
Inhoudelijk verslag 
& bestuursverslag 2020



Inleiding

Voorbereiden, afgelasten en doorpakken

De Kritieke Massa
De beslissing
Annuleren en giften van het publiek
En doorpakken

De Zomer Komt Thuis

Het alternatief voor Into The Great Wide Open 

Het Tijdschrift
De Uitzending
De Doos
Sessies & Activiteiten

Kamp S10
Het Kamp van Sarah Neutkens 
Ús Hôf 
Kunst 
St. Paul - Eternal Sunrise of the Spotless Mind - deel 2 
Spinvis 
Film 
Kinderkunst 
De Jeugd 
Op de Schans
Lab Vlieland & Innofest 

Communicatie en marketing

Het eiland 

Organisatie en financiën 

Organisatie
 Governance

Meerjaren terugblik 2017-2020
 Prestatieverantwoording

Dankwoord

3

4

4
5
5
6

7

9

10
10
11
12
12 
13
14
15
17 
17
18
18
19 
19
20

21

24

26 

26
27
28
29

31

Inhoudelijk verslag & bestuursverslag
Into The Great Wide Open festival 2020

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
behorend bij controleverklaring  
d.d. 16 maart 2021



3 

1. Inleiding

“Kom terug”, zong wfw als het slotakkoord van De Uitzending, een uur durend programma 
van Into The Great Wide Open dat tijdens het festivalweekend eind augustus 2020 werd 
uitgezonden. De woorden van Spinvis zijn letterlijk waar we als organisatie op hopen en 
waar we ons gedurende het jaar voor hebben ingezet; dat we aangesloten blijven bij onze 
doelgroep, onszelf, en dat wij én het publiek terugkomen op Vlieland. 

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als een bijzonder festivaljaar. Niet door de vele 
verrassingen of door bepaalde artiesten die definitief doorbraken, maar vanwege de vele 
afgelastingen door de maatregelen rond COVID-19. Het virus heeft inmiddels bijna een 
jaar zijn weerslag op de culturele sector en dus ook op onze organisatie. Zo werd in het 
voorjaar eerst Here Comes The Summer afgelast en een alternatief plan bedacht, en niet 
veel later werd ook duidelijk dat een Into The Great Wide Open zoals we dat gewend zijn 
minimaal een jaar op zich zou moeten laten wachten. 

Financieel gezien werden we gesteund door enkele reeds toegezegde subsidies, 
waaronder de festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, Mondriaan Fonds en Provincie Friesland. Mede dankzij deze bijdragen en het 
eerste steunpakket van het ministerie van OCW konden we rond de festivals Here Comes 
The Summer en Into The Great Wide Open knappe alternatieven presenteren, en ook 
gedurende het jaar nog een aantal prachtige initiatieven optuigen. Hiermee hielden 
we het team overeind en, zo goed als mogelijk, aan het werk en zorgden we, zij het op 
bescheiden wijze, voor zichtbaarheid en betaling van artiesten.
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De Kritieke Massa

Op 15 en 16 oktober 2019 kwam het team bij 
elkaar in Otterlo voor twee heidagen. Tijdens 
deze dagen werden in verschillende sessies de 
contouren geschetst voor Into The Great Wide 
Open 2020. Zo werd het thema ‘De Kritieke 
Massa’ geïntroduceerd, werden nieuwe locaties 
gepresenteerd door creatief bureau Triomf 
en werd de nieuwe designer in residence 
geïnstalleerd. Deze residency is voor de editie van 
2020 opgepakt door het team Roosje Klap en Loes 
Claessens. Zij presenteerden tijdens deze dagen 
ook hun voorgestelde huisstijl en richting. 

Plannen ontstonden, de eerste tekeningen voor 
mogelijke nieuwe podia werden gelanceerd. 
Voordat COVID-19 het leven op z’n kop zette, 
waren we al ruimschoots begonnen met de 
uitwerking. Het grootste deel van het werk 
van de mensen aan De Tafel (programmeren, 
bedenken en plannen) zat er al bijna op. Vanuit 
de kunstredactie zijn we opnieuw gaan werken 
met het heldere en inspirerend thema ‘De Kritieke 
Massa’. 

Het thema in 2020 was ‘De Kritieke Massa’, een 
van oorsprong natuurkundige term die vaak 
wordt ingezet als metafoor: wanneer zijn we groot 
genoeg om een verandering teweeg te brengen? 
Of wie start juist een nieuwe beweging door niet 
de massa te volgen?
Toen duidelijk werd dat het festival in 2020 
niet zou doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm, 
bleef dit thema ruimte bieden om de nieuwe 
werkelijkheid te duiden, te vormen en een blik 
naar voren te werpen. Waar zijn we, en waar 
willen we heen? Wat kan onze organisatie 
presenteren aan de buitenwereld als waardig 

alternatief voor een festival? En op welke 
manier kan ITGWO toch iets doen voor mens en 
maatschappij, zoals we onszelf ten doel stellen?
Toen de crisis uitbrak, was het programma voor 
Here Comes The Summer gereed en stond online. 
Into The Great Wide Open stond ook vrijwel in de 
steigers. De volgende artiesten en kunstenaars 
waren bevestigd: 

Here Comes The Summer

A.M. Sam, All We Are, Anne Müller, Canshaker Pi, 
Carlton Jumel Smith, Corridor, Fulco, I Am Oak, 
Julia Jansen, KOKOROKO, La Loye, 
Lee Fields & The Expressions, Liz Lawrence, 
Orkesta Mendoza (foto), PAARD., YĪn YĪn, Torii, 
St. Paul, Leah Senior.

Into The Great Wide Open

Muziek: Patrick Watson, Whitney, Ty Segall & The 
Freedom Band, L’Imperatrice, Weval, Spinvis, Sho 
Madjozi, Raymond van het Groenewoud, Togo 
All Stars, Akwasi, Andy Shauf, Caroline, Black 
Country, New Road, Roosbeef, Thijs Boontjes 
Dans- en Showorkest, Pongo, Lankum, Pinegrove, 
Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Miya Folick, 
Mind Enterprises, Meindert Talma, Sinead O’Brien, 
Iguana Death Cult, Scalping, The Orielles, Brihang, 
Porridge Radio, Dana Gavanski, Vagabon, Molly 
Payton, Just Mustard, Sor, ADF Samski, Waxfiend, 
St. Paul. 

Kunst: Sophia Bulgakova, Julia Jansen, Jonas 
Staal, Charl Landvreugd, Rob Sweere, 
Dieter van Dooren, Matteo Marangoni, PJ 
Roggeband, Pelle Schilling, Jetske Visser, 
Michiel Martens, Stefano Murgia, Maze de Boer, 
Lee McDonald, Stout Konijn, Taartrovers en De 
Waardeloze Winkel.

Voorbereiden, afgelasten en doorpakken
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De beslissing

Gedurende de voorbereidingsperiode hing het 
mogelijk afgelasten dan wel verplaatsen van 
beide festivals al in de lucht. Mede daarom is 
het verstrekken van opdrachten, boekingen 
en bestellingen zo lang mogelijk uitgesteld en 
werd tegelijkertijd - soms tegen beter weten in - 
doorgewerkt aan het mogelijke doorgaan van het 
festival. 

Maar na het continue aanpassen en doorlopen 
van diverse scenario’s, het volgen van de 
persconferenties en de ontwikkeling van het 
virus, werd op 1 april besloten Here Comes The 
Summer af te lasten en op 21 april Into The Great 
Wide Open. Voor niemand een verrassing, maar 
wél een bittere pil voor het hele team om de 
gemaakte plannen in duigen te zien vallen. Voor 
de producenten was de klap nog het hardst, 
aangezien zij op het punt stonden met hun seizoen 
te beginnen en ineens niets meer konden doen. 
Sommigen zijn ook iets anders gaan doen om de 
kost te verdienen. Gelukkig hebben we dankzij 
enkele steunmaatregelen het grootste deel van 
het team dit jaar wel kunnen belonen voor hun 
inspanningen. 

Een nieuw idee werd aangekondigd, maar nog niet 
geïmplementeerd:

Kaartverkoop met nieuw idee De Goede Reis

In de exercitie om onze voetafdruk te verkleinen, 
wilden we ook de reis van bezoekers naar het 
festival aanpakken, bewustwording creëren en 
waar nog nodig uitstoot compenseren. 
Dit jaar zat er op ieder verkochte festivalticket 
een Goede Reis-toeslag. Deze 5 euro toeslag 
kregen bezoekers terug in de vorm van korting 
wanneer zij fossielvrij naar het festival zouden 
reizen. De toeslag van bezoekers die niet per 
trein, fossielvrije festivalbus, elektrisch of op 
biobrandstof, fiets, zeilboot of lopend kwamen, 
zou worden gebruikt om de gehele reis van alle 
festivalbezoekers klimaatneutraal te maken, dus 
ook de boot naar Vlieland. 
De daadwerkelijke werking van ‘De Goede Reis’ 
hebben we niet kunnen meten, wel ontvingen we 
louter positieve reacties van het publiek.

