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1. Inleiding

Van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september toonde Into The Great Wide 
Open 2019 onder de noemer ‘Possible Futures’ met onder andere muziek, kunst en het 
gesproken woord aan dat de toekomst nog altijd iets is om naar uit te kijken. Ondertussen 
werden tijdens deze editie ook alweer enorme stappen gezet: op het gebied van muziek 
en kunst, maar ook als het gaat om duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, zin-
geving en innovatie.

Zo werd het festival op Vlieland dit jaar uitgeroepen tot Fossielvrije Zone. Nog sterker dan 
voorheen zette ITGWO zich in voor het verkleinen van zijn voetafdruk, bijvoorbeeld door 
leveranciers, cateraars, artiesten, medewerkers en vrijwilligers fossielvrij naar het eiland te 
laten reizen.
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Personal Trainer op de boot van MenWhoSailOp De Schans

Men Who Sail bracht dit jaar behalve materialen 
ook het Amsterdamse collectief Personal Trai-
ner per zeilschip naar Vlieland. Daar werden in 
het bunkercomplex Stelling 12H onder de naam 
The Industry nummers opgenomen met onder 
anderen Lena Hessels, Ian Cleaver en Pip Blom. 
De sessies culmineerden in een all-star show 
in de Bolder, waar ook een koor met Vlielandse 
schoolkinderen aan deelnam. Het album wordt 
op 28 december gepresenteerd in de Tolhuistuin 
te Amsterdam, vergezeld door een documentaire 
van Kilian Kayser.

Het festival fungeerde dit jaar niet alleen als 
kraamkamer voor nieuw talent, met onder an-
deren The Murder Capital, Celeste en Zwangere 
Guy, maar Het Sportveld liep ook vol voor ge-
vestigde namen als Hot Chip, Jungle en Parcels, 
terwijl Eefje de Visser op De Open Plek voor het 
eerst haar nieuwe muziek aan Nederland liet 
horen met een ambitieuze liveshow. Het Neder-
lands Blazers Ensemble meldde zich samen met 
de Vlaamse schrijver Bart Moeyaert met het idee 
om een driedelig oratorium van Joseph Haydn op 
één dag uit te voeren. Dat gebeurde aan de voet 
van de vuurtoren en in de Nicolaaskerk.

Die afwisseling van bekende en minder bekende 
namen kwam ook terug op de kunstroute, waar 
werken van visionaire kunstenaars als Claudy 
Jongstra en Atelier Van Lieshout werden gepre-
senteerd. Voor de visuele verrassing Analemma 
had de Japanse kunstenaar Yasuhiro Chida 
talrijke draden door de bomen gespannen, die ‘s 
nachts als een sterrenhemel oplichtten. 

Op diverse plekken werd gesproken over de toe-
komst in allerlei vormen rond het thema ‘Pos-
sible Futures’, waarbij onder meer een aanzet 
werd gegeven tot de oprichting van een Quiet 
Community.

Op het nieuwe podium Tussen De Bomen kwa-
men kunst, muziek en het gesproken woord 
samen. Vanuit kinderatelier De Kolder vormden 
kinderen hun eigen contrafestival. 
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Het publiek van de editie van 2019 stond open 
voor verrassingen. Naast de drie programmalij-
nen neoklassiek, jazz/pop/neosoul en jonge indie, 
heeft de programmacommissie zich ook gericht 
op puur klassieke muziek. En met succes. Zowel 
het publiek als de muzikanten waren aange-
naam verrast door deze nieuwe ontwikkeling in 
het programma. Het Nederlands Blazers Ensem-
ble voerde op drie verschillende momenten drie 
stukken van Joseph Haydn uit: De Schepping, 
Het Paradijs en De Hemel. De stukken werden 
gearrangeerd en uitgevoerd met meesterverteller 
Bart Moeyaert.
Een voor het festival unieke boeking was Ex:Re. 
Deze Britse band is een project van Daughter-op-
richtster Elena Tonra, die in deze hoedanigheid 
al twee keer eerder op het eiland te gast was. Die 
verbondenheid maakte dat het publiek ontzet-
tend benieuwd was naar haar werk, ook al is dat 
veel minder bekend dan het werk van Daughter. 
Dit was het enige optreden van de band buiten 
Groot-Brittannië.

De jongste generatie Nederlandse DIY rockheads 
heet Personal Trainer & The Industry. Zeven 
dagen kreeg deze groep (gast)muzikanten een 
bunker, studioapparatuur, bier- en eetbonnen ter 
beschikking, plus het vertrouwen dat daar iets 
bijzonders uit zou komen. En dat maakten ze 
waar!

Twee van de meest gevraagde bands uit de 
nieuwe Londense jazzscene zijn Kokoroko & 
Nerija. Al drie jaar is het epicentrum van de 
mondiale jazz langzaam aan het opschuiven van 
Los Angeles en New York naar Londen. Vrijheid, 
directheid en over de grenzen van de genres heen 
kijken, is hun adagium.

De volgende optredens waren bijzonder goed 
bezocht: YOLA, EX:RE, Eefje de Visser, Celeste 
(debuut in NL), Nederlands Blazers Ensemble, 
KOKOKO!, Tamino, The Teskey Brothers, Zwan-
gere Guy, Villagers.

2. Muziek
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Eefje de Visser op de Open Plek

Ex:Re na hun optreden op de Open Plek

Hot Chip op het Sportveld
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Samenwerkingen rondom het thema deed de 
organisatie met Zone2Source (tentoonstellings-
ruimte voor kunst, natuur en technologie in het 
Amstelpark), Transnatural (organisatie die zoekt 
naar de overlap tussen mens, natuur en techno-
logie) en Planet B (werkplaats rondom het an-
thropocene tijdperk). Daarnaast zijn in samen-
werking met Abandon Normal Devices en Atelier 
van Lieshout werken gecureerd en ontwikkeld.

Alle werken bevonden zich rond de diverse 
festivallocaties. Bezoekers konden overdag en ‘s 
nachts zelf met de plattegrond of de app op ont-
dekkingstocht. Via de Kunstbalie kon een rond-
leiding worden geboekt; een aantal keer per dag 
vertrok hier een tour waarbij de werken verder 
werden toegelicht. De kunstenaars zelf waren 
ook zo veel mogelijk aanwezig om voor vragen 
en informatie. Binnen de serie werken was een 
grote verscheidenheid: digitaal en analoog, filo-
sofisch, kritisch of juist licht en grappig. Soms 
indrukwekkend en groots, soms vervreemdend, 
verstild of juist hilarisch. Kunstenaars kwamen 
uit Nederland, maar ook uit Japan, Indonesië, 
Engeland en Slovenië. Een kort overzicht:

Het werk van Claudy Jongstra was alleen over-
dag op het strand te zien: handgesponnen wollen 
draden leiden je naar de installatie en interac-
tieve performance getiteld Five Pits: Salt, Water, 
Ash, Walnut, Wool. 

Daems Van Remoortere maakte Track Tracy, 
twee zoekende schijnwerpers die zich, aange-
stuurd door kunstmatige intelligentie, wille-
keurige voorbijgangers in de spotlights zetten. 

