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Wij, Varkenland van Nieuwe Helden/Lucas de Man in het Varkenspaleis Gootjes te Wessem

INLEIDING

We staan aan de vooravond van een volgende, nieuwe periode. De plannen voor de periode 2017-2020 moeten ontwikkeld worden. En we willen u meenemen in deze plannen. Waarin we trouw blijven aan onze overtuigingen maar
ook creatief en flexibel op zoek gaan naar frisse, originele uitdagingen. O.a. door nieuwe, oorspronkelijke verbindingen te leggen. De gedeelde fascinatie van makers en publiek voor het LMBG FSTVL als podium vormt de basis van
de collectieve ervaring die het festival steeds meer is. We zijn er om te inspireren, om verschil te maken. We willen
een van de origineelste, spannendste en opwindendste ervaringen in het (midden)-Limburgs theaterland van de
komende jaren worden. Zo!!! Dat kan alleen nog maar tegenvallen…
Hoe dan ook, samen gaan we op weg naar en een vijfdaagse Vallei der Verbeelding. Belangrijke factor daarbij is
passie. Passie bij alle betrokken medewerkers; van vrijwilliger tot bestuur, van publiek tot maker. Passie voor het
festival in deze vorm, voor bijzonder theater op bijzondere locaties, gedeeld in de liefde voor cultuur, in de kracht van
het theatrale en poëtische. Met liefde omarmen we daarin de magie van en voor de verbeelding.
En we zijn er klaar voor … juist nu, nu de kunsten zo onder druk staan, willen we een even gedegen als creatief
vervolg geven aan ons verhaal. En dan niet meedeinen op de golven maar de golven maken, niet binnen de lijntjes
kleuren, maar onze eigen tekening maken.

Jan Klompen
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Francois Blanc tijdens de Theatrale T®ippelzone te Kinrooi ( België)

2. MISSIE EN VISIE EN HOOFDDOELSTELLING

2.1 MISSIE
De missie van het LMBG FSTVL blijft onverminderd van
kracht; het wil een hedendaags, toonaangevend zomerfestival in het hart van de Provincie Limburg zijn,
dat bijzonder theater op bijzondere (landschappelijke)
plekken brengt. Het wil één groot openlucht podium
zijn met een gevarieerd pallet van o.a. theater, dans,
muziek, mime, poppenspel, performance en straattheater. Dat ook een publiek wil aanspreken dat niet of
nauwelijks naar de reguliere podia gaat en relatief onbekend is met het reguliere theatercircuit.
Het wil een ‘verhalen vertellend’ zomerfestival zijn dat
verbindingen legt. Tussen en met het Limburgse cultuurlandschap en de monumentale historie, cultuur en
natuur, publiek en bewoners, de euregionale partners,
de partners in de cultuursector, toerisme en recreatie,
cultuur en economie en tussen de gemeenschappen
in het gebied waar het festival opereert. Dat kortom,
een samenhangend cultureel en toeristisch-recreatief
interessant pakket aanbiedt, met landelijke uitstraling,
aantrekkelijk voor jong en oud, los van leeftijd, opleiding of culturele achtergrond.
2.2 VISIE
Het LMBG FSTVL gaat voor het brengen van hartstochtelijke belevenissen met de diversiteit van het theater
en de magie van de verbeelding als kernwaarden.
Dit willen we bereiken door het publiek in staat stellen ontdekkings-/theatertochten samen te stellen met
bijzondere voorstellingen/concepten op bijzondere
plekken in het landschap. Het LMBG FSTVL wil daarbij verhalen en verrassen, verbazen en verwonderen,
verbinden en verwarren. En daarvoor gebruiken we bij
voorkeur niet de geijkte theaterpodia maar objecten
van het platteland en het Maasplassengebied als podium.
Onze toekomstroom voor de nabije toekomst is dat het
LMBG FSTVL zich ontpopt als een gezonde bronsgroene eik, stevig geworteld in de Limburgse cultuur. Met
een compacte stam en enkele gezonde dynamische zij-

takken, waarvan steeds na de broodnodige snoeibeurten weer nieuwe frisse zijtakken uitlopen. Een Bronsgroene eik die beeldbepalend zal zijn voor de vijfdaagse
Vallei der Verbeelding die we voor ogen hebben
2.3 HOOFDDOELSTELLING;
VIJFDAAGSE VALLEI DER VERBEELDING
Het LMBG FSTVL ziet het bijzonder theater op bijzondere plekken als haar kernactiviteit. Met speciale
aandacht voor landschapstheater. Dat zien we als het
meest onderscheidende karakter van het festival. De
hoofddoelstelling voor 2017-202 is het verdiepen hierin
d.m.v. de reeds opgebouwde expertise en het vergroten
van de zeggingskracht van het festival. Dit wil het LMBG
FSTVL doen door deze karakteristieke eigenschap verder te ontwikkelen. Met deze doelstelling wil het LMBG
FSTVL een onderscheidende bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de podiumkunsten in Limburg.
2.4 ARTISTIEK PROFIEL
De festivalorganisatie ziet een vijf daags verbindingleggend hedendaags en oorspronkelijk zomers locatiefestival voor zich, waarbij de communicatieve kracht zit
in de voor het publiek aansprekende theatrale tochten
door het Limburgse landschap, waar een mix van jong
sprankelend (Limburgs) talent en onbekende (internationale) namen voor gedegen vakmanschap zorgen. Dat
we daarin een onbetaalbare vrijplaats scheppen voor
beeld, beweging, woord, geluid en andere vormen van
expressie. Een festival met heel veel verbeeldingskracht dat uitzicht blijft bieden op een hoopvol toekomstperspectief in tijden van berekende vermarkting
van kunst en cultuur.
De keuze van het LMBG FSTVL voor bijzonder theater
op bijzondere plekken blijft richtinggevend voor het artistieke signatuur; Het platteland zowel als het Maasplassengebied zijn uitermate geschikt om dit vorm te
geven. Weg uit de eigen omgeving kunnen makers en
publiek de werking van het landschap ervaren en deze
optimaal gebruiken.
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2.5 MIDDEN-LIMBURG
De regio Midden Limburg is mede bepalend voor het
artistiek profiel, het programma en de uitstraling van
het festival. Voor het LMBG FSTVL voelt het als logisch
en geloofwaardig om deze natuurlijke biotoop van het
gebied uit te dragen en te vertalen in het programma.
De culturele en ruimtelijke contrasten van de regio
bieden niet alleen mogelijkheden voor vernieuwing;
de regio is er ook steeds meer ontvankelijk voor. Door
de ligging van Midden-Limburg is het LMBG FSTVL
grensoverschrijdend, zowel in programmering als in
publieksbereik. Het regionale culturele aanbod krijgt
dankzij het festival een belangrijke impuls, doordat bewoners, publiek, theatermakers en organisatie elkaar
op ongebruikelijke locaties en momenten ontmoeten
en inspireren. Het festival stimuleert tevens het toerisme in de regio.
2.6 VOORBEELDEN UIT HET VERLEDEN
Plekken dienen voor iedereen die erbij was voor altijd
een nieuwe betekenis erbij te krijgen, niks afstandelijke elitaire kunst, hier regeert het verhaal, de fantasie,
de menselijke maat en de eigen historie.
Voorbeeld 1:
Hijskraanballet aan de Maas in de Lus van Linne
Voorbeeld 2:
Toneeldrama ‘In ’t Hart’ van TG Het Groote Hoofd over
het beëindigen van een boerenbedrijf in een verlaten
boerderij aan de Maas in Neer
Voorbeeld 3:
Talentontwikkelingsproject Power Tour op en rondom
het terrein van de Essent-centrale Maasbracht.
Voorbeeld 4:
Voorstelling ‘Wij, Varkenland’ van Lucas de Man over
het gevecht van varkensboeren bij een varkensboerderij
te Wessem
2.7 POSITIONERING
Het LMBG FSTVL stimuleert een evenwichtige spreiding van het cultuuraanbod over Limburg en nestelt
zich definitief in het cultureel schrale midden van Limburg. Daarin is het voor deze regio uniek en draagt het
bij aan de inrichting van de omgeving, de aantrekkingskracht van Limburg en aan leefbaarheid voor onze in-

