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INLEIDING
“Welcome to The Village is een nieuw driedaags buitenfestival dat wordt georganiseerd op 26, 27 en 28 juli
2013 op recreatieterrein de Groene Ster, net buiten Leeuwarden. Het festival is een initiatief vanuit Podium
Asteriks en de uitstraling en ‘feel’ van het festival zijn dan ook vergelijkbaar met die van Asteriks: kwaliteit,
beleving, talentontwikkeling en mienskip (Fries voor gemeenschap(szin)) staan centraal.” Podium Asteriks
werkt vanuit het gevoel onderdeel te zijn van de Leeuwarder en Friese mienskip. Er wordt - met
uitzondering van het programma - vrijwel uitsluitend regionaal ingekocht, veel met noordelijke partners
samengewerkt en jonge mensen worden opgeleid binnen de eigen organisatie. Daarmee heeft Podium
Asteriks een groot draagvlak gecreëerd in de regio. Die manier van werken, dat gevoel van mienskip, willen
we drie dagen lang meenemen naar de Groene Ster.” - zo omschreven we het festival in ons eerste
projectplan uit 2012. Drie edities later staan diezelfde waarden en manier van werken nog steeds overeind
bij Welcome to The Village. Vanuit onze eigen mienskip hebben we de afgelopen jaren met een open blik
steeds meer samenwerking gezocht met andere organisaties, makers en scenes uit het noorden,
Nederland, Europa en zelfs Japan. Die samenwerkingen en de ‘Asteriks methode’ uit 2012 zijn de kern van
ons festival en haar succes.
Welcome to The Village is volgens de recensie van de Leeuwarder Courant uit 2015 uitgegroeid tot een
onmisbaar meerdaags multidisciplinair festival. Wij zijn trots op deze constatering, maar rusten voorlopig
nog lang niet op onze lauweren. Werkend aan dit meerjarenplan realiseren we ons dat we inhoudelijk onze
vorm hebben gevonden in de vier programmalijnen: podiumkunsten, beeldende kunst, social design en
innovatie. De komende jaren willen we het programma langs deze vier lijnen verdiepen en aanscherpen
door meer co-producties te maken, nieuwe curatoren en programmeurs aan ons te binden en door onze
eigen manier van programmeren via de Europese Scenes te verbeteren en uit te bouwen.
Om deze inhoudelijke ambitie waar te maken werken we onvermoeibaar aan het genereren van meer eigen
inkomsten uit ondernemerschap, door ticket- en muntprijs iets te laten stijgen, maar ook aan
kostenbesparing, en verwerven van externe (co-)projectfinanciering en sponsoring. Dat lukt behoorlijk
goed, maar investeringen van het Fonds Podiumkunsten, de Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, en tot en met 2018 - de Stichting Culturele Hoofdstad 2018 zijn essentieel. Die investeringen maken het
mogelijk dat we tussen 2017 en 2020 jaarlijks in juli een prachtig festivaldorp bouwen waar ruim honderd
(inter)nationale acts, goed eten, kunst, innovatie en design op het podium staan. Waar we samen met een
groeiend aantal vrijwilligers, nationale en internationale makers, community's, scenes en partners bouwen
aan een tijdelijke ‘wereld die werkt’. Aan een festival waar ruimte is voor experiment en daarmee een
speelplaats voor talent en een laboratorium voor innovatie is. We werken aan een festival dat Leeuwarden naast werkgelegenheid en omzet - op de kaart zet als spannende cultuurstad. Aan een festival dat laat zien
waar het noorden sterk in is: ketens creëren waar de grenzen tussen podiumkunsten, wetenschap, onderwijs
en bedrijfsleven vervagen om te innoveren.
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1. WELCOME TO THE VILLAGE
“Zelf dingen maken met elkaar, dat is het credo van Welcome To The Village. Dat doet denken aan
het Amerikaanse festival Burning Man, dat ieder jaar in de woestijn van Nevada als dorpje verrijst en waar
ruilhandel en samenwerken het doel van de groep samenkomende kunstenaars en muzikanten is. Welcome
To The Village volgt die visie met hergebruik van materialen voor de aankleding van het festivalterrein, en
het samenwerken met ondernemers uit de regio.” - NRC next - april 2015
——————————————————————————————————————VISIE EN MISSIE
Welcome to The Village is een vierdaags festival voor podiumkunst, beeldende kunst, social design en
innovatie dat jaarlijks in juli plaatsvindt in een natuurgebied net buiten Leeuwarden.
Het festival heeft een duidelijke missie.Tijdens de VN-top (New York, september 2015) is door 193
wereldleiders een handtekening gezet onder zeventien wereldwijde doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling voor 2030: de Sustainable Development Goals. Deze doelen vormen onze inspiratie zowel
artistiek als voor onze manier van werken. Welcome to The Village daagt als multidisciplinair festival via
podiumkunst, beeldende kunst, social design en een innovatieprogramma bezoekers uit mee te werken aan
de spelregels voor onze wereld in 2030.
Wij zien ons festival in zijn geheel als een social design project. Dat maakt Welcome to The Village uniek in
het Nederlandse festivallandschap. Samen met ons publiek en onze partners stellen wij het programma
samen. We betrekken verschillende gemeenschappen vooraf en tijdens het festival bij het maakproces. Ons
festival biedt het beste werk van een nieuwe generatie vakmensen. Jonge makers en doeners met een
eigen visie op de wereld.
Het festival biedt een podium aan nieuwe Europese geluiden. Jonge makers op het gebied van podium- en
beeldende kunsten vermengen hun kleuren binnen de verschillende kunstdisciplines. Ze gaan verbindingen
aan met nieuwe denkers binnen social design, sociale en technologische innovatie. Daarmee is het festival
een vrijplaats voor nieuwe ideeën, producten en vormen, in co-creatie met het publiek langs vier
programmalijnen:

- Podiumkunst: we zijn meer dan een muziekfestival, ook theater, dans en poëzie staan op ons podium.
- Beeldende kunst: beeldend kunstenaars opereren op het snijvlak van maatschappelijke ontwikkeling en
-

poëtische vertaling. In ons beeldende kunstprogramma komt de identiteit van ons festival dan ook goed
naar voren doordat het publiek actief participeert.
Social design: we bieden een tijdelijke vrijplaats buiten de echte wereld waarin we concreet
experimenteren met nieuwe ideeën en producten voor een duurzamere samenleving.
Innovatie: we werken samen met honderd start-ups, ondernemers, studenten, creatieven en kunstenaars
aan oplossingen die eerst ons festival verduurzamen en daarna de wereld om ons heen.
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Onze vorm gevonden
Welcome to The Village debuteert in 2013 met een uitverkocht
festival met vier muziekpodia, een handjevol kunst-, literatuuren duurzaamheidsprojecten, ruim 200 vrijwilligers en 4000
bezoekers. In 2014 groeien we naar 6000 bezoekers. Het
kernprogramma wordt uitgebreid met debat, voedsel,
performances en architectuur. Bij de derde editie in 2015 (100
acts, 5 podia, 7000 bezoekers) vinden we onze definitieve vorm
qua inhoud. Podiumkunst, beeldende kunst, (social) design en
innovatie maken ons meer dan het zoveelste muziekfestival.
Verscherpen en verdiepen
Nu wij onze vorm hebben, willen we de komende vier jaar
verscherpen en verdiepen. Samen met ons publiek en onze
partners werken aan een festival waar de verschillende vormen
van kunst en podiumkunst door elkaar heen lopen. Waar een
bezoeker niet meer weet of hij muziek, theater, kunst of
wetenschap aanschouwt. Welcome to The Village - het festival
waar je nu al de samenleving van over 10 jaar ervaart.