In samenwerking met het Engelse festival Aban-
don Normal Devices is The Hive naar Vlieland 
gehaald. Dit werk bestond uit een grote klank-

kast van gevormde gamelanbladen met vibreren-
de pijpen, geïnspireerd op het geluid van zwer-
men bijen. Speciaal ter ere van deze editie heeft 
de Russische avant-gardecomponist Kate NV een 
performance gegeven op The Hive.

In de vuurtoren, een spectaculaire locatie van 
het eiland, was het werk te zien van Daniel 
Maalman. In zijn doorlopende project Founds-
cape onderzoekt hij de klankeigenschappen van 
verschillende materialen en verwerkt hij de 
resultaten in bijzondere geautomatiseerde en 
ruimtelijke muziekinstrumenten. Dit keer was 
de vuurtoren dus zelf het instrument, de locatie 
en de klankkast. 

Ook te zien waren twee videowerken: Kiss the 
Sky – Eye Trick the I van Donna Verheijden, 
een scherp video-essay over trompe-l’oeil, be-
drog, privileges, verleidingen en ogenschijnlijke 
vrijheden, en The Insubstantial City, het afstu-
deerwerk van Kay Churcher voor de ArtScien-
ce-opleiding aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Den Haag. 

3. Kunst

Samen met makers, denkers, dromers en doeners heeft ook de redactie van het kunstpro-
gramma gezocht naar nieuwe invalshoeken en oplossingen voor vragen van de wereld 
van morgen. Met concrete ideeën en kritische bespiegelingen, maar ook grappige, denk-
beeldige, ontwijkende of juist ondermijnende antwoorden kwamen verspreid over het 
eiland liefst vijftien kunstwerken tot stand. 
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Een ander bijzonder afstudeerproject was Notes, 
van Lauren Jetty. Hierin legde de kunstenaar 
dwarsverbanden tussen geur en geluid met be-
hulp van draaitafels met langspeelplaten van ijs. 

Lichtkunstwerken waren er ook in 2019, zoals 
Hyperplanar van Matthijs Munnik, een serie 
lasers en een rookkanon waarbij haarscherpe ho-
lografische lichtvelden een hypnotische ervaring 
gaven, en het werk Analemma van de Japanse 
kunstenaar Yasuhiro Chida waarbij je je omring-
de met duizenden lichtjes in het donkere bos. 
Bezoekers zaten in groepen van soms wel veertig 
mensen onder het kunstwerk. Ze bleven gehy-
pnotiseerd kijken naar de wegvluchtende bewe-
gingen van de projector die zijn lichtbanen liet 
vangen door een web van duizenden draden. Ook 
dit werk is speciaal voor het festival gemaakt.

Meer onderzoeksgericht was het werk van Špela 
Petrič in samenwerking met Planet B van Waag.
Het werk Institute for Inconspicuous Langua-
ges: Reading Lips is een laboratorium waarin de 
eerste zinvolle uitwisseling tussen mens en plant 
wordt onderzocht. Ook geheimzinnig was het 
orakel van Telemagic, TelePythia genaamd, waar 
de bezoeker aan de hand van datastromen uit de 
natuurlijke omgeving nieuwe inzichten kreeg. 
In samenwerking met Transnatural, een in-
stituut en label dat zich dit jaar richt op een 
reizend programma getiteld In The Age of Post-
Drought, was het werk Excrementus Megaloma-
nus van Atelier Van Lieshout te zien, en Vesti-

bular S. Observatory van Robertina Šebjanič en 
Arnout Meijer. Bij het revolutionaire composttoi-
let Excrementus Megalomanus (foto hiernaast) 
kon de bezoeker zich even aan het festivalge-
druis onttrekken. De zonnewijzer Vestibular S. 
Observatory bestond uit een omgekeerde koepel 
op de oude inlandse duin met uitzicht over dorp 
en Waddenzee, waar bezoekers leerden over ge-
luiden en leven onder de waterspiegel.

Zone2Source ontwikkelde twee werken onder de 
naam Imagining Radical Assemblies. Het eerste 
project, Tiny Love Songs (All Our Futures Are 
Scalable), was ontwikkeld door de Britse kunste-
naar Neil White en technicus Erik Kearney. In 
dit werk, dat elk uur een aantal minuten te erva-
ren was, hoorde je een groeiend koor van klan-
ken, geïnspireerd door een heel klein liefdeslied: 
dat van de mug. Semâ Bekirović en Jan-Pieter 
Karper maakten een werk voor de dieren van het 
eiland: een aantal sculpturen van felgekleurd 
suiker voor mieren en andere kleine dieren. In 
een futuristische natuurdocumentaire, gemaakt 
met een microcamera, was te zien hoe de dieren 
gebruikmaken van deze landschapskunst. 
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Daarnaast was er nog een aantal andere pro-
gramma’s, zoals het Clean Pete Journaal waarbij 
zangeressen Loes & Renée samen met muzikan-
ten, schrijvers, kunstenaars en kinderen het 
reilen en zeilen op Into The Great Wide Open 
doornamen. Ook was er een literatuurprogram-
ma georganiseerd in samenwerking met Stich-
ting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) 
en Bonne Reijn en Alma Mathijsen, genaamd 
Op De Schans. Bonne en Alma ontvingen - onder 
vele anderen - Hanna Bervoets, Joost Oomen en 
Maartje Wortel. Op de Schans is een open mic 
and spoken word-avond die normaliter plaats-
vindt in hartje Amsterdam. In de huiskamer van 
ontwerper en ondernemer Bonne Reijn lezen 
schrijvers en artiesten hun favoriete teksten, 
raps of probeersels voor. De avond wordt ook dan 
gepresenteerd door Alma Mathijsen, en Bonne 
draait tussendoor zijn favoriete plaatjes.

Het kunstprogramma voor Into The Great Wide 
Open 2019 werd mede mogelijk gemaakt door 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het 
VSBfonds en het Mondriaan Fonds. Het over-
zicht van de werken is te vinden in POST: htt-
ps://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/pam-
flet-possible-futures
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De Jeugd had dit jaar hun eigen Hang-Out op Het Sport-
veld, waar wederom kon worden gechilld en gedanst. 
Deze plek was ook alleen toegankelijk voor jongeren 
tussen 15 en 18 jaar. 
Dit jaar was weer een heel ander programma neergezet 
dan vorig jaar. Zo was er straattheater op het podium 
Tussen De Bomen, Jeugd Yoga en een dj-workshop met 
daarna een silent disco achter in de fietsenstalling, waar 
‘onze’ jeugd dus zelf de muziek verzorgde. 

Naast een eigen programma en hangplek kregen de am-
bassadeurs de kans om mee te kijken en mee te draaien 
achter de schermen van een festival. Ze waren aanwezig 
op de teambarbecue, waar ze in een informele setting 
hebben overlegd over de mogelijkheden voor dit jaar 
op ITGWO. Ook waren ze eind juni bij de finales van 
de Kunstbende om zich te laten inspireren en om acts te 
scouten. 