woners. Het festival onderscheidt zich nadrukkelijk en
is – zeker regionaal - een belangrijke speler. Het heeft
een duidelijke voortrekkersrol als het gaat om vernieuwing en het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen, zeker
daar waar het gaat om haar eigen omgeving. De relatieve schraalheid van het gebied maakt dat het LMBG
FSTVL bij uitstek een rol kan spelen in het verkennen
en ontketenen van nieuwe artistieke vormen, in een
meer open verhouding tot de maatschappelijke omgeving. Daarmee is het bovendien in staat gebleken een
nieuw publiek aan zich te binden, waar ook de andere
culturele instellingen in het hart van de provincie profijt
van hebben. Deze lijn willen we graag doortrekken
2.8 PIONIEREND
Midden Limburg wordt ervaren als een tijdelijk groot
open luchttheater waar men zich onder kan dompelen
in cultuur in al zijn verschijningsvormen en waar de
scheidslijnen tussen omgeving en podium, performer
en bezoeker vervagen. Het fraaie Midden-Limburg met de Maasplassen voorop - dient als katalysator van
de verbeelding en brengt artiest en publiek in dezelfde
activerende en pionierende conditie. Het LMBG FSTVL
zet Limburg - en het Maasplassengebied - mede op de
kaart in Nederland, Duitsland en België. Zelfs eigen
inwoners leren dankzij het festival hun eigen regio (opnieuw en van een andere kant) kennen.
Voor toeristen is het festival een reden tot een meerdaags bezoek. Er zijn ook aantoonbaar extra overnachtingen bij te schrijven dankzij het festival. Volgens
recente schattingen van VVV Midden-Limburg en toeristische platforms in de regio gaat het om zo’n 500 tot
1000 extra overnachtingen. Ook vanuit de provinciale
en landelijke kunstsector is de waardering en respons
gegroeid de afgelopen jaren. Cultuurhuizen en individuele makers in de provincie en in den lande weten ons
feilloos te vinden. Wij hopen in 2017-2020 deze contacten uit te kunnen bouwen.
2.9 PLATTELAND ALS PARTNER
Het LMBG FSTVL ziet kansen zich te ontwikkelen vanuit het Midden-Limburgse platteland en het belendende Maasplassengebied, dat van oudsher gekenmerkt
wordt door een zwakke culturele infrastructuur. Wij
zien onze eigen kansen ook als kansen voor de provincie om te getuigen van het belang van cultuur voor
de samenleving. De heringedeelde grote plattelands-

gemeenten (zoals Leudal en Maasgouw) zoeken naar
onderscheidende evenementen, niet alleen om hun
eigen inwoners mee te verwennen, maar ook om een
vitaliteit en culturele dynamiek uit te stralen richting
recreanten uit regio, provincie en ommelanden. Van
een drempel om dit kwaliteitstheater te bezoeken is
dan geen sprake, het is in de schuur van ome Piet en
tante Riek om de hoek.
2.10 STAD ALS PARTNER
Met de komst van de ECI Cultuurfabriek is er in onze
partnerstad Roermond een prachtige cultuurvoorziening bijgekomen. Ofschoon niet alles van ’n leien
ECI-dakje is gelopen willen wij als LMBG FSTVL ons
steentje bijdragen aan een goede inbedding van deze
voorziening in de regio. En daar ook onze vruchten va
plukken. En ook daar waar het gaat om de stad als
partner geldt dat wij kiezen voor het presenteren van
bijzondere voorstellingen op bijzondere stadse locaties. Ook in een stadse omgeving komen onze theatrale
opkikkertjes goed tot hun recht. Daarnaast kiezen we
er voor om de stadse omgeving te gebruiken voor onze
gratis straattheaterdag: De Gekleurde Stad. Dit omdat
we er van overtuigd zijn dat er “ons” oude straattheaterpubliek nog belangrijke stappen richting de verdieping in het programma kunnen maken.
2.11 DE WIJK NEMEN
Vanaf 2013 zoeken we ook de stadswijken op, met een
ingepast theater-op-locatieconcept (met social circus
en community art-achtige elementen), artistiek maatwerk, onderscheidend voor de stad, in samenwerking
ook met de (amateur)kunstinstellingen en jong talent in
de stad (Huis voor de Kunsten, Wijkontwikkelingsplan
Donderberg en Jongerenwerk Wel.kom, Crosstown
Limburg). Tot op heden is dit echter geen onverdeeld
succes gebleken. Hier valt voor de nabije toekomst nog
heel wat terrein te winnen. Vooral omdat de samenwerking met de lokale partijen erg stroperig verloopt.
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Zwart Zaad van Cie. KAiET op Zorgboerderij Casquettenhof te Horn

3. ACTIVITEITEN

EN DE AMBITIES BINNEN DE GEPLANDE ACTIVITEITEN

3.1 KERNACTIVITEIT
Zoals al gesteld gebruiken we liever dan de geëigende
theaterpodia objecten van het platteland en Liever dan
de geijkte theaterpodia gebruiken we objecten van het
platteland en het Maasplassengebied - van boerderijen, landerijen en kerken, tot aan bedrijventerreinen,
schepen als en de boorden van de Maas - als podium.
Bijzonder theater op bijzondere landschappelijke locaties in en door het hart van Limburg. De regio is daarmee mede bepalend voor de identiteit, de programmering en de uitstraling van het festival. Voor het LMBG
FSTVL voelt het als logisch en geloofwaardig om deze
natuurlijke biotoop van het gebied uit te dragen en te
vertalen in het programma.

Ambitie 2017-2020
Jongeren als kloppend hart van het LMBG FSTVL. Voor
de periode 2017-2020 staat derhalve in de planning
om een nog nader te ontwikkelen vernieuwend jongerenproject het levenslicht te laten zien in een eigen
sfeervol festivalhart waar bezoekers verrast kunnen
worden door kleine concerten en performances. Omdat
het aandeel specifiek voor deze groep tot op heden te
laag was, zal er iemand benoemd moeten worden voor
jeugd- en jongerenprogrammering. De financiële armslag hiertoe zal wel toereikend dienen te zijn.

Ambities 2017-2020
De ambities in de kernactiviteit vinden we terug in de
nog meer landschapsgerichte programmering. Het
ontwikkelen van de route’s door het landschap heeft
een pré en zien we als een levendige kweekvijver en
een grote artistieke uitdaging. Het festival stelt zich
daarnaast op als bruggenbouwer voor het lokale jong
talent dat zich wil en kan ontwikkelen tot maker van
(nationaal)locatietheater. Gezelschappen dienen het
werken op locatie te zien als een uitbreiding van hun
artistieke vocabulaire en de wens te hebben hun werk
zowel in de context van de locatie te presenteren.

3.2.2 THEATERFIETSTOCHT NATUURLIJK…THEATER
Gezinsvriendelijke theaterfietstochten in de natuur die
bezoekers op milieuvriendelijke wijze kennis laten maken met de natuur en laten genieten van laagdrempelig theater op onverwachte locaties zoals boerderijen,
waterbekkens, kastelen, natuurgebieden en ruïnes.
Natuurlijk…Theater. Een prachtmanier om cultuur en
natuur met elkaar te verbinden. Tevens bieden we hiermee ook nadrukkelijk activiteiten buiten onze regio van
vesting aan.

3.2 OVERIGE ACTIVITEITEN
Naast deze kernactiviteit biedt het LMBG FSTVL een
kwaliteitsprogramma aan in de vorm van diverse theatrale strooptochten die samen een coherent geheel
vormen. Hartstochtelijke belevenissen die er binnen de
programmering grofweg als volgt uitzien:
3.2.1 FESTIVALHART
Een nieuw onderdeel, om te ontdekken. Met alleen
jonge makers die nieuwe wegen in durven te slaan op
het gebied van beeldend en fysiek theater, dans, performance en muziek.