2. ARTISTIEKE VISIE EN SIGNATUUR
“Het loont de moeite om een culinair recensent af te vaardigen, of een duurzaamheidsredacteur, of een
beeldende-kunstspecialist, naar dit festival dat immers zo veel meer wil zijn dan een vergaarbak van
bandjes’ - Leeuwarder Courant juli 2015
——————————————————————————————————————Welcome to The Village wordt getypeerd door een duidelijke focus op co-creatie en de nauwe
samenwerking met vooral jonge, onafhankelijke makers. We bieden een geheel eigen - vaak voor het
festival gemaakt - programma waarin disciplines binnen de podiumkunst vermengen, grenzen vervagen en
onverwachte vormen van samenwerking ontstaan. We gebruiken het festival als levend laboratorium, waarin
de bezoeker niet alleen toeschouwer is, maar ook participant. Het is daarmee meer dan een vierdaags
popfestival waarin we een mooi feest bouwen. Het festival gaat voor ons en onze partners over een
mentaliteit, over een manier van werken en wordt mogelijk gemaakt door de actieve betrokkenheid van
honderden makers, ondernemers, vrijwilligers en instellingen. Het festival kent twee gezichten: enerzijds
een podiumkunstfestival, dat met een internationaal programma zijn publiek hoopt te laten struikelen,
ontroeren en bezielen. Anderzijds is het een interventie, een middel om een meer duurzame wereld te
bewerkstelligen.
Die beide gezichten zijn terug te vinden in een programma langs vier programmalijnen: podiumkunst,
beeldende kunst, (social) design en innovatie. Daarbij kiezen we voor een heel duidelijk inhoudelijk frame:
de zeventien wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030: de Sustainable
Development Goals.
We zien het festival als een tijdelijke samenleving op schaal. Binnen dat kader willen we samen met alle
betrokkenen de regels voor onze samenleving in 2030 vandaag al vinden. Gedurende de dagen van
Welcome to The Village gebruiken we de vrije sfeer van een festival om tot nieuwe regels te komen en om
direct in de realiteit te experimenteren met die nieuwe regels.
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Verkennen en veranderen
We zetten ons festival zo in als speelveld om de nieuwe benodigde spelregels voor 2030 te verkennen,
zowel artistiek als praktisch. Door bij het programmeren van de beeldende kunst en theatervoorstellingen
nieuwe spelregels als uitgangspunt te nemen. Als een nieuw idee een festival kan verbeteren, dan kan
datzelfde idee een verandering in de regio teweegbrengen. En als het een regio kan veranderen, kan het
daarna de wereld positief veranderen - in 2030. In de speelse omgeving van een festival komen we zo tot
inhoudelijke oplossingen voor serieuze uitdagingen.
Deze artistieke visie vormt samen met onderstaande artistieke uitgangspunten het fundament van al onze
keuzes voor de vier programmalijnen.
Co-creatie | Welcome to The Village doet aan co-creatie door lokale en internationale community's nauw te
betrekken en de uitwisseling van waarden te stimuleren. Het publiek en de samenleving worden partner in
het creatieve proces en kunst wordt verenigd met maatschappelijke bewustwording. Zo zijn we een festival
dat niet alleen een artistiek effect heeft, maar ook een maatschappelijk. Podiumkunst is de drijfveer, ons
festival het vliegwiel en de maatschappelijke beweging het doel.
Gemeenschapszin | Vanaf de eerste editie is gemeenschapszin één van de belangrijkste kernwaarden van
Welcome to The Village. We grijpen onze bijeenkomst aan om thema’s aan te snijden en het gesprek op te
wekken over onderwerpen die wij belangrijk vinden. Een open houding voor elkaar en onze omgeving is
het uitgangspunt. Zo richten we ons festival ook in. Niet als levensverbeteringscampagne, waarbij we
bezoekers een wijze boodschap willen meegeven, maar als een klein voorbeeld van een wereld die eerlijk is
en waarin dingen kloppen. In dat opzicht is voor ons ‘hoe’ we het festival maken net zo belangrijk als het
programma wat we ‘opleveren’. Daarmee zien we het gehele festival als een artistieke interventie.
Europese context | Richting Leeuwarden-Fryslân 2018 (European Capital of Culture) ontwikkelt Welcome to
The Village zich als katalysator voor een Europees netwerk van lokale scenes. Deze Europese Scenes zijn
lokale, artistieke gemeenschappen die werken vanuit de unieke kracht van de eigen regio en daarbij de
meerwaarde van andere Europese initiatieven erkennen om samen van elkaar te leren. Daarbij faciliteren we
talentuitwisseling van muzikanten, kunstenaars en organisatie. Vanaf 2016 versterken we dit bestaande
netwerk en breiden we het ieder jaar verder uit met nieuwe partners.
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2.1 PODIUMKUNST
Zoals eerder gezegd: co-creatie en de focus op jonge makers maken ons festival uniek. Om echt effectief
talent te scouten en niet afhankelijk te zijn van de grote boekingskantoren, werken we zelf aan een groeiend
(inter)nationaal netwerk van samenwerkingspartners. Voorbeelden hiervan zijn de Europese Scenes zoals
Fuchsbau Festival uit Hannover, het Poppunt uit België, Un-Convention uit Manchester, of Sound of Aarhus
uit Denemarken. Jonge makers die vanuit hun eigen visie op de wereld, en met hun eigen netwerk,
bijdragen aan ons festival. We betrekken de buitenwereld vooraf bij het maakproces en zetten de kracht
van ons netwerk in om tot ontdekkingen te komen die ons ook verrassen.
Vanuit onze focus op samenwerking, en het zelf bouwen van netwerken van jonge kunstenaars, is het
logisch dat we veel co-producties aanbieden. Samen aan producties werken zit in ons bloed. Het maakt
deel uit van de identiteit van Welcome to The Village. We zetten deze samenwerkingen op met duidelijke
doelen voor ogen. Zo streven we innovatie binnen de podiumkunsten na met al onze
samenwerkingspartners. Daarnaast gebruiken we podiumkunsten als katalysator voor sociale innovatie.
Innovatie binnen de podiumkunsten
We laten jonge makers producties maken die de schotten wegnemen binnen de podiumkunsten. We
streven naar een vermenging van dans, muziek, theater en debat. Zo werkt het dansgezelschap Club Guy &
Roni samen met visuele kunstenaars en danceproducenten aan een avondvullend programma.
Een ander voorbeeld is de samenwerking met Oerol en Explore the North. Met hen ontwikkelen we een coproductie rondom ‘Noordzeecultuur’. De band Hilbrandt, onder leiding van Harlinger schipperszoon
Laurens van der Meulen, zoekt een nieuw verhaal voor de shantytraditie. Samen met een groot shantykoor
als de West Aleta Singers (Terschelling) wordt nieuw werk gemaakt dat recht doet aan de traditie, maar
klinkt als nu. Hierbij betrekken we ook andere disciplines naast muziek, zoals literatuur, poëzie en
beeldende kunst. Binnen de podiumkunst nemen we zo schotten weg tussen muziek, koorzang en theater
en betrekken we amateurgezelschap(pen) als West Aleta Singers in het maken van de productie.
In samenspraak met het EU-Japan Fest uit Tokyo onderzoeken we op dit moment een co-productie op het
gebied van dancemuziek en lichtkunst voor op ons festival. We beogen dit voor een periode van drie of vier
jaar te doen. EU Japan Fest functioneert als een soort van makelaar voor ons in de Japanse scene en heeft
