MARKETINGPLAN ‘DE VERLEIDING’
PUBLIEKSVISIE & DOELSTELLINGEN
Publieksvisie
Conform onze missie, wil Bosch Parade alle bezoekers als 'hedendaagse Jheronimussen' naar de wereld laten
kijken om die wereld iets eigenzinniger en socialer te maken. Bovendien willen wij een groot en breed publiek
bereiken, verrassen en inspireren. Speciale aandacht heeft daarbij jongere doelgroep en groepen mensen met een
achterstand op cultuur en/of in de samenleving.
Doelstellingen
Bosch Parade wil groeien in bereik en impact.
•
Om het publiek als Jheronimus naar de wereld te laten kijken gaan we ze ‘een bril’ aanmeten. Door middel
van publiekswerking, kennisdeling en inspiratie gaan we de blik veranderen. De visuele parels van Bosch
Parade, de grote inspiratiebron, zijn stad en het thema Verleiding zijn de onderwerpen waarop de content
wordt gecreëerd.
•
De jonge online bezoekers willen we in 2021 ook langs de kant zien. We willen ze achter het scherm vandaan
en ín de sociale omgeving van Bosch Parade zien. Verjonging van het collectief en het deelnemersveld draagt
bij aan deze doelstelling (identificatie). Met de Tuin der Lusten bieden we een omgeving waar zij met hun
vrienden laagdrempelig in aanraking kunnen komen met het gedachtengoed van Jheronimus Bosch.
•
Het oudere publiek bereiken we goed. Uit metingen van marketingstrategie in 2019 komen deze gegevens
naar voren. Naast retentiebezoek, willen we hen willen verleiden naar de betaalde onderdelen te komen.
•
Bosch Parade wil mensen met afstand op cultuur en/in of samenleving verkleinen door met sociale partners
(in de community) en sponsoren een social responsibility strategie te herhalen. Ook de inzet van de Bosch
Parade Community in de parade is hiervoor een belangrijk instrument.
•
Toeristen (nationaal en internationaal) worden verleid naar ’s-Hertogenbosch te komen. De Nederlandse
toerist wordt daarbij met name bediend door te werken nationaal en internationaal bekende namen als Atelier
van Lieshout en Folkert de Jong. Met toeristische partners gaan we het aanbod voor internationale bezoekers
uitbreiden.
•
Bosch Parade wil het betalende deel van de bezoekers laten groeien, middels een verdubbeling van de
marketingmiddelen en het realiseren van de Tuin der Lusten. In de slipstream daarvan trekken wij ook de
gratis bezoekers naar het evenement.
Publieksgroepen en bereik
Bosch Parade
Bestaande publiek
(veel herhaalbezoek, gemiddeld 57, bovenregionaal)
Aanhang Community
(lokaal, regionaal, bovenregionaal)
Mensen afstand cultuur
(social responsibility, lokaal/regionaal)
Nationale toerist
(kunst & cultuurliefhebbers)
Internationale toerist
(kunst & cultuurliefhebbers)
Zakelijke bezoeker
(lokaal/regionaal)
Subtotaal
Tuin der Lusten
Nieuwsgierige, jonge mensen (House of Transition)
(20-40 jaar, lokaal/regionaal)
Kinderen
(bovenbouw basisonderwijs, lokaal)
Kunst & cultuurliefhebbers (Bosch Inferno)
(alle geografische groepen)
Kunst & cultuurliefhebbers (Tuin der Lusten)
(alle geografische groepen)
Subtotaal
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CAMPAGNES & BEREIK PUBLIEKSGROEPEN
Persona’s & customer journeys
Tot 2019 was er geen bezoekersdata. In 2019 is daar verandering in gekomen door publieksonderzoek Dynamic
Concepts, klantgegevens en statistieken als resultaat van diverse mediacampagnes. In 2020 is het werken met
persona’s gestart die voorkomen uit de verschillende publieksgroepen. De persona’s vertegenwoordigen
publieksgroepen, zodat het hele brede publiek/alle bezoekers kunnen bereiken op de manier zoals zij dat gewend
zijn (qua leeftijd, geografische spreiding, interesse, gedragingen, media pijnpunten en behoeftes). Voor de
persona’s brengen we de customer journey’s in beeld om conversie en verkoop te stimuleren.
De customer journeys zijn al uitgewerkt voor de betalende bezoekers van Bosch Parade en Tuin der Lusten. Deze
worden verder verfijnd en uitgewerkt op detailniveau naar persona’s per publieksgroep. Om daar een beeld bij te
geven: Tessa (Hip & Happening, 23 jaar, lokaal en regionaal), Helma (internationale Duitse toerist, een welvarende
cultuursnuiver en/of actief gezinsleven, 38 jaar), Susan (kunst- en cultuurprofessional en/of welvarende
cultuursnuiver, 57 jaar), Martijn (Bossche Bourgondiër, gewoon gezellig, 42 jaar).
Op integrale manier zetten we marketingtools in om het publiek te bereiken en vervolgens beter te leren kennen:
social media marketing onbetaald, e-mailmarketing, social media marketing (betaald), search engine
optimalization voor betere vindbaarheid, search engine advertising via Google Ad Grants en natuurlijk CMS van de
site en Analytics voor monitoring en sturing. We verleiden het potentiële publiek om hun e-mailadres achter te
