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PROJECTPLAN IN BULLETPOINTS
- Plan: Draaimolen Festival 2021, een tiendaagse show- en concertreeks.
Deze corona ontwikkel aanvraag is gericht op de vier concertdagen.
- Data: woensdag 8, donderdag 9, woensdag 15 en donderdag
16 september.
- Tijden: 20.00 - 23.00 uur
- Bezoekers: 500 bezoekers per dag

Draaimolen Festival 2019 - foto door Rafael Dimiioniatis

- Organisator: Draaimolen Festival B.V.
- Visuele kunstenaars: Annelieke Rovers (Creative Director Draaimolen)
				Daniel Iregui
				Hannah Zwaans
				Heleen Blanken
				Koen van Santvoort
				Marcel Weber
				Marinka Grondel
				Milo van Buijtene
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DRAAIMOLEN

Daar waar wij proberen ons publiek te inspireren met nieuwe indrukken, zijn we zelf ook
altijd zoekende naar inspiratie. Dit halen wij uit onze omgeving, nationaal en internationaal.
We hebben een continue focus op vernieuwende en vooruitstrevende ideeën, mensen
en organisaties met wie we samen kunnen werken. Op deze manier zijn internationale
samenwerkingen tot stand gekomen met bijvoorbeeld makers uit Canada, Chili, Taiwan,
India, Amerika maar ook Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië. Maar ook dichtbij huis
zoeken we samenwerkingen op zoals met St. Lucas, HKU, Poppodium 013, Theaters
Tilburg en De Pont.
Ontwikkelen
Draaimolen staat voor vooruitstrevendheid en vernieuwing, voor onszelf en als stimulator
voor onze omgeving. Wij willen jongvolwassenen laten ervaren wat er speelt binnen het
spectrum van de moderne elektronische muziek en hedendaagse kunst. We dagen onze
bezoekers uit om open te staan voor nieuwe ontdekkingen en willen we als stimulator
functioneren voor bijvoorbeeld een bezoek aan theater en musea door bijvoorbeeld
samenwerking met deze instanties aan te gaan. Daarnaast zijn we als organisatie sterk
betrokken bij de ontwikkeling van (lokale) kunstenaars en artiesten. Dit doen we door
nieuwe samenwerkingen te faciliteren tussen artiesten, kunstenaars, nieuw, gevestigd,
nationaal en internationaal talent. Draaimolen wil als platform fungeren waar kunstenaars
en artiesten met elkaar kunnen experimenteren, exposeren en ontwikkelen door vrijheid,
financiering en groeimogelijkheden te bieden. Een uiting hiervan is dat we momenteel
bezig zijn met het op poten zetten en draagvlak creëren van Draaimolen Agency waar
momenteel drie Tilburgse artiesten bij zijn aangesloten: French II, Julie en Atilla the Hvn.
Draaimolen Agency helpt en adviseert op muzikaal gebied en via haar netwerk.

Strangelove II - foto door Rafael Dimiioniatis

Draaimolen is een Tilburgse, dynamische en vooruitstrevende evenementenorganisatie
die de subcultuur van kunst- en muziekliefhebbers vertegenwoordigd. In een normaal
jaar organiseren we ongeveer acht events waarvan Draaimolen Festival de grootste, met
zo’n 12.500 bezoekers uit 30 verschillende landen. Op deze evenementen wordt alles
georganiseerd om kunst, muziek en cultuur samen te laten smelten in een totaalbeleving.
Als missie staat Draaimolen voor het samenbrengen van liefhebbers en makers. Het doel
is om de bezoeker te prikkelen met kwalitatieve en uitdagende kunst en muziek. We
zoeken op muzikaal en kunstzinnig gebied de randen op en dagen onze bezoekers uit
om open te staan voor nieuwe ontdekkingen, waarin we een unieke positie vervullen in
Nederland. Draaimolen is tegendraads in dat het zich niet laat meeslepen in de commerciële
denkwijze van de evenementenindustrie. Winst genereren is niet ons doel; we willen onze
bezoekers raken, inspireren en de beste acts neerzetten voor relatief weinig geld om de
drempel laag te houden. Op deze manier willen we jongvolwassenen in contact brengen
met kunst. Door autonome kunstenaars vanaf de beginfase te betrekken bij het gehele
proces van het verkennen van een locatie, de opbouw, de line-up en de gehele organisatie,
zorgen we dat alles een kloppend artistiek geheel is. Dit maakt ons uniek en relevant
binnen de hedendaagse kunstwereld. Door middel van onze evenementen verbinden we
jongvolwassenen met hoogstaande muziek en gerenommeerde kunstenaars van over de
hele wereld.

DRAAIMOLEN FESTIVAL 2021
Wij willen alles doen om, juist in een context van onzekerheid, in Brabant weer iets
memorabels neer te zetten. Om de mogelijkheid hiertoe te vergroten pakken we het dit
jaar helemaal anders aan. Draaimolen Festival 2021 bestaat uit een tiendaagse concertenen festivals-reeks met unieke live shows op een van de oorspronkelijke stages; the Chapel
(MOB Complex, Tilburg). Tien dagen verdeeld over twee weken, woensdag tot en met
zondag, wordt The Chapel getransformeerd tot een unieke symbiose van verschillende
kunstvormen die samen intieme concerten en festivals creëren. De muziek, de lichten maar
ook de vormgeving van The Chapel zal iedere dag een uniek kloppend geheel vormen.
Onze keuze is uitgegaan naar deze aangepaste variant om ons te conformeren naar
de huidige omstandigheden omtrent corona. Het relatief lage bezoekersaantal van 500
tot 1000 de mogelijkheid biedt onszelf flexibel op te stellen en te conformeren naar de
maatregelen van dat moment. Zo hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid alles ruim
op te zetten, zones met mondkap verplichting creëren en publiek af te schalen. Een
uitgebreidere uitwerking van de verschillende risicoscenario’s is bijgevoegd in de bijlagen.
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Dit corona ontwikkel project is specifiek gericht op de concertdagen van deze show- en
concertreeks: de woens- en donderdagen. Deze concertdagen zijn door Draaimolen in
deze vorm nog niet eerder georganiseerd, maar is een kant waarin we onszelf sterker
willen ontwikkelingen. Dit is ook de richting die wij in willen met de geplande toekomstige
aanvraag voor een internationaal project bij Brabant-C in 2022. Zo dient deze aanvraag
deels als een oriënterend ontwikkelproject voor onze aanvraag in 2022. De concertdagen
bestaan uit acts die passen bij wat we normaliter op het festival bij The Chapel zouden
programmeren, maar wat we naar een nieuw level tillen. De weekenden worden intieme
festivaldagen met vooruitstrevende DJ’s en live-acts die een representatie zijn van de
andere stages van Draaimolen Festival in haar originele vorm.