als doel Japanse kunstenaars naar Europa te brengen. Een van hun coördinators is sinds twee jaar
vrijwilliger op ons festival en brengt in 2016 een aantal collega’s mee om de co-producties voor 2017, 2018
te concretiseren.
Podiumkunst als katalysator voor sociale innovatie.
We kiezen specifiek voor geëngageerde kunst en werken daarbij samen met lokale community’s. We zetten
podiumkunst in als katalysator voor maatschappelijke verandering en participatie.We maken voorstellingen
samen met en voor community’s. Voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst.
We beginnen in 2016 met deze lijn door met podiumkunstenaars en mensen uit de wijk een productie
maken. Samen met het vermaarde hiphoplabel Top Notch starten we een sociaal-maatschappelijk project,
waarbij toonaangevende hiphopartiesten als Fresku en Rico in voorjaar 2016 een week lang in een mobiele
studio in de Leeuwarder Vrijheidswijk muziek maken met jongeren uit de wijk. Belangrijke partner hierbij is
het Leeuwarder Collectief: lokale hiphoppers en jongerenwerkers die zich inzetten voor jongeren in de wijk.
Op Welcome to The Village presenteren we de uitkomsten. Zo betrekken wij een nieuwe groep jongeren bij
ons festival en leveren we een bijdrage aan de Leeuwarder hiphopscene en sociale cohesie in een
achterstandswijk.
Voor 2017 en verder zijn we momenteel op zoek naar concrete partners, kunstenaars of instellingen om dit
soort werk te gaan maken met verschillende gemeenschappen. Om die projecten zo snel mogelijk concreet
te krijgen nodigen we een aantal makers uit voor ons festival in 2016. We leiden hen rond in de Leeuwarder
wijken waar we die projecten starten. Zo krijgen ze een goed beeld van het festival en de stad waar ze werk
voor gaan maken.
Welcome to The Village projectplan 2017 - 2020
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2.2 BEELDENDE KUNST
Ook binnen de beeldende kunst kiezen we voor twee heldere lijnen. Hierin staat samenwerking en
co-creatie met het publiek wederom centraal. De eerste is de lijn waar we gevestigde musea en
kunstcollectieven vragen op te treden als curator. In het verleden hebben we hierbij samengewerkt met
bijvoorbeeld zoals Galerie SIGN. Voor 2016 zijn Voorheen de Gemeente (VHDG) uit Leeuwarden en het
Fries Museum curatoren voor deze programmalijn. Voor 2017 en verder werken we in ieder geval samen
met het Fries Museum (in 2017 rondom hun tentoonstelling over Vikingen), het Groninger Museum en een
aantal van de partners uit onze Europese Scenes. Binnen deze gecureerde lijn dagen we beeldend
kunstenaars uit interventies te plegen in onze tijdelijke samenleving, die parallellen trekken naar de echte
wereld. Kunst om over te struikelen, je te beroeren, te bewegen of voor je kop te stoten. Daarin werken we
het liefst met jonge internationale kunstenaars die buiten hun eigen disciplines kunnen werken, verbanden
aangaan, niet zuiver theoretisch van aard zijn, maar juist een ‘praktische’ inslag hebben. Dat geldt ook voor
de theatermakers waarmee we willen werken.
De tweede is een lijn met partijen als Cultuur-Ondernemen en Grafisch Atelier waarin we bezoekers
betrekken in het maken van nieuw werk. Dat kan in cross-over naar onze innovatielijn DORP, maar is
natuurlijk vooral ook als onderdeel van het social design programma. Hierin werken we veel met oude
ambachten en nieuwe fabricatiemethoden, zoals 3d printers. Frysklab is hierin als FabLab dan ook partner.
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2.3 SOCIAL DESIGN
“Social design is design met de maatschappij of samenleving in het achterhoofd. Bij social design
draait het om het samenbrengen van en de interactie op gang brengen tussen bedrijven, steden,
maatschappelijke organisaties en mensen. Dit gebeurt door het creëren van gedeelde belevenissen,
ervaringen, emoties en herinneringen. Met als doel het bewerkstelligen van een long term commitment;
een blijvende impact.” - Jeff Povlo, bureau Scape
——————————————————————————————————————Ons festival is handgemaakt. Het festival als zelfgebouwde verbeelding van de droom dat we morgen in
een mooiere wereld kunnen leven dan vandaag. Dat betekent dat we van poort tot podium en van bier tot
hamburger samenwerken met vakmensen, ambachtslieden en experts. We bieden onze bezoekers een
ander geluid dan de wereld van supermarkten, groothandel en massafabricage. In deze processen
betrekken we ook zoveel mogelijk ons publiek en verschillende gemeenschappen. Dit komt in onze
locatievormgeving het beste tot uiting: we maken samen met tientallen, in totaal wel een paar honderd
mensen podia, backdrops, kunstinstallaties, noem maar op. Dit doen we in onze loods, maar ook middels
workshops op ons terrein waarbij we steeds weer verschillende community’s betrekken. Juist ook die
community’s die niet snel bij cultuur betrokken raken. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een
overdekt podium voor Ravenswoud. Dit podium is sinds de eerste editie de plek waar we rauwe muziek ten
gehore brengen. Met oude zeecontainers en andere gerecyclede materialen bouwen we een modulair en
duurzaam overdekt festivalpodium voor vijfhonderd mensen. Modulaire bouw is belangrijk, daar we het
podium elk jaar verder willen kunnen uitbouwen en aanpassen op de wensen van de makers van ons
programma. Ook biedt het ons de mogelijkheid om het te verhuren om extra inkomsten te genereren.
Partners zijn TU Delft, NHL Hogeschool, House of Design, Architectenbureau ALB Surrounding en Fuchsbau
Festival uit Hannover.
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2.4 INNOVATIE
Bij DORP, het innovatieprogramma op ons festival, zijn veel partners betrokken, waaronder kunstenaars,
wetenschappers, start-ups en kennisinstellingen. Samen werken zij aan oplossingen die ons festival direct
verduurzamen en daarna de rest van de wereld veranderen. Een week lang verblijft bijvoorbeeld een aantal
artiesten uit het netwerk van de Academie voor Popcultuur tussen de kunstenaars, wereldverbeteraars en
wetenschappers van ons innovatie-dorp. Samen onderzoeken ze hoe muziek, het bedrijfsleven en de
wetenschap elkaar helpen in het verwezenlijken van ons doel: een ‘wereld die werkt’. Ze maken daarbij
nieuw artistiek werk dat ze presenteren tijdens het festival.
DORP was in 2015 een succes. Ondernemers testten nieuwe producten en studenten van tien verschillende
universiteiten en hogescholen droegen bij aan nieuwe oplossingen. Zo testte en perfectioneerde Jan
Porteine zijn Kartent, en ontwikkelde kunstcollectief WERC duurzame poëtische led-lichtbollen onder de
naam PIXIES die een donker pad naar de camping verlichten. Als festival hebben we meetbaar duurzamer
gewerkt en de projecten in DORP zorgden voor veel gesprekstof op het festival, in landelijke media en bij
collega-festivals. Samen met zeven andere festivals rollen we vanaf 2016 onder de naam Innofest het
DORP-principe uit op: Into the Great Wide Open, Eurosonic, het TT Festival Assen, Noorderzon, Paradigm,
Festival Der Aa en Oerol. Innofest wordt met een bijdrage ondersteund door SNN, een economisch
samenwerkingsverband van de noordelijke overheden, zodat we ons innovatieprogramma grotendeels tot
2020 gefinancierd hebben.