laten. Daarmee kunnen we een gesprek op gang brengen en via data-verrijking meer te weten te komen over de
bezoeker en klant. Met deze gegevens kunnen we ze gerichter mailen, en tevens met data-inzichten de persona’s
verbeteren middels de CRM Tool (EM-Cultuur).
Opzet Promotiecampagnes
Was de campagne van 2019 gericht op heractivering van Bosch Parade na het succesvolle Bosch 500 jaar in
2016, in de campagne van 2021 wordt met een eigenzinnige promotiecampagne juist gefocust op de betalende
bezoeker. In de slipstream daarvan wordt ook de gratis bezoeker bereikt.
Om een groot en breed publiek te bereiken, te verleiden, te verrassen tekent Studio Tween voor de vormgeving een
verleidend campagnebeeld, met verontrustende beeldelementen uit het werk van Bosch. In de crossmediale
aanpak, zowel digitaal als analoog, staat onze website centraal. Boschparade.nl is de meertalige NL/EN/DE
mobile friendly site waarop goed gestructureerde informatie op met landingspagina’s voor verschillende
persona’s wordt aangeboden voor stimuleren conversie en verkoop. Het complete aanbod wordt
gecommuniceerd. De visual identity heeft de waarden eigenzinnig, sociaal en gastvrij. Aansluitend op de
kernwaarden is de tone of voice vriendelijk positief, actief en gastvrij.
De promotiecampagne voor de Tuin der Lusten is nieuw. Om de jonge doelgroep te bereiken gaan we anders
campagne voeren. Niet direct vanuit de organisatie Bosch Parade, maar vanuit de plek (House of Transition)
wordt gecommuniceerd. Een aanvullende, separate campagne worden opgezet, waar de social media voor de
website gaat. Het krijgt een identiteit binnen de huisstijl van Bosch Parade, met eigen beeld en videocontent
geplaatst in de context van verleiding en de keerzijdes daarvan. Bosch Parade stelt voor de werving een jonge
marketeer aan.
Publiekswerking
Om de missie te volbrengen - het publiek te laten kijken als ‘hedendaagse Jheronimussen’ – is er bewustzijn van
de gelaagdheid van het werk van Bosch, van het publiek en haar kunst/cultuurhistorische kennis nodig. In de
contentcreatie wordt de bril van Jheronimus Bosch ingezet voor het voeren van de campagne en een betere
publiekswerking. Het thema ‘verleiding’ geplaatst in hedendaagse context, uitsneden uit het werk van Bosch en de
unieke beelden van Bosch Parade zijn daarbij de basiselementen voor storytelling.
Voor advertising, social media en e-mailmarketing wordt beeld- en videomateriaal ontwikkeld. Door direct mailing,
nieuwsbrieven en mailautomation (bij ticketing) wordt deze informatie gefaseerd naar de bezoekers gebracht.
Tijdens Bosch Parade is er een ‘audiotour’ gratis te beluisteren via de smart phone zodat de bezoeker met
gelaagde informatievoorziening de varende parade kan beleven. In het geprinte, gratis programmaleaflet licht
Joachim Robbrecht ons verhaal toe.
Publiekswerking zit in DNA van Bosch Parade en de actieve en receptieve deelname bereiken we via de Bosch
Parade Community. Deelnemend kunstenaars kennen het verhaal van de editie, delen dat met de community van
500 personen, die dat bij ontmoetingen weer delen met het publiek in de Tuin der Lusten.
Bestaande bezoekers binden en verleiden
De grootste bezoekersgroep is de bovenregionale bezoeker, gemiddelde leeftijd van 57 jaar, liefhebber van
Jheronimus Bosch, multidisciplinaire kunst, performance art en community art. Het retentie-bezoek is hoog: 86%
van het publiek wil de volgende editie bezoeken, 22% zag 5 of meer edities en Net Promotor Score is 50,5+,
waarmee Bosch Parade bovengemiddeld wordt aanbevolen.
Het klantenbestand dat in 2019 is opgebouwd geeft de mogelijk om de relatie met het bestaande publiek verder
uit te bouwen. Met direct mailing en nieuwsbrieven bereiken wij hen al. De aanpak met Customer Journeys en
persona’s werkt hier optimaal: het betaalde productaanbod kan op de juiste wijze worden aangeboden en
bovendien gelinkt worden aan slimme advertising campaigns voor uitbreiding van publiek.
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Met het publieksonderzoek is de behoefte gepeild om het aanbod van betaalde producten uit te
breiden, met de luxe zitplaatsen als resultaat. Passend bij de doelgroep wordt extra programma
aangeboden, waaronder de expo in de Tuin der Lusten en Bosch Inferno.
Afstand tot cultuur verkleinen
Kwetsbare groepen, zoals mensen met lagere inkomens, fysieke beperking, personen die in een afhankelijke
positie zitten, senioren en eenzame personen, bereiken we met social responsibility strategie. Hierbij verdelen we
toegangskaarten betaald door sponsoren via sociale instellingen. Juist deze instellingen sturen wij van tevoren