De dertien ambassadeurs hebben verder als taak hun 
leeftijdsgenoten te attenderen op De Jeugd en ze en-
thousiast te maken voor het jeugdprogramma en andere 
relevante festivalonderdelen. De Jeugd loopt een jaar 
mee in de organisatie, wordt betrokken en gehoord en 
bezoekt ook andere culturele evenementen. Op Here 
Comes The Summer kijken de jongeren mee en starten 
ze met de organisatie van hun eigen onderdelen voor 
ITGWO. 

Beide festivals betrekken op deze manier actief jongeren 
bij hun organisatie en geven ze een plek. Jongeren wor-
den serieus gehoord en programmaonderdelen worden 
met ze besproken, en er is ruimte voor tips en feedback. 
Het is belangrijk om de jeugd aangesloten te houden bij 
ITGWO, omdat het een kans biedt tot inspiratie, ver-
bindt en de doelgroep jong houdt.

4. De Jeugd
 
Na succesvolle edities met De Jeugd in de voorgaande drie 
jaren, waren bijna alle ‘ambassadeurs’ dit jaar te oud om nog 
bij te kunnen dragen aan het ITGWO-programma. Samen met 
acht nieuwe enthousiastelingen van 15 tot en met 18 jaar is 
een nieuw programma gemaakt voor de jeugd op ITGWO.
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Een andere samenwerking was er met Butcha 
(een spin-off van Brandt en Levie), die met Bojan 
Bajic, ondernemer op Vlieland, op pad zijn ge-
gaan om verse ingrediënten te plukken waarmee 
ze een speciaal voor het festival geproduceerde 
Kombucha (een gefermenteerde thee) hebben ge-
brouwen. Omdat vanwege de kans op nagisting 
gekoeld transport nodig was, zorgde de verkoop 
van Kombucha voor logistieke uitdagingen. Uit-
eindelijk zijn ongeveer 2000 flesjes verkocht.

In 2019 werden opnieuw stappen gezet op het 
gebied van bruiswater. Hydro-Sano aka EcoTap 
leverde bruistaps, waardoor aan elke bar gekoeld 
plat water en bruiswater getapt kon worden. Dit 
werkte bijzonder goed. Hiermee is na jaren van 
vallen en opstaan een zeer bevredigend resultaat 
behaald en is het transport van zo’n 4000 liter 
bruiswater naar het eiland overbodig geworden. 
Daartegenover stond het transport van taps en 
twee installateurs. De winst zit verder in de 
breedte van de collectie: met de siropen van Saru 
kon in verschillende frisdranken worden voor-
zien.

Dit jaar konden sommige cateraars ook wijn ver-
kopen, zodat bezoekers hiervoor niet meer apart 
naar de bar hoefden te gaan. De cateraars kon-
den wijnen kiezen die goed bij hun menu pasten 
en daarmee een completere ervaring bieden.

De speciaalbierbar was weer in eigen beheer. 
Een goede leerschool waarbij duidelijk is gewor-
den dat dit segment veel aandacht behoeft, niet 
alleen qua assortiment maar ook qua uitstraling/
aankleding. 

Voor de bezoekers op donderdag was de cate-
ringcapaciteit op De Open Plek en De IJsbaan 
(als Het Sportveld nog niet open is) onvoldoen-
de, waardoor een (te) grote druk op die locaties 
ontstond.

Binnen het horecateam heeft Douwe zijn kennis 
en taken tijdens deze editie overgedragen aan 
Kester en Floris. Zij hebben dit goed opgepikt.

5. Eten & Drinken

Qua dranken is dit jaar op verschillende manieren (verder) geïnnoveerd. In samenwerking 
met MrTree is een eigen, duurzame cider gemaakt. De cider is tot de laatste fles uitver-
kocht, dus het publiek kon dit ook waarderen. 
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De productie ging over het algemeen soepel. 
Waar we ons vooraf zorgen maakten over het hek 
rond het sportveld ging het weghalen daarvan 
goed en was het met het herstel van het sport-
veld nog even zoeken. Verder was het produc-
tieteam sterk en de locaties bekend. De opzet 
met De IJsbaan en De Open Plek was gelijk aan 
2017 en relatief eenvoudig. Qua transport was 
alleen de terugweg lastig, omdat de rederij alle 
vrachtboten uit de vaart moest halen vanwege 
het weer. 
Dit maakte het transport erg ingewikkeld, waar-
door de relaties met onze leveranciers en ook lo-
gistiek dienstverlener De Vlas sterk onder druk 
kwamen te staan. Positief punt op het Sportveld 
was het gebruik van Remopla-vloerdelen, waar-
door het laden en lossen soepel ging. Met Staats-
bosbeheer is fijn samengewerkt ondanks wat 
tegenslag aan hun kant qua bezetting. 

Aandachtspunt blijven het afval. De inzameling 
en verwerking achteraf zijn niet goed gegaan. 
Maar Daan Stigter heeft een superstage gelopen 
en een bijzonder goed werkend systeem neerge-
zet, waar we de komende jaren de vruchten van 
kunnen plukken. Het blijft een grote wens om te 
komen tot bepaalde reststromen die waarde ople-
veren. Daarnaast moet de verwerking van com-
posteerbare restromen bij afvalverwerker Onrim 
beter, dat is niet goed gegaan helaas dit jaar. 

6. Productie
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Wat betreft het programmaboek en de blokken-
schema’s zijn de formaten aangehouden. Tijdens 
de editie van 2019 is de distributie van het druk-
werk over de verschillende verspreidingspun-
ten (Bolderplein, Kunstbalie, VVV, Lange Paal, 
Podium Vlieland en een aantal hotels) onder de 
loep genomen en strakker getrokken waardoor 
de gedrukte oplage met 15% kon dalen en ook op 
dit front minder geproduceerd hoefde te worden. 
Ook dit jaar is onder de noemer POST op de 

website een scala aan artikelen, podcasts, foto-
series en verhalen verschenen om de verhalen 
rond Into The Great Wide Open te vertellen 
zoals ‘Duurzaamheidsreportage’, ‘Het kneuterige 
campingleven door de lens van Sabine Rovers’ en 
‘Kunstblog: Sculpturen voor mieren en andere 
dieren’.

Elk jaar opnieuw lijkt het of de grote uitverkoop 
is begonnen. Bij het openen van het Sportveld op 
vrijdag begeven vele bezoekers en fans van (de 
kledinglijn van) het festival zich haastig naar 
De Winkel, de plek waar festival merchandise 
gekocht kan worden. Jaarlijks koopt Into The 
Great Wide Open niet te groot in, waardoor som-
mige items dan ook snel uitverkocht raken. 

Naast de eigen festivallijn die is ontworpen door 
designer in residence Bas Koopmans, ging Into 
The Great Wide Open samenwerkingen aan met 
OBEY (shirts, jassen), BlueLoop (crewshirts 
van gerecycled materiaal), Soorty (duurzaam 
denim jack met geborduurde patches), BAKKIE 
(gelimiteerde ITGWO-lijn koffiemokken), 
ITGWOXSorrie (handgemaakte kledinglijn in 
NL) en Pinkorangeclub, het kleine kledingmerk 
dat ontstond op Vlieland en op zoek gaat naar 
het grensgebied tussen kunst en mode. Niet 
met hoogdravende haute couture, maar door 
samenwerkingen aan te gaan met grafisch 
ontwerpers, fotografen en kunstenaars. In De 
Winkel zijn verder een boek- en platenwinkel te 
vinden en het duurzame warenhuis Next Way Of 
Living.