The Chapel 2019 - foto door Rafael Dimiioniatis

HET CORONA ONTWIKKEL PROJECT

Woensdag 8 en donderdag 9 september
Deze twee concertdagen zullen in het teken staan van eenzelfde show. In dit droomproject
zijn we vanaf de beginfase met meerdere makers vanuit verschillende invalshoeken
betrokken. Deze productie wordt een uiting van de richting waarin wij onszelf sterker
willen ontwikkelen. De gehele show wordt een unieke samenkomst van verschillende
kunstvormen waarin kunstenaars uit verschillende invalshoeken samenwerken naar een
scenografie.
Heleen Blanken neemt het stage design op zich en zal naast de architectonische facetten
ook de kinetische kunstobjecten ontwerpen die in de stage geïntegreerd worden. Hannah
Zwaans neemt de gehele choreografie op zich, selecteert de dansers die deel uit gaan
maken van dit ensemble, traint met hen, zorgt voor repetitieruimte en ontfermt zich over
het kostuumontwerp. Ook zal ze elementen ontwerpen die dienen als gebruiksvoorwerpen
voor de dansers en onderdeel worden van het stage design. Caterina Barbieri is
verantwoordelijk voor de muzikale invulling en componeert voor deze show een uniek
muziekstuk. Naast haar eigen iconische geluid zal ze meerdere gastartiesten uitnodigen
voor deze show die solo, in duet of andere vormen hun muzikaliteit laten horen. Ook zal
Caterina enkele scripted moments inbouwen waarop de choreografie, kinetische kunst en
het lichtplan samen kunnen komen. Marcel Weber, beeldend kunstenaar actief met beeld,
licht en ruimte, neemt het lichtplan op zich. Al deze ‘afzonderlijke’ verantwoordelijkheden
zijn sterk met elkaar verweven. Zo wordt bijvoorbeeld de choreografie, muziek en het
stage design een sterk onderdeel van het lichtplan.
Deze elementen samen vormen de show en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle
kunstvormen zullen door elkaar heen stromen om tot een unieke symbiose te komen. In
dit project creëren wij voor het eerst in zijn geheel een eigen show.
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Raynor de Groot - foto door Hessel Stuut

Woensdag 15 september
Tijdens deze avond organiseren wij een vernieuwend muzikaal experiment tussen
modern klassiek en vooruitstrevend elektronisch. Wij selecteren onze artiesten zorgvuldig
omdat we grenzen willen verleggen tijdens deze avond en daardoor nagenoeg nieuwe
muziekgenres gecreëerd worden. Wij vinden het van belang om virtuoos geschoolde
muzikanten een prominente plek in ons programma te bieden en hierdoor een nieuwe
symbiose te creëren.
De klassieke invloeden worden verweven met ons kenmerkende elektronisch oeuvre.
Hiervoor zullen we voor het eerst grootschalig klassiek instrumentarium integreren in ons
visuele en auditieve beeld. Zo zal Djrum, wiens achtergrond binnen het jazz-genre ligt, een
vocaliste en bekend celliste Zosia Jagodzinska met zich meebrengen.
Een tweede muzikale ervaring zal vervuld worden door Eartheater, begeleidt door Marilu
Donovan op een grote elektro-akoestische harp. Dit is tevens de première van deze show
in Nederland. Als laatste zal Interstellar Funk één nummer spelen wat steeds verder
uitbouwt wordt en extra lagen en dimensies zal geven met meerdere synthesizers, drum
machines en andere instrumenten. Dit is de eerste keer dat hij live optreedt waarbij deze
show speciaal voor deze avond ontwikkeld wordt.
Het is een enorm risico om met deze instrumenten een concert in de buitenlucht te
organiseren. Dit is zeer ongebruikelijk en zal versterkt worden door het stage design, de
natuurrijke omgeving en een inventief lichtplan een unieke belevenis worden.
Donderdag 16 september
Afgelopen jaar hebben wij ons sterker gefocust op de directe begeleiding van verschillende
artiesten. Donderdag 16 september zullen twee artiesten, bij diens ontwikkeling en
professionalisering Draaimolen sterk betrokken is geweest, hun shows in première laten
gaan. Deze dag zal in het teken staan van o.a. de wereldpremière van Raynor de Groot
zijn solo Coloray, opkomend talent Mathilde Nobel en een internationale act: Aïsha Devi

Mathilde Nobel - foto door Sid Dankers

Raynor de Groot is een lokale, Tilburgse artiest die al een tijd met een solo project bezig
is. Op ons eerste festival in 2014 heeft hij als talent bij Draaimolen gedraaid. Ondertussen
is hij bezig geweest met de ontwikkeling van zichzelf als DJ en producer. Hij is onderdeel
van het DJ duo Tunnelvisions, maar daarnaast ook aan de slag met zijn solocarrière als
Coloray. Hij zal op deze concert dag zijn wereldpremière maken als solo artiest waarin wij
hem ondersteunen met het opzetten van zijn live show.
Mathilde Nobel is een recent afgestudeerd beeldend kunstenares aan st. Joost in Breda.
De kennismaking tussen Draaimolen en Mathilde is beschreven in het interview van 3voor12
(zie link). Na het horen van deze muziek is direct besloten haar te helpen door middel van
begeleiding in samenwerkingen en contracten. Afgelopen maanden heeft ze een grote
verdiepingsslag gemaakt door haar platencontract en samenwerking met Raynor, het
subsidietraject bij talenthub, coaching van Albert van Abbe en begeleiding in productie
van Rikkert in de Willem II studio’s. Komende tijd gaan we ons focussen op de begeleiding
in het opzetten van de liveshow waarin Mathilde als artiest met haar muziek in première
zal gaan.
Link interview Mathilde Nobel door 3voor12

Samen met deze lokale talenten zal een internationaal bekende act geprogrammeerd
worden voor deze avond: Aïsha Devi. Op deze manier willen wij het vertrouwen dat we
hebben in deze artiesten uitstralen en laten blijken dat dit serieuze namen zijn.
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3D-render The Chapel + kinetisch sculptuur

Kinetische sculptuur
The Chapel zal een centrale plaats innemen in de scenografie en er zal een kinetisch
element aan toegevoegd worden. Een cirkelvormige object kan transformeren in een open
en gesloten oppervlak, het oppervlak zal kunnen rimpelen en bewegen. In het midden
van het veld staat een statische ‘ontvanger’ die via licht een conversatie kan aangaan
met het kinetische element in The Chapel. Rondom het veld staan verschillende kleinere
reflecterende objecten bovenop de pilaren die handmatig (en mogelijk ook elektronisch)
kunnen worden bediend. Ze hebben elk hun eigen laser om ingesloten cirkelvormen te
maken. Het object verwerkt in het stage-design kan zowel licht zenden als ontvangen. Deze
installatie zorgt voor een opeenvolging van weerspiegelingen van zeer geconcentreerde
lichtstralen.
Het werk zal een oneindige aaneenschakeling zijn van gebroken licht en reflecties van licht.
De bezoeker krijgt een volledige transformatie van dag naar nacht te zien. We willen de
bezoeker een filosofische reis laten ondergaan en de mogelijkheid scheppen om zelf op
zoek te gaat naar zijn verhouding tot het spirituele en de natuur. In een maatschappij die
zich steeds meer lostrekt van natuur, hopen wij de bezoeker via een eigen ervaring nieuwe
inzichten mee te geven, waarbij we proberen alternatieve visies tot leven te wekken.