Annuleren en giften van het publiek

En dus waren er geen festivals op Vlieland, was er 
geen werk voor de producenten, terwijl een reeks 
bevestigde artiesten klaarstond voor een reeds 
uitverkocht Into The Great Wide Open. Direct 
ontvingen we een hart-onder-de-riemfilmpje van 
Het Vuurtoren Genootschap waarvan bijna alle 
leden hun donatie door lieten gaan. Dat deed 
goed. 
Vrij snel werd duidelijk dat vanuit diverse 
subsidiënten en overheden soepel zou worden 
omgegaan met de prestatieverplichtingen. Voor 
andere fondsen schreven we een plan voor 
ons alternatieve programma en de sociaal-
maatschappelijke impact ervan.

Voorbereiden, afgelasten en doorpakken
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Voorbereiden, afgelasten en doorpakken

In tegenstelling tot veel andere festivals besloten 
we alle kaarten te restitueren. Bezoekers kregen 
de mogelijkheid om (een deel van) hun ticket te 
doneren. We ontvingen zo’n 80k aan donaties, 
zo’n 10% van de totale ticketverkoop. We zijn onze 
kaartkopers hier zeer dankbaar voor. 
Mede door al deze ondersteuning konden we niet 
alleen serieus over nieuwe initiatieven nadenken 
en die ook uitvoeren, maar we konden ook steun 
bieden aan andere getroffen partijen uit de (live)
branche. Zo besloten we niet alleen ons hele team, 
maar ook alle Nederlandse en Belgische artiesten 
die al waren geboekt uit te betalen, alsmede hun 
boekingskantoren. Voor meer dan de helft van de 
artiesten die zouden spelen op Here Comes The 
Summer is de gage overeind gebleven, voor Into 
The Great Wide Open iets minder dan de helft.

En doorpakken

Bij een groot deel van het team bestond de 
behoefte om te blijven produceren, met of zonder 
prestatieverplichting, er voor elkaar te zijn en 
maatschappelijk iets goeds te doen, mensen 
werk te geven en culturele alternatieven te 
bieden. Hierdoor ontstonden onderling nieuwe 
samenwerkingen, kregen medewerkers en 
teamleden volledig nieuwe taken, en ontdekten we 
talenten. Zo begonnen vanuit de vooraf geschetste 
scenario’s al snel weer nieuwe initiatieven te 
ontstaan.
Terugkijkend denken we dat we veel getroffen 
zelfstandig creatieven en kleine bedrijven een 
helpende hand hebben kunnen bieden, al was die 
soms bescheiden. Daarnaast zijn we erin geslaagd 
veel mensen gedurende een lastige periode iets 
tofs om handen te geven, en hebben we – ondanks 
de fysieke afstand – veel partijen met elkaar weten 
te verbinden.

Het thema in 2020 was ‘De Kritieke Massa’, 
een van oorsprong natuurkundige term die 
vaak wordt ingezet als metafoor: wanneer 
zijn we groot genoeg om een verandering 
teweeg te brengen? Of wie start juist een 
nieuwe beweging door niet de massa te 
volgen?

Toen duidelijk werd dat het festival in 2020 
niet zou doorgaan in zijn oorspronkelijke 
vorm, bleef dit thema ruimte bieden om de 
nieuwe werkelijkheid te duiden, te vormen 
en een blik naar voren te werpen. Waar zijn 
we, en waar willen we heen? Wat kan onze 
organisatie presenteren aan de buitenwereld 
als waardig alternatief voor een festival? En 
op welke manier kan ITGWO toch iets doen 
voor mens en maatschappij, zoals we onszelf 
ten doel stellen?

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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Al snel werd duidelijk dat digitaal en per post de 
enige manieren zouden worden om dicht bij het 
publiek en bij elkaar te komen. Zo ontstond De 
Zomer Komt Thuis, een homeopathische versie 
van Here Comes The Summer. 
Een digitale uitzending met muziek, kinderkunst 
en meer, gepresenteerd door Clean Pete (foto). 

Voor De Zomer Komt Thuis werd geklopt op 
voordeuren van I Am Oak, A.M. Sam en la loye, en 
werd een internationale brug naar de zuiderburen 
geslagen om FULCO aan het werk te zien. Op 
gepaste afstand, uiteraard. Deze artiesten zouden 
normaliter allemaal de oversteek naar Vlieland 
hebben gemaakt voor een optreden op Here 
Comes The Summer. Ook aan de kleintjes was 
gedacht. Tijdens De Zomer Komt Thuis was het 
mogelijk om thuis een cursus Vliebanieren te 
volgen.

De hele uitzending van De Zomer Komt Thuis is 
hier terug te zien. 

En doorpakken:
De Zomer Komt Thuis Box

Om tijdens de uitzending niet op een houtje te 
hoeven bijten én om cateraars en leveranciers 
te helpen, werd De Zomer Komt Thuis Box in het 
leven geroepen. Met de cateraars die anders het 
Here Comes The Summer-publiek op Vlieland 
zouden hebben voorzien, werden de handen 
ineen geslagen. In de box zaten onder andere bier 
(Brand Pils & Lentebok en een blond bier en ale 
van brouwerij Fortuna Vlieland), limonadesiroop 
(vlierbloesem van Saru Soda), kaas (oud gerijpte 
Hansje Kaas van Mathilde’s Kaas en Zeewierkaas 
van de Vlielander Kaasbunker, wijn (Karpa Grüner 
Veltliner van Grapedistrict), chocola van Public 
Pie, ambachtelijk brood van Café Keppler en 
bonenkoffie van Bitter & Real. 

Nadat 100 dozen (à 45 euro per stuk) snel 
waren uitverkocht, zorgde een groot team 
van medewerkers dat ze werden ingepakt en 
verstuurd. De opbrengsten gingen direct naar de 
betrokken ondernemers.

Here Comes The Summer De Zomer Komt Thuis

Al snel werd duidelijk dat digitaal en per post de enige manieren zouden worden om dicht 
bij het publiek en bij elkaar te komen. Zo ontstond De Zomer Komt Thuis, een homeopa-
thische versie van Here Comes The Summer. Een digitale uitzending met muziek, kinder-
kunst en meer, gepresenteerd door Clean Pete 
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la loye

I Am Oak

AM Sam
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Rondom het thema ‘De Kritieke Massa’ wilden 
we als organisatie iets bieden dat verbonden was 
met Vlieland, mensen met elkaar zou verbinden, 
verdieping zou geven en houdbaar zou zijn. Maar 
bovenal moest het iets moois zijn dat in het 
geplande festivalweekend, vanaf 29 augustus 
2020, zou plaatsvinden. 
De vorm waarin we ITGWO 2020 uiteindelijk 
hebben gegoten was draagbaar en flexibel, 
licht en multimediaal. Niet alleen omdat we een 
alternatief wilden verzinnen, maar ook omdat deze 
zomer ondersteuning en reflectie nodig had. We 
vonden dat nieuwe scenario’s voor de toekomst 
geschetst zouden moeten worden: wat gebeurt er, 
en hoe nu verder? 
Het programma werd daarom onsite, online en in 
printvorm aangeboden in drie uitingen die volledig 
in elkaar grepen: Het Tijdschrift, De Doos en De 
Uitzending. Op onze website werd (en wordt) alles 
gebundeld en verdere verdieping geboden.

Om dit alles van inhoud te voorzien, zijn – 
voornamelijk op Vlieland – een aantal sessies 
en activiteiten geweest met kunstenaars, 
muzikanten, koks en schrijvers. Daarom lichten 
we Kamp S10, Spinvis, diverse kunstprojecten, De 
Jeugd, St. Paul, Ús Hôf en Lab Vlieland verder toe.

Het alternatief voor Into The Great Wide Open

Op 21 april werd definitief duidelijk dat in 2020 geen fysiek festival op Vlieland zou 
plaatsvinden. Opnieuw volgden vele brainstormsessies waarin in kleinere groepjes werd 
doorgepakt op ideeën die gedurende twee sessies in groter verband werden verzameld 
(in de Tuinzaal van de Tolhuistuin in Amsterdam op 1,5 meter afstand). 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Voor waarmerkingsdoeleinden 
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Het Tijdschrift

In Het Tijdschrift worden nieuwe connecties 
gezocht tussen de kunst, muziek, kolder, het 
gesproken woord en Lab. Geïnspireerd op The 
Whole Earth Catalogue, de paperbackversie van 
het world wide web die eind jaren 60 als lijfblad 
van de eerste techhippies uit San Francisco 
een ecologische en zelfvoorzienende levensstijl 
propageerde, wilden we ons publiek met dit 
tijdschrift toegang geven tot het gedachtengoed 
van het festival. De redactie stelde een door 
Roosje Klap vormgegeven kunstboek samen 
met daarin essays, interviews, fotoreportages, 
filosofische bespiegelingen en handleidingen. 
Achterin Het Tijdschrift kregen de jongste lezers 
een heus Kolder-katern. De oplage van 750 
exemplaren was direct uitverkocht.

Lees hier meer over Het Tijdschrift.

Bekijk Het Tijdschrift online in Issuu. 