7. Marketing

Het thema ‘Possible Futures’ is niet bedacht om een concreet toekomstbeeld te vinden, 
maar om een breed scala aan mogelijke uitkomsten te onderzoeken. Dat idee prikkelde 
designer in residence Bas Koopmans om ook met zijn ontwerpen het experiment aan 
te gaan. Samen met data design studio CLEVER°FRANKE ging hij op onderzoek uit. Dit 
resulteerde in een vormgeving die afhankelijk werd van de toekomst. Er werd software 
gebouwd waarmee een aantal huisstijlelementen werd vormgegeven, beïnvloed door de 
werkelijke weersomstandigheden (zoals wind en temperatuur). Door de hogere tempera-
tuur is in veel communicatie de kleur rood meer aanwezig geweest dan verwacht. Hoe dit 
traject er voor hen uitzag lees je in het artikel Input/Output: de campagne van dit jaar in 
POST

Inmiddels is het experiment doorontwikkeld en heeft dit geleid tot een ‘Into The Great Wide Open poster-generator’. 

Zie: https://experiments.cleverfranke.com/experiments/itgwo-poster-generator/.
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8. Circulariteit

In de Fossielvrije Zone die het gebied op en rond 
het festival dit jaar werd, werden fossiele brand-
stoffen in de ban gedaan. In de praktijk beteken-
de dat dat alle leveranciers, waaronder cateraars 
en bouwploegen, geïnstrueerd fossielvrij naar 
het eiland reisden. Zij kregen ook de mogelijk-
heid om op het eiland blauwe diesel te tanken: 
de fossielvrije variant van gewone diesel, die 
85% minder fossiele CO2 uitstoot. 45% van alle 
leveranciers heeft hieraan meegedaan. 

Een deel van de voorraden kwam opnieuw per 
zeilschip naar het eiland door de schippers van 
Men Who Sail. Niet alleen voedsel en dranken, 
maar ook culturele ingrediënten kwamen mee, 
zoals de band Personal Trainer en diverse kunst-
werken. Alle 1500 artiesten, crewleden en vrij-
willigers reisden fossielvrij met de veerboot heen 

en weer dankzij de inzet van fuel replacement 
via het Goodshipping Program. Door 10% van de 
bezoekers is nog eens 554 overtochten fossielvrij 
gemaakt, een prachtig resultaat als je bedenkt 
dat luchtvaartmaatschappijen niet ver boven de 
1% vrijwillige CO2 compensatie uitkomen.

Tot slot nog een primeur voor de internationale 
festivalsector: dit jaar heeft Into The Great Wide 
Open de eerste artiest CO2-neutraal ingevlogen 
op duurzame kerosine van SkyNRG. De Russi-
sche Kate NV vloog hiermee heen en terug naar 
Moskou.

Op het gebied van afval zijn dit jaar weer records 
verbroken. De kleine composthoop waar vijf jaar 
geleden mee begonnen werd, groeide uit tot snel-
composteersysteem in 2017. In 2019 heeft, mede 

Klimaatmarsen vulden eind september de straten van grote wereldsteden. Spandoeken 
en creatieve woordspelingen brachten een uiterst serieuze boodschap: laten wij veran-
deren, dan hoeft het klimaat dat niet te doen. In alweer de elfde editie van ITGWO was 
duurzaamheid misschien wel de belangrijkste pijler. Want als we dan toch voor een paar 
dagen een kleine stad gaan bouwen, laat dat er dan een zijn als in de ideale wereld. 
Samen met Lab Vlieland en alle betrokken bezoekers werden grote stappen gezet richting 
een circulair en klimaatneutraal festival. Afval werd grondstof, transport werd fossielvrij en 
de Fossielvrije Zone deed zijn intrede. 
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8. Circulariteit

door dit composteerprogramma, de organische 
festival reststroom een weg gevonden naar de 
reguliere verwerkers op de wal. Van het festival-
terrein is maar liefst tweeduizend kilo compos-
teerbaar materiaal verzameld, die ondertussen 
weer gecomposteerd is. Zo was er dit jaar van het 
publieksterrein nog nauwelijks restafval. 

Dit jaar nam Lab Vlieland de bezoeker mee langs 
onderdelen van het duurzaamheidsprogramma 
van ITGWO. Er was een stille toer met koptele-
foons langs de duurzame onderdelen en start-ups 
van Innofest. Als onderdeel van de community 
voor Plasticvrije Wadden werd op zondagmiddag 
de plasticvrije toer georganiseerd. Hier werd met 
verschillende ondernemers en bestuurders van 
Vlieland gekeken naar het wegwerpplasticvrije 
publieksterrein en hoe daarvan geleerd kan wor-
den. Daarop volgde een workshop waarin werd 
behandeld hoe in eigen organisaties het gebruik 
van single-use plastic kan worden voorkomen. 
Hieruit is ondertussen een breed programma 
voortgekomen (samen met Circulair Friesland, de 
NHL en de Gemeente Vlieland) om wegwerpplas-
tics op het gehele eiland (en later de rest van de 
Wadden) te voorkomen.

Tot slot is ITGWO trots op de deelname aan de 
nieuwe Green Deal. Een unieke samenwerking 
die een Europees vervolg krijgt. Vanaf 2015 was 
er vier jaar lang de eerste Green Deal Afvalvrije 
Festivals met als deelnemers DGTL, Extrema, 
ID&T, Open Air, Zwarte Cross en ITGWO. Dit 
jaar zijn wij samen met Green Events Nederland 
en Lab Vlieland aanjager geweest om tot een 
internationale Green Deal te komen. Die is in de 
afgelopen oktober met Staatssecretaris Stientje 
van Veldhoven gesloten op het Amsterdam Dance 
Event. Daar deden in navolging van ITGWO ook 
de vier grote popfestivals van Mojo, Best Kept 
Secret en de Nijmeegse Vierdaagse aan mee, aan-
gevuld met de internationale festivals Boardmas-
ters, Boomtown, Shambala (alle in Groot-Brittan-
nië), Body & Soul (Ierland), Lollapalooza Berlin 
(Duitsland), Roskilde (Denemarken) en We Love 
Green (Frankrijk). Het is bijzonder, leerzaam en 
inspirerend om als klein festival een rol te kun-
nen spelen in dit krachtenveld.  
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9. Cijfers en bezoekersaantallen 

2019 2018

Reguliere kaartverkoop 6021 6056

Kinderen 917 1127

Eilanderkaarten kind/volwassen 61/341 128/587

Websitebezoekers (totaalweergave) 178.667 185.493

Aantal paginaweergaven 869.996 904.000

Nieuwsbriefabonnees 18.255 18.000

Facebook-likes 22.232 20.000

Facebook-bereik wekelijks >12.000 wekelijks >21.000

Twitter 9596 9657

Instagram 8820 6240

Instagram weergave wekelijks 12.719 11.283

Kijkers Vrije Geluiden uitzending 1 & 2 56.000/61.000
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10. Publiek 

Ook in 2019 was het festival weer rap uitverkocht, een ongekende luxe waar de 
organisatie trots op is. Het aantal bezoekers in zijn totaliteit is lager geweest. Er 
waren opvallend minder kinderen dit jaar en ook het aantal aanwezige eilanders 
was lager. Een logische oorzaak van dat laatste lijkt te zijn dat de tiende editie van 
het festival vorig jaar voor hen gratis toegankelijk was. Wat verder opviel was dat  
61,5% van alle tickets dit jaar al op donderdag was gescand. Aangezien Het Sport-
veld op donderdag nog altijd gesloten is, was de druk op de andere plekken soms 
hoog, met name op het gebied van horeca. Terugkijkend is dit een trend en dus 
een onderwerp voor 2020 om verder te onderzoeken. 
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10. Publiek

● Bijna 90% van de respondenten is hoger 
opgeleid (wo of hbo).