Speerpunt
Jonge makers die durven

Ambities 2017-2020
Een totaal van drie theaterfietstochten. Dit is bijna een
halvering van het aantal t.o.v. de periode 2013-2016. Dit
schept ruimte voor andere activiteiten binnen onze programmering.
Speerpunt
Internationale artiesten/talenten uit circus-/straattheatercircuit.
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3.2.3 OPERAWANDELING OMMETJE OPERA
Een unieke operawandeling die langs een aantal bijzondere plekjes waarbij de bezoekers een intense en
verrijkende belevenis - die de volkse (opera)zang en het
leven zijn – aan den lijve ervaren. Maak een ommetje en
kom daarbij op onverwachte plekken diverse vormen
van opera tegen. Het Ommetje Opera. Jaarlijks in een
ander dorp van de gemeentes Leudal en Roermond.
Ambities 2017-2020
Doorontwikkelen van dit Ommetje Opera en kwalitatief
borgen door samenwerking met diverse partners (Conservatorium Maastricht, Opera Zuid, muziektheateropleiding Tilburg etc.)
Speerpunt
Jong talent (studenten), verbinding amateurs, jongeren
en professionals
3.2.4 THEATERVAARTOCHT TOM CRUISE
Een verrassingsvaartocht op en rond de Midden-Limburgse wateren waarbij de Maas de boventoon voert.
Deze Theatrale Ontdekkingsreis Maasgouw (TOM
Cruise) voert door prachtig natuurschoon terwijl zowel
aan wal als aan boord theatraal-muzikale verwennerij
plaatsvindt.
Ambities 2017-2020
Verder schaven aan de succesvolle formule en mogelijkheden tot uitbreiding onderzoeken (extra theaterboottocht en/of theater op/aan de Maas).
Speerpunt
Jong talent, multidisciplinair theater
3.2.5 THEATERWANDELING THEATRALE
T®IPPELZONE
Een grensoverschrijdende theatrale wandeling met een
caleidoscoop aan klein, kernachtig objecten- en figurentheater, de Theatrale T®ippelzone. Het LMBG FSTV
blijft graag nieuwe impulsen aan het festival geven,
derhalve is dit een nieuw onderdeel in onze programmering t.o.v de plannen 2013-2016. We bieden hiermee
ook activiteiten buiten onze regio van vestiging aan.

Ambities 2017-2020
Doorontwikkelen richting de Euregionale contacten van
dit onderdeel en kwalitatief borgen door samenwerking
met diverse partners ( o.a. Magisch Theatertje Maastricht)
Speerpunt
Jong talent op het onderdeel objecten- en figurentheater. Amateurs en professionals uit de grensstreek
met elkaar verbinden en ook t.o.v. elkaar äoverdepäol
speelplek bieden.
3.2.6 STRAATTHEATERDAG DE GEKLEURDE STAD
Het LMBG FSTVL is van oudsher een straattheaterfestival. De verdieping die het programma heeft doorgemaakt is evident. Minder evident is dat het “oude”
publiek daar zomaar in meegaat. Vandaar dat we een
volledige straattheater dag op het programma laten
staan, De Gekleurde Stad. Het publiek komt voor deze
toegankelijke voorstellingen, raakt geïnteresseerd en
komt gedurende het festival een tweede of derde keer
terug om ook minder toegankelijke voorstellingen te
zien. Het festival weet bezoekers te verleiden met (internationale) voorstellingen die hen raken.
Ambities 2017–2020
Ons straattheaterpubliek ‘te pakken’ voor de verdieping in het programma.
Speerpunt
Publiek te bewegen de drempels van hun theatergrens
over te laten stappen.
3.2.7 KINDERMIDDAG
Tijdens de meesten festivaldagen staan er optredens
en activiteiten gepland die ook leuk zijn voor de allerkleinsten. Maar één dag per festivaleditie is er steeds
extra aandacht voor deze doelgroep. In eendrachtige
samenwerking met de ECI-cultuurfabriek Roermond
komt er steeds een originele kindermiddag tot stand.
Ambitie 2027-2020
Omdat kinderen niet vroeg genoeg met kunst en cultuur geconfronteerd kunnen worden een op maat gesneden kindermiddag blijven aanbieden. En wellicht
uitbreiden naar de vroege avonduren.

Speerpunt
Kindervoorstellingen afgewisseld met gezellige maar
leerzame workshops.
3.2.8 CULTUUR CONFERENTIE
Het LMBG FSTVL is in 2013 gestart met het organiseren
van netwerkbijeenkomsten. Dit door samen met andere
partners samenwerkingsmogelijkheden bij elkaar af te
tasten, te onderzoeken en bij voorkeur definitief aan te
gaan. Hierin stond de samenwerking met andere sectoren zoals bedrijfsleven en politiek steeds centraal.
Ambitie 2017-2020
Het LMBG FSTVL ziet het belang van zulk soort netwerkbijeenkomsten en wil deze in de nieuwe periode
een vervolg gaan geven.
3.3 GEDIJEN
In het algemeen zitten in de vorm en de formule van
het festival een aantal succesfactoren besloten. Door in
een korte tijd van vijf dagen een gevarieerd kwalitatief
programma aan te bieden weet het LMBG FSTVL goed
de aandacht van het publiek vast te houden. Voorstellingen die doorgaans moeite hebben om redelijke publieksaantallen te bereiken, gedijen goed in het kader
van het festival. Kennelijk durven bezoekers makkelijker het experiment aan met het label LMBG FSTVL.
Ook de bewuste keuze om voorstellingen op locatie te
brengen, waar de locatie iets toevoegt en een interactie
aangaat met voorstelling en publiek, heeft een positieve uitwerking: de beleving van het publiek krijgt extra
verdieping en het publiek komt in groten getale. Het
festival zorgt er ook voor dat interessante gezelschappen terugkomen op het LMBG FSTVL. Zo kan het publiek zelf een gezelschap volgen en kan het gezelschap
aan publieksopbouw doen via het festival. Dat heeft ook
vaak uitwerking voor het bezoek aan voorstellingen
in het reguliere theaterseizoen. Ofschoon de ervaring
leert dat de publieksopkomst dan vaak toch achterblijft
bij die van het festival.
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Witness van Sacred Places in de tuin van Kasteel Baexem te Baexem

4. MAATSCHAPPIJGERICHTHEID

Het is de uitdaging de intrinsieke waarde van cultuur
sterk te blijven koppelen aan de maatschappelijke
waarde voor publiek en samenleving. Het LMBG FSTVL
slaagt daar goed in, sterker nog, het is een van de stevige pijlers die het LMBG FSTVL al jaren krachtig maakt.
Er is altijd publiek, groot in getal en nieuwsgierig van
aard. Ze komen niet voor één specifieke voorstelling
maar voor het meerdaagse avontuur dat LMBG FSTVL
heet. In weer en wind, van voorstelling naar voorstelling, dicht op de huid van de maker.
Citaat bezoeker aan de voorstelling Witness van Sacred
Places tijdens het LMBG FSTVL 2015”
“...voor onze laatste voorstelling waren we in Baexem.
In het donker en in de stromende regen beleefden we
de hartverscheurend mooie voorstelling van Sacred
Places. De prachtige tuinen van het kasteel, gehuld
in duisternis, aangelicht door geraffineerd geplaatste spots. In die spots prachtige beeldengroepen die
glansden in de regen. Het hoofdpad werd afgesloten
door een in het licht badend beeld, maar vooral door
een prachtig regengordijn van wat wel een tropische
bui leek.
In dat adembenemende decor de hoge klanken van
een prachtige sopraan en twee dansers die in die stromende regen een werkelijk fantastische voorstelling
gaven: passie, verstilling, dynamiek… Het kwam allemaal samen in de prachtige choreografie. Na afloop
streden gevoelens van bewondering, respect, maar
vooral ook van dankbaarheid dit te mogen meemaken
om voorrang. Tranen stroomde…”
Jacques Graus