De Uitzending

Was het net zo mooi als een lang weekend op 
het eiland? Nee, maar De Uitzending kwam een 
heel eind. In samenwerking met de NTR kwamen 
in een 1,5 uur durende uitzending alle disciplines 
samen waar Into The Great Wide Open zich mee 
bezighoudt, van muziek tot film en van kunst 
tot kinderkunst. De sprekers van Op de Schans 
maakten indruk met hun manifest voor de nieuwe 
wereld en boswachter Anke charmeerde met haar 
verhalen over zandhagedissen en roofvogels. S10 
(links op de foto) vertelde over het album waaraan 
ze werkte op Vlieland en Spinvis vormde met de 
muziekfilm De Overkant de rode draad, met ‘Kom 
Terug’ als gedoodverfde uitsmijter. De Uitzending 
werd gepresenteerd door 3FM-dj Vera Siemons 
(rechts op de foto). 

Bekijk De Uitzending terug op NPO Start of het 
YouTube-kanaal van Into The Great Wide Open.

Het alternatief voor Into The Great Wide Open
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Sessies en activiteiten

De Doos

Net als bij De Zomer Komt Thuis wilden we onze 
bezoekers verblijden met alles wat het mogelijk 
zou maken om het festival thuis te ervaren. In De 
Doos, die online besteld kon worden en op de 
eerste festivaldag thuis bezorgd werd, zaten naast 
Het Tijdschrift onder andere een aantal Vlielandse 
producten (kaas, bier, jam), een T-shirt, een 
poster, de Kolderkrant, een puzzelboek, siroop, 
cider en speciale biertjes. De Doos werd in een 
prachtig design gegoten, ingepakt door een flinke 
ploeg en uiteindelijk klimaatneutraal bezorgd. 

Lees hier meer over De Doos.

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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Kamp S10

In 2013 nodigden we verschillende prominenten 
en talenten uit de Zwolse hiphopscene 
uit om naar Vlieland af te reizen en te werken aan 
nieuw materiaal. Tijdens de 2019-editie van Into 
The Great Wide Open pakten we dit idee opnieuw 
op en ontstond het nieuwe muzikaal collectief 
The Industry rondom Willem Smit (Canshaker 
Pi, Personal Trainer). In bunkercomplex Stelling 
12H werkte de jonge talenten uit de Nederlandse 
indiescene aan nieuwe muziek, onder wie Pip 
Blom, Jaap van der Velde (The Homesick), Arie 
van Vliet (Lewsberg), trompettist Ian Cleaver, Lena 
Hessels, Marnix Visscher (Korfbal/Price) en Cees 
Paris (Steve French), aangevuld met een koor 
van Vlielandse schoolkinderen. Dit resulteerde 
in een optreden tijdens het festival en een album 
onder de naam ‘The Industry’, dat bij de release in 
december 2019 werd uitgeroepen tot Album van 
de Week bij 3FM. 

In 2020 reist S10 (Stien den Hollander) per zeilboot 
naar Vlieland. Samen met Into The Great Wide 
Open en haar label Top Notch nodigt Stien 
artiesten uit om samen te werken aan haar 
nieuwe album. Zo krijgt S10 gezelschap van 
muzikanten uit allerlei stromingen, zoals Wende 
Snijders, Remy van Kesteren, Moss-toetsenist 
Jelte Heringa, rapper Sor en hiphopduo GIAN. 
Synthesizer-tovenaars Maarten Vos en Koen van 
de Wardt (Klangstof) richtten hun eigen set-up 
in bij eilandschool De Jutter. Reacties van alle 
deelnemers lees je hier. 

Dit resulteerde onder andere in het fantastisch 
ontvangen album ‘Vlinders’, dat S10 samen met 
haar producer Sim Fane afrondde na de sessies 
op Vlieland en op 13 november uitbracht. 

Stien: “Ik vond het heel bijzonder dat er zo veel 
goede muzikanten aanwezig waren. Het was zo’n 
nieuwe ervaring voor me. Normaal zit ik alleen 
met Sam in de studio en doen we gewoon lekker 
waar we zin in hebben. Nu hoor je op het album zo 
veel meer kleuren en geluiden, omdat er zo veel 
mensen aan mee hebben gewerkt. Dat vind ik heel 
vet.” Lees hier nog meer.

Rond het festivalweekend kwam een docu over 
het kamp en een sessie van S10 als item terug 
in De Uitzending. De volledige sessie is te zien 
op de website, en in Het Tijdschrift was een 
achtergrondartikel te lezen over vrouwen in de 
popmuziek. 

Sessies en activiteiten
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https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/trossen-los-s10-vaart-af-naar-vlieland
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Het Kamp van Sarah Neutkens

In december vertrok Sarah Neutkens (links op 
de foto) samen met onder andere saxofoniste 
Kika Sprangers (rechts op de foto) en een 
cameracrew per zeilschip van Amsterdam naar 
Vlieland om in splendid isolation nieuw werk 
te creëren. Sarah heeft drie nieuwe muzikale 
werken gecomponeerd rond drie verschillende 
‘onderwerpen’. Ze componeerde twee stukken 
voor Kika Sprangers, één rondom een overstuurd 
orgel (organist: Hampus Lindwall, vocalen: Berend 
Dubbe) en twee werken voor het Nederlands 
Kamerkoor. 

De eerste twee zijn opgenomen en uitgevoerd 
op Vlieland, in wisselende samenstellingen en 
op verschillende eilandlocaties. Het Nederlands 
Kamerkoor en Sarah hebben elkaar ontmoet 
op Vuurtoreneiland (Amsterdam) en daar heeft 
een uitvoering plaatsgevonden. Ondanks de 
beperkingen die het coronavirus met zich 
meebracht, hebben we dit kamp toch door 
kunnen zetten. De output ervan is natuurlijk de 
muziek die Sarah zelf kan exploiteren, en Into 
The Great Wide Open heeft een prachtig 30 
minuten durend reisverslag dat in de komende tijd 
gedeeld zal gaan worden. Het eerste nummer van 
Kika Sprangers is op het moment van schrijven 
uitgebracht (luister hier) en met de NPO wordt 
nog onderhandeld over een uitzendmoment van 
het reisverslag (een documentaire). 
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https://soundcloud.com/sarah-neutkens/sets/itgwo-sessions-sarah-neutkens/s-O0GfVzCFnsp
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Ús Hôf
Smakelijk, gezond en verantwoord eten en 
drinken vinden we belangrijk bij Into The Great 
Wide Open. Samen met de culturele sector 
werden onze cateraars, de chefs die het elk 
jaar op de vele locaties waarmaken, ook hard 
geraakt. De meesten van hen - sommigen met 
sterrenrestaurants - moesten de deuren sluiten. 
Om ze in het zonnetje te zetten, mooie recepten 
te tonen en met onze doelgroep te delen dat 
goede en gezonde producten ook dichtbij te 
krijgen zijn, heeft het horecateam samen met 
onze marketeers en afdeling productie een 
kookfestijn op Ús Hôf opgezet. Een weekend in 
juli op het Friese platteland waar de chefs van 
het festival koken voor de seizoensarbeiders 
(festivalmedewerkers die bij de boer werken).

Ús Hôf is een project van Kees Elfring, een chef 
en ondernemer die Into The Great Wide Open 
tot zijn vrienden mag rekenen. Onlangs verkocht 
hij zijn Amsterdamse zaken Marius en Worst, en 
vertrok hij naar Friesland. Daar stort hij zich in een 
weiland even buiten Sneek - eigendom van Bregje 
en Michel - op Ús Hôf: een zelfoogsttuin vol 
groenten, fruitbomen, bessenstruiken en bloemen. 
Er wordt een vorm van landbouw bedreven die de 
relatie tussen producent en consument herstelt. 
Zonder bestrijdingsmiddelen, puur natuur. De 
lijnen van de bodem naar het bord zijn er kort. 

De bijeenkomst leverde naast goed gevulde 
buiken ook een aantal prachtige documenten 
op, zoals een fotoreportage en een driedelige 
videoreeks:

Aflevering 1: ‘Bieten, Kaas & Spitskolen’
Aflevering 2: ‘Umami & Sake’
Aflevering 3: ‘Dranken & Diner’

De afleveringen worden gepresenteerd door 
Naresh Ramdjas. Hij is het brein achter en curator 
en chef van de Creative Food Studio. Tijdens zijn 
studie aan de Design Academy Eindhoven begon 
hij met het samensmelten van food en design 
en sindsdien combineert hij in zijn eigen pop-up 
‘Nareshtaurant’ innovatieve gerechten en design-
inzichten.

