbrengst (€ 372.431) dan in 2016 (€ 388.558).
In 2017 hebben de cateraars meer (187.178) munten omgezet dan in 2016 (163.271 munten). De
totale afdracht was in 2017 (€ 121.045) hoger dan in 2016 (€ 102.067).
Subsidie
De totaal ontvangen subsidies zijn in 2017 hoger dan begroot. De stichting ontving € 264.032
subsidie, € 80.032 meer dan begroot. Dat laat zich verklaren door niet begrootte bijdragen van de
Provincie Friesland, het VSB Fonds en het Mondriaan Fonds. Voor beide fondsen is een losse
aanvraag en inhoudelijke evaluatie opgesteld.
Here Comes The Summer
De baten van Here Comes The Summer zijn in 2017 ongeveer 18% hoger dan in 2016. Dat lijkt het
gevolg van meer verkochte kaarten en een stijging van 25% aan horeca-inkomsten.
In 2017 waren de totale inkomsten HCTS € 135.181, terwijl de totale kosten € 137.056 bedroegen.
Overige Opbrengsten
De overige opbrengsten zijn in 2017 ruim € 31.000 hoger dan in 2016. Dat is een optische toename
omdat in de administratie van 2016 de doorbelastingen (in 2017 € 28.557) in mindering zijn gebracht
op de kosten. Hieronder vallen ook de opbrengsten uit merchandise die in 2017 (€ 30.994) hoger uit
zijn gevallen dan in 2016 (€ 25.370).
Sponsoring
De relaties uit voorgaande jaren zijn voortgezet, eenmalig was er een opbrengst van Protone, dit
betreft een korting over 3 jaar. Deze afspraak wordt de komende 3 jaar gecontinueerd.

LASTEN
Programma
Bij het muziekprogramma is in ieder kostendeel een flinke stijging te zien ten opzichte van de kosten
in 2016. Enerzijds is dat het gevolg van het feit dat de hoogte van gages onder druk staan
(concurrentie festivals). Anderzijds is door de subsidie van het Fonds Podiumkunsten ook financiële
ruimte ontstaan om meer te kunnen bieden bij onderhandelingen met boekers/artiesten. Het Kunst

en Kinderen Programma profiteert direct daarvan met de realisatie van twee geheel nieuwe
programmaonderdelen.
Productie
De stijging van de productiekosten is voornamelijk te verklaren door het nieuwe initiatief Het
Praatcafé en de Vuurboetsduin. Deze kosten van in totaal € 20.000 zijn als gelabeld programmageld
gebruikt om beide locaties te ontsluiten. Daarnaast zijn de kosten voor het opzetten en inrichten van
het Sportveld hoger uitgevallen, vooral qua infrastructuur. Er is geïnvesteerd in meer beveiliging
voor de avonden in De Bolder, en meer in de techniekploeg omdat roosters van 16 uur per dag niet
langer haalbaar waren voor de crew. Ten slotte vielen kortingen weg bij Dutchband, waardoor
bandjes en munten duurder waren dan begroot.
Crewcatering
De kosten van crewcatering zijn op het niveau van 2016 gehandhaafd.
Publiciteit
Onder de publiciteitskosten zijn de diverse kosten wat meer uitgesplitst dan in 2016. Het
kostenniveau is gelijk gebleven aan dat van 2016.
Team
De kosten voor het team zijn in 2017 gestegen ten opzichte van die in 2016. De voornaamste stijging
zit in de onderdelen Horecaproductie, Programmaproductie en Locatiemanagement.
Organisatie
De organisatiekosten zijn in 2017 lager dan in 2016. Een aantal kosten zijn onder andere
grootboeken ondergebracht. De verschuiving van kosten is waarschijnlijk optisch. Vanwege de post
van vrijwilligersshirts volgt nog een aanpassing van € 6175 van Productiekosten naar
Organisatiekosten.
Transport en Logistiek
Er zijn in 2017 meer vrachtbootkosten (€ 82.551) gemaakt dan in 2016 (€ 71.069). Dit komt doordat
het festival plaatsvindt in de laatste week van de grote vakantie Noord. Er is dus meer druk op de
boot en er zijn minder hoge meters beschikbaar in de vrachtbaan. Hierdoor moeten we zaken soms
ongunstig plannen, of zelfs een extra vrachtboot charteren.
Merchandise
Er is in 2017 (€ 22,962) meer merchandise ingekocht dan in 2016 (€ 18.618). De opbrengsten staan
onder Overige Opbrengst geadministreerd.
Kosten Kaartverkoop en Campingverkoop
De kosten zijn in 2017 vergelijkbaar met die in 2016. De campingvouchers worden afgerekend met
Staatsbosbeheer (Lange Paal). De opbrengsten staan onder Kaartopbrengsten.
Here Comes The Summer
Zie onder Baten Here Comes The Summer.