meer informatie over Bosch Parade, zodat de begeleiding de groep in het geheel kan meenemen.
Educatie basisonderwijs In samenwerking met basisscholen en onderwijsinstellingen worden kinderen en
jongeren verbonden met het erfgoed van Jheronimus Bosch in de Tuin der Lusten, zodat er tijd is om met de
makers in aanraking te komen. De Community Manager organiseert deze programma’s samen met Huis 73.
Aanhang Community We stellen de community leden (onze 500 ambassadeurs) in staat om Bosch Parade te
kunnen promoten en hun netwerk uit te nodigen. Naast bekende tegenprestaties (catering, kleding) zetten wij
vrijkaarten in bij try-outs om juist familie en vrienden te betrekken bij Bosch Parade.
Nationaal en internationaal meer bezoekers trekken
Bosch Parade bereikt online een groot en internationaal publiek. Op Facebook hebben we veel fans en volgers
18.277, waarvan 13.000 uit het buitenland. Internationaal (8% op de tribunes, 3% totaal) kwamen in 2019 de
meeste klanten uit Duitsland, gevolgd door de Verenigde Staten. Voor editie 2021 richten we ons binnen de
doelgroep internationale bezoeker met persona Helma op het buurland Duitsland, inclusief Duitstalige
landingspagina’s.
De Nederlands bezoeker/toerist trekken we aanvullend met inhoud, door te werken met grote bekende namen als
Atelier van Lieshout en Folkert de Jong. Door de nationale pers te verleiden te schrijven over de Tuin der Lusten
(NRC-waardig en VK-proof), wordt het bereik flink vergroot.
Omdat beide doelgroepen een afstand overbruggen, worden ze verleid tot een meerdaags bezoek of een dagje
weg. De citymarketingstrategie sluit hier nadrukkelijk bij aan: samen met Citymarketing, de VVV, Dagje Den
Bosch en Visit Brabant, worden arrangementen aangeboden. Nieuw is dat Bosch Parade/Tuin der Lusten
inmiddels gepland staat als de opening van de in 2020 zeer succesvolle ‘Bossche Zomer’.
Tuin der Lusten om nieuwe, jongere doelgroep te trekken
Met de Tuin der Lusten, en met name het bijbehorende horecapaviljoen, wordt een nieuw format ingezet om
jongere doelgroep te bereiken. Met de Tuin der Lusten bieden we een omgeving waar jongeren met hun vrienden
laagdrempelig in aanraking kunnen komen met het gedachtengoed van Jheronimus Bosch. De horeca vormt, aan
het water, met de installaties van Van Lieshout, een verleidelijke plek. Onderliggend doel is om hen via de horeca
ook te verleiden Bosch Parade te bezoeken.
Horecapalviljoen House of Transition zet de ontmoeting centraal. De fun-factor wordt ingezet, de hottubs, sauna’s
en installaties zijn instagramfähig, bruikbaar en vooral ook ‘gewoon leuk’. Als wervingsstrategie is de Tuin der
Lusten vrij toegankelijk voor gebruikers van de horeca.
Deze jongere doelgroep wordt overigens extra bereikt door in de samenstelling van de makers meer jonge
kunstenaars te betrekken, die beter aansluiten bij de beleefwereld van deze doelgroep.
Zakelijke markt bedienen
De infrastructuur van de Tuin der Lusten wordt gebruikt voor diverse inhoudelijke en zakelijke programma’s
rondom ‘Verleiding’. Dit is zowel voor vakgenoten als voor de zakelijke markt een aantrekkelijke propositie.
Geboekt zijn al: netwerkavond Regionaal Businessnetwerk Hermes op 17 juni; Partnerevent van Brabant C op 15
juni; showcase VNO-NCW ’s-Hertogenbosch en Zuid-Oost Brabant op 18 juni; placemakingsessie Bossche
Stadsdelta en het Zuid-Willemspark (datum n.t.b.).
Pers- en mediastrategie
Lokaal en regionaal persbeleid is gericht op het voorrang geven van nieuwswaardigheden, zodat ze frequent
positief over Bosch Parade berichten. Spil hierin zijn de live-uitzending op tv via Omroep Brabant, bereik 2019
61.000 live, synergie met online kijkers in combinatie met de videocampagne 450.000 views.
De toetreding van Jheronimus Bosch tot de Canon van Nederland en de deelname van Joep van Lieshout gaan
we uitbuiten om ook de nationale pers te verleiden te schrijven over Bosch Parade editie 2021.
Internationaal worden de beelden ingezet voor internationale aandacht. In 2016 werd de compilatie 4 miljoen keer
bekeken. Editie 2019 ging via de online platformen Colossal, Design You Trust en My Modern Met viraal met
wederom een miljoenenbereik.
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PRODUCTIE, VERKOOP EN SPEELLIJST
Programmaproductie
Bosch Parade is eigen producent van Bosch Parade en de Tuin der Lusten. De parade heeft 1.537 betaalde en
duizenden vrije plekken per uitvoering. Bosch Inferno vindt plaats na de avonduitvoeringen van Bosch Parade en
heeft 700 betaalde plekken. De Tuin der Lusten is middels consumptie of betaald toegankelijk. Het café heeft 200
zitplekken en wordt verpacht met afdracht.
Dinsdag 15 juni
Donderdag 17 juni
Vrijdag 18 juni
Zaterdag 19 juni
Zondag 20 juni