In de eerste twee uitzendingen zien we 
biologische producten van oogst tot en met 
bereiding voorbijkomen. In de laatste aflevering 
volgt het diner en komen dranken aan bod. 
Samen met eigenaar van Ús Hôf Michel Paulius 
neemt Naresh de kijker mee langs bijvoorbeeld 
Matthias en Lennard van der Nagel. Zij zijn van 
restaurant Pekelhaaring en verantwoordelijk voor 
het openingsdiner op Into The Great Wide Open. 
Kaasmaakster Mathilde van Otterloo deelt het 
recept van mozzarella. Op het festival maakt zij 
overheerlijke tosti’s en serveert ze zelfgemaakte 
kazen. Verder zien we onder andere chef Steven 
Klein Nijenhuis, in het dagelijks leven eigenaar 
en (sterren)chef van Herberg Onder de Linden in 
Aduard, Roy Wiggers van Yum Saab, en Tosao van 
Coevorden van De Japanner in Amsterdam.
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https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/oogsten-koken-eten-een-fotoverslag-van-een-weekend-op-us-hof
https://youtu.be/bZmdVe4fxxA
https://youtu.be/uaUSOLYdRHQ
https://youtu.be/9jQwbD_oalA
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Kunst

Vanuit het kunstprogramma zijn gesprekken 
gevoerd met alle kunstenaars die waren 
vastgelegd voor het festival van 2020. 
Om te zoeken naar manieren om hun werk in 
deze nieuwe tijd en context een goede plaats te 
geven. Zo ontstonden mooie plannen en andere 
benaderingen van het werk van Sophia Bulgakova, 
Julia Jansen, Jonas Staal, Charl Landvreugd, Rob 
Sweere, Dieter van Dooren en Matteo Marangoni 
in Het Tijdschrift. Rob Sweere deed bijvoorbeeld 
ook een sessie op Vlieland, Staal leverde een 
bijdrage voor De Doos, en 
PJ Roggeband ging naar Vlieland voor een serie 
projecten, waaronder de Mobiele Tuintjes.
Voor een aantal kunstenaars, zoals Pelle Schilling, 
Jetske Visser, Michiel Martens, Stefano Murgia, 
Maze de Boer en Lee McDonald werkte een 
alternatieve vorm in dit korte tijdsbestek helaas 
niet. 

Door het wegvallen van deze kunstenaars en hun 
werk, en vanwege de nieuwe platforms die we 
gekozen hadden, besloten we een aantal nieuwe 
kunstenaars te vragen om tegen de achtergrond 
van de huidige crisis een werk te maken met als 
thema ‘De Kritieke Massa’, als onderdeel van 
De Doos of Het Tijdschrift. Om de cohesie in 
het programma te bewaren, hebben we veelal 
gekozen voor kunstenaars die ten dele al bij het 
programma betrokken waren. Het duo Moniker, 
bestaande uit Luna Maurer en Roel Wouters, 
waren al betrokken bij het festival via hun project 
Painted Earth en maakten een kunstspread in 
Het Tijdschrift. Schilder en tekenaar Raquel van 
Haver, kunstenaar Erik van Lieshout en Simon 

Walk-Lasowski maakten een serie prints voor De 
Doos. Ten slotte maakte Brian Elstak met een van 
zijn werken een statement als centerfold in Het 
Tijdschrift.

Matteo Marangoni en Dieter van Dooren 
schreven, in de traditie van The Whole Earth 
Catalogue, in Het Tijdschrift een essay plus 
een handleiding voor hun Lampyridae. Voor 
deze zogenaamde sound creatures maakten 
ze een werkbeschrijving, een diagram en een 
components list. De componenten konden worden 
besteld zodat lezers thuis Lampyridae konden 
bouwen. Een ontmoeting van de Lampyridae’s 
staat op het programma voor 2021.

Rob Sweere zou een performance-ritueel op 
Vlieland uitvoeren, als onderdeel van zijn Silent 
Sky-project, waarbij hij samen met een groep 
deelnemers een plek in de buitenlucht opzoekt om 
samen naar de lucht te kijken en dit op foto’s vast 
te leggen. Dit werd een heuse live performance 
op de zondagochtend tijdens het (oorspronkelijke) 
festivalweekend.

De sessie duurde 20 minuten waarna deelnemers 
een foto maakten van de lucht. In Het Tijdschrift 
stond een fotoreportage van dit project, en op de 
website een uitgebreid interview.

Moniker zou de app Painted Earth inzetten om het 
eiland te beschilderen. Met je telefoon als kwast 
werden bezoekers nu uitgenodigd om in hun eigen 
omgeving een mooie route te lopen. Deze worden 
geregistreerd op een online map. In Het Tijdschrift 
stond de handleiding voor het gebruik van de app. 
In POST verscheen een artikel met de mooiste 
wandeltekeningen van het publiek.
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https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/82
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/12
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/12
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/30
https://youtu.be/wEjQ9_Ih9Ss
https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/rob-sweere-doorbreekt-patronen-van-gevoelens-en-gedachten-met-silent-sky-project
https://painted.earth/
https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/de-mooiste-wandeltekeningen-van-painted-earth
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De meer politieke dimensie van het thema ‘De 
Kritieke Massa’ werd onder andere ingevuld door 
Jonas Staal. Samen met vormgever Remco van 
Bladel ontwikkelde hij het project Collectivize 
Masks. Een project waarbij maskers worden 
uitgedeeld die dienen als canvas, als protestbord 
en als ruimte waar nieuwe kritische eisen worden 
gesteld aan het publieke domein. In De Doos is 
een masker toegevoegd, en Jonas schreef voor 
Het Tijdschrift een essay over zijn visie op de 
hervorming van collectieve data, zijn rechtszaak 
tegen Facebook en de mogelijk macht voor alle 
actieve gebruikers.

De installatie van Sophia Bulgakova was in het 
oorspronkelijk plan opgenomen als You Are 
Source Projection and Reflection en ging over 
niet-lineair lezen in beweging. Voor Het Tijdschrift 
maakte Sophia een nieuwe tekst die aansluit op 
het thema en de huidige coronaomstandigheden. 
Deze zijn door designer Loes Claessens omgezet 
naar een on-print grafisch werk dat een soortgelijk 
verrassingseffect creëert als de oorspronkelijke 
installatie (zie beeld rechts).

Naast Jonas Staal is Julia Janssen de tweede 
nieuwe naam die op een meer politieke manier 
ons thema invulling gaf. Haar werk 0.0146 seconds 
kreeg verschillende uitingsvormen. Tientallen 
bezoekers hebben in een mobiele pop-upstudio 
(in Amsterdam) een gedeelte voorgelezen uit het 
boek One Click, dat een collectie bevat van 835 
privacyvoorwaarden die je in één klik (binnen 
0.0146 seconden) accepteert bij de website van de 
Daily Mail.
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https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/52
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/90
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/130
http://www.dailymail.co.uk
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St. Paul:

Eternal Sunrise of the Spotless Mind - deel 2

DJ St. Paul heeft op uitnodiging van Into The 
Great Wide Open een tweede Eternal Sunrise of 
the Spotless Mind-set gemaakt. Eerder draaide 
Paul al eens een prachtige set op Vlieland bij 
zonsopkomst. Een deel van de set is meegenomen 
in de live-uitzending en de volledige set werd op 
de zondagochtend na de uitzending beschikbaar 
gemaakt. Kijken en luisteren kan hier. De 
set is door Paul gedraaid op het strand van 
Vlieland, tijdens de zonsopkomst, met muziek en 
fragmenten die daarbij pasten.
Voor Het Tijdschrift schreef Paul een column. 
Ook leverde hij verschillende bijdragen aan de 
nieuwsbrief, POST en de website. 

Spinvis

Spinvis zou in 2020 een bijzondere samenwerking 
aangaan met het Nederlands Kamerkoor. In plaats 
daarvan togen Spinvis en een groep producten, 
filmploeg en geluidstechnici naar Vlieland om 
de muziekfilm De Overkant te maken (zie foto 
onder). Dit verhaal vormde de rode draad in De 
Uitzending. De nummers uit de muziekfilm zijn als 
volledige livesessie van bijna 45 minuten online te 
zien, kijk hier.
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https://vimeo.com/455420039
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/56
https://youtu.be/Hm6Gn4MIuLk
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Film

Het onderdeel film was bij uitstek iets wat nog 
enigszins naar de huiselijke omgeving vertaald 
kon worden. In samenwerking met International 
Film Festival Rotterdam (IFFR) is daarom een 
geconcentreerd filmprogramma samengesteld, 
aansluitend bij het thema ‘De Kritieke Massa’, 
dat tijdens het festivalweekend via het online 
viewing platform Unleashed te zien was. Dit 
platform werd door IFFR ter beschikking gesteld. 
Het filmprogramma was te zien op specifieke 
tijdstippen, als ware het een fysieke voorstelling 
met een vast aanvangstijdstip waarvoor het 
publiek zich bij de Filmzaal van Podium Vlieland 
zou hebben gemeld. 

Het programma bestond uit de Nederlandse film 
Baba uit 2020, een aanstekelijk portret door de 
kunstenaars Sarah Blok en Lisa Konno van een 
van de eerste Turkse immigranten binnen de 
Nederlandse culturele sector. In Het Tijdschrift 
werd een kleurrijke modereportage geplaatst, 
gefotografeerd op Vlieland. Ook werd Beer 
vertoond, een film uit 2019 van kunstenaar Erik 
van Lieshout, en Judy versus Capitalism (Canada, 
2020). Deze laatste is een film van de Canadese 
filmmaker Mike Hoolboom die voor Het Tijdschrift 
een uitvoerig essay schreef. Voor de kinderen 
toonden we Jovanna’s Future, een korte film van 
Mirjam Marks.