Overige kosten
Hieronder ontbreekt nog de kostenpost voor het gebruik van de terreinen. Als voorzieningen
worden opgenomen, komen de kosten daarvoor ook onder deze kostenpost. Verder is er, in lijn met
voorgaande jaren, een reservering opgenomen voor het komende jubileum. Ideeën en een
programma voor extra feestelijkheden kunnen namelijk niet uit de lopende begroting worden
gefinancierd.
Resultaat
Er is een bescheiden resultaat behaald van € 7894 euro. Op het totaal van de begroting staat een
bescheiden bedrag dat we toevoegen aan de algemene reserves die we vooral opbouwen als buffer
voor een editie met slecht weer.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Stelselwijziging
Met de toekenning van de subsidie van het Fonds Podiumkunsten valt onze stichting met ingang van
2017 onder de verslaggevingsvoorschriften van het FPK. Deze zijn vastgelegd in het handboek
Meerjarige Activiteitensubsidie 2017-2020. Dit is een stelselwijziging omdat de jaarrekening
voorheen niet op deze grondslag was gebaseerd. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de
omvang van het vermogen of het resultaat in 2016, 2017 of andere jaren. Wel is op onderdelen de
rubricering van posten in overeenstemming gebracht met de eisen van het FPK.
Algemeen
Bij het opmaken van deze jaarrekening is Richtlijn 640 van de Jaarverslaggeving nageleefd, en zijn
voor zover van toepassing de voorschriften van het handboek ‘Verantwoording Meerjarige
Activiteitensubsidie 2017-2020’ van het Fonds Podiumkunsten gevolgd.
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden in de balans opgenomen voor de aanschaffingswaarde verminderd
met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur.
Bedrijfsmiddelen waarvan de aanschafwaarde minder dan € 2500 is, worden niet geactiveerd.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van
voorzieningen voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bestemmingsreserve
Hier is geen sprake van een fondsverplichting voor FPK, er is een bestemmingreserve opgebouwd
voor een mogelijk slecht weer scenario zodat het festival in een dergelijk geval nog aan zijn
verplichtingen kan voldoen.
Schulden en overlopende passiva
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de exploitatierekening
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Subsidieverstrekkers
Subsidies zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van Stichting Great Wide Open.
De gemeente Vlieland heeft voor 2016-2018 een subsidie van € 25.000 vastgelegd. Daarnaast is een
deel afhankelijk gemaakt van het aantoonbaar maken van herhalingsbezoek van het eiland. Dit
gedeelte wordt jaarlijks aangevraagd. De Provincie Fryslân heeft een tweejarige regeling toegekend
voor 2017 en 2018. Tot slot geniet het festival steun van het Fonds Podiumkunsten voor 2017-2020.
De overige subsidies van bijvoorbeeld VSB, Mondriaan Fonds en overige kleinere private fondsen
worden jaarlijks aangevraagd.

Overige gegevens
Deskundigenonderzoek
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
Het bestuur van Stichting Great Wide Open heeft de conceptjaarrekening en het concept van het
inhoudelijk verslag van 2017 behandeld. De vaststelling van de jaarrekening heeft plaatsgevonden in
de bestuursvergadering van 22 maart 2018.