De stages van Draaimolen Festival zijn opzichzelfstaande kunstwerken. Dit blijkt wel uit
het internationaal aanzien en de gewonnen awards zoas Applied Arts Magazine Award,
German Design Award en de Prix Numix in Canada gewonnen voor best scenography +
audiovisual performance in 2019. Dit jaar gaan we onszelf weer overtreffen. Draaimolen
Festival 2021 gaat plaatsvinden op een van de eerder gecreëerde stages door Heleen
Blanken: The Chapel (gerealiseerd in samenwerking met Draaimolen, 2019). The Chapel
heeft ons opnieuw geïnspireerd waardoor het dit jaar dient als startpunt voor een nieuw
stage-design waarvoor Heleen Blanken terugkomt. The Chapel richt zich op de betekenis
van spirituele ruimtes. Geplaatst in het bos, manifesteert het de viering van de natuurlijke
wereld. We willen de nadruk leggen op rituele ervaringen; het creëren van een symbiotische
tussen de kunstmatige en de natuurlijke wereld, terwijl we vragen oproepen over hoe we
denken over natuur en technologie.

3D-render kinetisch sculptuur

THE CHAPEL
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Specifiek beschreven doet Draaimolen Festival een aanvraag voor een corona
ontwikkelproject bij Brabant-C met het oog op werken aan de volgende ontwikkeldoelen:
Draaimolen als organisatie verstevigen, professionaliseren en voorbereiden op een
aanvraag voor een internationaal project bij Brabant-C
Middels deze ontwikkel aanvraag en de beoogde financieringsaanvraag die wij van plan
zijn in 2022 te doen, willen wij investering in onszelf als organisatie en ons makerschap.
We willen toewerken naar een toekomstige situatie waarin wij zo onafhankelijk mogelijk
zijn en zelf een gezonde toekomst kunnen waarborgen.
Dekkingsplan
Dit project helpt ons het verdienmodel van Draaimolen Festival beter in kaart brengen en
toekomstige mogelijkheden te onderzoeken. Draaimolen Festival is altijd een ééndaags
festival geweest waarin ontzettend veel werd geïnvesteerd. Deze investeringen zijn
terugverdiend maar er is nooit winst gegenereerd. De inkomsten van ieder jaar dienen als
dekking voor datzelfde jaar. Dit maakt ons als organisatie kwetsbaar voor bijvoorbeeld
slecht weer of een pandemie. Dit jaar wordt het gehele project voor 23% gefinancierd
door sponsoring en subsidie. Na deze ontwikkel aanvraag en de hierop volgende
financieringsaanvraag willen we minder afhankelijk en daardoor kwetsbaar zijn en een
grotere ruimte hebben voor eigen investeringen en doorontwikkelingen. We streven naar
10% afhankelijkheid van subsidie en sponsoring, zodat dit een extra impuls kan geven aan
de plannen maar het niet cruciaal is. Het organiseren van een groot meerdaags festival
vanaf 2022 helpt ons hierbij. Een meerdaags festival zal een grote invloed hebben op de
publieksinkomsten maar zal de lasten in mindere mate verhogen.
Publieksonderzoek
Het uitsplitsen van het festival in verschillende, kleinere evenementen, gecombineerd
met het uitvoeren van publieksonderzoek geeft ons de mogelijkheid om dieper inzicht te
verwerven in de interesse en keuzes van de doelgroep. In haar originele vorm is Draaimolen
Festival populair met een diverse line-up bestaande uit nieuwe en experimentele artiesten
en populaire grote namen. Deze diversiteit en grootschaligheid geeft ons de mogelijkheid
te experimenteren en ons publiek te verrassen. De concertdagen representeren een
geconcentreerd deel van Draaimolen Festival, in welke richting wij ons in de toekomst
verder willen ontwikkelen. Het is daarom van grote waarde om de ervaring en keuzes
van het publiek in kaart te brengen. Wanneer dit positief is kunnen wij ons hiermee nog
duidelijker onderscheiden van andere festivals. Het publieksonderzoek wordt uitgevoerd
middels een combinatie van kortdurende interviews (kwalitatief) en een online enquête
(kwantitatief). Voorafgaand en na afloop van de concerten (tijdens de eventuele
nabespreking/borrel) zal een herkenbare medewerker met opnameapparatuur (telefoon
of andere voice recorder) in het publiek rondlopen om hen te bevragen naar motivaties en
ervaringen. Daarnaast wordt een online enquête na afloop van de concerten via mailing
de kaartkopers verzonden. De topiclijst van deze korte, semi-gestructureerde interviews
en enquêtevragen is bijgevoegd in bijlage 2: Topiclijst publieksonderzoek.

Installatie Draaimolen Festival 2018 - foto door Vera Hoekx

ONTWIKKELDOELEN

Het makerschap van Draaimolen versterken en hiermee onszelf sterker profileren
Dit corona ontwikkelproject tilt Draaimolen als organisatie naar een hoger level door
de sterke focus die we hiermee leggen op het makerschap van Draaimolen. Dit project
zal een vorm van hedendaagse installatie kunst zijn waarin we onszelf overstijgen en
internationaal niet onopgemerkt blijven. Het zal ons, evenals het publiek, onwijs uitdagen.
Draaimolen wil zich in die toekomst sterker focussen op haar makerschap en het creëren
van totale, unieke shows. Het samen creëren van een gehele scenografie bestaande uit
verschillende kunstvormen en muziekgenres in combinatie met de kleinschaligheid geeft
ons de mogelijkheid ons makerschap te ontwikkelen en direct te testen in de praktijk.
Het in zijn totaliteit creëren van producties en premières, zoals van Caterina Barbieri,
Coloray en Mathilde Nobel, versterkt niet enkel ons makerschap maar maakt ons los van
de afhankelijke ‘markt’ van populariteit, die wordt gedomineerd door grote festivals met
veel zeggenschap en bestedingsruimte. We creëren onze ‘eigen’ shows waarmee we naar
buiten kunnen treden. Op deze manier draagt het ontwikkelen van het makerschap van
Draaimolen bij aan het verdienmodel.
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Strangelove I - foto door Frankie Casillo

Experimenteren met nieuwe kunstvormen
Dit jaar zullen we performance art (dans) en kinetische kunst aan ons repertoire toevoegen.
Brabantse danseres en choreografe Hannah Zwaans gaat een choreografie creëren voor
twaalf dansers die de eerste twee concertdagen onderdeel uitmaken van de scenografie.
Hiervoor loopt een aanvraag bij Fonds Podiumkunsten. Wanneer deze aanvraag wordt
afgewezen zullen wij toch door gaan met deze samenwerking maar zal deze minder ruim
begroot worden en moeten slinken in omvang. Daarnaast zullen we gaan werken met
kinetische energie, wat dit project een springplank zal maken voor verdere ontwikkeling.
Met deze nieuwe kennis kunnen we ons specialiseren. Zo zijn we van plan om in 2022 de
samenwerking aan te gaan met Kimchi and Chips uit Korea, die veel werken met kinetische
energie. Het betrekken van deze kunstvormen is nieuw voor ons en zal Draaimolen doen
groeien in haar makerschap, professionaliteit en exceptionaliteit.