Kinderkunst

Dit jaar werd een speciale editie gemaakt van de 
Kolderkrant met de kinderen van eilandschool 
De Jutter, maar konden ook talentvolle reporters 
vanaf de wal een bijdrage leveren. Dat resulteerde 
in interviews met Raymond van het Groenewoud 
en DJ Waxfiend, facetimen met Spinvis, 
reportages vanaf Vlieland en nog veel meer. Lees 
hier.

In Het Tijdschrift en De Doos waren diverse 
kinderkunstbijdragen, zoals een speurtocht 
van Stout Konijn, een recept van Taartrovers 
een waardebon voor de Waardeloze Winkel, te 
besteden in 2021. 
In 2020 werd voor het eerst een editie van de 
nieuwsbrief geheel aan de jongsten onder ons 
gewijd. Dit is de meest gelezen nieuwsbrief tot op 
heden geweest.
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https://iffr.com/nl/iffr-unleashed
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/kolderkrant2020-web
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/kolderkrant2020-web
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/148
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/142
https://issuu.com/intothegreatwideopen/docs/itgwo_hettijdschrift_design_singlepages_digitaal/144
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De Jeugd

Sinds jaar en dag denkt een groep ondernemende 
jongeren mee over de invulling van Into The 
Great Wide Open. Normaal gesproken heeft De 
Jeugd zijn eigen hangout op het festival, waar 
ze optredens en workshops organiseren of 
simpelweg rondhangen in door henzelf ontworpen 
merchandise. Dit jaar kwam De Jeugd samen 
op het eiland, om samen met professionele 
begeleiding ansichtkaarten te schieten, nadat 
ze eerder dit jaar al een fotoworkshop deden bij 
fotografiemuseum Foam in Amsterdam. Daarnaast 
konden ze de opnames van De Uitzending 
bijwonen tijdens het verblijf op Vlieland. Bekijk 
hier hun aftermovie.

Tijdens het bijwonen van de opnames van De 
Uitzending sprak De Jeugd met Bonne Reijn, een 
van de initiatiefnemers van Op de Schans (zie op 
de foto in het zwart). Lees hier het interview. 
De Jeugd ging ook langs bij OBEY, een 
kledingmerk dat de afgelopen jaren al op Into 
The Great Wide Open te vinden was. Met 
OBEY spraken ze over topics die zij belangrijk 
vinden: Black Lives Matter, discriminatie en 
mensenrechten. Met als resultaat een set 
activistische stickers, ontworpen door De Jeugd 
en OBEY. Samen met de ansichtkaarten die ze op 
Vlieland schoten, belandden deze in De Doos.

Het team van De Jeugd wordt sinds 2020 
geleid door Sam Stobbelaar, die dit jaar vijf 
ambassadeurs begeleidde en programma voor 
hen ontwikkelde. Dit aantal was bewust iets 
lager dan voorheen, er zijn twee nieuwe leden 
ingestroomd (drie leden zat er vorig jaar dus al 
bij). Hier stelt De Jeugd zich voor.

Op de Schans

Onder de naam Op de Schans nodigen Alma 
Mathijsen, Bonne Reijn en Stichting Literaire 
Activiteiten Amsterdam aanstormende schrijvers 
uit om voor te dragen uit ongepubliceerd werk. 
Normaal gesproken vindt Op de Schans plaats in 
het hartje van de hoofdstad, maar vorig jaar kwam 
de bende voor het eerst naar Vlieland. Ook dit 
jaar reisde het gezelschap af naar het eiland. Bij 
Vuurboetsduin maakten Ray Fuego, Jerry Afriyie, 
Babeth Fonchie, Firoza Mulahella en Maxime 
Garcia Diaz een manifest voor de nieuwe wereld. 
Ze bevroegen de huidige maatschappij door 
gezamenlijk een alternatieve wereld te articuleren 
en woorden voor een nieuwe wereld te zoeken. 
Bekijk hier de volledige sessie. 
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https://youtu.be/Yt-_HJit8qg
https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/de-jeugd-interviewt-bonne-reijn
https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/de-jeugd-heeft-de-toekomst-juist-dit-jaar
https://youtu.be/ktBozCovbFo
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Lab Vlieland & Innofest

Into The Great Wide Open wordt door 
zusterorganisaties Lab Vlieland en Innofest 
gezien als laboratorium voor nieuwe (duurzame) 
ontwikkelingen. In het weekeinde dat het 
festival zou plaatsvinden, reisde Innofest 
met vier ondernemers af naar Vlieland. Het 
innovatieprogramma, dat startende ondernemers 
helpt hun ideeën sneller en beter naar de markt te 
brengen, onderwierp de mogelijke eindgebruikers 
aan verschillende pilots. Gelukkig bleek de 
nieuwsgierige en open instelling die mensen op 
een festival kenmerkt, ook op kampeerterrein 
Stortemelk de norm te zijn.

In de douches van Stortemelk was shampoo 
zonder water te krijgen. Met hun product hoopt 
start-up Twenty een einde te maken aan het 
feit dat veel vloeibare huishoudelijke producten 
voor maar liefst 80 procent uit water bestaan. 
Bovendien is daar transport voor nodig. Van de 
campinggasten wilden ze graag weten hoe de 
shampoo aanvoelde en wat het deed met hun 
haar. 
In campingrestaurant De Bolder werden diverse 
gerechten in de herbruikbare voedselverpakkingen 
van YoYo (zie foto) geserveerd en werd getest 
of deze daarna ook werden teruggebracht. Met 
behulp van een statiegeldsysteem hoopt de start-
up dat de verpakkingen niet in zee terechtkomen 
als zwerfvuil. 

Ook het slimme kookstel van Cook3r was op het 
kampeerterrein uit te proberen. Deze innovatie 
helpt ouderen met een beperking tijdens 
het koken. Het apparaat geeft de gebruiker 
aanwijzingen om de kookervaring zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, waardoor deze ouderen 
langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. 
Eerder dit jaar testte Cupbite hun eetbare 
koffiebekers al op Eurosonic Noorderslag, nu 
maakten de ondernemers ook plastic lepels 
overbodig met een eetbare vervanger. Om dit te 
testen, werkte Cupbite samen met de Vlielandse 
ijssalon Min 12, waar klanten konden kiezen tussen 
plastic en eetbare lepels.
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https://intothegreatwideopen.nl/post-artikel/geen-festival-wel-innovaties-op-vlieland
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Communicatie & Marketing

Een jaar zonder festival vergde de nodige 
flexibiliteit van de organisatie en het pr-team. 
Waar het team voorheen vooral bezig was een 
festival (uit) te verkopen, werden met alle nieuwe 
projecten ineens allerlei andere dingen belangrijk. 
De festivalorganisatie was dit jaar dus net zozeer 
een tijdschriftredactie, televisieproducent, 
streamingdienst en dozendistributeur. 
Door het wegvallen van het fysieke festival was er 
dit jaar ook meer ruimte voor andere ambities. Een 
daarvan is om op verschillende manieren makers 
en hun verhalen een platform te bieden. Dat kan 
met een optreden in de duinen van Vlieland, maar 
ook door een podcast tijdens je ochtendwandeling 
of een mooie nieuwsbrief op de zaterdagochtend. 
Aangezien dit door de jaarlijkse drukte van het 
festival zelf vaak niet gerealiseerd kon worden, 
maakte de pandemie het jaar 2020 dan ook juist 
erg geschikt om verhalen te vertellen over onze 
muziek, kunst, food en duurzaamheid. Met een 
uitgebreide contentkalender, gevuld met onder 
andere mooie artikelen, docu’s, fotoverslagen en 
podcasts, bereikten we nieuwe mensen die we in 
de toekomst hopelijk terugzien op Vlieland. 

De contentstrategie van Into The Great Wide 
Open is gestoeld op drie belangrijke principes: 
inhoudelijke kwaliteit, tone of voice en goed beeld. 
Het festival hecht grote waarde aan kwalitatieve 
content en een open en vertrouwde communicatie 
naar de bezoeker toe. Dit geldt natuurlijk voor 
de communicatie rond de kaartverkoop (en 
helaas ook de annuleringen), maar ook voor 
inhoudelijke content die we onze volgers en 
bezoekers aanbieden. Alle communicatie en 
content van Into The Great Wide Open voelt voor 
bezoekers vertrouwd en voor nieuwe doelgroepen 
aangenaam en prikkelend. Natuurlijk zijn ook de 
prachtige beelden van het festival en Vlieland - 
met zorg vastgelegd door ons fotografenteam 
onder leiding van Tom van Huisstede - van 
onschatbare waarde voor het pr-team. Om zo het 
grootste doel te dienen: artiesten vastleggen op 
een podium. Ook dit jaar heeft pr zich daarom 
ingespannen om artiesten het podium te bieden 
dat ze misten. 