Voedsel
Duurzaamheid en innovatie komen ook terug in het eten dat we op het festival aanbieden. Het culinaire
programma gaat bij Welcome to The Village over logisch, lokaal en eerlijk voedsel; over een eerlijke
voedselketen. Elk jaar gaan we in ieder geval één voedselproject in zijn geheel vastleggen - van
productieproces naar bord - om zo uit te leggen wat een eerlijke voedselketen is en wat er nodig is om die
te bewerkstelligen. Zo kochten we in 2015 Janneke. Deze onvruchtbare melkkoe was van de duurzame
jonge boer Jaring Brunia. Een gezonde koe, die twintig kilometer buiten Leeuwarden in de wei leefde,
geslacht in Tzum, bereid door de Friese chef Willem Schaafsma en opgegeten door de bezoekers van
Welcome to The Village. Alle eetbare delen van Janneke belandden op de menukaart.
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2.5 AMBITIE VOOR 2017 - 2020
Welcome to The Village zal altijd de geborgenheid van een klein dorp oproepen, maar denkt groot. We
streven naar tussen de acht - en tienduizend tijdelijke inwoners in 2020. Die hoeveelheid smeren we uit over
meerdere weken. Ons festival is dan een broedplek, een kolonie, waar innovatie rondom thema’s als water,
energie, duurzaamheid, kunst en muziek centraal staan. We nodigen via de Europese Scenes kunstenaars,
muzikanten, denkers en wetenschappers uit heel Europa uit om samen met al onze vrijwilligers en
noordelijke evenknieën ons festivalterrein op te bouwen.
We zijn tot nu toe heel ver gekomen, hebben onze vorm gevonden in de vier programmalijnen en in de
mentaliteit/uitdaging om een nieuw geluid van Europese makers op ons festival te willen laten horen en
vermengen. Die vermenging van al die disciplines en dat Europese geluid van jonge Europese makers,
praktische idealisten, onderscheidt ons van de rest. Op het gebied van muziek en beeldende kunst lukte
ons dat al aardig, maar om ook op het gebied van theater en dans de juiste makers te vinden hebben en
gaan we ons programmateam versterken. Zo is Jonne ter Braak (programmeur Holland Festival) als theateren gespreksprogrammeur bij ons team gekomen. En hebben we Mark Hospers van Noorderzon aan ons
verbonden als adviseur en coach van ons team.
Met het fonds als partner kunnen we onze andere ambities uitbouwen en verdiepen. Het is dus niet zozeer
een aanzienlijke verandering met afgelopen drie edities, maar een aanzienlijke kwaliteitsverbetering die wij
voor ogen hebben.
Geborgen gemeenschap
Welcome to The Village is tegelijk een festival, vakantie en kenniscentrum. Dorpse kwaliteiten als
geborgenheid, intimiteit, gemeenschap, samen vieren en samenwerken blijven daarbij centraal staan.
Welcome to the Village onderscheidt zich door bij het bouwen van het festival een grote groep Europese
kunstenaars, muzikanten, creatieven en producenten te betrekken. Het festival is een broedplek voor
innovatie, samenwerking en reflectie. Het feit dat we onderdeel zijn van de plannen voor LeeuwardenFryslân 2018, en dat we samen met onze noordelijke festivalvrienden Innofest zijn gestart, maakt het
verwezenlijken van deze droom mogelijk.
2017- 2018
Qua bezoekersaantallen willen we nog iets groeien tot ongeveer 8000 bezoekers, zonder dat we al te veel
extra bands, beeldende kunstenaars of voorstellingen programmeren. Langs alle programmalijnen:
podiumkunst, beeldende kunst, innovatie en social design gaan we in 2017 en 2018 vooral verdiepen en
aanscherpen. Liever minder bands of voorstellingen als we daarmee beter, scherper en meer - liefst ook
eigen - werk kunnen co-produceren. We vragen de makers en artiesten die we boeken liever wat vaker op
te treden - in verschillende vormen - zodat we echt bijzonder programma kunnen bieden dan het zoveelste
festival zijn waar De Jeugd van Tegenwoordig optreedt. We zetten in op meer samenwerkingen, meerjarige
projecten die kunnen evolueren en op meer internationale (co-) producties. Naast de samenwerking met
Club Guy & Roni in 2018 gaan we programma maken via onder andere onderstaande projecten en
netwerken.
Noordelijke poppodia alliantie: VERA, Simplon en Asteriks
Met de Groninger podia VERA en Simplon en ‘ons eigen’ Asteriks werken wij samen aan een gezonde
keten binnen de regio om het noorden aantrekkelijk te houden voor acts. Daarbij sluiten we aan bij het
Europese netwerk van VERA, om zo gezamenlijk meer invloed te kunnen uitoefenen op tourschema’s van
internationale bands. Binnen deze alliantie blijven we jong talent uit eigen regio faciliteren en laten zien dat
er in het noorden ruimte is voor bands om op verschillende podia te spelen. Hiermee verstevigen we onze
positie binnen de landelijke popcultuur. Tenslotte zetten we Asteriks - het poppodium waar het allemaal
begon en we nu ons kantoor houden - in als plek om bijzondere producties te maken en te testen. Asteriks
het hele jaar als het huis voor artist in residency vanuit onze Europese Scenes, die daarbij de samenwerking
aangaan met ons eigen noordelijk talent via bijvoorbeeld de pop- of kunstacademie.
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Oranjewoud Festival
In 2015 zijn we voorzichtig begonnen met klassieke en lichte muziek. Dat viel in goede aarde en breiden we
in 2016 verder uit in samenwerking met Het Oranjewoud Festival. Dat moet tot structurele samenwerking
leiden om zo in 2017 en 2018 eigen werk te kunnen laten maken voor onze beider festivals, waarbij op ons
festival de samenwerking met de popmuzikanten of andere kunstenaars voorwaarde is bij het maken van
werk.
Dichters op het podium | Buitenbeentjes: CA Conrad en Ariel Pink
Vanaf de eerste editie van Welcome to The Village hebben we dichters op onze podium gezet, vaak samen
met muzikanten en VJ’s. Voor 2016 zijn we een mooie samenwerking gestart met het festival Dichters in de
Prinsentuin uit Groningen om de dichter CA Conrad en de band Ariel Pink, beiden afkomstig uit de
Verenigde Staten, werk voor onze festivals te laten maken. Helaas moeten we dat wegens tour-technische
redenen doorzetten naar 2017. Conrad is een flamboyante dichter die werkt volgens een zelfbedachte
immersieve methode. Ariel Pink experimenteert met uiteenlopende muziekstijlen. In zijn teksten betuigt hij
zich een liefhebber van het uitzonderlijke en het afwijkende binnen het moderne stadsleven. Zowel Conrad
als Pink maken graag popculturele referenties om het verhaal van het buitenbeentje binnen de Amerikaanse
maatschappij vorm te geven. Wij hebben hen gevraagd een voorstelling te maken waarin ze dat vertalen
naar onze eigen tijdelijke mini-maatschappij.
2019-2020
De komende jaren staat zoals gezegd bij Welcome to The Village in het teken van een artistieke
verdiepingsslag. We willen waken voor vluchtigheid en gaan nog meer focussen op coproducties die scherp
en actueel zijn. We kunnen hiervoor putten uit een groeiend Europees netwerk met jonge makers. We
hebben de afgelopen jaren het fundament gelegd voor een festival dat over meer gaat dan alleen muziek.
We werken de komende jaren aan coproducties waarbij we de kleuren van de verschillende disciplines
vermengen.
Onze wens is om in 2020 een festival neer te zetten waar de grenzen tussen de verschillende disciplines
compleet vervagen. Waar je niet langer weet of je naar muziek, dans of theater kijkt. Het is onze droom een
festival neer te zetten dat laat zien waar Noord-Nederland toe in staat is. Die het innovatieve klimaat laat
zien waarin start-ups, een bottom-up benadering en samenwerking centraal staan. Een smeltkroes waar
jonge makers uit heel Europa bij elkaar komen. Waar nieuw publiek als vanzelfsprekend in aanraking komt
met verschillende vormen van (podium)kunst.
In 2020 maken we per jaar 3 of 4 grote eigen co-producties met internationale makers. Dit doen we op
podia of in contexten die we zelf maken samen met allerlei community’s en versmelten met de productie.
Gesammtkunstwerken dus. Daarbij dagen we geprogrammeerde kunstenaars, muzikanten, theatermakers
uit om een stap verder te kijken en binnen de voorstelling die we van hen hebben geprogrammeerd
samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld lokale gemeenschappen, of een van de Europese Scenes.
Projecten mogen mislukken. Niet alles hoeft een succes te zijn. Ook artistiek gezien mag er gefaald worden.