BIJLAGE
Muziekprogramma op Into The Great Wide Open 2017
Ala.ni
Anna Meredith
Baptiste W. Hamon
Belle & Sebastian
Bill Callahan
Blanck Mass
Brass Rave Unit
Daughter
Don Bryant
Donnie
Foxygen
Fresku & MocroManiac
Grandbrothers
Hercules & Love Affair
Het Zesde Metaal
Holly Macve
IDLES
Isaac Gracie
Jairzinho
Jens Lekman
Joan Shelley
Joe Goddard (live)
Julie Byrne
Kate Tempest
Keeva
Khruangbin
Kikagaku Moyo
Kim Janssen
Klangstof
LUWTEN
La Jungle
Leif Vollebekk
Les Étoiles

Loyle Carner
Mahalia
Mario Batkovic
Marlon Williams
Matteo Myderwyk
Millionaire
Moss
My Baby
Nick Mulvey
Nouveau Vélo
Orient Express ft Altın Gün, The Mysterons en
DJ Tien Son
Paul Sinha
Perfume Genius
Pink Oculus
Ralph van Raat speelt Radiohead
Robocobra Quartet
Ronald Snijders
Ryley Walker
San Dollar
Sarathy Korwar
Shame
Sinkane
Smells Like Teen Spirit
Spinvis
Tamino
The Homesick
The Lemon Twigs
The Mauskovic Dance Band
The Orwells
The Secret Diary of Nora Plain
Tiggs Da Author
Timber Timbre

Kunstprogramma op Into The Great Wide Open 2017
Birgit Õigus
Collectief BouwmeesterDonck
Diana Scherer
Esther Kokmeijer
Friday Wilkinson
Jan van Nuenen
Katarina Zdjelar
Macular

Marshmallow Laser Feast
Nicky Assman en Joris Strijbos
PJ Roggeband
Philip Vermeulen
Ronald van der Meijs
Soundtrackcity
The Lost Poets
Yuri Ancarani

Kinderkunstprogramma op Into The Great Wide Open 2017
Cinemini
De Waardeloze Winkel
Drukkerij Buitenstebinnen
Het kopieerhuisje
Kikker Swingt - de pan uit!
Kolderkrant
Korren Noordzeestrand
Luisterexpeditie Vlieland

Makiestan: een fantasiewereld van karton
Menino – Boy and the World
Rock & Rumble
S.E.N.D speelt: I love you SANDY
Verse Vis!
Waai met alle Winden mee
WadLab
Wadsprokkeltochten

Filmprogramma op Into The Great Wide Open 2017
Film Ist 1-6
Fuocoammare
Highlights IFFR 2017 Korte Film
Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy
Smith

New Voices in an Old Flower
Raw
Stop Making Sense
The Silent Eye
Two Trains Runnin’

Sport en spel op Into The Great Wide Open 2017
Beachvolleybal
Schommelyoga
Spiritual Bootcamp

Tactische Bosspelen Club
Zuidwesterstormbaan

Pers over Into The Great Wide Open 2017
De Volkskrant:
“Meewerkende weergoden en buitengewoon sterk programma op Into The Great Wide Open”
Leeuwarder Courant:
“De negende editie van Into The Great Wide Open had alles mee: onverwacht goed weer en een
brede, soms prettig schurende programmering.”
NRC:
“Voor bezoekers en mee feestende vrijwilligers was Into The Great Wide Open opnieuw een
avontuurlijke fiets- en wandelvakantie. Het popprogramma van het festival pakte dit jaar beter uit
dan ooit.”
3voor12:
“Het lijkt op Vlieland meer regel dan uitzondering: toeschouwers óp het podium in plaats van ervoor.
Natuurlijk liet Belle & Sebastian op zaterdagavond weer een handvol liefhebbers meedansen op ‘The
Boy With The Arab Strap’. Een verwacht hoogtepunt. Maar minstens zo vermakelijk was Donnie een
paar uur eerder in De Bolder, waar hij geflankeerd door een dertigtal kinderen doodleuk over zijn
Tuinslang zong.”