B E O O G D E R E S U LTAT E N
Naast de ontwikkeling die Draaimolen als organisatie maakt met dit project zal de
organisatie van deze concertdagen bijdragen aan het volgende beoogde resultaten.
Creëren en laten ervaren
De gehele evenementenindustrie heeft flinke klappen opgelopen en wil dit jaar niets
liever dan organiseren. Helaas is de huidige situatie nog steeds onzeker. Wij willen niet
nostalgisch achterom kijken naar wat niet kan ten opzichte van 2019. We willen vooruit,
inspelen op de situatie en mogelijkheden die zich wél dienen om publiek te raken en
inspireren met vernieuwende elektronische muziek en hedendaagse kunst. We hebben
onszelf eerder in deze pandemie al flexibel opgesteld wat heeft geleid tot verschillende
nieuwe projecten zoals de samenwerking met De Pont en Theaters Tilburg. Ook deze
zomer willen we het inspelen op de maatregelen laten leiden tot een geheel nieuwe en
unieke productie.

Experimenteren met nieuwe genres
Het samenwerken met artiesten die normaliter niet in ons genre van boekingen vallen
zal ons als organisatie doen groeien en meer inzicht laten verwerven in publiek en
mogelijkheden. We zullen ervaring opdoen wat betreft de manier waarop het organiseren
verschilt van samenwerkingen waar we bekend mee zijn. Daarnaast geeft het meer inzicht
zoals publiek dat deze artiesten trekt, of dit overeenkomt met de ‘bekende’ doelgroep
van Draaimolen Festival, hoe zij hierop reageren en over denken. Zo kunnen we onze
kundigheid onderzoeken en de vraag of ons publiek gewillig is om in de toekomst
vaker artiesten uit diverse genres op Draaimolen Festival te programmeren en zo onze
mogelijkheden en draagvlak te verbreden.
Experimenteren nieuwe techniek
Draaimolen Festival 2021 zal een eerste editie zijn waarin we gaan werken met
videostreaming en -rapportage. Hiervoor worden nieuwe samenwerkingen met Brabantse
partners aangegaan die zich vooruitstrevend bewegen in deze industrie. Videostreaming
en -rapportage geeft de mogelijkheid in tijden van corona ons (internationaal) publiek te
bereiken en inzicht in een nieuw potentieel verdienmodel (online tickets). We bevinden
ons nog in de oriënterende fase, zijn momenteel in contact met LiveWall en denken we
verder aan organisaties als Dirty Paw Media en de 4D studio’s.
Naamsbekendheid en imago
Draaimolen Festival 2021 laat zien dat we bij onze waardes blijven door open en eerlijke
communicatie. We gaan in tegen de trend in de evenementenindustrie die massaal
hun festivaldata verschuiven naar eenzelfde periode en organiseren in hun oude vorm.
De waardes van Draaimolen, het Brabantse open en innovatieve karakter, zal worden
gerepresenteerd in de keuze voor een tiendaagse en de communicatie hiervan. We houden
vast aan onze identiteit en creëren iets nieuws, aangepast aan de huidige omstandigheden.
Dit zal mogelijk resulteren in Draaimolen Festival als een van de enige kwalitatieve festivals
die plaats zal vinden. Hiermee kunnen we onszelf en Brabant, nationaal en internationaal,
sterk op de kaart zetten om juist in deze onzekere tijden te creëren.
Brabantse vestigingsklimaat
Draaimolen Festival is het moment van het jaar dat de scene in Brabant niet naar de
randstad hoeft voor vooruitstrevende muziek in combinatie met hedendaagse kunst,
maar dat de randstad naar Brabant komt. Deze positie willen wij middels deze tiendaagse
behouden en versterken. De jonge makers in Brabant zien bij Draaimolen Festival dat alles
mogelijk is, juist hier. De representatie van de Brabantse waardes in een experimenteel,
interdisciplinair en innovatief festival zal het Brabantse imago en vestigingsklimaat
versterken voor de creatieve jonge generatie.
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1.3. Betrokken kunstenaars
Annelieke Rovers
Annelieke is Creatief Directeur bij Draaimolen en kunstenares, in 2020 cum laude
afgestudeerd aan het st. Joost in Breda. Ze begon ooit als vrijwilliger bij de opbouw van
het festival, toen haar handen begonnen te jeuken en ze meteen zelf met ideeën kwam. In
2018 kreeg ze de vrijheid om maarliefst drie installaties te maken op het terrein en heeft
ze samengewerkt met Heleen Blanken bij de bouw van ‘The Chapel’. Dit succes heeft
ertoe geleid dat ze nu creatief directeur is en haar afstudeerstage heeft mogen voltooien
bij Heleen Blanken. Hiernaast is Annelieke bezig met haar eigen kunstenaarschap. Haar
werk ‘Floating Waters’ is momenteel te bezichtigen tijdens de expositie Landkunst aan de
Zuiderwaterlinie in Heusden. Een expositie geïnitieerd door Kunst Loc die haar hiervoor
heeft benaderd. Daarnaast is ze geselecteerd als jong talent door de Bewaerschole in
Burgh-Haamstede. Zij is opgenomen in het expositieprogramma in 2022/2023 met een
solo expositie binnen de Bewaerschole van vijf weken en een buitenexpositie die twee
jaar zal staan in Burg-Haamstede.
Website: www.anneliekerovers.com

B I J L A G E 1 : I N F O R M AT I E T E A M

1.1. Het team
De tiendaagse show- en concertreeks wordt georganiseerd door een team van
medewerkers, voornamelijk freelancers, waarvan het merendeel al vele jaren betrokken
is bij de organisatie van Draaimolen evenementen. Ons vaste team is jong, dynamisch en
zeer gepassioneerd. Wij zijn omringd met een warm netwerk van handige en creatieve
aanpakkers waar wij tijdens de opbouw van evenementen altijd een mooie groep tijdelijke
medewerkers en vrijwilligers aan te danken hebben. Deze flexibele schil bestaat niet
enkel uit mensen die we al kennen. Vaak melden voor ons nieuwe gezichten zich om te
komen helpen met de opbouw van het festival wat tot een mooie uitbreiden van beide
netwerken leidt. Het vaste team stuurt de flexibele schil aan wanneer deze actief is. De
betrokken medewerkers, kunstenaar en de CV’s van deze vaste Draaimolen teamleden
zijn bijgevoegd in de bijlagen.
Milo van Buijtene 		
Hilde van de laar
Jip Snoeren 		
Annelieke Rovers 		
Ricky de Wit 		
Laura Krabbe		
			

Directeur (1 fte)
Zakelijk leider (1 fte)
Marketing Manager (0.5 fte*)
Creatief Directeur (0.5 fte*)
Productie Manager (0.3 fte*)
Content creator (0.2 fte*)

* uren zijn opschaalbaar in aanloop naar het festival.