Alleen dan kun je tot een scherp programma komen. In dat opzicht zien wij het als onze taak om als festival
de kunstenaars uit te dagen. Of zoals Bernard Faivre d'Arcier, directeur van het Avignon Festival, ooit zei:
“The true role of a festival is to help artists to dare, to engage in new projects”.
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3. BIJDRAGE ONTWIKKELING VAN DE PODIUMKUNSTEN
Welcome to The Village verkiest de komende jaren in de programmering kwaliteit en scherpe randjes
boven kwantiteit en grote namen. Wij werken daarom aan een nieuwe manier van programmeren. We
kiezen niet voor gevestigde namen of bestaande boekingskantoren, maar bouwen ons eigen netwerk van
lokale helden die het verschil maken en samen met ons de bands of voorstellingen vinden die je nog niet
kent.
Europese Scenes
Richting Leeuwarden-Fryslân 2018 (European Capital of Culture) ontwikkelen we ons steeds verder als
katalysator voor een Europees netwerk van lokale scenes. Dit zijn lokale, artistieke gemeenschappen die
werken vanuit de unieke kracht van de eigen regio en daarbij de meerwaarde van andere Europese
initiatieven erkennen om samen van elkaar te leren. We nodigen die Europese Scenes uit een innovatief en
cultureel programma mee te nemen. In 2015 cureerden drie Europese scenes - Sound of Aarhus, Aarhus
(DK), Fuchsbau festival Hannover (DE) en Poppunt, Hasselt (BE) - een deel van ons programma. Elk jaar
vragen we twee nieuwe community's aan te sluiten. Daarnaast zijn we lid van het Europese Excite Network:
een groep van zeven landen rondom de Noordzee, ontstaan vanuit de urgentie om talentvolle bands
speelervaring op te laten doen in het buitenland. Ook hen vragen we - naast de meest talentvolle bands de spannendste makers en doeners uit de stad mee te nemen. Hiermee stimuleren we kruisbestuiving
tussen verschillende disciplines en Europese talenten en bouwen we aan een internationaal netwerk van
programmeurs, producenten, kunstenaars en wetenschappers.
Grenzen opzoeken en doorbreken
Binnen de podiumkunstenlijn van ons programma streven we samen met onze jonge makers naar innovatie.
Jonne ter Braak gaat als onze theater- en gespreksprogrammeur samen met deze makers werken aan
producties die de schotten wegnemen binnen de podiumkunsten en streven naar een vermenging van
disciplines. Voorstellingen die de nieuwe regels voor een betere wereld als artistiek uitgangspunt nemen.
Deze thematiek staat ook centraal in de serie gesprekken en debatten, waarbij we kunstenaars,
wetenschappers, politici en het publiek aan het woord laten. Zo komen dans, muziek, theater en debat
natuurlijk samen op onze podia. Daarnaast zetten we podiumkunst in als katalysator voor maatschappelijke
veranderingen door samen met podiumkunstenaars en mensen uit de wijk producties te maken.
Buiten de eigen discipline
Daarnaast dagen we iedereen die bijdraagt aan Welcome to The Village uit om buiten de eigen discipline
te kijken en te zoeken naar vormen van samenwerking waarbij de grenzen vervagen. Een artiest als Fresku
treedt bij ons niet slechts op, maar gaat ook de samenwerking aan met het Leeuwarder Collectief om zo tot
een optreden te komen waarbij naast muziek ook graffiti, street art en breakdance aan bod komen. Zo
zetten we jonge makers in de spotlights en wordt een optreden meer dan een muzikale gebeurtenis. Door
te kiezen voor jonge makers, de grenzen van de disciplines op te zoeken en tot nieuwe kruisbestuivingen te
komen, bieden we bij Welcome to The Village state of the art van het betreffende vakgebied, maar dragen
we ook bij aan de vernieuwing van de podiumkunsten.
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4. PLAATS IN HET VELD
Welcome to The Village biedt de bezoeker nieuwe bands, vernieuwende theatervoorstellingen en de
duurzame oplossingen van 'morgen'. Daarbij hebben we een geheel eigen aanbod waarbij alles draait om
co-creatie en de focus op jonge Europese makers. Een bezoek aan Welcome to The Village laat je de
wereld over 10 jaar vandaag al zien en laat de bezoeker meedenken over de vraag hoe we daar komen.
In het uitdagen en betrekken van de bezoeker vooraf en tijdens is Welcome to The Village uniek ten
opzichte van de festivals als Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Oerol en Into The Great Wide Open.
Festival waar we - in onze ogen onterecht - mee vergeleken worden door de media. Een bezoek aan ons
festival is niet enkel passief muziek consumeren zoals bij Best Kept Secret, locatietheater aanschouwen zoals
bij Oerol of gevestigde bandjes ontdekken. Wij kiezen zeer bewust voor een breder (podiumkunsten)
profiel en nadrukkelijk een inhoudelijke missie om daadwerkelijk impact te maken in onze samenleving. Wij
richten ons daarbij op een jonger publiek, dat minder vaak naar het theater gaat, dan het publiek van
bijvoorbeeld Oerol. En op een diverser publiek doordat wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken met
bepaalde wijken in Leeuwarden, waarvan de bewoners niet typische festivalbezoekers zijn. In die
samenwerking binnen de eigen regio en internationaal zit onze verborgen en onderscheidende kracht (zie
bijlage voor de lijst met samenwerkingspartners).
Vernieuwend en internationaal
Welcome to The Village is boven alles vernieuwend en internationaal. We werken samen vanuit een open
houding aan producties en voorstellingen met jonge Europese makers waar drempels en schotten volledig
wegvallen. In de podiumkunst kijken we voorbij de traditionele vormen van muziek, theater en dans naar
innovatie, poëzie, kennis en techniek. We vragen beeldend kunstenaars om hun specifieke vaardigheden in
te zetten om onze voorstellingen te verrijken en de ervaringen te ondersteunen. Daarmee zetten we onze
bezoekers constant op het verkeerde been.
Tijdelijke vrijplaats
Binnen de lijn social design gooien we ons festival open voor alle vrije denkers en wetenschappers. We
bieden een tijdelijke vrijplaats om te experimenteren. Daarbij mogen fouten gemaakt worden, daarmee
onderscheiden we ons ten opzichte van de festivals die eerder genoemd zijn. Binnen de gecontroleerde en
toch vrije omgeving die onze mini-maatschappij is, proberen we in de praktijk de ideeën uit die onze wereld
veranderen. Vanuit onze focus op innovatie werken we met honderd startups, ondernemers, studenten,
creatieven en kunstenaars aan oplossingen die eerst ons festival verduurzamen en daarna de wereld om ons
heen.
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5. PUBLIEKSBENADERING
Onze stip aan de horizon is dat The Guardian in 2020 Welcome to The Village beschrijft als het festival dat
zich kenmerkt door een nieuwe manier van programmeren. Een festival dat podium biedt aan ‘European
Music Scenes’, als tegenhanger van Eurosonic - het festival dat vooral gaat over de European Music
Industry. Als een dorp dat zowel lokale als internationale community’s samen bouwen. Naast de scherpe
podiumprogrammering die dit oplevert, is er in het stuk van The Guardian ook veel aandacht voor de
opbrengsten van het innovatie netwerk dat is ontstaan rondom het festival.
Het is dus onze ambitie om het festival nationaal en internationaal beter bekend te maken als een
kleinschalig ontdekkersfestival. We staan in 2020 niet alleen bekend om het programma, maar ook het
verhaal over onze manier van werken met (Europese) community’s en onze missie wordt erkend.
Nederlandse bezoekers komen op het festival af wegens het unieke programma, waar ook voedsel en kunst
& design onderdeel van zijn, in combinatie met de sfeer op het festivalterrein. Internationale bezoekers zijn
vaak aanwezig omdat ze volger of onderdeel zijn van een community waarmee het festival samenwerkt.
Om internationale en nationale media te overtuigen over ons festival te schrijven investeren we meer in ons
persnetwerk door projecten te starten met bloggers en journalisten. Daarnaast vertellen de Europese
Scenes en onze (internationale) partners ook ons verhaal in hun eigen media en we hopen daarmee ons
festival en de daarmee samenhangende verhalen en missie internationaal te vertellen.
Doelgroepen en doelstellingen
We stellen ons ten doel om de komende jaren gemiddeld 8000 tickets te verkopen, met een lichte
uitschieter in 2018.
Van de veertien doelgroepen binnen het doelgroepenmodel van MOSAIC richten wij ons met name op:

- Jonge digitalen (18-25 jaar) - cultuur als optie
- Samen starten (25-45 jaar) - cultuur als optie
- Goed stadsleven (25-35) - cultuur als vanzelfsprekend
Daarbinnen identificeren we potentiële kaartkopers:

-

Noorderlingen: uit Fryslân, Groningen en Drenthe
Onze trouwe bezoekers: ruim achtduizend mensen die eerder het festival hebben bezocht
Fans en volgers: fans van de acts, partners of scenes op ons festival
Festivalveteranen: ervaren festivalgangers met een voorkeur voor een inhoudelijk programma
Hipsters/Yuccies: jongvolwassenen die kwaliteit, innovatie, eerlijk voedsel en ambacht belangrijk vinden

Publieksbereik
Ons programma bestaat uit vier lijnen, in de communicatie vertalen we die naar: podiumkunsten, innovatie,
voedsel en kunst & design. Jaarlijks lichten we per programmalijn een bijzonder project als headliner uit,
zoals het verhaal over festivalkoe Janneke, die ons verhaal en missie van ons voedsel en innovatielijn goed
verteld. Elke headliner krijgt een eigen specifieke campagne waarbij we documentaires, persberichten,
blogs, fotografie en specifieke (media)partners de gestelde doelgroepen bereiken.
De verhalen vertellen we natuurlijk met het doel om tickets voor het festival te verkopen en om
naamsbekendheid te verwerven. Maar ook om onze missie onder de aandacht te brengen, daarom vertellen
we de verhalen over het hoe, wat en waarom van ons festival naast de verhalen van de makers, de scenes
het samen bouwen in de loods en de voortgang van de co-producties.
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Campagne
Op basis van strategische overwegingen, gekozen doelgroepen, onze boodschap en verhaallijnen,
hebben we vier kanalen gekozen om de missie te verspreiden, kaartverkoop te stimuleren en het draagvlak
te vergroten:
1.
2.
3.
4.

onze eigen community
vrije publiciteit;
eigen kanalen;
betaalde publiciteit.

Community
Onze eigen community, met daarin al onze vrijwilligers en crew, ons vriendennetwerk, partners en acts,
omwonenden en bezoekers van het eerste uur zien we als belangrijkste groep ambassadeurs. De relatie
met hen is goed, maar gaan we bestendigen. Onze vrijwilligers en crew betrekken we intensiever bij het
maken van programma en het oplossen van problemen. Het vriendennetwerk, de Dorpsraad, breiden we
uit waardoor een aantrekkelijk netwerk van betrokken ondernemers rondom het festival ontstaat. Met
partners en (internationale) acts gaan we in gesprek om aankondigingen af te stemmen, zodat we hun
volgers en lokale media ook goed bereiken met ons verhaal. De relatie met onze omwonenden is goed: van
alle festivals in het gebied wordt er het minst geklaagd over ons. Die relatie bestendigen we door ze actief
bij het festival te betrekken en in de ontwikkeling van het recreatiegebied aan blijvende oplossingen voor
gemeenschappelijke problemen als watervoorziening te werken. De groep van ruim achtduizend bezoekers
van het eerste uur houden we door een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte.
Stadscampagnes
In 2015 zijn we gestart met een stadscampagne in Utrecht, waarbij we een lokale community het verhaal
van ons festival hebben laten vertellen in en toegepast op hun eigen stad. In 2016 doen we de
stadscampagnes ook in Utrecht (EKKO), Groningen ( Vera/ Simplon), Zwolle (Hedon), Amsterdam en het
Deense Aarhus. Richting 2020 willen we in meer Nederlandse steden en ook in de scenes van ons Europese
netwerk lokale campagnes opzetten.
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Vrije publiciteit
Om vrije publiciteit te genereren, zorgen we voor goede PR verhalen en werken we samen met
verschillende mediapartners. We gaan ons persnetwerk uitbreiden via onze programmeurs en
stadspartners.
Voor het muziekprogramma werken we samen met media zoals The Daily Indie, Kicking the Habit en
3voor12. Over voedsel werken we samen met onder andere Munchies (VICE) en met NPO over innovatie en
duurzaamheid in de radio- en televisieprogrammering. Bij de andere programmalijnen sluiten we ook
partnerschappen af.
Bloggers
Grote media volgen vaak invloedrijke bloggers als het gaat om ontdekken van trends in cultuur. Daarom
nodigen we bloggers vanuit heel Europa uit om tijdens het festival samen met Nederlandse bloggers te
werken aan hun netwerk, eigen ontwikkeling en aan mooie stukken over hoe wij ons festival maken.
Eigen kanalen
Via de ruim 10.000 volgers op Facebook, 2.750 op Twitter en 750 volgers op Instagram halen we veel
nieuwe bezoekers naar de website, waar we de komende jaren ook meer onze missie gaan communiceren.
Facebook wordt naast de website het belangrijkste kanaal, omdat het effectief en relatief goedkoop is om
specifieke doelgroepen te bereiken.
Betaalde publiciteit
Bij festivals die bezocht worden door onze doelgroepen - zoals Best Kept Secret en Into the Great Wide
Open - kopen we advertentieruimte in. Verder zullen we vooral online inkopen via Facebook, mediapartners
en eventueel onze programmapartners.
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6. SPREIDING
Welcome to The Village heeft sterke wortels in de regio. Noord-Nederland had nog geen multidisciplinair
popfestival van deze orde, en dat terwijl de noordelijke provincies broedplaatsen voor nieuw werk blijken.
Samenwerken en grenzen doorbreken zijn de kern van ons succes en van de noordelijke keten. Dat daarbij
ruimte is voor experiment - en dat wij op ons festival het risico dat het niet helemaal uit de verf komt
incalculeren - maakt dat het noorden en ons festival in het bijzonder een ideaal laboratorium is om innovatie
te stimuleren.
Wij zijn dan ook enthousiast over het Noordelijk cultuurprogramma Experimenteerregio “We the North”
2017-2020. Wij onderschrijven de ambities om de stedelijke regio als cultureel samenhangend gebied te
ontwikkelen en zetten ons in voor de programmalijn(en):
1.
Talentontwikkeling en cultuuronderwijs
2.
Innovatie
3.
Stad en regio
Talentontwikkeling en cultuuronderwijs
We dragen bij aan de Urban Valley als informele leeromgeving voor talenten in de Urban Culture. Urban
Valley werkt vanuit Groningen en Leeuwarden. Steden met een keten voor populaire cultuur van informele
opleidingen, MBO en HBO, professionele grote en kleinere poppodia (Vera, Simplon, Neushoorn, Asteriks),
oefenruimten, organisaties (Friesland Pop, Pop Groningen, Popfabryk) en belangrijke (inter)nationale
festivals zoals Eurosonic/Noorderslag, Welcome to The Village, Paradigm en Explore the North. Dat doen
we door studenten in organisatie mee te laten werken, werk te laten maken en presenteren op het festival
en opdrachten binnen de opleidingen aan te besteden.
Innovatie
Het hele noorden is een broedplaats voor innovatie, door het groot aantal kennisinstituten en bedrijven als
Philips Drachten, Google, IBM die in het noorden neerstrijken. We faciliteren als initiatiefnemers van
Innofest het innovatieve klimaat. Binnen Innofest is ons festival een living lab en een showcase voor goede
ideeen, kansrijke prototyping en producten die bijdragen aan een duurzamere wereld.
Stad en regio
Het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is een aanjager voor de Stedelijke
Regio Noord Nederland. Maatschappelijke thema’s als participatie van nieuwe doelgroepen, innovatie,
social design, duurzaamheid en het landschap als podium staan hierin centraal. Thema’s die een op een
passen bij de missie en visie van Welcome to The Village.
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7. ONDERNEMERSCHAP EN FINANCIËN
In de projectenplannen van de eerste twee edities spraken we de ambitie uit om richting 2018 een
huishoudboekje te hebben dat goed in balans is zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Waarbij we al onze
inhoudelijke ambities waarmaken, ons team meer marktconform betalen en genoeg buffer opbouwen voor
een ‘slecht-weereditie’. We genereren steeds meer eigen inkomsten uit ondernemerschap, kaartverkoop en
horeca. Toch moeten we anno 2016 constateren dat we onze inhoudelijke ambities niet waar kunnen maken
zonder structurele hulp van de noordelijke overheden en een partner als Fonds Podiumkunsten.
“Naïviteit?” vroeg een noordelijke bestuurder ons toen we deze constatering deelden. Voor een klein
gedeelte heeft de bestuurder gelijk, maar wij leggen het liever uit als enthousiast, ondernemend en niet
gehinderd door bestaande grenzen. We begonnen in 2012 vanuit Podium Asteriks met een aantal goede
ideeën, en een hoop ambitie om onze eigen regio een stuk leuker te maken en een betrokken partners,
waaronder de wethouder, die in ons geloofden. Geld was er niet, maar ons eigen enthousiasme, de ideeën
en het almaar groeiende netwerk van partners en vrijwilligers maakte dat we geloofden dat we elk jaar op
deze manier het festival konden organiseren. Er zijn een aantal factoren die het tegendeel helaas bewijzen.
Allereerst de veranderende muziekindustrie, er is momenteel een hevige strijd gaande is tussen een aantal
grote boekingskantoren die met hun eigen festivals de festivalmarkt willen veroveren en daarmee de prijzen
van alle bands - zelfs de relatief onbekende bands die we juist zo graag boeken - enorm omhoog duwen.
Tweede factor is onze groeiende internationale ambitie in combinatie met de wens om betaalbaar te
blijven, en het feit dat we niet van iedereen kunt verlangen dat ze jaarlijks op vrijwillige basis hun ziel en
zaligheid in het festival stoppen.
Vooruitstrevend en betaalbaar
Tijd om onze ambitie uit de eerste jaren te herzien en vast te stellen dat we niet zonder structurele bijdrage
van de noordelijke overheden en/of fondsen kunnen. Tenzij we onze onafhankelijkheid opgeven en ons
verbinden aan een van de grote boekingskantoren uit de muziekwereld. Dat betekent echter het einde van
ons brede programmaprofiel, het innovatieprogramma en onze wijze van organiseren (social design) die de
kern van ons succes zijn. Wij willen graag het vooruitstrevende en betaalbare podiumkunstfestival zijn waar
in het noorden behoefte aan is en voelen ons daarin gesteund door de gemeente en provincie. We willen
een artistiek steeds sterker festival blijven maken dat een sociale en economische impact heeft op de regio.
Ter illustratie: van de ongeveer een miljoen omzet wordt zeker zeven ton direct uitgeven in Leeuwarden
omdat wij zoveel mogelijk alles lokaal aanbesteden.
Om dat festival de komende jaren te realiseren werken we naast het verkrijgen van gelden vanuit
overheden en fondsen zelf hard om kosten te besparen, inkomsten te genereren uit ondernemerschap en
externe financiering aan te trekken.
Kostenbesparing
We besparen veel kosten door betere inkoopovereenkomsten te maken met andere noordelijke festivals en
met de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018. We delen ons kantoor, boekhouder, loods en
officemanager met Asteriks, Explore the North en een aantal ZZP’ers. En innovatieproject DORP heeft ook
al een flinke besparing opgeleverd voor verminderd dieselverbruik en afvalverwerking.
Eigen inkomsten
Meer vaste eigen inkomsten verwerven is echter essentieel. We hebben daarom afgelopen jaren onze
ticketprijs laten stijgen, een vriendennetwerk opgericht en zijn meer gaan ondernemen op het festival zelf
en door het jaar heen. Zo brouwen en verkopen we ons eigen bier, wordt in Leeuwarden onze koffie
verkocht bij een aantal koffiezaken, en groeit het aantal externe opdrachten voor het maken van
locatievormgeving of productieklussen. De komende jaren gaan we de eigen inkomsten verder verhogen
door iets meer tickets te verkopen, de prijs van de munten iets te laten stijgen en vooral door ook zelf meer
horeca uit te baten, zo verzorgen we in 2016 zelf het ontbijt op de camping om meer inkomsten te
genereren. Het aantal restaurants wat we zelf gaan uitbaten breiden we elk jaar uit.
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Externe financiering, sponsoring en co-financiering
Hier liggen mogelijkheden om meer inkomsten te besparen en te genereren doordat we meer coproducties gaan maken en inkopen met andere festivals. Ook via ons innovatieprogramma kunnen we
externe financiering aantrekken, dat is ons in 2015 gelukt en het ziet er tussen 2017 - 2020 ook goed uit
via onze samenwerking Innofest. Daarnaast hebben we goede afspraken gemaakt met onze bierleverancier
die ons de komende jaren naast een bierbonus ook een vast en groeiend bedrag per jaar schenkt voor de
realisatie van het festival.
7.1 ORGANISATIE
Welcome to The Village is in 2013 ontstaan en georganiseerd vanuit Stichting Asteriks. Het succes en de
omvang van het festival was echter dusdanig groot dat het toenmalige bestuur van Stichting Podium
Asteriks een eigen stichting het festival heeft opgezet in 2014. In eerste instantie met hetzelfde bestuur. Als
directie van het festival hadden wij echter behoefte aan een actiever. Wij hebben dat gevonden in een voorlopig - vierkoppig zeer betrokken bestuur in de personen van:

- Voorzitter | Advocate Ana Ilicic die ons helpt bij contractuele en juridische vraagstukken.
- Secretaris | Directeur van VERA / Simplon Robert Bangma, die vanuit zijn ervaring actief adviseert bij
organisatievraagstukken en bij het uitbreiden van ons Europese netwerk.

- Penningmeester | concerncontroller bij Gemeente Smallingerland Edgar Kuipers die samen met de
zakelijke leiding het huishoudboekje goed bewaakt.

- Chef Economieredactie NOS Sander Warmerdam, die met ons meedenkt op het gebied van
communicatie, PR en ook innovatie.
Wij zoeken gezamenlijk met het bestuur nog een vijfde bestuurslid uit de beeldende kunst-, theater- of
danswereld, bij voorkeur vinden we iemand waarmee we ook meer diversiteit in het bestuur tot stand
brengen. De dagelijkse leiding van de stichting en de organisatie van Welcome to The Village is in handen
van de festivaldirectie en wordt gevormd door een algemeen directeur, artistiek leider en hoofd
communicatie en community. Samen met de hoofdprogrammeurs, en het hoofd financiën vormen zij het
managementteam van het festival (zie organogram hieronder).

RAAD VAN TOEZICHT
EDGAR KUIPERS

ROBERT BANGMA

ANA ILICIC

SANDER WARMERDAM

PENNINGMEESTER

SECRETARIS

VOORZITTER

ALGEMEEN BESTUURSLID

MANAGEMENT TEAM
BIANCA PANDER (DIRECTIE)

SJOERD BOOTSMA (DIRECTIE)

KOEN HARINGA (DIRECTIE)

ALGEMEEN DIRECTEUR

ARTISTIEK LEIDER

COMMUNICATIE EN COMMUNITY

STEPHANIE KEMPER

BERNOU OZINGA

PETER REEN

PETER DIJKSTRA

FINANCE & CULINAIR PROGRAMMEUR

PROGRAMMACOORDINATOR & DORP

LOCATIEVORMGEV. & MUZIEKPROGR.

MUZIEKPROGRAMMEUR

POEN, PILS EN HAPPEN

PRODUCTIE

PROGRAMMA

COMMUNICATIE

LOCATIEVORMGEVING

MARTIJN STOUTEN

ENNO FEENSTRA

JONNE TER BRAAK

LINDA VAN KERKHOF

JORIS HOEBE (SPEKTOR)