4.1 DE DIEPTE IN
Het ‘merk’ LMBG FSTVL is in de hele provincie bekend
bij een relatief breed publiek. De opkomst is (traditiegetrouw) massaal. Dat is een prettig geruststellend
gegeven maar wil geenszins zeggen dat we op onze
lauweren gaan rusten. Integendeel. We willen investeren in de diepte, niet in de breedte. Dat wil in deze

zeggen dan we graag een verschuiving zien. In die zin
dat we graag zouden zien dat een gedeelte uit de vijver
van de ‘oude getrouwen’ de aandacht verlegd naar de
voorstelling met meer diepgang. Los daarvan is er nog
steeds een nieuw publiek te winnen, simpelweg omdat
het aanbod vernieuwd is; en voor een deel is er nog
een potentieel onaangeroerd nieuw publiek. Alle bovenstaande ambities bestaan namelijk niet zonder het
onderscheidende publieksbereik. We streven dan ook
naar verbreding van het cultureel aanbod, ook over de
grens, het aanspreken van bijzondere doelgroepen en
het ontwikkelen van originele projecten en van nieuwe
kunstvormen.
4.2 DIVERS PUBLIEK
Het LMBG FSTVL streeft er daarbij naar om een divers publiek te bereiken. Zowel gevestigd als nieuw,
cultuurkenner en wellicht zelfs de notoire cultuurbarbaar, jong en oud, geschoold en ongeschoold. Mits men
zich voelt aangetrokken door de artistieke spanning en
verwondering van het aanbod. Om dit publiek vervolgens te inspireren en te verwonderen, te verwarren en
te ontroeren; kortom te ‘’pakken’’ ! Dat is een belangrijke uitdaging die we niet uit de weg gaan. Het midden-Limburgse platteland en het Maasplassengebied
is van oudsher een cultureel schraal gebied. Naast de
kenners verblijft er een relatief grote groep bewoners,
die meer dan een extra duwtje kunnen gebruiken – zeg
maar gerust een schop onder de kont - om een voorstelling te bezoeken.
4.3 GEBIEDEN PUBLIEKSBEREIK
We richten ons op de volgende publieksgebieden:
1 Inwoners van de deelnemende gemeenten Roermond, Leudal en Maasgouw. Dit is de basisdoelgroep, hier ligt de huidige kern van het festival. Hier
liggen echter evengoed - in potentie - nog grote kansen omdat bij een relatief groot publiek binnen dit
gebied, het festival nog nauwelijks bekend is. Wel op
onderdelen maar niet als geheel. Kansen ook omdat
we als festival met onze programmering een breed
publiek aanspreken
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2 De inwoners van het achterland in het bijzonder de
gemeenten Roerdalen, Echt en Susteren. Daarnaast
de inwoners van de grotere plaatsen die binnen een
straal van 50 km liggen zoals Weert, Venlo, Panningen, Asten, Venray en Eindhoven
3 De inwoners in het grensgebied. Met name in Wassenberg (Duitsland) en Kinrooi ( België) waar we
intensief en op onderdelen mee samenwerken in
grensoverschrijdende projecten. Verder liggen er
binnen deze euregio - binnen een straal van 50 km
- steden als Maaseik, Hasselt en Mönchengladbach.
In deze regio streeft het LMBG FSTVL naar verder
publieksbereik.
4 De cultuurkenner en -toerist uit het overige deel van
Nederland, Vlaanderen en het Ruhrgebied.
4.4 STAP VOORUIT
Het LMBG FSTVL heeft gedurende de periode 20132016 een fikse stap vooruit gezet in zijn doelstelling om
een unieke positie in Limburg te verwerven. Ook heeft
het festival duidelijk nieuwe doelgroepen aangeboord:
naast de trouwe ‘festivaldieren’ zijn hordes nieuwe en
nieuwsgierige bezoekers opgestaan. Vanuit het gratis
straattheatercircuit is een festivalpopulatie met ons
meegegroeid die geniet van het onbekende en zich
graag laten verrassen. De ontvankelijkheid van ons publiek voor het onbekende is groot. Dat levert zowel voor
publiek als maker soms zeer verrassende ervaringen
op. Het spelen voor ‘niet-ingewijden’ kan leerzaam zijn
voor de jonge makers, en een openbaring voor de bezoeker. Wij stimuleren daarom ook ontmoetingen na de
voorstellingen.
4.5 VERGRIJZING
We dienen als organisatie te alert te blijven op vergrijzing van ons publiek. Al blijkt uit onderzoek dat niets
constanter is dan theaterpubliek: vanaf de opening van
de eerste schouwburg aan het begin van de achttiende
eeuw tot op de dag van vandaag is het theaterpubliek
overwegend van middelbare leeftijd, hoogopgeleid en
afkomstig uit de gegoede burgerij. Wisselingen in belangstelling zijn vaak terug te voeren op de economische conjunctuurgolven, publiek trekt zich niets aan
van modegrillen. De reden waarom bepaalde groepen
altijd en andere groepen nooit naar het theater gaan, is
vaak cultureel van aard. En opgelegde cultuurverbreding heeft nog nooit gewerkt. Minderheden en jongeren
kunnen beter hun eigen culturele identiteit vinden op

eigen podia. Die willen we ze binnen de programmering van het LMBG FSTVL graag bieden. Zie elders. En
natuurlijk zijn de actieve senioren met veel vrije tijd ook
heel interessant voor het festival. Terwijl we aan de andere kant de ouderen in verzorgings- en verpleegtehuizen zich in onze warme belangstelling mogen blijven
verheugen. Er vonden in het verleden in het kader van
het festival altijd dank-je-wel-voorstellingen plaats in
een aantal Limburgse zorginstellingen. We beschouwen het als een maatschappelijke taak om deze doelgroep te blijven betrekken en ook te laten genieten van
het festivalaanbod. Hier ligt nog ruimte voor het festival
om in te investeren.
4.6 MEDIA
Het festival wil graag uitbreiding van het aantal mediapartners. Momenteel zijn die partners vooral regionaal,
o.a. A&C-media, 3ML televisie & radio en vrije nieuwsgaring via Dagblad de Limburger & Limburgs Dagblad.
Er is duidelijk behoefte aan bovenregionale partners.
Het LMBG FSTVL gaat investeren in het verwerven van
meer aandacht bij de provinciale media. Het festival
gaat/wil ook investeren in nieuwe media. Zeker jongeren, maar ook ouderen, halen hun informatie via nieuwe media. De website is verbeterd en wordt nog verder
geoptimaliseerd en er wordt met jongeren gewerkt aan
actieve participatie, aan nieuwe media. Niet alleen worden grotere groepen publiek bereikt, maar ook de wisselwerking tussen publiek en programma wordt verbeterd. Verspreiding van het woord via de nieuwe media (
bijvoorbeeld posten van nieuwtjes op Facebook ) is tenslotte een moderne vorm van mond tot mond reclame.
4.7 PUBLIEKS-/BELEVINGSONDERZOEK
Wij merkten in een eerder stadium al dat de mond-totmondreclame van essentieel belang is. Vooral Vrienden
van het Festival kwijten zich in de regel goed van deze
taak. Deze ambassadeurs moeten we nog beter aan
ons weten te verbinden. De publieksgroepen rondom
het theater op locatie breiden zich uit als een olievlek.
Het festival slaagde in haar opzet om nieuw publiek te
trekken: breed geschakeerd qua achtergrond interesse
en opleiding. Deze lijn dienen we door te trekken in de
periode die nu voor ons ligt. O.a. door gericht publieks-/
belevingsonderzoek. Waardoor we een profiel van onze
bezoekers in kaart weten te brengen.