Bosch Parade
20.00-22.00u (try-out)
20.00-22.00u (première)
20.00-22.00u
20.00-22.00u
15.00-17.00u

Bosch Inferno
22.30-23.30u (try-out)
22.30-23.30u (première)
22.30-23.30u
22.30-23.30u

Productaanbod
Voor Bosch Parade zijn er vrij toegankelijke plaatsen op de taluds en stadsmuren en (luxe) betaalde zitplaatsen
die extra gecreëerd worden aan de waterlijn. Vanaf de waterlijn is de varende parade het meest direct en intens te
beleven. Deze plaatsen bieden extra zitcomfort en meer luxe, ook voor hen die minder goed ter been zijn. De luxe
zitplaats speelt in op klantbehoefte (publieksonderzoek 2019). Het is een terrasstoel en tafel op steiger met
horeca in nabijheid. Voor de zakelijke markt is een arrangement opgesteld inclusief diner voorafgaand en met een
luxe zitplaats. Met cultureel historisch partners stellen we toeristisch arrangement op waarbij producten Bosch
Parade worden gecombineerd met stadstour, vaartocht over de Binnendieze en/of bezoek aan Jheronimus Bosch
Art Center. De Tuin der Lusten is betaald toegankelijk. Betalende bezoekers aan de horeca mogen gratis naar
binnen, als onderdeel van de wervingsstrategie om jongere mensen te bereiken.
Product
Tribune zitplaats
Luxe zitplaats
Arrangement Toeristisch
Arrangement Zakelijk
Tuin der Lusten – Expo
Tuin der Lusten – Bosch Inferno

Kostprijs p.p.
€12,50 (incl.)
€17,50 (incl.)
v.a. €37,50 (incl.)
v.a. €95,- (excl.)
€7,50 (incl.)
€17,50 (incl.)