Designers in residence

Sinds een aantal jaar wordt tevens gewerkt 
met een designer in residence. De look-and-
feel van het festival wordt in handen gelegd 
van een getalenteerde ontwerper die alle 
communicatiemiddelen en branding van het 
festival mag vormgeven: posters, aankondigingen 
online, polsbandjes, horecamunten, et cetera. 
Zo zorgen we ervoor dat we met communicatie 
niet alleen afhankelijk zijn van mooie plaatjes 
van Vlielandse duinen, maar ook de inhoudelijke 
thema’s hun uiting vinden in de campagne van Into 
The Great Wide Open.

Designers in residence Roosje Klap en Loes 
Claessens werkten in 2020 aan een nieuwe 
festivalcampagne die aansloot bij het kunstthema 
‘De Kritieke Massa’, waarbij de groei van de 
campagne (door het jaar heen van aankondigingen 
online tot Het Tijdschrijft en De Uitzending) 
aansloot bij de inhoudelijke thema’s van het 
kunstprogramma. Dit zorgde voor een rode draad 
in alle communicatie die bezoekers zelfs in het 
coronajaar met elkaar verbond. In 2021 ontwerpen 
Roosje en Loes verder aan het nieuwe thema 
‘TRANSFORM/TRANSIT’.
Het designer-in-residence-traject heeft de 
afgelopen jaren bijzondere resultaten opgeleverd. 
In 2019 won de de campagne Input / Output,  door 
toenmalig designer in residence Bas Koopmans en 
CLEVER°FRANKE, een prestigieuze Red Dot Award 
voor Beste Festival Campaign. 
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Online bereik

Dit jaar wilden we met ons alternatieve 
programma de vaste bezoekers, maar ook een 
nieuwe doelgroep van geïnteresseerden bereiken. 
Een uitdaging nu het fysieke festival (waar een 
grote groep mensen fan van is) geen doorgang 
kon vinden. Toch mogen we met trots terugkijken 
op de prachtige producten en registraties die zijn 
gemaakt en de vele mensen die ervan hebben 
genoten.

Into The Great Wide Open bereikt op Twitter 9K 
volgers, op Facebook 23K volgers en op Instagram 
10K volgers. Met onze advertenties hebben we dit 
jaar ruim 150.000 mensen bereikt, wat resulteerde 
in ruim 100.000 bezoeken op onze website.

De tv-special De Uitzending werd zo’n 50.000 keer 
gezien via NPO2 Extra en ons YouTube-kanaal. De 
afzonderlijke sessies door Spinvis en S10 werden 
respectievelijk 20k en 10k bekeken en zullen in de 
toekomst, gezien de kwalitatief hoogstaande aard 
van deze registraties, vast nog duizenden malen 
bekeken worden.

Praktisch alle exemplaren van De Doos zijn 
verkocht ook Het Tijdschrift was direct niet meer 
te verkrijgen. Net zoals een festival nu eenmaal 
uitverkocht kan zijn, komt er van Het Tijdschrift 
ook geen herdruk, al is het online ook op het 
gemak terug te lezen.

In totaal bereikte onze onlinecontent, waaronder 
verschillende sessies, artikelen en interviews, zo’n 
300.000 mensen via social media. Dit is inclusief 
betaald en organisch bereik.

Nieuwe serie podcasts: Vloed

In opdracht van Into The Great Wide Open 
maakte muziekjournalist Leendert van der Valk in 
samenwerking met David Achter de Molen een 
nieuwe serie podcasts waarin hij in 
vijf afleveringen het idee van 
‘De Kritieke Massa’ verder 
handen en voeten geeft. 
“Elke revolutie en elke 
verandering hebben 
een soundtrack”, zegt 
Van der Valk daarover. 
“Muzikanten bezingen 
die verandering niet 
alleen, ze bepalen mede 
de richting ervan.” Seizoen 2 
van Vloed  heeft onderwerpen als: 
Autotune, De Banjo, Mainstream Hiphop en De 
Meest Invloedrijke Band Ooit (ook een artikel in 
Het Tijdschrift). Alle afleveringen van Vloed zijn 
hier verzameld.

Een nieuw seizoen van Vloed verscheen begin 
2021. De afleveringen met kunstenaar Marjolijn 
Boterenbrood en componist Sarah Neutkens zijn 
reeds terug te luisteren. 

POST Nieuwsbrief

In 2020 is de nieuwsbrief van Into The Great 
Wide Open uitgegroeid tot een waardevolle bron 
van verhalen die tweewekelijks op de digitale 
deurmat van ruim 20.000 abonnees valt. De 
nieuwsbrief bevat artikelen, nieuws, interviews, 
sessies, recepten, kinderpuzzels en nog veel 
meer, en wordt zorgvuldig samengesteld door 
de redactie in samenwerking met collega’s en 
externen. Gemiddeld opent 30 tot 40 procent deze 
nieuwsbrief, een ongehoord grote ‘open rate’ in 
de industrie. Regelmatig ontvangt de redactie 
positieve reacties op de nieuwsbrief.

Artikelen die in POST te lezen zijn, verschijnen (op 
later tijdstip) ook op de social media en website 
van Into The Great Wide Open. Artikelen zijn hier 
terug te lezen.
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Website

In 2021 wordt een nieuwe website voor Into The 
Great Wide Open gelanceerd. De website heeft 
een volledige revisie doorgaan qua vormgeving 
en CMS, is ontworpen door designer-in-residence 
Roosje Klap en Loes Claessens en wordt gebouwd 
door Two Kings (die al een aantal jaar hosting en 
websitebeheer voor het festival verzorgen).

Waardering

Normaliter voert Into The Great Wide Open een 
publieksonderzoek uit onder haar bezoekers. In 
2020 is een aangepast onderzoek afgenomen 
onder de kopers van De Doos en Vuurtoren 
Genootschap leden. Zij zijn natuurlijk niet volledig 
objectief, maar wel uit enthousiasme betrokken 
bij het festival en doorgaans ook kritisch op de 
organisatie.

Uit resultaten blijkt dat bezoekers en VTG-ers het 
alternatieve programma gewaardeerd hebben. 
De vele verschillende uitspattingen werden als 
creatief ervaren. Het alternatieve programma 
was voor sommigen echter wat moeilijk te 
vinden (online). Alhoewel de diverse alternatieve 
programma’s zeer gewaardeerd werden, werd het 
ontbreken van een fysieke samenkomst toch als 
een groot gemis ervaren. Dit sentiment leefde, 
ondanks de trots voor de ontwikkelde alternatieve 
programma’s, ook onder het team zelf.

2019

6021

290.465

12.719

917

18.255

77/301

22.232

178.667

> 12.000 wekelijks

869.996

8.820

9.596

2020

Reguliere kaartverkoop

Gemiddeld aantal sessies site

Instagram weergave wekelijks

Kinderen

Nieuwsbriefabonnees*

Online uitzending  NPO Start

Eilanderkaarten kind/volwassen

Facebook likes

Youtube Spinvis

Websitebezoekers

Facebook-bereik wekelijks

Youtube S10

Gemiddeld pagina bezoek site

Instagram

Twitter

Podcast Vloed via Spotify, 
Stitcher, iTunes e.a.

0

153.803

rond 10.000

0

19.846

> 50.000

0

22.357

20.000

103.156

>21.000 wekelijks

10.000

333.264

10.100

9451

4.640

*Nieuwsbrieven door 35% geopend, een hoog gemiddelde voor dit mediumHofsteenge Zeeman Groep B.V. 
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Het Eiland
 
Onze organisatie kijkt altijd met een gevoel van solidariteit om zich heen. 
Zo zagen we hoe de omstandigheden relaties en werknemers troffen, maar 
ook bijvoorbeeld het ons dierbare Vlieland dat bijna geheel van toerisme 
afhankelijk is. Juist in deze tijd bleken we - door een open en maatschappe-
lijk innovatieve attitude - actief met alternatieven te komen én ook actief te 
worden benaderd om met oplossingen te komen. 

De Uitleentuin

Een project dat we in samenwerking met 
basisschool De Jutter en de gemeente doen, zijn 
de zogenoemde uitleentuinjes. Gemeente Vlieland 
is voor ‘verse’ producten als groente en fruit 
bijna volledig afhankelijk van het vasteland. Bijna 
dagelijks komen vrachten van Sligro en Hanos 
naar het eiland. Voor landbouw is Vlieland niet 
erg geschikt, maar Into The Great Wide Open en 
Lab Vlieland denken na over alternatieven zoals 
een dorpskas (verticale kasbouw). Startpunt 
hiervoor was een (kunst)project op school met PJ 
Roggeband. Samen met de kinderen van De Jutter, 
een aantal festivalvrijwilligers en Lab Vlieland 
werden mobiele kassen gebouwd. Die hebben een 
plek gekregen op Kampeerterrein Stortemelk, 
maar kunnen ook bij kinderen in de tuin staan. 
Hiermee hopen we de jeugd te inspireren en 
warm te krijgen voor lokaal en eigen product. De 
Uitleentuin werd op 1 juli officieel door wethouder 
Elsje de Ruijter gepresenteerd. Lees meer.