4.8 VRIENDEN VAN HET FESTIVAL
De Vrienden zijn het festival trouw gebleven, ook na de
koerswijziging en verhoging van het instapgeld. Zij hebben afgelopen edities getoond dat ze bereid zijn om te
reizen naar het Maasplassengebied en laten zich daar
verrassen op onbekend terrein. Het aantal Vrienden
van het Festival is de afgelopen twee jaar toegenomen,
van 500 naar ruim 700! Dit is mede te danken aan de
gerichte intensieve acties. Dit willen we in de komende
jaren een vervolg geven. Wij gaan nog meer inzetten op
het ‘verwennen’ en binden van onze trouwe vrienden.
Zij zijn tenslotte onze beste ambassadeurs.
4.9 AMBITIES NIEUW PUBLIEKSBEREIK 2017-2020
• Het aantal betalende bezoekers van de locatievoorstellingen laten groeien van 2500 in 2016 naar 5000
in 2020.
• Creëren van een heus Festivalhart. Het aanboren van
een nieuw publiek willen we bewerkstelligen door
de programmering van het Festivalhart van, met,
voor en door jongeren te laten verzorgen. Omdat het
aandeel specifiek voor deze groepen te verhogen is
het echter noodzakelijk om binnen de organisatie
iemand te benoemen voor jeugd- en jongerenprogrammering.
• In de speerpuntgemeenten Leudal, Maasgouw
en Roermond is de opkomst van de inwoners nog
steeds groeiende. En er wordt gereisd, ook vanuit
de rest van de provincie. Het LMBG FSTVL heeft een
uitstraling in heel Limburg, aantoonbaar ook naar de
Brabantse buurgemeenten (Someren, Asten, Maarheeze en Eindhoven) en ook landelijk. De verhouding
regionaal-provinciaal-landelijk schatten wij in op:
70-20-10%. Tot 2020 hebben we de ambitie om tot
een 60%-40% verhouding te komen waarbij regionaal en provinciaal zijn samengevoegd.
• Het festival gaat gerichter onderzoek doen naar de
afkomst van haar bezoekers. De elektronisch ticketing die nu via het Roermondse TheaterHotel De
Oranjerie loopt zou daarbij een goed middel kunnen
zijn. In 2016 wordt een eerste concrete aanzet tot
publieksonderzoek gezet. Een studente Atheneum 3
maakt daar haar examenopdracht van. Gedurende de
periode 2017-2020 willen we dit een vervolg geven.

• Uitbreiden - via de social media en via gerichte acties - van ons Vriendennetwerk naar 1000 Vrienden
van het LMBG FSTVL in 2020.
• In de aanloop naar de editie 2016 is de PR-commissie uitgebreid van twee naar drie mensen die in allen professioneel in de PR-branche werkzaam zijn.
Het LMBG FSTVL wil graag in de periode 2017-202
werken aan een verdere kwaliteitsverbetering. Verbetering van het marketingbeleid en actualiseren
van het marketingplan moet leiden tot een sterker
profiel en imago.
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Fragment uit Ommetje Opera te Grathem

5. TALENTONTWIKKELING

5.1 INLEIDING
Talentontwikkeling is voor jonge theatermakers een
kronkelig pad dat al te vaak leidt langs boekhouders,
evaluatieformulieren en bedrijfsplannen. Maar nestvlieders willen ontwikkelen, willen spelen, ook al garandeert hun voorstelling niet meteen een groot publiek. En een voorstelling van jong talent moet mogen
mislukken. Talent moet vlieguren kunnen maken en
daarin uitgedaagd worden hun talent verder te ontwikkelen. Laat ze productieplatformen creëren en festivals
doen leven. Speelplekken hebben ze nodig, plekken
waar hun verhaal kan rijpen, een praktijk langzaam
kan groeien, experimenten gewoon mogen falen, erfgoed kan worden geconserveerd, talent kan worden
ontwikkeld en waar zelfs aan cultureel ondernemerschap kan worden gedaan.
5.2 VAN SCHUURTJESTHEATER TOT COPRODUCEREN
Het LMBG FSTVL is tot op heden geen producerend
festival. De begroting van het festival liet dat op geen
enkele manier toe. In het huidige cultuurklimaat is het
echter van belang om jonge makers te helpen met het
van de grond tillen van een productie. Sinds enkele edities biedt het LMBG FSTVL plek aan nieuwe makers in
het festival. Eerst middels schuurtjestheater (Toneel
op de Deel), later middels o.a. deelname aan de Power
Tour en het Ommetje Opera. De financiële positie van
het festival zorgt er voor dat het tot op heden slechts
blijft bij programmering van nieuwe makers. De werkwijze die het LMBG FSTVL voor zou willen staan is om
meer co-producerend te werk kunnen gaan. Met de
eventuele toekenning van ontwikkelgelden kunnen we
in de komende vier jaar nieuwe op bijzondere locatie
gerichte makers ondersteunen en nieuwe presentatievormen met een fors publiek realiseren. Waarbij geldt
dat de co-producties een duidelijke link moeten hebben met de regio. In Midden-Limburg liggen tenslotte
voldoende verborgen plekken om voorstellingen en ervaringstheater te maken met gebruik van deze locaties.
5.3 VIA ZUID
Talentenmakelaar VIA ZUID is het antwoord op het ver-

dwijnen van het Limburgse productiehuis (Het Huis van
Bourgondië) in 2012. In een gezamenlijk initiatief van
de belangrijkste culturele spelers in Limburg werden
faciliteiten, budget en kennis gebundeld om talentontwikkeling in Limburg door te kunnen zetten. VIA ZUID
wil de productie en de distributie van nieuwe talentvolle
performers en podiumkunsten aan elkaar verbinden en
in gezamenlijkheid ontwikkelen. Talentontwikkeling is
juist in Limburg ondernemen. In de zin van omgeving
analyseren, mogelijkheden en doelgroepen benoemen,
benaderen en bereiken. Als organisatievorm is de corporatie als model gekozen. Doordat de producenten en
aanbieders van talenten gezamenlijk ook buiten de cultuur allianties aangaan om nieuwe vormen te vinden en
nieuw publiek aan te spreken, wordt een beweging, een
stroom, op gang gebracht, die het op den duur aantrekkelijk maakt voor de beste afgestudeerde talenten om
zich in Limburg te ontwikkelen van talentvolle makers
tot kansrijke cultureel ondernemers met de ervaring
en de potentie om zich ook buiten Nederland succesvol
te manifesteren.
5.3 NESTVLIEDERS
Midden Limburg mist professionele podiumkunsten, en
daarmee ook een belangrijk instrument om een spiegel
te creëren die kan helpen de eigen identiteit te duiden,
ontwikkelen en/of terug te vinden. Met het aanjagen
en maken van professionele podiumkunstproducties
door het festival kan deze lacune gevuld worden. De
noodzaak voor het festival om te gaan coproduceren is evident, omdat zowel jonge als ervaren makers
steeds minder een podium vinden en het LMBG FSTVL
beschouwen als een van de weinige plekken die deze
mogelijkheid wel biedt. Dat het LMBG FSTVL kansen
biedt tot experiment en tegelijkertijd toegang biedt tot
groot publiek, met mogelijke doorbraak naar alle omringende streken. Jonge makers benaderen het festival
en zoeken een partner en een podium om hun talenten
te kunnen ontwikkelen. Het LMBG FSTVL wil daarmee
kansen bieden aan dit jong talent – deze Nestvlieders
- om zich te ontwikkelen, zich te verhouden tot de omgeving van het festival en een bijdrage te leveren aan de
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vernieuwing van podiumkunsten in de regio. In vogelvlucht zien we het Nestvlieders-traject verspreid over
vier jaar en samenwerken met talentmakelaar Via Zuid
vormt daarbij de basis. We investeren in de artistieke,
professionele ontwikkeling van jonge, nieuwe kunstenaars door talent bij de kiem te ondersteunen. De
geselecteerde makers krijgen onder de hoede van de
festivals begeleiding in allerlei facetten van de dagelijkse (festival)praktijk: inspiratie-sessies met festivalorganisatie, samen locaties zoeken en bezoeken, plannen en voorbereiden, repetitiemogelijkheden, leren
om het publieksbereik/bewustzijn te vergroten, mobiliseren eigen achterban, rekruteren van en omgaan
met vrijwilligers, inzichten in verschillende methodes
van marketing en promotie, technisch-facilitaire ondersteuning, inzicht verwerven in programmering in
de praktijk, omgaan met pers en programmeurs. De
nieuwe makers worden verbonden aan een deskundige
professionele productieleider die hen door dit proces
heen gaat loodsen en coachen in nauwe samenwerking
met de festivalorganisatie.
5.5 AMBITIES 2017-2020
Het belang van het beoogde traject overstijgt dat van
de individuele maker, samenwerkingspartners of het
festival zelf. Door op deze wijze een opkomende generatie makers ontwikkelingsmogelijkheden te bieden
en kwetsbare, nieuwe, diverse landschapsprojecten te
produceren willen we met het LMBG FSTVL bijdragen
aan de versterking en de innovatie van talentontwikkeling in de veranderende podiumkunsten keten.
Het LMBG FSTVL heeft de ambitie – zij het op kleine
schaal en daar waar de financiële armslag toereikend
is – op het gebied van talentontwikkeling te gaan coproduceren. Door gerichte samenwerking, met Talentmakelaar VIA ZUID, waarin concentratie van expertise
en een efficiëntere besteding van middelen tot stand
komen, gaan we een podium bieden aan talenten. Vanaf
het prille begin richting verdere ontwikkeling. We gaan
ruimte geven om te ontwikkelen en ervaringen op te
doen. Met daar waar gewenst ondersteuning op maat,
met een voor- en nazorgtraject.
5.6 CULTUUREDUCATIE
Omdat het LMBG FSTVL midden in de vakantieperiode
plaatsvind is het erg lastig gebleken om educatieve activiteiten te ontplooien. Daarom wil het LMBG FSTVL
graag een samenwerkingsverband aangaan met The-