Verkoop tickets
Hoofdkanaal voor de ticketing is de website van Bosch Parade. Verkoop tickets wordt gedaan via onze partner
Bosse Nova, inclusief hospitality en ontvangst van onze betalende bezoekers. Voor oudere doelgroepen wordt
een ticketverkooppunt in de Tuin der Lusten en bij de VVV gerealiseerd. De campagne start op 1 februari.
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BIJLAGE 1: PLANNING MARKETING
De planning van de marketing bestaat uit een mix van marketingtools, communicatiemiddelen, strategieën en
campagnes als social responsibility, pers- en mediastrategie en promotiecampagne. Deze dragen bij aan zowel
de publiekswerving als -werking, met als uitgangspunt dat ze elkaar versterken.

PLANNING AUGUSTUS 2020 – JANUARI 2021
Middel
nieuwsbrief NL
nieuwsbrief ENG
Direct mailing
kunstenaars
Direct mailing
community
Bosch Parade Cafe
(presentatie)
Direct mailing
klanten
social media*
video marketing
(socials en online)
Foto’s ontsluiten
delen t.b.v.
community
Quiz Bosch
(Parade)
campagnebeeld
posters, flyers
ansicht- en
uitnodigingskaarten
programmaboekje

augustus
editie aug
editie aug

social advertising

oktober
editie okt

november
editie nov
editie nov
editie nov

december
editie dec

2 wekelijks
ontwikkeling

2 wekelijks

januari
editie jan
editie jan

editie okt

editie nov
2 wekelijks

2 wekelijks
1x pm

ontwikkeling
ontwikkeling

gereed

editie jan
2 wekelijks
1x pm

2 wekelijks
2x pm

concept
gereed

quiz #1

gereed
gereed
concept
gereed
concept
gereed

audiovisuele tour
(vergelijkbaar met
museumtour)
Citydressing
(banieren, vlaggen,
etc)
website
Ad Grants

september
editie sept
editie sept
7 sept einde
open call

concept
gereed

aanvraag
loopt

ticketing
mail automation
ticketing
social responsibility
pers en media
Free publicity
Adverteren in
vakmedia
Adverteren lokaal,
regionaal, landelijk
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start
verbeteringen
start
vergroten
fans en
volgers + Fb
evenement

doorlopend

start
vertalingen
doorlopend

gereed
doorlopend

doorlopend

doorlopend

doorlopend

doorlopend

doorlopend

gereed
gereed
gereed
artistieke
plannen
gereed

evenementen
& agenda’s
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PLANNING FEBRUARI 2021 – JULI 2021
Middel
nieuwsbrief NL

februari
editie februari

maart
editie
maart
editie
maart

april
editie april

2 wekelijks
2 wekelijks

editie
maart
3 wekelijks
3 wekelijks

quiz #2

quiz #3

nieuwsbrief ENG
Direct mailing
kunstenaars
Direct mailing
community
Bosch Parade Cafe
(presentatie)
Direct mailing
klanten
social media*
video marketing
(socials en online)
Foto’s ontsluiten
delen t.b.v.
community
Quiz Bosch
(Parade)
posters, flyers
ansicht- en
uitnodigingskaarten
programmaboekje
audiovisuele tour
(vergelijkbaar met
museumtour)
Citydressing
(banieren, vlaggen,
etc)
website
Ad Grants
social advertising

ticketing
mail automation
ticketing
social responsibility
persbericht
Free publicity
Adverteren in
vakmedia
Adverteren lokaal,
regionaal, landelijk
•
•
•