1.2. CV’s vaste team
De CV’s van het vaste team zijn bijgevoegd in het aanvraagformulier.

Daniel Iregui
Iregular is een in Montreal gevestigde kunst studio, opgericht in 2010 door Daniel Iregui, een
visueel kunstenaar die de grenzen van technologie en kunst opzoekt. Zijn werk benadert
design met een code-gedreven en realistische mindset. Zo combineert hij geometrie,
typografie, licht en geluid met algoritme, software en wiskunde. Daniel werkt al sinds
2016 met Draaimolen waardoor het lastig is om ons festival voor te stellen zonder een van
zijn designs. Een voorbeeld hiervan zijn de interactieve muren ‘Nor Mind’ in het bos van
Charlotte Oord, of de bekroonde ‘Cube’ die in 2017 boven de DJ’s hing op The Parking
Lot wat in 2018 uitgroeide tot een nog grotere, 12 meter hoge LED-monoliet. In 2019 liet hij
het publiek het stage design inlopen in de vorm van een 100 meter lange virtuele ruimte
tussen rijen van torenhoge bomen en een LED-constructie. Dit jaar gaan wederom een
samenwerking aan met Daniel aan waarbij hij drie verschillende installaties in première zal
laten gaan. De installatie zal een interactie zijn tussen de bezoekers en licht sculpturen.
De installatie zal bezichtigd kunnen worden op de plek waar in 2019 de Aura stage zich
bevond.
Website: www.iregular.io

Hannah Zwaans
Hannah Zwaans is een Tilburgse danseres, choreograaf, dansdocent en studente filosofie.
Ze streeft ernaar verborgen maar fundamentele relaties een platform te geven. Relaties in
alle humanitaire dimensies. Met haar werk wil ze waardevolle ontwikkelingen in gang zetten
over de hele wereld. Nieuwsgierig en idealistisch bevraagt ze de wereld om haar heen op
basis van sociaal-maatschappelijke en filosofische ideeën. Als danskunstenaar, academisch
dansdocent en interdisciplinair projectleider wil ze positieve verandering uitlokken. Ze
doet momenteel onderzoek naar interdisciplinariteit voor haar artistieke ontwikkeling. Dit
maakt dat haar visie naadloos aansluit aan op dit project. Daarnaast staat ze aan het begin
van haar carrière als danskunstenaar en wil haarzelf ontwikkelen, verdiepen en ideeën
testen in de praktijk. Draaimolen wil jonge en beginnende kunstenaars vertrouwen geven,
mogelijkheden bieden en financieren om deze doelen te verwezenlijken.
Website: www.hannahzwaans.com

Heleen Blanken
Heleen Blanken (1980) is Amsterdamse hedendaagse kunstenares en al een aantal jaar
betrokken bij Draaimolen. Ze is een visueel kunstenares in de disciplines; cinematografie,
fotografie en installatiekunst, met een behaalde bachelor in Fine Art van de Gerrit Rietveld
Academie Amsterdam. Haar artistieke werk wordt sterk beïnvloed door de complexiteit van
de scheiding tussen de mensheid en de natuurlijke omgeving. Ze verkent de verschillende
lagen van onze esthetische perceptie tot de natuurlijke wereld. Het werk van Blanken
is nationaal en internationaal vertoond in gecureerde shows bij instituten als Stedelijk
Museum, Galerie Ron Mandos, Rembrandthuis, La Gaîté Lyrique, Mapping Festival, STRP
Festival en natuurlijk Draaimolen Festival. Inmiddels hebben we al 3 jaar met Heleen
samengewerkt. Zo heeft ze al eerdere stage designs gemaakt en visuals ontworpen voor
een stage design van Iregular op ons festival. Vanaf augustus toont ze een grote datadriven installatie in het nieuwe NXT Museum in Amsterdam.
Website: www.heleenblanken.com

Koen van Santvoort
Koen van Santvoort (1993) gebruikt de perceptie en hoe deze veranderd kan worden als
leidend thema in zijn beeldend werk. Tegenwoordig onderzoekt hij hoe de mens digitale
eigenschappen op een analoge manier kan benaderen. Komend vanuit een traditionele
schilders achtergrond, onderzoekt hij het gebruik van technologie en de invloeden daarvan
op hoe traditionele media gezien kan worden. Door gebruik te maken van verschillende
3D software verkent hij zijn omgeving op een nieuwe manier. Het resultaat van dit proces
resulteert in lagen en beperkingen die de realiteit, vakmanschap en technologieën in
vraag stellen. Hierdoor wordt de perceptie van de toeschouwer onbetrouwbaar, wat een
van de focuspunten in zijn werk is. Voor Draaimolen festival 2021 zal Koen het experiment
aangaan met een 3D video project speciaal ontwikkeld voor dit festival. Daarnaast maakt
hij een analoge documentatie verslag van de opbouw, festival en afbouw op kleinbeeld
(35mm). En zal hij met een Hasselblad op middel formaat (120mm) artiesten portretteren.
Deze projecten worden gezien als kunstproject en niet als promotie materiaal.
Website: www.koenvansantvoort.com

Marcel Weber
Marcel Weber is een beeldend kunstenaar actief met beeld, licht en ruimte. Sinds 2001
is hij actief in het regisseren en produceren van audiovisuele performances, podium
ontwerpen, videowerken en installaties. Marcel Weber is vast visueel kunstenaar voor
verschillende evenementen gericht op de verkenning van experimentele muziek in Berlijn
en internationaal, directeur licht en visuals van het Berlijnse Atonal festival team en draagt
al lange tijd bij aan de organisatie van Unsound festival. Zijn performances en installaties
zijn in opdracht van en in samenwerking met veel gerenommeerde festivals uitgevoerd,
zoals CTM en Transmediale (Berlijn), Mutek (Montreal), Unsound (Krakow, Adelaide,
Toronto) en Atonal. Daarnaast zijn ze te zien geweest op bekende locaties als het British
Film Institute, Barbican, Centre Pompidou en CERN, maar ook meerdere instellingen en
evenementen in Europa, de VS en Australië. Recente projecten zijn o.a. samenwerkingen
met filmcomponisten als Ben Frost, Roly Porter en Jed Kurzel, geluidskunstenaars als Tim
Hecker, Lustmore & Biosphere en musici als Stars of the Lid, Kara-Lis Coverdale en Liz
Harris. Weber houdt zich in zijn werk bezig met thematieken rondom geheugen, perceptie
en identiteitsvorming. Hij kenmerkt zichzelf door een onderscheidende esthetiek, waarbij
gebruik wordt gemaakt van beelden en atmosferisch licht die een relatie vormen tot geluid.
Door de muzikale taal, met haar vermogen om emotionele werelden vorm te geven, toe
te passen op beelden, ontstaat een etherische kwaliteit die tot leven wordt gebracht door
zijn passie voor experimentele verhalen.
Website: www.mfoptik.de