De Seizoenarbeiders

De Seizoenarbeiders is een bemiddelingsproject 
tussen biologische boeren (die zeker in de 
zomer kampen met personeelstekort) en 
festivalmedewerkers en -vrijwilligers die zonder 
werk zaten. De Seizoenarbeiders is ontstaan 
samen met Slow Food Youth Network. ITGWO 
vrijwilligers coördinator Noortje Koster deed 
samen met een aantal vrijwilligers de planning 
en verzamelden een groot team bij elkaar dat 
weken lang aan de slag ging bij biologische 
boerenbedrijven. Zo werd er gewerkt bij een 
kaasboer in Noordeloos, werden er biologische 
sjalotten gewied bij boerin Mieke in ‘s Gravendeel, 
werd er in Zeewolde rabarber geoogst, en werden 
er asperges gestoken in Raalte. 
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25 

Het Eiland
 

Vlieland Zet Stappen

Into The Great Wide Open is gevraagd om in 
samenwerking met Bas Dijkstra (eigenaar van 
het evenementenbureau Bureau Vlieland) na 
te denken over hoe de gemeente praktisch om 
moet gaan met de coronamaatregelen en een 
campagne daaromheen te bedenken. Het centrum 
van Vlieland bestaat uit slechts één straat, waar 
winkelend publiek, horecabezoekers en fietsers 
samenkomen. Bovendien stroomt er op een 
aantal momenten per dag een veerboot met 
bezoekers leeg, van wie de meesten direct richting 
Dorpsstraat lopen. Het gebruik van die ruimte is 
dus geregeld erg dynamisch. Inmiddels is het plan 
‘Vlieland Zet Stappen’ gepresenteerd en uitgerold. 
Dit houdt onder andere het volgende in:

• Vlieland Zet Stappen (en kan dus open 
waardoor bezoek mogelijk wordt).

• Bezoekers houden 2 Stappen Afstand           
(1,5 meter).

• Fietsers Stappen Af in de Dorpsstraat (hiervoor 
is door Triomf een hek ontwikkeld, (zie foto 
hierboven)

Vrijwilligers van het festival hebben in de 
zomermaanden bijgesprongen om bezoekers te 
informeren. De tijdelijk aangepaste Dorpsstraat 
werd geopend door wethouder Dick Visser. 
Lees verder.

Eindmusical De Jutter

Door de maatregelen rondom COVID-19 kon de 
jaarlijkse eindejaarsmusical van groep 8 van 
De Jutter op Vlieland helaas niet doorgaan. De 
(kinder)kunstprogrammeurs van ITGWO hebben 
samen met De Jutter een prachtig alternatief 
bedacht: een heuse korte speelfilm. 
Onder productie van Into The Great Wide Open 
werd een film van 30 minuten geproduceerd 
waarvan op 18 en 19 juni de opnames werden 
gemaakt op Vlieland. De film ging begin juli in 
première in een tijdelijke openluchtbioscoop op 
Vlieland (in samenwerking met Podium Vlieland).

Bewonerskrant

Om het fysieke gemis op te vangen werd er op 
het eind van het jaar een speciale bewonerskrant 
gemaakt voor de bewoners van Vlieland waarin 
alle inspanningen en projecten gebundeld werden. 
Zo werd nogmaals zichtbaar gemaakt wat er in het 
rare jaar van 2020 juist wel kon. 

Ook werd in een gesprek om de virtuele tafel 
teruggeblikt op het jaar met vier eilander dames: 
Corinne de Groot, general manager Badhotel 
Bruin en voorzitter van Ondernemersvereniging 
Vlieland (OVV), Elsje de Ruijter, wethouder namens 
Groen Wit, Jeltsje Osinga-Groenhuis, adjunct-
directeur van Kampeerterrein Stortemelk en 
Nienke Bodewes, van de dagelijkse leiding van Into 
The Great Wide Open. Ferry Roseboom praatte 
ook mee, namens de organisatie. Jacob Haagsma, 
cultuurredacteur van de Leeuwarder Courant 
en festivalganger van het eerste uur, leidde het 
gesprek en tikte de boel uit.
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Organisatie

Een rollercoaster zou je 2020 wel kunnen noemen. 
Een jaar waarin het team bij elkaar houden meer 
energie vroeg dan ooit. We zijn enorm blij dat dit 
gelukt is en hebben ondanks het gemis van het 
fysiek samenkomen op Vlieland samen toch een 
hoop mooie dingen kunnen maken. 

Om projecten te kunnen realiseren, heb je 
mankracht nodig. Dat geldt voor de makers van 
het festival, maar ook voor de producenten/
projectleiders en zelfs voor de mensen op de vloer 
tijdens het weekend. Met iedereen is regelmatig 
contact gehouden in 2020 en binnen het team 
zijn regelmatige updates gestuurd om iedereen 
betrokken en aangesloten te houden bij de stand 
van zaken en de inhoudelijke plannen. 

Team Into The Great Wide Open heeft een 
hoop gesprekken gevoerd met elkaar, in grote 
groepen, kleine groepen, digitaal en fysiek. 
Gesprekken over de inhoud, maar ook over de 
(organisatie)vorm. Met wie maken we het festival? 
Wie zijn we als team en hoe worden diverse 
culturele achtergronden in onze organisatie 
vertegenwoordigd? Is het nu goed zoals het is, 
of kunnen we iets verbeteren? Een gesprek dat 
soms schuurt, soms logisch is en er regelmatig om 
vraagt om weer opgepakt te worden. Daar hebben 
we voorzichtig de eerste stappen in gezet en daar 
moeten en willen we in 2021 op doorpakken. 
Aan de ‘makerstafel’ zijn meerdere gesprekken 
gevoerd over diversiteit en inclusie. Hier is een 
voorlopige werkgroep uit voortgekomen die 
zorgt dat doelen worden gesteld én nagestreefd. 
In 2021 wordt een plan van aanpak gemaakt en 
zullen de eerste stappen worden gezet. Voor 
de kunstredactie staat inmiddels een externe 
vacature uit waarin we op zoek zijn naar iemand 
met een biculturele achtergrond. Ook worden 
de stagevacatures breder uitgezet, met als doel 
bredere perspectieven in de organisatie te krijgen.

Festival of niet, ook in 2020 hebben zich weer 
honderden vrijwilligers ingezet voor activiteiten. 
De hele zomer door hebben dagelijks tientallen 
vrijwilligers in de Dorpsstraat van Vlieland gestaan 
om als gastheer/-vrouw op treden en badgasten 
te herinneren aan de coronaregels. Daarnaast 
zijn bij de in dit verslag genoemde projecten 
ook weer veel vrijwilligers betrokken geweest 
die enthousiast een deel van hun tijd hebben 
geïnvesteerd. 

Inmiddels zijn we alweer volop bezig om plannen 
te ontwikkelen voor 2021, al dan niet voor een 
festival in de huidige vorm. In het stichtingsbestuur 
zal in 2021 een wisseling plaatsvinden, de nieuwe 
plek gaan we zorgvuldig invullen. Maar met dank 
aan de overheidssteun is de makerstafel klaar voor 
het maken van nieuwe plannen en scenario’s, zijn 
de voorbereidende producenten en projectleiders 
druk geweest met andere projecten die we hebben 
kunnen doen, en hebben we zelfs ons team op de 
vloer een kleine vergoeding kunnen bieden in deze 
moeilijke tijden. Hopelijk zorgt dit alles ervoor dat 
we in 2021 met elkaar toe kunnen werken naar een 
live-editie van Into The Great Wide Open.
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Governance

Al twaalf edities is de Stichting 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 2020 is Janke 
Brands toegetreden tot het bestuur, zij heeft de 
functie van penningmeester overgenomen van 
Henk Eigenbrood. In 2021 zal Cor Schlosser de 
voorzittershamer overnemen van Margriet van 
Kraats. Laatstgenoemde heeft samen met Jan van 
der Veen vanaf de oprichting zitting gehad in het 
bestuur. Beiden zijn van onbeschrijfelijke waarde 
geweest voor de organisatie en het is bijzonder 
jammer dat zij het bestuur gaan verlaten. Maar 
goed bestuur en governance dwingen ons hiertoe. 
Over de invulling van de twee nieuwe plekken 
voeren we in het voorjaar van 2021 gesprekken. 
Het bestuur werkt onbezoldigd, er worden alleen 
reiskosten voor de vergaderingen vergoed 
alsmede de reis- en verblijfskosten tijdens het 
festival.

Het bestuur heeft een controlerende en 
toezichthoudende functie op Dagelijks Bureau 
en Bureau. Het bestuur is in 2020 zeven keer bij 
elkaar gekomen voor een reguliere vergadering. 
Dit is meer dan normaal, omdat het een ongewoon 
jaar was met ongewone processen. Ook in 2020 
is in een open en goede sfeer samengewerkt. Het 
bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. 
Dit laatste gebeurt onder begeleiding en controle 
van accountantsbureau 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 organisatie op 
gelijkwaardig niveau vormgeeft. De Code Cultural 
Governance van Cultuur en Ondernemen wordt 
altijd gevolgd, zo ook in 2020. Aanvullend is een 
bestuursreglement vastgesteld dat als leidraad zal 
fungeren voor de komende jaren. De verplichte 
WNT-tabel is opgenomen in de jaarrekeningen. 
Het bestuur onderwerpt zich jaarlijks aan een 
beknopte zelfevaluatie.