editie febr

start
verspreiding

mei
editie mei

juni
editie juni

juli
editie juli

editie mei

editie juni

editie juli

editie april

editie mei

editie juni

editie juli

4 wekelijks
4 wekelijks

4 wekelijks
4 wekelijks

4 wekelijks
4 wekelijks

3 wekelijks
3 wekelijks

quiz #4

quiz #5

quiz #6

quiz #7

start
verspreidin
g
gereed
teksten
gereed

einde
verspreiding

naar
drukker
inspreken
teksten

monteren
audiotour

einde
verspreiding
start
verspreiding

productie en
verspreiding

ophangen

start ticketing
doorlopend
vergroten fans
en volgers +
Fb evenement

updates
doorlopend
doorlopend

updates
doorlopend
doorlopend

updates
doorlopend
doorlopend

updates
doorlopend
doorlopend

updates
doorlopend
doorlopend
Fb
evenement
2023

livegang
livegang

on going
on going

on going
on going

on going
on going

on going
on going

start contact
organisaties
start ticketing

inventarise
ern
media

uitsturen
van tickets
nog een
maand
media

uitsturen van
tickets
premiere

evenementen
& agenda’s

uitsturen
van tickets
uitnodiging
pers
media
diverse
media

diverse
media
diverse
media

in diverse
media
diverse
media

Publieksonderzoek
teruglblik

media

social media = Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn, tot videomarketing is ontwikkeld met (eigen)
beelden en tekst
video marketing staat apart omdat er geen audiovisuele beelden in eigendom voorhanden zijn,
template/concept videocontent in ontwikkeling is.
Direct Mailing klanten: customer journey staat hierin centraal. Zodra klanten 2019 een ticket hebben
aangeschaft, ontvangen ze andere informatie dan degenen die nog geen actie hebben gedaan.
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BIJLAGE 2: CUSTOMER JOURNEY
Customer Journey voor betalende bezoekers, deze wordt nog verder verfijnd voor de verschillende persona’s.
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BIJLAGE 3: STAKEHOLDERANALYSE
Bosch Parade wil kunst inzetten om mensen te verbinden, én om te inspireren en te verrassen, net zoals
Jheronimus Bosch dat 500 jaar geleden deed en nog steeds doet. In deze bijlage staan de huidige partners
opgesomd en de potentiële samenwerkingspartners middels en stakeholderanalyse benoemd.

LIJST MET SAMENWERKINGSPARTNERS
Samenwerkingspartners bedrijfsvoering
Bosch Parade werkt daarnaast samen met diverse bedrijven in ’s-Hertogenbosch en Brabant voor de productie:
•
Bosse Nova – stichting achter Theaterfestival Boulevard en Cement Festival verzorgt financiën, administratie
en ticketing
•
Studio Tween – ontwerpersduo verantwoordelijk voor vormgeving, campagnebeeld en huisstijl
•
Bureau Meta – IT-experts voor website, webhosting en ticketverkoop
•
Kleefkracht – partner in printwerk en presentatiemateriaal
•
Dynamic Concepts – partner in publieksonderzoek
•
Spijsbereiders, Buurt, Mariapaviljoen – partners in catering en horecaconcept
Netwerken
Bosch Parade is lid van de volgende netwerken:
•
Jheronimus Bosch kwartier
•
De Kunst van Brabant
•
Directeurenoverleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch (DOCIS)
•
Partner Netwerk Brabant C
•
Hermes Regionaal Businessnetwerk ’s-Hertogenbosch
Artistieke partners
Bosch Parade werkt samen met de volgende artistiek partners:
•
Het Zuidelijk Toneel (coproductie regie)
•
KOP Breda (coproductie talentontwikkeling)
•
Upsala Circus (internationale uitwisseling, Sint-Petersburg)
•
Balansirovka Festival (internationale uitwisseling, Sint-Petersburg)
•
Burning Man (internationale uitwisseling, Nevada)
•
Het Noordbrabants Museum (programmering en toeristische arrangementen)
•
Designmuseum Den Bosch (programmering en toeristische arrangementen)
•
Willem Twee, muziek en beeldende kunst (programmering)
•
Verkadefabriek (programmering)
•
Tramkade en gevestigde organisaties zoals Werkwarenhuis (programmering)
•
November Music (adviezen, klankbord, uitwisseling vrijwilligers)
•
Theaterfestival Boulevard (adviezen, klankbord, uitwisseling vrijwilligers)
•
Festival Cement (adviezen, klankbord, uitwisseling vrijwilligers)
Scholen en onderwijs
Met de volgende scholen/instellingen wisselen wij al studenten, stagiairs en programma’s uit.
•
Koning Willem 1 College (structurele bijdrage in de vorm van projecten, videoverslagen)
•
Avans Hogeschool (publieksonderzoeken, stagiaires)
•
AKV | Sint Joost (deelname, workshops/gastdocentschap Bosch Parade kunstenaars)
•
Jheronimus Academy of Data and Science (werklocatie, inhoudelijke projectrealisatie)
•
SPARK Campus (innovatieve werkplaats)
Jheronimus Bosch erfgoed
Er zijn veel organisaties betrokken bij Jheronimus Bosch, wij hebben contact met hen allemaal:
•
Jheronimus Bosch Art Center
•
Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch
•
Het Noordbrabants Museum
•
Jheronimus Boschkwartier
•
Bosch Requiem
•
Citymarketing ’s-Hertogenbosch
•
VVV ’s-Hertogenbosch
•
Visit Brabant
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Toerisme
Voor het toerisme werkt Bosch Parade samen met de volgende partijen:
•
Visit Brabant (toeristische arrangementen)
•
VVV ‘s-Hertogenbosch (toeristische arrangementen)
•
Bossche restaurants (toeristische arrangementen)
•
Bossche hotels en B&B’s (toeristische arrangementen)
•
Kring Vrienden / dagjeDenBosch.com (toeristische arrangementen)
•
SOCH Stichting Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch (inhoudelijke programma’s, subsidie)
Mediapartners
Bosch Parade werkt samen met de volgende mediapartners:
•
Omroep Brabant (rechtstreekse uitzending eerste uitvoering + herhalingen van samenvatting, documentaires
en terugblikken)
•
Brabants Dagblad
•
Bossche Omroep
•
ANWB en/of andere leisure bladen/publicaties (on- en offline)
•
Insta Den Bosch (en andere blogs en vlogs in de stad en provincie)
Sociale Partners
Om ons sociale gezicht verder te ontwikkelen, wordt met de volgende instanties samengewerkt:
•
Wijkwinkel 'de Copernikkel'
•
Sociaal Theater ’s-Hertogenbosch
•
Stichting Loods
•
Stichting Babel / Huis 73
Social Responsibility
Voor de social responsibility werkte Bosch Parade al samen met de volgende partijen:
•
Vluchtelingenwerk
•
Stichting Met je hart
•
Stichting Raket
•
Vicki Brownhuis
•
Reinier van Arkel
•
De Voedselbank Den Bosch e.o.
•
Seniorenbus
•
Stichting Kameraden
•
Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. specialistische revalidatie, afd. dialyse
•
Steunfonds Vrouwen 073
•
Zorgoppas
•
Stichting Loods
•
Farent (Juvans + Welzijn Divers + Mantelzorg)
•
Stichting Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch
•
Copernikkel
•
Camping Koffietent
•
TOM Traject op Maat
Horecapartners
Met de volgende horecazaken wordt al samengewerkt.
•
Brouwerscafé Bossche Brouwers aan de Vaart (Bosch Parade Café)
•
Restaurant het Bolwerk (arrangementen zakelijk)
•
Rederij Wolthuis (arrangementen zakelijk)
•
Mariapaviljoen (catering, advisering)
•
Buurt/DIT (catering, advisering)
•
Spijsbereiders (catering, advisering)
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BOSCH PARADE STAKEHOLDERANALYSE
Bosch Parade is een productie waar verschillende disciplines bij elkaar komen en samenwerking met andere
partijen een voorwaarde is. Hoewel er geen evenement te vergelijken valt met Bosch Parade, kijken we naar
andere evenementen die in de stad en regio plaatsvinden die aantrekkingskracht hebben op bewoners en
toeristen.