aterschool Vis, gevestigd in Leudal. Theaterschool VIS
is een bruisende en energieke school voor met name
jongeren. Ze leren er over cultuur, door cultuur en met
cultuur. Kinderen maken er kennis met verschillende
cultuuruitingen en verdiepen hun inzicht daarin. Bij
Theaterschool Vis ligt de focus op toneel en theater. Ze
leren er toneel spelen, maar ook hoe je theater maakt.
Het is een school waar ieder zijn creativiteit kan ontwikkelen en stimuleren. De deelnemers zijn vrij om te
exploreren en te spelen. Uitgangspunt is dat ze zich als
een vis in het water voelen.

6. SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het LMBG FSTVL draagt met zijn uitstraling en entourage bij aan een leefbaar en aantrekkelijk Limburg
en heeft een positief effect op de economische (innovatieve) bedrijvigheid. Het LMBG FSTVL jaagt met zijn
toegankelijke, uitnodigende en verrassende initiatieven
en projecten de verbinding en samenwerking aan tussen de diverse partners. En doet dit in de ruimste zin
des woords. We blijven steeds zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, met voldoende aandacht voor
de balans tussen traditie, continuïteit, vernieuwing en
verdieping. Daarin vervullen we een pro-actieve rol en
lopen we regelmatig voor de troepen uit. Binnen de
cultuursector, met organisaties in toerisme en leisure,
met het bedrijfsleven, met maatschappelijke organisaties (onderwijs, zorg en welzijn), met natuurorganisaties, met euregionale partners, met lokale, provinciale, landelijke en internationale cultuurinstellingen
en – last but not least – met de samenleving en zijn
bewoners.
6.1 LIMBURGS FESTIVAL PLATFORM
Het LMBG FSTVL is lid van het Limburgs Festival Platform en houdt mede op deze manier voeling met het
Limburgs cultuurnetwerk o.a Zomerparkfeesten, Musica Sacra, Orlando Festival, ..Op Locatie, DVERS, Cultura Nova, Nederlandse Dansdagen Maastricht en Toneelfestival Maastricht.
Ook maken we als LMBG FSTVL deel uit van de Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN).
Deze heeft als doelstellingen: verbeteren kwaliteit festivals d.m.v. delen van kennis en ervaring op het gebied
van promotie, marketing, communicatie, doen van onderzoek en inhoud van de onderlinge programma’s en
evt. ontwikkelen van nieuwe producties.
6.2 ORGANISATIENETWERK
We stellen ons op de hoogte van het aanbod van en
werken intensief samen met de zuidelijke instellingen
zoals o.a.: Stichting SOAP, Via Zuid, Het Huis van de
Kunsten Limburg, Kunstbende Limburg, Het Laagland,
Theaterschool VIS, Project Sally, Zeezicht Heerlen, Intro In Situ, Toneelgroep Maastricht, Afslag Eindhoven,

Magisch Theatertje, GOTRA Ballet en Hoge Fronten/
Lieke Benders
6.3 ECI-CULTUURFABRIEK
In de toekomst willen we graag nog meer investeren
in passende projecten in en rond ECI Cultuurfabriek
in Roermond. Momenteel organiseren we tijdens het
festival o.a. gezamenlijk de LMBG FSTVL Kindermiddag. Dit willen we graag voortzetten. Verder hebben
we contacten met regionale theaterpodia zoals TheaterHotel De Oranjerie Roermond, Garage Venlo, Munttheater Weert, Bombardon Heythuysen en DOK6 Panningen. Wat betreft deze laatste paar podia constateren
we steeds meer dat het festival fungeert als uitkijkpost
voor de ‘kleine bijzondere voorstelling’. Dat resulteert
regelmatig in doorprogrammering van ‘onze’ voorstellingen op reguliere podia. En we zoeken regelmatig
aansluiting bij het kunstvakonderwijs alsmede bij de
educatiecentra voor amateurs: Conservatorium en Toneelacademie Maastricht, Flash Label Studio Heythuysen, Rick Weert, dansscholen, theatercursussen.
6.4 FESTIVALNETWERK
Het festival is het hele jaar door op pad om te zorgen
dat veelal jonge ontdekkingen het affiche sieren. Om
jaarlijks een onderscheidende programmering naar
Limburg te halen, graast de organisatie heel wat (internationale) festivals af. Sinds het LMBG FSTVL
meer kwetsbare, kleinschalige locatievoorstellingen
programmeert ligt de focus vooral op samenwerking
met festivals met een vergelijkbare programmering.
Daarom is er volop contact met onder meer ZPF (Venlo), Festival CEMENT (Den Bosch), Oerol (Terschelling), StadsFestival Zwolle ( Zwolle), Tuin der Lusten
(Vilsteren) en Theaterfestival Boulevard (Den Bosch).
Dit resulteert volop in uitwisseling en afstemming van
bepaalde programmaonderdelen, op gebied van landschapstheater, (multidisciplinair) theater, crossovers
en jonge makers. Deze gedeelde interesse werkt versterkend en is goed voor de gespreide afzet van de podiumkunsten.
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Break a Legend van Duda Paiva Compagnie bij de ECI Cultuurfabriek te Roermond

De programmeurs bezoeken uiteraard daarnaast vele
festivals om de actualiteit in de festivalwereld goed
te blijven volgen. Voorbeelden: Circo Circolo (Liempde), Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes in
Charleville-Mézières (Frankrijk), Tête-à-Tête in Rastatt
(Duitsland), H80 in Arnhem, Zwarte Cross (Lichtenvoorden), Namur en Mai in Namen (België), Gaukler
Fest Koblenz (Duitsland), Theater aan de Markt Hasselt
(België), De Gevleugelde Stad in Ieper (België) en Onderstroom in Vlissingen.
Verder zijn er intensievere contacten met het Internationaal ILF in Houthalen (België), MiraMiro Gent (België),
Theater ZART Festival in Mol (België), het Shrewsbury
International StreetFestival (Engeland), Fools Paradise
Exter (Engeland) en London Mime (Engeland).
Wat betreft scouting en presenteren van echt jeugdig
(amateur)talent willen we uiteraard ook verder met
Kunstbende Limburg.
6.5 GRENSOVERSCHRIJDENDE
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Het LMBG FSTVL is een podium voor grensoverschrijdende podiumkunst voor een breed publiek. Dan hebben we het niet alleen over Duitse en Belgische podiumkunst. Jaarlijks blijkt dat makers en gezelschappen uit
verder gelegen landen, zoals Frankrijk, Spanje, Italië,
Japan, Australië, etc., graag op het festival optreden.
Hierbij is zijn ligging ten opzichte van hun omgeving
gunstig. De Randstad, de Vlaamse Ruit, het Roergebied
liggen op slechts één tot twee uur rijden.
6.6. INVESTEREN IN SAMENWERKING IN DE REGIO
Het Maasplassengebied met het groene achterland
biedt een onuitputtelijke bron van speellocaties waar
verhaal na verhaal boven komt drijven. De toekomstige
speellocaties dienen een meerwaarde voor de voorstellingen te hebben en omgekeerd, plek en voorstelling tillen elkaar op naar een nieuw belevingsniveau.
Daar lopen wij warm voor en die vonk willen we laten
overslaan. Bij het zoeken naar geschikte speellocaties
zoeken wij steevast de samenwerking op met de gebruikers, de omwonenden en het bedrijfsleven nabij
of op speellocaties. Monumentale, cultuurhistorische
waarden, maar ook de actuele gebruikswaarden van
een plek zijn van belang bij de keuze van de voorstelling. Doordat wij een voorstelling plaatsen in bijvoor-