Marinka Grondel
Conceptueel fotografe Marinka Grondel verkent het thema interactie tussen mens en
landschap, maar ook de metamorfose waartoe het leidt. In 2015 studeerde ze af aan
de Willem de Kooning academie in de richting design. Na haar studie heeft ze o.a.
geëxposeerd op Venetië kunst Biennale en het Nederlands fotomuseum. Daarnaast is
ze oprichtster van PEEL magazine. PEEL Magazine is een tijdschrift voor visionairs; een
rijk waar het natuurlijke en het onnatuurlijke als één bestaan. Voor Draaimolen Festival
2019 speelde ze met haar foto’s en ontwierp ze de installatie ‘Oddity Realm’ om ons mee
te nemen in haar unieke visie op de wereld. Voor Draaimolen Festival 2021 gaat Marinka
een fotografie installatie realiseren geïnspireerd op de relatie tussen de zon en de mens.
Momenteel is ze aan het experimenteren met verschillende druktechnieken. De installatie
zal op verschillende plekken op het terrein te bezichtigen zijn.
Website: www.marinkagrondel.com

Milo van Buijtene
Milo is de oprichter en curator van Draaimolen, waar hij 8 jaar geleden mee begonnen
is. Door de jaren heen is Draaimolen als evenementenorganisatie steeds succesvoller
geworden waardoor Milo zijn creatieve visie steeds meer kon volbrengen. Met ieder stage
design, iedere kunstuiting en muzikale programmering is Milo nauw betrokken en creëert
samen met kunstenaars het hoogst haalbare niveau. Inmiddels is Draaimolen Festival een
festival geworden met internationaal veel aanzien dat niet onopgemerkt blijft bij award
shows. Zo hebben Milo en Daniel Iregui (Iregular) al een German Design Award gewonnen
voor een stage design in 2017 en een Numix Award (Canada) voor best scenography +
audiovisual performance in 2019.
BIJLAGE 2: TOPICLIJST INTERVIEWS EN ENQUÊTE
Topic

Voorbeeldvragen

Ervaring

Hoe heb je het concert ervaren?
Zou je vaker een concert als deze willen bezoeken?
Zou je het concert aanraden aan een vriend(in)?

Omgeving

Hoe vind je het dat deze productie buiten wordt uitgevoerd?
Zou je deze productie graag naar binnen willen halen?

Kunstvormen

Vond je alle kunstvormen die je vandaag hebt gezien van
toegevoegde waarden?
Zijn er kunstvormen die je zou hier graag bij zou willen zien?

Meerdaags festival

Zou je Draaimolen Festival graag als een meerdaags festival zien?

Premiere

Hoe vind je het om deze show in première te zien gaan?

Motivatie

Waarom heb je ervoor gekozen om dit concert te bezoeken?

Marketing

Hoe ben je te weten gekomen van dit concert?

B I J L A G E 3 : R I S I C O S TA K E H O L D E R S E N O M G E V I N G S FA C T O R E N
Dit jaar zal Draaimolen zich voor het eerst gaan organiseren als een meerdaags festivals
in de vorm van een reeks shows en concerten. De risico’s en factoren die de haalbaarheid
en het succes van deze organisatie beïnvloeden hangen voornamelijk samen met de
afhankelijkheid van verschillende stakeholders en omgevingsfactoren.

Stakeholder: Fonds podiumkunsten

Stakeholder: doelgroep

Stakeholder: Artiesten

Financiële risico’s die gepaard gaan met dit project hebben onder andere te maken
met de ticketverkoop. Draaimolen Festival is, in zijn normale vorm, een populair en snel
uitverkocht festival. Mensen weten dat ze een kaartje kopen voor een kwalitatief goed
festival met een goede samenkomst van gevestigde namen en nieuws om te ontdekken.
Ze weten dat deze dag helemaal vol zal zitten met prachtige momenten en weten ook dat
er voor ieder wat wils is zodat wanneer het één niet aanstaat, er ruim voldoende andere
opties zijn op dat moment. Dit zal anders zijn met deze show- en concertreeks.

De artiesten hebben een grote invloed op de haalbaarheid en het succes van Draaimolen
Festival 2021. Allereerst zijn internationale boekingen momenteel gevoelig door abrupte
veranderingen in maatregelen. Daarnaast wordt Draaimolen Festival 2021 uitgevoerd in
een vorm die voor ons, maar ook voor veel artiesten, nog onbekend zal zijn. Wij geloven
sterk dat de haalbaarheid van Draaimolen Festival 2021 waarschijnlijker is dan dat van
een groot festival. Echter zullen artiesten veel aanbiedingen in dezelfde tijd krijgen
aangezien veel evenementen als gevolg van het annuleringsfonds hun datum vooruit
hebben geschoven. Het vertrouwen in Draaimolen Festival 2021 speelt dus sterk mee in de
mogelijkheid in boekingen. Om dit risico zoveel mogelijk te ondervangen nemen de agents
en artiesten mee in onze overwegingen en beschrijven onze plannen en achterliggende
ideeën uitgebreidt.

We hebben ervaring met het organiseren van kleinschalige edities en weten hieruit dat
de ticketverkoop van deze edities minder snel en massaal verloopt. De intieme setting
die wordt gecreëerd bij een enkele stage kan voor mensen aanlokkelijk zijn, maar zal ook
door een aantal als minder aantrekkelijk worden gezien. Dit risico gaan we zoveel mogelijk
ondervangen middels open communicatie met de doelgroep waarin wij de onderliggende
gedachte en kwaliteit van de shows- en concerten zo veel mogelijk overbrengen en de
doelgroep meenemen in het gehele proces.
Stakeholder: leveranciers
De hele evenementenindustrie heeft afgelopen jaren flinke klappen opgelopen en zo ook
de organisaties die materiaal leveren. Door de aankondiging van het garantiefonds zijn
veel evenementen verplaatst naar de periode na 1 juli. Wij geloven niet dat grootschalige
festival plaats zullen vinden in de zomer 2021. Wanneer dit wel het geval gaat zijn is het
de vraag wat dit met de markt zal doen en of de leveranciers, die waarschijnlijk hebben
moeten krimpen in personeelsbestand, de grote vraag aankunnen.
Stakeholder: Gemeente Tilburg
De haalbaarheid van dit project wordt sterk beïnvloed door de beslissingen van
Gemeente Tilburg. Allereerst zijn we financieel afhankelijk wat betreft het overzetten
van de evenementensubsidie van het originele festival plan naar de tiendaagse showen concertreeks. Daarnaast moet voor dit project een evenementenvergunning worden
verleend door Gemeente Tilburg en dient een aanpassing te worden gedaan in het
bestemmingsplan van het MOB-complex. De eindtijd van doordeweekse evenementen zal
aangepast moeten worden van 22.00 naar 23.00. Wij doen ons best om het contact met
Gemeente Tilburg warm te houden en open met te communiceren over onze plannen en
ideeën zodat ze betrokken blijven in het proces.
Stakeholder: Brabant-C
De haalbaarheid en het succes van Draaimolen Festival 2021 is afhankelijk van de
goedkeuring in de aanvraag bij Brabant-C. De financiële middelen die we mogelijk van
Brabant-C ontvangen geven ons de ruimte om Draaimolen als maker te ontwikkelen.