● Een steeds groter aandeel van de bezoekers van 
de kunstroute bekijkt een steeds groter deel van 
de tentoongestelde werken (onder andere door de 
rondleidingen).

● Het grootste deel van het publiek koopt de 
tickets nog steeds via de website, maar dit jaar is 
ook een duidelijke stijging te zien in het aantal 
kopers via Ticketswap (van 5% naar 10%). Dit 
zijn vaak bezoekers die op het laatste moment 
besluiten om te gaan.

● Eefje de Visser wordt het meeste genoemd.

● In de kunstroute maakte het werk Analemma 
van Yasuhiro Chida de meeste indruk.

● Het percentage 13-, 14- en 15-jarigen is in 
2019 hoger dan in 2018. Ook is het percentage 
10-jarigen dit jaar hoger dan in het jaar ervoor.

● Niet eerder was zo’n groot deel van de 
respondenten niet eerder op het festival geweest. 
In 2019 was 26% nieuw, ten opzichte van 19% in 
2018 en 22% in 2017 en 2016.

● Mensen blijven vaak 4, 5 of meer dagen 
op Vlieland rondom het festival. Net als in 
voorgaande edities is dit meer dan 80% (vier 
dagen 35%, vijf dagen 28%, meer dagen 18%).

● Vorig jaar was het aantal mensen op 
kampeerterrein Stortemelk lager, dit jaar was 
het weer gelijk aan de jaren daarvoor (55%). Het 
verblijf op Lange Paal stijgt verder en staat op 
15%.

● Ruim 35% van de respondenten geeft aan 
Vlieland vaker te hebben bezocht na een bezoek 
aan Into The Great Wide Open. 10% deed dat 
zelfs vaker dan vijf keer.

● Het festival probeert biedt ook vegetarisch en 
glutenvrij eten aan. 87% van de respondenten is 
dit opgevallen en 47% gaf aan dat dit voor hen 
ook belangrijk was.

● Inmiddels geeft 70% van de respondenten 
(tegenover 64% in 2018) meer dan 50 euro uit 
buiten het festivalterrein.

● Rapportcijfer: 8,34 (tegenover 8,27 in 2018 en 
een 8,6 in 2017).

Ook in 2019 heeft ITGWO weer een publieksonderzoek laten doen met in totaal 
645 respondenten, ten opzichte van 500 vorig jaar. Als we ervan uitgaan dat het 
publieksonderzoek bijna volledig is ingevuld door mensen met een passe-partout, 
dan vertegenwoordigen zij ruim 10% van de betalende bezoekers. De meeste 
opvallende conclusies (ook vanuit de ticketverkoop):

Uit welke provincie de bezoekers komen is niet gevraagd in het publieksonderzoek, 
maar kan wel enigszins uit ticketverkoopinformatie worden gehaald. Ruim dan 
helft van de kaarten wordt gekocht door mensen in de Randstad.
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Na het festival is ook de speurtocht ‘Dwaalspoor’ 
nog aan de speeltuin toegevoegd in samenwer-
king met Staatsbosbeheer en Kampeerterrein 
Stortemelk. De kaart is verkrijgbaar bij de VVV 
en op Stortemelk. Zie ook:
www.stoutkonijn.nl/dwaalspoor

Stichting Into The Great Wide Open is ook lid 
geworden van de VVV en van de ondernemers-
vereniging en we voeren op regelmatige basis 
overleg met het gemeentebestuur op Vlieland. 
Doordat de lijnen kort zijn, kunnen we snel scha-
kelen. Waar in 2018 in de lokale politiek nog een 
sterk geluid te horen was dat het festival in sep-
tember het maar met minder bezoekers zou moe-
ten doen, is dat geluid nu wat minder geworden. 
De organisatie probeert met de vertolkers van 
dit geluid in gesprek te gaan en nader tot elkaar 
te komen door rekening met elkaar te houden. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking 
rondom HCTS met een aantal eilanders. In 2018 

leidde het voorjaarsfestival tot een verstoring 
van de activiteiten rondom de dodenherdenking 
op 4 mei. In 2019 is gekozen voor een andere 
aanpak door samen het programma vorm te ge-
ven en te ontwikkelen. Dit heeft goed gewerkt. 

Dit jaar kostten tickets voor eilanders om in 
september naar het festival te komen 25 euro. 
Er zijn 341 eilanderkaarten uitgegeven waarvan 
61 kinderkaarten. Dit is – logischerwijs – min-
der dan de 715 gratis eilandkaarten die werden 
verstrekt voor de jubileumeditie. Het aantal is 
wel bijna een verdubbeling ten opzichte van het 
jaar daarvoor, waarin ook betaald moest wor-
den. De organisatie ziet hierin een teken dat het 
draagvlak voor het festival breder is geworden, 
al blijft het zich er terdege van bewust dat niet 
iedereen op Vlieland het festival kan waarderen. 
De organisatie doet daarom ook haar uiterste 
best om de impact en overlast voor de eilanders 
tot een minimum te beperken. 

11. Het Eiland

De organisatie investeert stevig in de relatie met het eiland. Zo is in het voorjaar van 2019 
als jubileumcadeau een speeltuin met de naam ‘t Hol van Stout Konijn opgeleverd. In 
plaats van slingers op te hangen bij het hoofdpodium ter ere van een jubileum, wilde de 
organisatie liever iets goeds en iets blijvends ‘achterlaten’ op het eiland. Zo werd in 2013 
het waterpunt aan de gemeenschap geschonken en is in 2018 de speeltuin gerealiseerd. 
Een bijzondere samenwerking met makers en ontwerpers Douwe-Sjoerd Boschman en Ri-
cardo Makosi die vanaf de beginjaren al bij het festival betrokken zijn. Zij betrokken archi-
tect Daryl Mulhivill van Dmau en bedachten een cocreatie met de kinderen van de Jutter, 
de festivalkinderen en Staatsbosbeheer.  
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12. Governance  & Samenstelling bestuur

Al elf edities is de stichting Into The Great Wide Open verantwoordelijk voor het festival 
Into The Great Wide Open en in de laatste jaren ook voor het festival Here Comes The 
Summer. In 2019 heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuur werkt onbe-
zoldigd, er worden alleen reiskosten voor de vergaderingen vergoed en de reis- en ver-
blijfskosten tijdens het festival. 