Stakeholder

Belang voor Bosch
Parade

Belang voor stakeholder

Gezamenlijk en maatschappelijk
belang

Bedrijfsleven in Den
Bosch, zoals Heijmans,
Canon, Ricoh, Van
Landschot, etc.

Sponsoring, afname
arrangementen.

Zakelijke Arrangementen,
regionale en landelijke
profilering, programma's
voor medewerkers,
netwerken.

Hoogwaardig cultuuraanbod,
vergroten aantrekkingskracht
regio, aanbod hoogopgeleide
werknemers.

Toeristenindustrie,
touroperators,
reisbureaus

Sponsoring, (betalende)
bezoekers, afname
arrangementen

Betalende bezoekers,
verkoop arrangementen,
aanbod aan
arrangementen.

Groter publiek bereiken,
hoogwaardig aanbod,
verdienmodel.

Natuurondernemingen
als Coöperatie StreekOntwikkeling Boven
Dommel,
Staatsbosbeheer

Sponsoring, afname
arrangementen,
ondersteuning realisatie,
& ecologische vragen.

Profileren natuur als
belangrijk onderdeel van de
regio.

Dommel als ecologische,
historische en recreatieve
verbinding benadrukken,
hoogwaardig cultuuraanbod.

Horecaondernemingen
aan het water (Het
Bolwerk, Camping
Koffietent)

Sfeer, aanbod,
startlocatie, toiletten,
aanbod arrangementen,
crewcatering.

Extra inkomsten, via
arrangementen
gegarandeerde inkomsten,
naamsbekendheid.

Inkomsten voor beide partijen,
bijdrage vrijetijdseconomie,
nieuw publiek.

Festivalbranche,
leveranciers en
freelancers

Hoogwaardige kwaliteit
inrichting, Goedkopere
producten, barterdeals.

Inkomsten, uniek product
realiseren.

Economische waarde, uniek
product.