beeld een landschapstuin, braakliggend terrein, open
plek in een bos of in een voormalige kerk, klooster,
molen, verlaten schuur of een industriële hal, krijgt de
plek of het gebouw (even) nieuwe betekenis. Samenwerkingsverbanden met organisaties als Limburgs
Landschap, WML, Nationaalpark de Meinweg, Das en
Boom, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap
Roer en Overmaas, Natuurlijk Leudal, Stichting Bosbeheer en Natuurmonumenten zijn daarbij onontbeerlijk
6.8 AMATEURS MET PROFS
Niet alleen landelijke en internationale gezelschappen
worden tijdens het LMBG FSTVL gepresenteerd, maar
ook provinciaal en lokaal kwalitatief talent wordt getoond. Het festival vindt het van belang om provinciaal
en lokaal talent de gelegenheid te bieden zich te presenteren om ervaring op te doen en publiek te kunnen
opbouwen. Voor een aantal gezelschappen heeft het
festival al als een soort springplank gediend. Lokaal
talent dat na o.a. het LMBG FSTVL landelijk doorbreekt.
Voorbeeld is Martijn Crins. Dat is onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van het aanbod van de regio,
maar ook voor de stimulering van de relatie met het
publiek uit de regio. Het LMBG FSTVL staat voor deze
samenwerking tussen professionele makers en amateurs. Voorbeeld uit het verleden is o.a. de mix in de
programmering tussen amateurs en profs (Opera Zuid)
tijdens het Opera Ommetje. Ook op ander muzikaal gebied maken we deze move. Zoals amateurmuzikanten
die met cabaretier/zanger André Manuel nummers van
hem vertalen in het Limburgs en samen met hem op
het podium gaan staan. Deze vormen van samenwerking zullen we ook voor de periode 2017-2020 voor blijven staan.
6.7 CULTUUR CONFERENTIE
Ook tussen 2017 en 2020 blijven wij telkens zoeken
naar samenwerking met verschillende partners, maatschappelijke organisaties, locatiebeheerders, bedrijvig
Limburg en cultuurinstellingen in en uit de regio. Daartoe organiseren we al jaren een Cultuur Conferentie.
Een netwerkbijeenkomst tussen en met onze partners
met als doel het stimuleren van nieuwe verbindingen
en samenwerking. Steeds met een ander onderwerp:
Cultuur en Bedrijfsleven, Cultuur en Politiek, etc. Dit
willen we de komende jaren – steeds in de aanloop naar
ons festival - blijven continueren.
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Gotra Ballet/Joost Vrouenaerts tijdens de voorstelling i’AM te Grathem

7. BEDRIJFSVOERING

7.1 BALANS TUSSEN ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE
POSITIE
Het LMBG FSTVL voert een gezond financieel beheer
en was de afgelopen jaren – in relatie tot de uitgevoerde activiteiten - een schoolvoorbeeld van goed
cultureel ondernemerschap. Het LMBG FSTVL behoort
op financieel gebied tot de kleinere festivals en heeft
als geen ander weten te roeien met de riemen die er
waren. Steeds wordt gezocht naar creatieve en effectieve - lees: goedkope oplossingen - zonder in te boeten aan kwaliteit. Daarin zijn we ons inziens uitstekend
geslaagd, het vereiste tenslotte grote creativiteit om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Voor verdere
structurele ontwikkeling van het festival echter zal er
een bredere financiële basis nodig zijn. In de nieuwe
situatie schatten wij in dat een provinciale bijdrage van
€ 125.000,- recht doet aan de positie en ambities van
het festival.
7.2 VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Het LMBG FSTVL is een vrijwilligersorganisatie met
een gepassioneerd kernteam dat aangestuurd wordt
door een directeur die op parttime basis werkzaamheden verricht. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn
functioneren. In het kernteam zitten allemaal medewerkers met een specifieke deskundigheid. Sommigen
werken op freelance projectbasis en ze zijn veelal afkomstig uit de eigen regio van het festival, zijn deels
werkzaam in de evenementen- en festivalbranche en
hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van het festival. Ze deden en doen dit tegen lage onkostenvergoeding. Het LMBG FSTVL heeft geen fysiek kantoor en
maakt gebruik van een virtueel kantoor. En heeft ook
geen bezoekersadres. Het LMBG FSTVL heeft derhalve zowel in personele als fysieke zin nauwelijks echte
overheadkosten. Zeker niet afgezet tegen al de geboden activiteiten. Met de ambities die het festival voor de
komende cultuurplanperiode neerlegt komt hier welllicht een lichte verschuiving.
7.3 MARKETING
In het kader van publieksontwikkeling wil het festival
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zoals gezegd met name verdiepen door inhoudelijker te
programmeren. Hierdoor verwachten we een verschuiving van de aandacht bij ons publiek te bewerkstelligen. Dit vergt op marketinggebied een verschillende
aanpak, een marketingpakket dat gedifferentieerd kan
worden aangeboden. Ondanks dat het festival al meer
dan dertig jaar met succes de kunst verstaat om zodanig te programmeren en te communiceren dat verschillende doelgroepen de voorstellingen van het festival
bezoeken, is de organisatie zich ervan bewust dat in de
versterking van het profiel, inhoudelijk en qua uitstraling, kwantitatieve en kwalitatieve verbeterkansen voor
het LMBG FSTVL kunnen zitten. Ook dat is een van onze
ambities voor de periode 2017-2020. Een uitgewerkt PR
en Communicatieplan is toegevoegd.
7.4 VERDIENPLAN
Het verdienplan dat we op dit moment hanteren verdiend de nodige aandacht, dat realiseren we ons terdege. Maar om zulks gedegen op poten te zetten ontbreken ons simpelweg de probate middelen en mensen.
Toch hebben we het gevoel de juiste weg ingeslagen
te zijn en deze willen we voor de komende planperiode
blijven volgen. Het omvat om te beginnen inkomsten uit
kaartverkoop. Verder verwerft het festival zijn inkomsten uit fondsbijdrages, subsidies, sponsoring ( op kleine schaal) en overige incidentele inkomsten. Het festival heeft een rond de 700 Vrienden van het Festival die
elk jaarlijks doneren aan het festival. Het festival heeft
geen horeca-inkomsten. Daarnaast dient opgemerkt
dat niet alle inkomsten uit entrees naar de festivalkas
vloeien. De lokale organisaties die de vrijwilligers leveren voor de fietstochten en deze daadwerkelijk zelf
vorm geven mogen de entree zelf behouden als tegenprestatie. Dit zijn entrees van zo’n 3000 bezoekers. In
de toekomst moeten we bekijken hoe en of we deze
systematiek overeind kunnen/moeten houden.
Het aandeel van de inkomsten uit (overheids)-subsidies
nam af, de sponsorinkomsten daalden, het aandeel uit
kaartverkoop daarentegen nam toe, alsmede de publieksinkomsten uit particuliere giften. De inkomsten
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uit kaartverkoop en (particuliere) sponsoring bedroegen in 2011 30% van de begroting.

onder ligt. Hierdoor worden nooit grote financiële risico’s gelopen.

Ambitie 2017-2020
Ambitie is om tot 2020 een groei te realiseren van 2.500
in 2016 naar 5.000 betalende bezoekers in 2020. En
meer eigen inkomsten te genereren uit sponsoring en
giften. Streven is het aandeel van de private financiering – recettes en sponsoring – in de totaalbegroting
geleidelijk omhoog te brengen van minimaal 25% in
2016 naar minimaal 40% in 2020. Binnen onze organisatie gaan we dat stevig verankeren binnen de taakverdeling, zodat we daar in de toekomst nog professioneler mee kunnen omgaan.