Het bestuur heeft een controlerende en toezichthou-
dende functie op Dagelijks Bureau en Bureau. Het 
bestuur is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen voor 
een reguliere vergadering. Het bestuur stelt de be-
groting en de jaarrekening vast. Dit laatste gebeurt 
onder begeleiding en controle van accountantsbu-
reau Hofsteenge Zeeman uit Groningen. Het bestuur 
volgt hiermee de Code Cultural Governance en kiest 
niet voor een RvT-model omdat dit niet past bij het 
team, dat in Dagelijks Bureau en Bureau de organi-
satie op gelijkwaardig niveau vormgeeft. De Code 
Cultural Governance van Cultuur en Ondernemen 
wordt altijd gevolgd, ook in 2019. Aanvullend is een 
bestuursreglement vastgesteld dat als leidraad zal 
fungeren voor de komende jaren. Het bestuur onder-
werpt zich jaarlijks aan een beknopte zelfevaluatie.
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Dagelijks Bureau: 
Ferry Roseboom, Nienke Bodewes en Arnout 
de la Houssaye (komen 1 à 2 keer per week bij 
elkaar).

Bureau: 
Dagelijks Bureau + Dago Houben (horeca), Pim 
van Dinther (muziek) en Niek Nellen (PR)

Tafel: 
Bureau + overige inhoudelijke teamleden zoals 
Peter van Hoof, Paulien Dresscher en Maire 
Haverkort (kunst), Eva Laurillard (kinderkunst), 
Bas Jansen, Sytse Wils en Ron Euser (muziek-
programma), Govert Reeskamp (technische 
productie) en Rinke Wils (vormgeving locaties).
Het Bureau kwam eerst tweewekelijks bij elkaar, 
maar is vorig jaar teruggeschroefd in frequen-
tie. De Tafel heeft een grotere rol gekregen door 
maandelijks bij elkaar te komen. 

Hierdoor komt de inhoud prominenter aan bod 
en zijn de programmeurs en locatiedesigners be-
ter aangesloten. Data vinden en vergaderen met 
een groep van minimaal twaalf personen in deze 
context blijft nog wel steeds zoeken. 
In de huidige opzet vergadert het Dagelijks 
Bureau elke maandag en elke woensdag van 9 
tot 11 uur, waarbij verschillende mensen kunnen 
aanhaken om sommige onderwerpen meer aan-
dacht te kunnen geven. 

Verder heeft het Bureau twee nieuwe teamleden 
voor de editie van 2020 laten aanschuiven:  Pim 
van Dinther en Niek Nellen. Pim heeft de plek 
van Sytse Wils overgenomen, omdat Sytse hem 
de stap gunde en daarmee zelf een stapje terug 
kon doen. De focus binnen het team van Into The 
Great Wide Open ligt heel erg op ontwikkeling 
en dat is nu ook in het Bureau doorgevoerd. Niek 
is na de editie van 2019 aangehaakt op PR toen 
Rients van Ganswijk een andere baan kreeg als 
muziekredacteur van het televisieprogramma 
DWDD.

13. Team & organisatie 

DAGELIJKS BURO
Agenda-, budget- en relatiebeheer, in- 

en extern. Houdt wekelijks zitting met 
de deur open.

DB = Arnout, Nienke en frrr.

ETEN & 
DRINKEN

FILM

DE KOLDER
DE KUNST

GESPROKEN WOORD

SATELLIETEN

PRODUCTIE

VORMGEVING

MUSICAPR

DE TAFEL

Het parlement en de regering. 

Komt maandelijks samen. 

Alle geledingen zitten aan.

Muziekredactie & 
booking team.
@musica is Bas, Lisa, Paul, Ron, Sytse, Pim, Margriet 
en frrr.

Selecteert 
& initieert 
beeldende kunst
@kunst gaat naar Maire, 
Paulien, Minke en Peter.

De horeca, 
verzorgd door:
Eva Verboon, Dago en 
Douwe.

veelal in Podium 
Vlieland, 
gecureerd door 
Peter

Talkshows 
& literatuur

ad hoc via frrr

Vuurtoren 
Genootschap 

Realiseert en 
faciliteert slim 
duurzaam.

Online door 
Baster, 
Offline door 
Triomf.

Informeert het 
publiek en ver-
taalt de inhoud 
in woord & 
beeld.

Kinder-

activiteiten 

samengesteld 

door:
  

De Jeugd
Lab Vlieland

Innofest

Hit The 
North

Korte films & docu 
ism IFFR,

Eva Laurilla
rd.

Omdat het team van Into The Great Wide Open bestaat uit liefhebbers, mensen die vin-
den dat het festival er moet zijn en dat niemand uit het team er echt afhankelijk van moet 
zijn, is dit team nogal groot. De structuur is als volgt ingericht:
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Door het jaar heen werkt vooral de Tafel aan 
de inhoudelijke plannen en sturen Dagelijks 
Bureau en Bureau op cijfers, (eiland-)politiek en 
deadlines/jaarplanning. Het Dagelijks Bureau 
vergadert vier keer per jaar met het bestuur van 
Stichting Into The Great Wide Open bestaande 
uit: Margriet van Kraats (voorzitter), Jan 
van der Veen (secretaris), Henk Eigenbrood 
(penningmeester) en Cor Schlösser en Kees 
Terwisscha van Scheltinga als Algemeen Lid. 

Naast de Tafel is er nog een grote groep 
medewerkers met een veelal uitvoerende taak: 
producenten van (kinder)kunst, medewerkers 
van het pr-team, algemene en technische 
productiemedewerkers en productie van de 
horeca. Tijdens de opbouw van het festival 
komen er op het eiland nog vele uitvoerders 
bij. Een belangrijke laag in de uitvoering zijn 
de vrijwilligers. Niemand werkt in vaste dienst 
voor het festival of heeft er een fulltimejob aan, 
waardoor de brede mix van ideeën en instroom 
in stand blijft. 
De groep van vrijwilligers is essentieel voor 
ITGWO en zit in het DNA van het festival. 
Tijdens het festival werken meer dan 700 
vrijwilligers mee aan het succes van dit 
evenement. Dit zijn vrijwilligers die vaak 
meerdere jaren terugkomen en op het festival 
de tijd van hun leven hebben. Tegelijk komen 

er ook elk jaar weer veel nieuwe aanmeldingen 
bij, te veel om ze allemaal uit te kunnen 
nodigen. Degenen die zich aanmelden zijn jonge 
studenten die hun weg zoeken in het culturele 
veld, maar ook managers en bestuurders die een 
weekend willen uitwaaien en artiesten komen 
rijden of ‘lekker knallen achter de bar’. Er is 
vermoedelijk ook een groep die geen kaartje kan 
kopen en er via deze weg graag bij wil zijn. 