Voor de samenwerking met Tilburg choreografe Hannah Zwaans dienen wij een aanvraag
bij Fonds Podiumkunsten in, erop gericht om lokale makers een podium te bieden. Hierdoor
zijn wij ook financieel afhankelijk van Fonds Podiumkunsten.

Omgevingsfactor: corona en maatregelen
Wij hebben vertrouwen in de haalbaarheid van dit project. Echter, als 2020 ons als
samenleving iets heeft mogen leren dan is het wel dat we niets zeker weten. Met een nieuw
kabinet in aankomst en nog veel onduidelijkheid over vaccinaties blijven het coronavirus
en aanpassingen in maatregelen een grote invloed op de haalbaarheid van dit project.
Dit project is een aanpassing het originele festivalplan. We kunnen op- en afschalen in
bezoekersaantallen wat ons flexibel maakt waardoor we onszelf minder gevoelig maken
voor de afhankelijkheid van maatregelen. * zie risicoanalyse Covid-19
Omgevingsfactor: andere evenementen
Zoals eerder beschreven zijn, als een gevolg van de aankondiging van het garantiefonds,
veel evenementen verplaatst (na 1 juli). Veel organisaties zijn online gegaan inclusief tickets
en line-up. Het voelt voor ons niet goed in deze stroming mee te gaan wat ons voor dit
project heeft doen besluiten. Echter, wanneer deze festivals wél plaats zouden kunnen
vinden en dit ook daadwerkelijk gebeurt, is de concurrentie tijdens deze tiendaagse
enorm. Veel festivals zullen tegelijkertijd plaatsvinden wat grote gevolgen kan hebben op
de ticketverkoop.
Omgevingsfactor: weersomstandigheden
Zoals bij ieder evenement zijn de weersomstandigheden een risicofactor voor de
haalbaarheid en het succes. De tiendaagse concertreeks maakt de kans dat we met
ongunstige weersomstandigheden te maken zullen krijgen groter. Dit risico zullen we zo
veel mogelijk ondervangen door het opstellen van een slecht weer plan en de nodige
voorzieningen hiervoor aan te schaffen.

Zorgelijk tot ernstig

B I J L A G E 4 : R I S I C O A N A LY S E C O V I D - 1 9
In deze bijlage worden de verschillende scenario’s beschreven die, als gevolg van de
situatie rondom Covid-19, mogelijk zijn. Wij hebben ervoor gekozen de vier scenario’s
terug te brengen naar drie.

Waakzaam tot zorgelijk
De situatie is beheersbaar tot licht negatief. Het aantal nieuwe besmettingen is laag tot
licht toenemend. Kwetsbare groepen dienen alert te zijn. Het bron-en contactonderzoek
is overwegend effectief. Maatregelen worden meestal voldoende nageleefd en zijn te
handhaven. Er is voldoende zorgcapaciteit. Aanvullende maatregelen zijn erop gericht
om de bestaande aanpak beter te laten functioneren en terug te brengen naar een meer
totaal beheersbare situatie.

De situatie ontwikkelt zich negatief. Het aantal nieuwe besmettingen neemt toe en
ingrijpen is noodzakelijk. Maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Als
de situatie voortduurt, wordt het bron- en contactonderzoek ineffectief. Maatregelen
worden onvoldoende nageleefd. De druk op de zorgcapaciteit neemt toe en is deels
onvoldoende. De bestaande aanpak moet met aanvullende maatregelen worden versterkt
om de verspreiding van het virus weer onder controle te krijgen en terug te keren naar
een beheersbare situatie. Maatregelen zijn erop gericht om (regionale) overbelasting van
de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op de verspreiding van
het virus te krijgen.
Impact

Omdat in dit plan al rekening gehouden is met de huidige situatie rondom Covid-19 zal het
scenario ‘waakzaam’ weinig tot geen impact hebben op het projectplan.

Alhoewel in dit plan al rekening gehouden is met de situatie rondom Covid-19 zal het
scenario ‘zorgelijk tot ernstig’ een flinke impact hebben op het projectplan. Zo zullen we
de concerten afschalen van 500 naar 250 om 1,5 meter te bewaken en gaan we werken
met live-streaming om het publiek te bereiken. Dit vertaalt zich direct door in de minder
ruime begroting.

Mogelijkheden en aanpassingen

Mogelijkheden en aanpassingen

Omdat in dit plan al rekening gehouden is met de huidige situatie rondom Covid-19 zal het
scenario ‘waakzaam’ weinig tot geen impact hebben op het projectplan.

-

Impact

-

-

-

-

Mondkapjes verplichting: Wanneer de situatie waakzaam is en het gebruik van
mondkapjes nog wenselijk, zullen wij gebieden creëren waar mondkapjes verplicht
zijn. Het lage bezoekersaantal van 500 maakt het gemakkelijk deze verplichting te
controleren en hierop aan te sturen.
Aparte eet- en drinkgelegenheden: De eetgelegenheid wordt op een afstand van
de stage geplaatst. Wanneer de situatie erom vraagt zullen we ook de bar op een
ruime afstand van de stage plaatsen. Eten en drinken kan dan genuttigd worden op
de gebieden waar een mondkapje niet verplicht is die wij ruim zullen opzetten.
Hygiëneplan: Een hygiëneplan zal opgesteld worden met ruim voldoende desinfectie
palen verspreid over het gebied. Daarnaast zullen we extra focussen op schoonmaak.
Zo zullen we iedere dag minimaal twee vaste personen verantwoordelijk maken
voor de schoonmaak van de toiletten en iedere dag zorgen dat de kluisjes, barren,
munten etc. worden ontsmet. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een
recycle plan waarin toch ‘wegwerp’ bekers worden gebruikt om de hygiëne hiervan
te kunnen garanderen.
Munt- en cashless: Dit jaar zal Draaimolen Festival voor het eerst geheel munt- en
cashless gaan om contactmomenten te verminderen.