Muzikale partijen (bv.
phil zuid
muziekscholen,
conservatoria)

Ondersteuning bij
ontwikkeling, vinden
muzikanten, promotie.

Promotie eigen
programma's, inhoudelijke
samenwerking.

Doelgroep, hoogwaardige
cultuur laagdrempelig bij nieuw
publiek brengen, coproductie.

Theatergezelschappen
en collectieven (Het
Zuidelijk Toneel, Afslag
Eindhoven)

Artiesten voor
programmering, jong
talent.

Podiumervaring,
inkomsten, profilering.

Talentontwikkeling,
hoogwaardige cultuur
laagdrempelig bij nieuw publiek
brengen, coproductie.

VVV's

Verspreiding materiaal en
arrangementen.

Aanbieden van uniek
materiaal

Lokale, Nationale en
Internationale toeristen.

Stadsfestivals, Jazz in
Duketown (jun),
Boulevard (aug),
November Music (nov)

Inhoudelijke partner voor
samenwerking met
andere disciplines,
promotie, voorkomen
concurrentie.

Elkaar inspireren.

Inhoudelijke samenwerking,
cross-overs.

Regionale festivals,
zoals Bloemencorso
Zundert en
Brabantsedag Heeze

Inhoudelijke partner voor
samenwerking met
andere disciplines,
promotie, voorkomen
concurrentie.

Elkaar inspireren.

Inhoudelijke samenwerking,
cross-overs.

Private Subsidies

Ondersteuning in
ontwikkeling programma,
subsidiënt.

Realisatie specifieke
doelstellingen voor kunst
en cultuur.

o.a. hoogwaardige culturele
producties realiseren en bij een
groot en nieuw publiek brengen.
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Internationale festivals,
Edinburgh
Internationaal Festival

Ondersteuning in
ontwikkeling,
inspiratiebron.

Gemeentes

Subsidies, vergunningen,
platform voor delen info.

De gemeente aantrekkelijk
maken met hoogwaardig
cultuuraanbod.

Groot publiek bereiken,
evenementen van hoge culturele
kwaliteit, bijdrage
vrijetijdseconomie.

Provincie
(KunstLoc + Brabant C)

Subsidies, inhoudelijke
sparringpartner

Op vlieghoogte brengen
van hoogwaardige culturele
elementen.

Groot publiek, hoge culturele
kwaliteit, bijdrage
vrijetijdseconomie,
talentontwikkeling.

Waterschappen,
Waterschap Aa en
Maas, Waterschap
Dommel

Sponsoring (in kind),
afname arrangementen,
ondersteuning realisatie
& ecologische vragen.

Profileren natuur als
belangrijk onderdeel van de
regio.

Dommel, Dieze en Aa als
ecologische, historische en
recreatieve verbinding
benadrukken, hoogwaardig
cultuuraanbod.

Overheidssubsidies
(Gemeente, Provincie,
Overheid)

Ondersteuning in
ontwikkeling programma,
subsidiënt.

Realisatie specifieke
doelstellingen voor kunst
en cultuur.

Evenementen van hoge culturele
kwaliteit, bijdrage
vrijetijdseconomie,
talentontwikkeling.

Jonge kunstenaars

Ontwikkeling nieuwe
muziek, hoogwaardige
programmering.

Ontwikkeling eigen praktijk,
vernieuwend programma,
inkomsten.

Talentontwikkeling,
publieksbereik, kwaliteitsimpuls.

Professionele
kunstenaars

Groot publieksbereik,
hoogwaardige
programmering.

Inkomsten, langdurige
productie, groot publiek,
samenwerking met
amateurs.

Uitbreiden publieksbereik,
kwaliteitsimpuls.

Amateurs uit de regio
(muziek, theater, dans)

Realisatie uitvoering,
poule voor vrijwilligers,
publiek.

Deelname aan uniek
project.

Verbinden amateurs en
professionals,
talentontwikkeling.

Scholen, Hogescholen
en Universiteiten

Invulling programmaonderdelen, publiek

Bijzondere verbredende
culturele lesprogramma's.

Jong en nieuwe publiek
betrekken bij cultuur.

Hogescholen en
Universiteiten

Invulling programmaonderdelen, publiek

Bijzondere verbredende
culturele lesprogramma's.

Jong en nieuwe publiek
betrekken bij cultuur.

Eigen team
(freelancers)

Organisatiekracht,
specifieke kennis,
programmering,
financiën.

Opdracht met inkomsten,
unieke, langdurige
productie.

Creatieve energie, vernieuwende
projecten.
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