Organisatie en financiën
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Meerjaren terugblik 2017-2020

Als we terugkijken op een langere periode en 
onze ambities en plannen van 2017 tot 2020 op 
realisatie toetsen dan zijn we daar zeer tevreden 
over. Here Comes The Summer en Into The Great 
Wide Open waren telkens uitverkocht, ook wisten 
we jaarlijks volgens begroting uit te komen. Wat 
belangrijk is om te vermelden is dat meerjarige 
ondersteuning voor ons tot resultaat heeft 
gehad dat we ons konden ontwikkelen tot een 
professionelere en doelmatigere organisatie en 
daarmee onze ambities weten te verwezenlijken, 
ook als deze door COVID-19 een volledig ander 
Into The Great Wide Open laten zien zoals in 2020.

In de plannen voor de periode 2017-2020 stelden 
we behoorlijk wat artistieke, maatschappelijke 
en duurzame ambities op. Zo zetten we in op 
het blijvend verbreden en ook verdiepen van het 
programma: zo is Into The Great Wide Open de 
voortrekker geworden onder de populaire festivals 
in het programmeren van bijvoorbeeld modern 
klassiek en laat het festival mensen kennismaken 
met jazz en niet-Westerse muziek. In deze periode 
presenteerden we o.a. Het Nederlands Kamerkoor 
(2020), Het Nederlands Blazersensemble en 
KOKOROKO (2019), Reinbert de Leeuw (2018), 
Hauschka (2018), Ronald Snijders en Nora Fischer 
met het Ragazze Kwartet (2017)
In de jaren is geleerd dat juist binnen deze relatief 
onbekende stromingen zowel de kwaliteit van het 
programma, de timing binnen het programma 
en de omgeving van cruciaal belang zijn. We 
hebben de bijzondere setting waarin ons festival 
plaatsvindt, een setting die bij artiesten en 
publiek tot de verbeelding spreekt, jaarlijks 
doorontwikkeld. Hierbij zochten we steeds naar 
plekken op het eiland die passend waren bij 
het programma van die editie. Productioneel 
telkens een extra inspanning, maar daarmee ook 
een uitdaging en motivatie. Inmiddels zijn bijna 
alle locaties waar we ooit zijn neergestreken 
nog steeds af en toe onderdeel van het decor 
bij een podium. En ontdekken we nog steeds 
nieuwe plekken: tijdens de tiende editie in 2019 
presenteerden we bijvoorbeeld Het Strand, een 
locatie met een compleet nieuw perspectief, de 
zee en het zand.

We spraken ook de ambitie uit om te consolideren, 
het behouden van programma dat op ons festival 
een groot publiek op de been kan brengen om 
dagelijks een moment te creëren op Het Sportveld 
van ‘all together now’. De headliners waarbij 
publiek verbonden wordt met elkaar en het festival 
samen beleeft. In een markt waarin concurrentie 
op het gebied van inkoop groter wordt en 
vraagprijzen van artiesten blijven stijgen, hoopten 
we jaarlijks toch - binnen onze marges - deze 
acts vast te kunnen leggen. In de periode 2017-
2020 konden we prachtige passende headliners 
vastleggen zoals Villagers en Hot Chip (2019), 
Róisín Murphy, Django Django, Jeff Tweedy (2018), 
Belle and Sebastian (2017)  hier per jaar 1 á 2 
headliners + jaartal.

We blijven dankzij een fantastisch team van 
programmeurs steeds de jonge indie bands vinden 
die muzikaal zeer diverse en niet uit dezelfde 
scene komen zoals: Boy Azooga, Big Thief, IDER, 
Kate NV, Snail Mail, Zwangere Guy en Pip Blom.

We wisten we ook te vernieuwen door met Kate 
Tempest (2017) een van onze nieuwe pijlers spoken 
word goed te introduceren op het grote podium. 
Samen met Stichting SLAA werd gedurende 
de volgende jaren een stevig spoken word 
programma binnen de line-up van het festival 
samengesteld. 
De grootste inhoudelijk vernieuwing vond 
plaats binnen de kunstprogrammering. Jaarlijks 
wordt sinds 2017 een thema omarmd waaruit 
richting alle mogelijke kunstenaars een opdracht 
vloeit. Dit thema overkoepelt jaarlijks een grote 
geheel dan alleen de (kunst)werken die worden 
gepresenteerd. Onze huisstijl, de thema’s binnen 
spoken word, de aankleding en communicatie 
gebruiken het thema als kapstok waardoor we 
als festival verrassend blijven. We bewegen mee. 
Afgelopen jaren werken we met de volgende 
thema’s: Voodoo (2017), De Vrije Ruimte (2018), 
Possible Futures (2019 en De Kritieke Massa 
(2020). 
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Prestatieverantwoording 

Het onderdeel Prestatieverantwoording 
is een vast hoofdstuk voor het Fonds 
Podiumkunsten en geeft een beeld van de 
voorstellingen en optredens die er dit jaar 
zijn geweest. Het feit dat 2020 door de 
coronacrisis een ander jaar is geweest, 
maakt de vergelijking met 2019 irrelevant. 
De kolom met normcijfers is ook een 
verplicht onderdeel van de rapportage. 
Dit zijn de getallen die op het moment 
van aanvragen in 2016 zijn opgeschreven. 
Toen is het onderscheid tussen bezoekers 
en concertbezoeken niet duidelijk 
gemaakt. Toch geven we de getallen 
weer in de grafieken zoals het handboek 
dat vraagt. 

Bij de kernprogrammering zien we 
negen activiteiten die in Model IV 
gespecificeerd worden onder het 
kopje muziekprogramma. Hier hebben 
we dus ook de onlineprogramma’s 
opgenomen, zoals De Zomer Komt 
Thuis, De Uitzending en de registratie 
van het kamp van S10. Wij zien het als onze taak als festival om artiesten een podium te bieden. Het 
liefst live uiteraard, maar in sommige gevallen hebben we dit online gedaan. Hierbij zijn we wel altijd 
verdergegaan dan het streamen van een optreden om juist het festivalgevoel overeind te houden en zo 
ook die festivalfunctie voor de artiest te kunnen hebben. Het aantal overige activiteiten is qua aantal 
op peil gebleven, dit komt vooral door de overige programmaonderdelen. Hier hebben we opgenomen: 
Het Tijdschrift, De Doos, De Kampeertuintjes, het testprogramma met start-ups in samenwerking met 
Innofest, en de twee schrijf- en componeerkampen die we in 2020 hebben gemaakt.  

Het aantal bezoekers is natuurlijk nagenoeg nul, omdat we geen tickets hebben verkocht in 2020. We 
hebben hier wel het aantal De Zomer Komt Thuis-dozen dat verkocht is opgenomen, net als het aantal 
tijdschriften en dozen in september. 

Bij het totaal aantal bezoekers zien we dat het aantal betalende bezoekers uiteraard veel lager is, maar 
dat het aantal gratis bezoekers sterk groeit. Bij betalende bezoekers tellen we nu het aantal dozen en 
tijdschriften maal het aantal inhoudelijke bijdragen daarin van beeldend kunstenaars en muzikanten. 

Bij de gratis bezoekers tellen vooral het aantal bezoekers dat op NPO 2 Extra De Uitzending heeft 
gekeken sterk mee. Helaas heeft de NPO geen kijkcijfers per programma beschikbaar voor dit 
themakanaal. Ze kunnen alleen per dag zien hoeveel bezoekers er zijn geweest. Onze uitzending was op 
primetime; over de dag hebben ruim 50.000 bezoekers gekeken, dus met die getallen rekenen we hier 
ook. 
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Prestatieverantwoording 

Model IV Speellijst
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Dankwoord
 
2020 is voor alle festivalorganisatoren en cultureel ondernemers 
natuurlijk een buitengewoon jaar geweest waarin we voor uitdagingen 
werden gesteld die we nooit hadden kunnen voorzien. Het jaar dwong 
ons op zoek te gaan naar onze kernwaarden, zoals het team dat het 
festival maakt, het bieden van een podium aan artiesten, en de wereld 
een beetje mooier maken door ‘het goede te doen’.  

Stichting Great Wide Open kijkt terug op een bewogen jaar waarin 
we vooral ons publiek willen bedanken, de vuurtorenwachters, 
leveranciers en de overheid. Ons publiek heeft zijn kaarten 
terug kunnen geven en tegelijkertijd gul gedoneerd, bijna alle 
Vuurtorenwachters bleven lid ondanks de crisis. Met vele leveranciers 
en samenwerkingspartners hebben we lastige gesprekken moeten 
voeren over langlopende afspraken en contracten waarbij we 
(ondanks alles) veel bereidheid hebben ervaren om met de overmacht 
om te gaan. Ten slotte de overheid, die ons op diverse manieren 
financieel te hulp schoot. Zonder die financiële steun was het heel 
anders gelopen. 

Dankuwel. 
 

Kijk naar: Spinvis - ‘Kom Terug’
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https://youtu.be/Hm6Gn4MIuLk?t=2163