Aanpak op- en afschalen

-

-

-

-

Wanneer de situatie waakzaam tot zorgelijk is denken we dat, met inachtneming van
maatregelen die we treffen, 500 personen mogelijk moet zijn.
Impact financiële situatie
De impact op de financiële situatie is weergegeven in de projectbegroting.

-

Afschalen publiek: Wanneer de situatie zorgelijk tot ernstig is zullen we het
bezoekersaantal terugschalen van 500 naar 250. Op deze manier kunnen we
maatregelen beter handhaven. We zullen de concerten livestreamen voor het
publiek dat niet meer kan komen.
1,5 meter afstand op de stage: Wanneer de situatie zorgelijk tot ernstig is en het
publiek is afgeschaald naar 250 zullen we afstand tussen individuen of groepen
bewaken. Wanneer het aantal bezoekers met 1,5 meter niet op The Chapel (de
geplande stage) past, kunnen we de stage verplaatsen naar een andere, grotere
plek op het MOB-complex.
Mondkapjes Verplichting: Wanneer de situatie zorgelijk tot ernstig is zullen we
gebieden creëren waar het dragen van een mondkapje verplicht is. Het lage
bezoekersaantal van 250 maakt het gemakkelijk deze verplichting te controleren en
hierop aan te sturen.
Aparte eet- en drinkgelegenheden: De eet- en drinkgelegenheden wordt op een
afstand van de stage geplaatst. Eten en drinken kan genuttigd worden in ruim
opgezette gebieden waar een mondkapje niet verplicht is, maar waar de 1,5 meter
gewaarborgd kan worden.
Ruime opzet: We zullen naast de eet- en drinkgelegenheden ook de toiletten,
ingang, wandelpaden en kluisjes extra ruim opzetten zodat de 1,5 meter hier
gewaarborgd kan worden.
Hygiëneplan: Een hygiëneplan zal opgesteld worden met ruim voldoende desinfectie
palen verspreid over het gebied. Daarnaast zullen we extra focussen op schoonmaak.
Zo zullen we iedere dag minimaal twee vaste personen verantwoordelijk maken
voor de schoonmaak van de toiletten en iedere dag zorgen dat de kluisjes, barren,
munten etc. worden ontsmet. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een
recycle plan waarin toch ‘wegwerp’ bekers worden gebruikt om de hygiëne hiervan
te kunnen garanderen.
Munt- en cashless: Dit jaar zal Draaimolen Festival voor het eerst geheel munt- en
cashless gaan om contactmomenten te verminderen.

Aanpak op- en afschalen

BIJLAGE 5: ONDERBOUWING BEGROTING

Wanneer de situatie zorgelijk tot ernstig is zullen we afschalen naar een bezoekersaantal
van maximaal 250. We zullen het publiek eerst de keuze geven of zij hun ticket willen
omzetten naar een livestream ticket en een deel van hun geld teruggestort krijgen.
Wanneer we uiteindelijk met een groter aantal dan 250 overblijven zullen we het aantal
reduceren door middel van loting. We zullen de livestream tickets ook beschikbaar maken
voor de rest van de wereld en verwachten dat hier een klein aantal extra tickets worden
verkocht aangezien dit waarschijnlijk een korte-termijn beslissing zal zijn.

Brabant-C

In de begroting wordt uitgegaan van de maximale subsidie
van Brabant-C. Dit subsidiebedrag wordt ook meegenomen
in de slechtere ernstige scenario’s wat betreft corona.

Fonds podiumkunsten

De aanvraag op deze subsidie specifiek gericht op het
dansgedeelte van de eerste twee shows loopt momenteel.
Wanneer we deze subsidie niet toegewezen krijgen zullen
we de kosten van de choreografie verkleinen.

Opbrengsten bezoekers

Wanneer de concerten op volledige capaciteit zullen
plaatsvinden zullen wij niet lives-streamen. Wanneer dit niet
het geval is en we wel gaan livestreamen zijn we bescheiden in
de verwachtingen. Wanneer de situatie vraagt om volledige
livestream en andere evenementen niet mogelijk zijn
verwachten wij een sterke toename in online ticketverkoop
en zal de prijs ook wat verhogen om een deel van de kosten
te dekken.

Inkoop kosten

De kosten voor de concerten zijn in alle scenario’s niet geheel
teruggebracht onder de concert begroting. Draaimolen
investeert in deze concertdagen met de festivaldagen om
onze ontwikkeling kracht bij te zetten. De festivaldagen zijn
een stuk winstgevender. Daarom dragen deze dagen een
deel van de kosten die worden gemaakt tijdens de concerten.

Marketing

De kosten voor marketing blijven ieder scenario gelijk doordat
enkel de focus zal veranderen maar niet de intensiteit.

Impact financiële situatie
De impact op de financiële situatie is weergegeven in de projectbegroting.

Ernstig tot zeer ernstig
Hard ingrijpen met strenge, landelijke maatregelen is noodzakelijk om verdere escalatie
te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie. Het aantal nieuwe
besmettingen neemt snel toe. Intensief maatwerk is nodig om kwetsbare groepen te
beschermen. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op
de verspreiding afneemt. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De zorgcapaciteit
is onvoldoende en wordt deels afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk
en regionale overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het
virus weer maximaal te controleren.
Impact
Wanneer de situatie in de regio als ernstig tot zeer ernstig wordt gecategoriseerd, zal dit
grote gevolgen hebben voor het succes en de doorgang van de evenementen. We zullen
naar alle waarschijnlijkheid geen publiek mogen ontvangen maar kunnen, wanneer de
maatregelen dit toelaten, geheel online gaan door middel van streaming. Dit vertaalt zich
direct door in de minder ruime begroting.
Mogelijkheden en aanpassingen
-

Afschalen publiek: Wanneer de situatie ernstig tot zeer ernstig is maar deze het wel
toelaat om met medewerkers en artiesten concerten te organiseren, zullen we dit
doen en deze geheel opnemen en online streamen.
1,5 meter afstand en mondkapjes, artiesten en medewerkers: Wanneer het mogelijk
is met artiesten en medewerkers de concerten op te nemen, zal de 1,5 meter afstand
tussen individuen worden gewaarborgd, zullen mondkapjes gedragen worden, alles
ruim opgezet zijn en zullen strikte hygiënemaatregelen genomen worden.

Aanpak op- en afschalen
Wanneer de situatie ernstig tot zeer ernstig is zullen we afschalen naar geen publiek. We
zullen het publiek hiervan op de hoogte brengen en hen vragen of zij het ticket willen
omzetten naar een livestream ticket waarbij ze een deel van hun geld teruggestort krijgen.
We zullen de livestream tickets ook beschikbaar maken voor de rest van de wereld en
verwachten dat hier een redelijk aantal extra tickets worden verkocht door het beperkt
aantal activiteiten.
Impact financiële situatie
De impact op de financiële situatie is weergegeven in de projectbegroting.

