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- 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

- 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

P R O J E C T P L A N  I N  B U L L E T P O I N T S
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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. 

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. 

D R A A I M O L E N

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.

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 concerten- 
en 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.  

Ontwikkelen
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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.

H E T  C O R O N A  O N T W I K K E L  P R O J E C T

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. 

Woensdag 8 en donderdag 9 september

T
he

 C
ha

p
el

 2
0

19
 -

 f
o

to
 d

o
o

r 
R

a
fa

el
 D

im
iio

ni
a

tis

3



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 

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.

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. 

Donderdag 16 september

Link interview Mathilde Nobel door 3voor12

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.

Woensdag 15 september
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https://3voor12.vpro.nl/update~eaa998e1-1c9d-48f3-808a-de7cb445ee7c~mathilde-nobel-laat-het-spoken-op-experimenteel-club-debuut~.


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. 

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. 

T H E  C H A P E L

Kinetische sculptuur
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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: 

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.  

O N T W I K K E L D O E L E N

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. Tijdens dit meerdaags 
festival willen we een in Nederland nieuwe manier van boeken introduceren waarbij artiesten 
meerdere dagen verschillende sets en acts zullen performen. Dit zou direct ingaan tegen 
de consumptiemaatschappij die ook zeer aanwezig is in de boekingen van artiesten en zal 
Draaimolen Festival grote stappen doen laten maken wat betreft duurzaamheid, kwaliteit 
en betrokkenheid.

Dekkingsplan

Draaimolen als organisatie verstevigen, professionaliseren en voorbereiden op een 
aanvraag voor een internationaal project bij Brabant-C

Het makerschap van Draaimolen versterken en hiermee onszelf sterker profileren

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. 

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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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.

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. 

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.

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.

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.

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.Creëren en laten ervaren

Experimenteren met nieuwe kunstvormen

Experimenteren met nieuwe genres

Experimenteren nieuwe techniek

Naamsbekendheid en imago

Brabantse vestigingsklimaat

Naast de ontwikkeling die Draaimolen als organisatie maakt met dit project zal de 
organisatie van deze concertdagen bijdragen aan het volgende beoogde resultaten. 

B E O O G D E  R E S U L T A T E N
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