Bijzonder was dit jaar de samenwerking met 
Cement en New Faces, vijftig nieuwkomers 
die vier of meer dagen hebben meegedraaid 
in de organisatie van het festival. Voor de 
organisatie een uitdaging waar we veel van 
geleerd hebben: briefings in het Engels, mensen 
laten kamperen die dat nog niet kenden en 
leren samenwerken met mensen van diverse 
afkomsten en met verschillende achtergronden. 
Intense verhalen, vreugde en tranen maken veel 
mooie herinneringen en het samen bouwen aan 
het festival schept een unieke band. Erg leuk om 
te merken is dat dit jaar twintig New Faces van 
vorig jaar op eigen initiatief zijn teruggekomen 
als vrijwilligers. Ook zijn de eerste relaties 
tussen new faces gespot. We hopen met dit 
initiatief door te kunnen gaan en straks ook 
baby’s en gezinnen te mogen verwelkomen.

13. Team & organisatie 
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Wat betreft de diversiteit en inclusiviteit van de 
organisatie en van de bezoekers, is de samen-
werking met Cement, de organisatie die jongeren 
met afstand tot de arbeidsmarkt helpt, dus weer 
doorgezet. 

Een nieuwe samenwerking is gestart met Ralf 
Embrechts’ en Anton Dautzenberg’s Quiet, een 
organisatie die zich inzet voor mensen in ar-
moede in Nederland. Tijdens het festival hield 
Embrechts een pleidooi dat de organisatie ervan 
overtuigde in 2020 meer met elkaar te gaan sa-
menwerken.
 
Het project New Faces, waarbij nieuwkomers 
met een vluchtelingenachtergrond vrijwilligen en 
hierdoor een nieuw netwerk kunnen opbouwen, 
is met succes verder ontwikkeld. 

Igor Wijnker schreef het prachtige relaas ‘Into 
the Inclusive Great Wide Open’, over ITGWO als 
maatschappelijk betrokken festival met oog voor 
de eilandbewoners, minder bedeelden, kansar-
men, asielzoekers en mensen die willen reïnte-
greren. 

14. Inclusiviteit en diversiteit

Met de projecten New Faces, Cement, Stout Konijn, Hit The North en dagstages voor 
middelbare scholieren probeert het festival op een actieve manier onder anderen jonge 
mensen en kansarmen een plek te bieden voor ontspanning, actieve deelname aan de 
maatschappij of zingeving. 
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Here Comes The Summer is qua structuur ge-
richt op ontwikkelen en leren. Nieuwe teamleden 
leren het eiland goed kennen, plus de andere 
teamleden en de manier van werken. Vaak lopen 
nieuwe producenten van Into The Great Wide 
Open al mee in het voorjaar. Dat geldt dus ook 
voor nieuwe stagiaires. Ook is dit de periode om 
inhoudelijk bruggen te slaan, mensen te ontmoe-
ten, kunstenaars voor te stellen aan het eiland 
en kinderkunstprojecten te testen voor een klei-
ner publiek.

15. Here Comes The Summer

Here Comes The Summer is nog een los onderdeel in onze organisatiestructuur. Dit wordt 
vaak door een juniorproducent gedraaid, onder begeleiding van een aantal ervaren 
mensen uit het team met een stagiaire aan zijn of haar zijde. Hieraan ten grondslag ligt 
het idee dat de ‘volwassen’ organisatie van ITGWO jonge mensen de kans biedt te leren 
werken aan een volwaardige festivalproductie. HCTS wordt dus ingezet als de plek waar 
jong talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden te pakken. 
Vaak trekken oud-stagiaires hier de kar en begeleiden zij de nieuwe stagiaires vanuit een 
rol waarin ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. 
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De festivalorganisatie kijkt voldaan en trots 
terug op Into the Great Wide Open 2019. Rust 
in de productie en organisatie en een fijn team 
maakten het samen met bijna achthonderd(!) 
vrijwilligers tot een hele fijne elfde editie. Dank 
aan iedereen die mee heeft geholpen en meege-
dacht, dank aan het Fonds Podiumkunsten, VSB 
Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan 
Fonds voor hun bijdrage aan de diverse program-
ma’s. Tot slot dank aan alle Vlielanders voor 
het feit dat we weer te gast mochten zijn op dit 
prachtige eiland en in het bijzonder de samen-
werking met de KDSO voor het realiseren van de 
speeltuin ‘t Hol van Stout Konijn. 

16. Dankwoord

Into The Great Wide Open werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij de bijdragen en inzet van 
onze Vuurtorenwachters, Gemeente Vlieland, 
Provincie Fryslân, Fonds Podiumkunsten, 
Stichting Recreatiebelangen Vlieland, Rederij 
Doeksen, Triomf, Heineken/Brand, Lab Vlieland, 
Dopper, Staatsbosbeheer, Podium Vlieland, 
Bouwbedrijf T.J. Dijkstra, Pronk Transport, 
VSBfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie.
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17. Programma

Muziekprogramma 2019

Kunstprogramma 2019

#2623 - Joost Rekveld en BMB Con.
Angelo De Augustine 
Azraël & Wiekes
BCUC
Benny Sings
BeraadGeslagen
Bobby Oroza
Bokoesam
Celeste
Charlotte Adigéry
Cosmic Silk
Daniel Norgren
DJ St. Paul
DRKNGHTS COLLECTIVE
Eefje de Visser
Equal Idiots
Ex:Re
Faraj Suleiman
Flamingods
HENGE
Helena Deland
Hot Chip
HÆLOS

Jordan Mackampa
Jungle
KOKOKO!
Kate NV
Kokoroko
Korfbal
Lewsberg
Little Simz
Litzberg
Margie b2b Kléo
Michiel Peeters
Meetsysteem
Nederlands Blazers Ensemble
Night Beats
Niklas Paschburg
Nérija
Onipa
Oscar Jerome
Parcels
Personal Trainer & The Industry
Peter Cat Recording Co.
Pip Blom
Pottery

Abandon Normal Devices: Ikbal Lubys en Tony 
Maryana i.s.m. Laurie Crombie

Claudy Jongstra
Daems Van Remoortere
Daniel Maalman
Donna Verheijden
Kay Churcher en Daan Boer
Lauren Jetty
Matthijs Munnik
Planet B: Špela Petrič
Telemagic

Transnatural: Atelier Van Lieshout

Transnatural: Robertina Šebjanič en Arnout 
Meijer
Yasuhiro Chida

Zone2Source: Neal White
Zone2Source: Semâ Bekirović en Jan-Pieter 
Karper 
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17. Programma

Kinderkunstprogramma 2019

Filmprogramma 2019

Gesproken woord 2019

Animatiefilms uit de hele wereld
Bouw het lekker zelf
Clean Pete Journaal
De Kleurenkeuken
De Nacht Van De Wilden
De Waardeloze Souvenirwinkel
Helden!
Kolderkrant

Kris kras atelier
Ontmoet de Toekomst
Sculpturen voor mieren en andere dieren
Stout Konijn Voorlees Keutelfeest
Taartrovers met Misbaksels
Tactische Bosspelen Club
Vliebanieren 

#2623 - Joost Rekveld en BMB Con. 
(live + muziek)