HOOFD PILS

ALGEMEEN PRODUCENT

THEATERPROGRAMMEUR

MARKETINGCOÖRDINATOR

ART DIRECTION ADVISEUR

LUCAS KEMPER

JAN GAASTRA

BOUKE GROEN

HOOFD HAPPEN

ALGEMEEN EN TECHNISCH
ADVISEUR

ADVISEUR BEELDENDE KUNST

IRIS BOS & MARIEKE VERDONK

KIE ELLENS

VRIENDENNETWERK DE DORPSRAAD
EN CASHFLOW

ADVISEUR BEELDENDE KUNST
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7.2 TOELICHTING BEGROTING, DEKKINGSPLAN EN KERNGETALLEN
Lasten - meer programmabudget, beter betalen
De grote veranderingen in onze begroting in vergelijking met de afrekening van afgelopen jaren zit met
name de verhoging van het programmabudget en personeelslasten. De afgelopen jaren hebben we met
alle medewerkers klusprijzen afgesproken die in geen verhouding stond reëel bestede uren. Dat maakt
overigens in invullen van aantal FTE’s in de kerncijfers ook vrij moeilijk. Wij maken met onze teamleden
geen afspraak over maximaal aantal te besteden uren, maar spreker per klusprijs doelstellingen per persoon
af. Dat is is men in de culturele sector natuurlijk gewend, maar we willen ons talent vasthouden en nieuwe
programmeurs aantrekken. Daarnaast willen we onze zakelijk leider Stephanie Kemper en hoofd community
en communicatie Koen Haringa het liefst minimaal drie dagen per week aanstellen om voor de benodigde
continuïteit in de organisatie te zorgen. Aan de andere kant proberen we de lasten te verminderen door
overhead kosten voor kantoor, officemanagement, boekhouder etc. te delen met andere noordelijke
festivals, ZZP’ers.
Baten - eigen inkomsten
Wij zijn ons bewust van de kritiek van het FPK op onze lage ticketprijs. Daarin zetten wij langzaam stappen,
we laten momenteel door de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken waar de grens ligt om de
toegankelijkheid voor het publiek uit het noorden te waarborgen. Daarom werken we de komende jaren
des te harder aan het verwerven van extra inkomsten uit sponsoring, we zijn dan ook blij met de
meerjarenafspraak met onze brouwer, de extra leden van ons vriendennetwerk en de extra productie en
locatie opdrachten waarmee we extra inkomsten genereren. Ook gaan we de muntprijs iets verhogen, en
naast de barren ook meer restaurants zelf uitbaten. En daarnaast lopen er een aantal gesprekken voor coproducties waarmee we ook weer inkomsten genereren (of kosten besparen).
Leeuwarden 2018
We zijn met Leeuwarden 2018 in gesprek over de bijdrage die zij komende jaren gaan geven aan ons
festival. Het zal tot 2018 ongeveer 100.000 euro per jaar zijn. Op de begroting zijn we dus uitgegaan van
een bijdrage van 50.000 euro gemiddeld in de periode tussen 2017 - 2020. Er is afgesproken om bij
toekenning van het Fonds te kijken hoe dat gemiddelde - in overleg met provincie en gemeente gewaarborgd kan blijven tot 2020.
Bijdragen uit publieke middelen
We streven - en naar het lijkt succesvol - ernaar dat we opgenomen worden in de cultuurnota van zowel de
gemeente Leeuwarden als de provincie Fryslân om de bijdragen tussen 2017 - 2020 te waarborgen.
Daarnaast ziet het er positief uit voor de financiering van ons innovatielijn we via een EFFRO aanvraag met
het door ons opgezette consortium Innofest.
Balans
Ten slotte nog de opmerking dat de balans uit het eerste jaar feitelijk de balans van Podium Asteriks waar
Welcome to The Village destijds nog onderdeel van uit maakte. De balans en jaarrekening 2015 wordt op
het moment door onze boekhouder en accountant gemaakt en sturen voor 1 april na.
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BIJLAGE: OVERZICHT PARTNERS
Het mag duidelijk zijn: Welcome to The Village werkt graag samen. Samen programma maken, innovatie
stimuleren en samen bouwen. We bieden plek aan meerdere artists in residence, maken we bijzondere
muziek- en kunstproducties en organiseren we korte symposia tijdens het festival. Hieronder een
opsomming van een heel aantal van die samenwerkingspartners voor 2017/2018. Voor 2019 en verder
wordt deze nog aangepast en aangevuld.
Podiumkunsten
- Wereldmuziek: partners en adviseurs Ronald Keizer (Ticket To The Tropics) en Kees Heus (Paradiso), Wim
Westerveld (oprichter Music Meeting), Arnold de Boer (Zea)
- Dancemuziek: Nokturné en Malfunktion zijn in 2016 de partners waarmee we het danceprogramma
ontwikkelen.
- Noordelijke poppodia alliantie: VERA, Simplon en Asteriks
- TopNotch / Fresku: hiphop in de Vrijheidswijk. Belangrijke partner hierbij is het Leeuwarder Collectief.
- Noordzeecultuur: In samenwerking met Oerol en Explore the North ontwikkelen we een co-productie
rondom ‘Noordzeecultuur’.
- Het Oranjewoud Festival presenteert zich op ons festival met twee onderdelen rondom klassieke muziek.
- videocollectief InDeKringloop voor akoestische opnamen op en rondom het festivalterrein.
- Samen met Dichters in de Prinsentuin uit Groningen werken we aan een productie van dichter CA Conrad
en de band Ariel Pink
- BKB | Het Campagnebureau en Cultuur-Ondernemen laten we kunstenaars, muzikanten, politici en
publiek aan het woord over de regels van ons tijdelijk dorp
- Met Club Guy & Roni werken we aan eenclubevent: een cross-over tussen de danceprogrammering en
de theater/dansprogrammering, waarbij Club Guy & Roni voor een nacht de dienst uitmaakt.
- Met The Young Ones, Adelheid Roosen/Zina/Female Economy en/of Lotte van den Berg beogen we een
community art-project waarbij theatermakers aan de slag gaan met inwoners uit Leeuwarden. Het
eindresultaat is tijdens Welcome to The Village te zien.
- House on Fire: in 2019 en 2020 beogen we co-producties met met instellingen en gezelschappen buiten
de landsgrenzen. Voor samenwerkingen gaan we spreken met House of Fire, het netwerk van Europese
theaters en festivals dat zich in haar internationale programmering en co-producties focust op de rol van
kunst in de communicatie tussen mensen en in het aanzetten tot nadenken over maatschappelijke
uitdagingen van deze tijd.
- Daarnaast spreken we met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, om te kijken of we een project op
kunnen zetten waarin een uitwisseling tussen Congolese en Nederlandse artiesten centraal staat.
Europese Scenes
- Sound of Aarhus, Aarhus (DK)
- Fuchsbau Festival, Hannover (DE)
- Poppunt, Hasselt (BE),
- Un-Convention, Manchester (GB)
- SWAYS Records, Manchester (GB)
- Eine Welt Aus Hack, Leipzig (DE)
- Excite Network - een groep van negen landen rondom de Noordzee
- En elk jaar twee nieuwe partners erbij
Beeldende kunst
- Leeuwarder kunstinitiatief VHDG (Voorheen De Gemeente)
- Fries taalkundig en historisch centrum Tresoar en Grafisch Atelier Leeuwarder verzorgen een project
binnen het beeldend kunstprogramma.
- Een deel van het beeldend kunstprogramma komt tot stand via een ‘open call’ voor kunstenaars in
samenwerking met Cultuur-Ondernemen.
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- Fotografen Ilva Stoelwinder en Heleen Haijtema gaan buiten de gebaande paden en creëren zes
-

hoogwaardige portretten van het festival.
Popfotograaf Nick Helderman een fotografieproject met internationale popfotografen.
Mediakunstcollectief WERC uit Groningen
VERA Art-divisie
Fries Museum
Groninger Museum

Social design
- NHL Hogeschool
- Onix International Architecten
- House of Design
- Kunstacademie Minerva
- De Brêge, Talant en Talent Centrum Friesland (maatschappelijke partners)
- Architectenbureau ALB Surrounding
- Fuchsbau Festival uit Hannover
Innovatie
- Innofest:
- Into the Great Wide Open
- Eurosonic
- TT Festival Assen
- Noorderzon
- Paradigm
- Festival Der Aa
- Oerol
- SNN
- Omrin
- Wetsus
- Academie voor Popcultuur: Artist in residence: DORP
- TU Delft
- NHL Hogeschool - Frisian Design Factory
- Rijksuniversiteit Groningen
- Stenden University
- Mediacollectief WERC
- Restaurant Eindeloos
- Youth Food Movement
- Food Cabinet
- Agrarische Jongeren Fryslân
- Voedselketen
- 2018 - King of the Meadows
- Dutchbeans
- Speciaalbiercafé de Markies
- Restaurant Sems
Communicatie
- 3FM
- 3FM Serious Talent
- Volkskrant
- Munchies (VICE)
- Poppodium EKKO
- Vera Groningen
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-

Simplon
Hedon Zwolle
NHL Hogeschool / Communication and Multimedia Design
Arriva
CJIP
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