Animatiefilms uit de hele wereld (kinder)
Days of Future Past I
Days of Future Past II
Days of Future Past III: Gerrit Rietveld 
Academie Afstuurstudeerfilms 2019
Helden! (kinder)

Lekker Praten
Op de Schans / Op het Eiland
Possible Futures Talk: Kunst
Possible Futures Talk: Leve de Toekomst!
Possible Futures Talk: Natuur 
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Pers over Into The Great Wide Open 2019:

‘Het is bijzonder dat zo’n klein eiland tijdens 
een overheersend popfestival nog zo’n rust en 
weidsheid blijft uitstralen. Het festival doet 
zijn stinkende best om fossielvrij te werken 
en zo de voetafdruk te verkleinen, en dat 
werkt aanstekelijk, want ook bezoekers zag je 
regelmatig door de knieën gaan om troep van de 
grond op te rapen. En nu we toch de menselijke 
aard aan het opglimmen zijn: zijn er festivals 
met vrolijkere en vriendelijkere vrijwilligers dan 
deze?’ - NRC 

‘Ook dit jaar zijn het de kleine momentjes die 
bijblijven. De shows die net even anders zijn 
dan op elk ander festival. Door de setting, door 
het publiek, door het feit dat je net even bent 
uitgewaaid aan de waterkant.’ - 3voor12

‘Het vinden van een volgend podium is op 
ITGWO vanzelf al een soort speurtocht door bos 
en duin. Doe het in het donker en het wordt best 
een beetje spannend. Vooral omdat tussen de 
podia ook tech-kunst te vinden is, voor wie goed 
zoekt.’ - Bright

‘De aandacht die aan alles, van kunst tot muziek, 
gegeven wordt is zo optimaal als je maar kunt 
krijgen en de diversiteit in alles groter dan welk 
ander festival.’ - Written In Music (sic)

‘Gelukkig is er ook nog een plek waar je een 
duurzaam festival kunt bijwonen, waar ze 
rekening houden met de natuur en deze laten 
herstellen zo lang als nodig is zonder dat er 
nog een spoortje van het feestgedruis te vinden 
is. Iets waar de grote “commerciële” festivals 
een groot voorbeeld aan kunnen nemen.’ - Slim 
Opgewekt

‘Het festival spreidt zich flink uit over het eiland, 
met verschillende prachtige speelplekken, soms 
diep verborgen in het bos of tussen de duinen.’ - 
Leeuwarder Courant

NRC over Into The Great Wide Open 2019

Leeuwarder Courant over Into The Great Wide  Open 2019

18. ITGWO in de Pers
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Editie 11 was in tegenstelling tot het jubileum-
jaar een editie waarin we productioneel en ook 
qua uitgebreid programma terug zijn gegaan 
naar een opzet vergelijkbaar met de negende 
editie in 2017. Een editie zonder strandpodium, 
maar een podium bij de IJsbaan en de Open Plek. 
Goed bevallen uit het jubileumprogramma is het 
onderdeel dat we toen ‘Talks’ noemden. Vanaf 
2019 zijn we met die verdiepingsprogramma 
doorgegaan onder de werktitel ‘praatprogramma’ 
of ‘gesproken woord’. 

Een belangrijke inhoudelijke wijziging is dat 
we tussen de vaste blokken van de twee buiten-
locaties en de vaste blokken op het sportveld 
ruimte hebben gelaten in het gehele schema. Voor 
de bezoekers geeft dit rust in het verplaatsen 
tussen de optredens. Voor de acts is het belangri-
jk voor de beleving van de concerten: er staat al 
een ‘volle zaal’ bij aanvang en publiek hoeft niet 
eerder weg om op tijd bij het volgende optreden 
te zijn. De dagen zijn hierdoor op sommige lo-
caties wat langer geworden, het aantal optredens 
is vergelijkbaar gebleven met - vergelijkbare - 
voorgaande edities.  

Het model hierboven (verplicht rapportagem-
odel Fonds Podiumkunsten), Model III Weer-
gave prestaties festivals, geeft het aantal con-
certbezoeken weer zoals geprognotiseerd in de 
aanvraag over 2017-2020 en de daadwerkelijke 
realisatie in de afgelopen jaren. 

We zien hier dat het totaal aantal bezoekers 
iets lager is. Dit komt doordat er minder eilan-
ders en kinderen aanwezig waren, er waren 
wat meer Vuurtorenwachters. De daling van 
eilanders is logisch, doordat de entree voor 
eilanders in het jubileumjaar gratis was. De 
getallen komen meer overeen met de editie van 
2017. 

Het totaal aantal bezoeken neemt overall sterk 
toe, wat te verklaren is door de rust die tussen 
de blokken genomen is (publiek is er eerder en 
vertrekt later). Het is daardoor dus langer druk-
ker op de locaties. Naast het kernprogramma 
is vooral de Kunstroute in 2019 goed bezocht. 
Dit zou mede kunnen komen door de succesvolle 
Kunstroute van 2018. Meer mensen hebben de 
Arttrail gelopen en de capaciteit van een aantal 
werken was hoger. 

22. Prestatieverantwoording 
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Werkwijze en interpretatie
In de kolom ‘Normcijfers’ staan de getallen die 
bij aanvraag naar het Fonds Podiumkunsten zijn 
gestuurd in 2016. Bij het moment van aanvra-
gen is geen rekening gehouden met het verschil 
tussen bezoekers en bezoeken. Ook het aantal 
kinderen en gasten is niet opgenomen in de 
normcijfers. Door expliciete vraagstelling van het 
fonds zijn we tot een berekening gekomen om het 
verschil tussen bezoekers en (concert)bezoeken te 
berekenen.

De cijfers voor het aantal concertbezoeken zijn 
een professionele inschatting van de stageman-
ager van de locatie. Hij schat in wat het maxi-
maal aantal bezoekers is bij het optreden; er is 
immers altijd in- en uitloop tijdens een concert. 
De stagemanager krijgt hiervoor een training 
voorafgaande aan het festival. De capaciteit van 
de locatie is een belangrijke graadmeter; we wet-
en wanneer een veld vol is en hoeveel vierkante 
meter ruimte beschikbaar is. Dus als de ruimte 
vol staat, passen er x mensen in en als ze zitten 
passen er y mensen in. Als het vol is tot aan de 
regie passen er z mensen in, et cetera. Op basis 
van deze gegevens en de publieksdichtheid per 
m2 wordt aangeven hoeveel bezoekers er aan-
wezig zijn. Dit is een beproefde methode voor 
veiligheidsdiensten en politie voor tellingen die 
het festival implementeert.

De cijfers in Model IV zijn een professionele 
schatting. Als het gaat om het aantal gratis bez-
oeken: het is tijdens het festival niet te ondersc-
heiden wie betaald heeft en wie niet. Alleen voor 
de Kunstroute weten we dat er een klein aantal 
mensen (vooral eilanders en een enkele passant) 
is die specifiek de ‘gratis’ kunstroute bekijkt en 
niet op het festivalterrein komt. Deze gratis bez-
oeken tellen we op bij de totale bezoeken van het 
overige programma.
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Model IV Fonds Podiumkunsten format speellijst 2019
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