7.7 PRIJSBELEID
In 2016 hebben we de prijzen van de entreekaartjes
enigszins verhoogd. Het LMBG FSTVL hanteert echter nog steeds een erg lage kaartprijs vergeleken bij
de andere zomerfestivals. Sommige onderdelen, zoals
de Kindermiddag, het straattheater en de Gekleurde
Stad worden zelfs grotendeels gratis aangeboden. Wij
blijven hierin bewust laagdrempelig. Hiermee wil het
LMBG FSTVL ook de jongere minder draagkrachtige
generatie verleiden tot een bezoek aan het festival.
Edoch, een gedoseerde lichte kaartprijsverhoging –
ook om de bezuinigingen te kunnen opvangen - zien we
echter als noodzakelijk kwaad.

7.5 GEMEENTEN EN FONDSEN
Gemeenten en culturele fondsen hebben het LMBG
FSTVL de afgelopen jaren gesteund. Geen enkele gemeente verstrekt echter structurele subsidie. Wij doen
jaarlijks incidentele projectaanvragen bij diverse instanties. De provincie Limburg heeft ons de afgelopen
vier jaar gesteund als Cultuurplaninstelling met 50.000
euro jaarlijks, waarmee ongeveer 40% van de begroting
gedekt werd.
Door de bezuinigingen en de huidige culturele landelijke verhoudingen is het wellicht ook kansrijk om als
LMBG FSTVL aan te kloppen bij het Fonds voor Podiumkunsten. Ook gaan wij een beroep op andere regionale, provinciale en landelijke fondsen, zoals onder
meer het VSB Fonds, SNS Reaal Fonds, PBCF, Rabobank coöperatief fonds, Stichting DOEN. Ervaring heeft
ons wel geleerd dat het geen sinecure is om voor een
constructieve bijdragen in aanmerking te komen.
7.6 TEGENVALLENDE RESULTATEN
Uiteraard kunnen resultaten tegenvallen. Of vinden
er zaken plaats die nopen tot extra uitgave. De laatste jaren hebben we gezorgd voor een extra buffer
die er voor zorgt dat we kleine financiële tegenslagen
het hoofd kunnen bieden. Hier wordt intern altijd zeer
sterk op gestuurd. Er wordt immer gewerkt met sluitende begrotingen. Ook en vooral op de verschillende
programma- en organisatieonderdelen. Waardoor we
tevens voor spreiding van de financiële risico’s zorgen.
Alle uitgaven dienen daarbij vooraf verantwoord te zijn.
Nooit werd of word een overeenkomst aangegaan zonder dat daar een gedegen financiële verantwoording

7.8 BEDRIJVIG LIMBURG
Onze speciale aandacht gaat in de toekomst uit naar het
opbouwen van goede, inhoudelijke relaties met het bedrijfsleven. Oldschool sponsoring is niet meer. Bedrijven willen niet ‘plat doneren’, maar het festival mede
gebruiken als vehikel om een eigen verhaal te vertellen. Wij springen daar graag op in. Wij zijn echter niet
echt positief gestemd over de toekomst op dit gebied.
Het economische klimaat is – ondanks de positieve geluiden -voor de naaste toekomst somber. Ondanks dat
het succes van de afgelopen edities en de geografische
worteling van het LMBG FSTVL in Midden-Limburg de
aantrekkingskracht op het bedrijfsleven vergroot heeft.
Wij hebben goede contacten met Ballast Nedam, Essent, Kuypers Kessel en Nunhems Zaden. Het LMBG
FSTVL spreekt de ambitie uit om de komende jaren
hierin verder te investeren en haar draagvlak in het bedrijfsleven in Limburg stapsgewijs vergroten.
7.9 SPONSORPLAN
Het festival heeft een uitgekiend sponsorplan dat wordt
gebruikt als leidraad om afspraken op maat te kunnen
maken met een potentiële sponsor. In het sponsorplan
is de tegenprestatie kwantitatief beschreven. Het festival streeft ernaar om financiers zo veel mogelijk te
koppelen aan een specifieke voorstelling of speciale
festivalactiviteit, zodat de communicatie en relatiemarketing mooi in de pas kunnen lopen daarmee. Aan de
vaste leveranciers wordt een voorstel gedaan voor een
combinatie van sponsoring en levering in diensten en
materialen.

7.10 ARRANGEMENTEN
Daarnaast gaan we bedrijfs-arrangementen ontwikkelen. Let wel: dit is geen sponsoring. Bedrijven kunnen
kaarten kopen voor eigen werknemers of relaties en dit
eventueel koppelen aan festivallunch/diner.
7.11 CLUB VAN 100 ZAKENVRIENDEN
Om het draagvlak in het bedrijfsleven structureel te
vergroten hebben we de ambitie om een Club van 100
Zakenvrienden op te richten.
7.12 CROWDFUNDING
We denken na over mogelijkheden van crowdfunding
(ook in de zakelijke markt) om daarmee bepaalde festivalonderdelen te kunnen bekostigen. Crowdfunding is
beginsel in de creatieve sector ontstaan en is een dynamische vorm van financiering. Zeker voor organisaties
als de onze kan crowdfunding veel voordelen hebben
en we zien dan ook dat crowdfunding meer en meer
een probaat middel wordt voor het ophalen van de gewenste financiering. Een aantal voordelen van crowdfunding zijn verder onder andere:
1. Tarieven en voorwaarden zijn veelal zelf te bepalen.
2. Crowdfunding levert investeerders en / of ambassadeurs op voor de organisatie.
3. Een crowdfunding campagne is een uitstekende
vorm van marktonderzoek.
4. Crowdfunding sluit aan op een veranderende behoefte van mensen. Is meer online gericht.
5. Crowdfunding kan daadwerkelijk een onderdeel zijn
van een online marketingstrategie.
Ambitie 2017-2020
Onze ambitie 2017-2020 voor de komende jaren is dit
verder uit te werken en als middel in te gaan zetten.
7.13 PUBLICITEIT
De algemene publiciteit richt zich op Limburg, Nederland en Belgische grensstreek. Er worden persberichten verzonden aan lokale, provinciale, landelijke media
en uitgaansagenda’s. We laten een trailer maken en via
advertenties in gedrukte media en lokale tv wordt aandacht gegenereerd. Via het Limburgs Festivalplatform
wordt provinciale aandacht gegenereerd. Voor een uitgebreid PR-communicatie-marketing plan zie het toegevoegd bedrijfsplan.

7.14 AMBITIE BEDRIJFSVOERING
Relatiebeheer en fondsenwerving gaan momenteel
hand in hand. Voor een fulltime zakelijk leider is het
LMBG FSTVL wellicht niet groot genoeg. Maar de financieringsmix van het LMBG FSTVL zou een (externe)
fondsenwerver meer dan rechtvaardigen. Nu vraagt
de situatie om een persoonlijke en intensieve aanpak.
Hierin werken artistiek directeur Jan Klompen en financieel manager Thei Tummers nauw samen. Jan Klompen is als boegbeeld van het festival de meest cruciale
relatiebeheerder en fondsenwerver. Voor de komende
periode blijft dat in sterke mate gelden. Hij scout de makers en stelt het jaarlijkse programma samen.
Ambitie 2017-2020
Op korte termijn aanstellen van een fondsen- en sponsorwerver. Zulks op parttime basis. En regeren is vooruitzien. Het ligt derhalve in de lijn der verwachtingen
dat er na een tweetal jaren in de nieuwe periode een
nieuw artistiek directeur gezocht gaat worden. Die zal
in 2019 mee gaan draaien bij de directie en op het einde
van de volgende cultuurplanperiode het stokje definitief over gaat nemen.
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Time of my Life van Laurence Stas in Kapel Onder de Linden te Thorn

8. CODE CULTURAL GOVERNANCE

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit,
maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Derhalve hanteert
het LMBG FSTVL de Code Cultural Governance. Het
toepassen van deze code is een instrument voor goed
bestuur en toezicht in de cultuursector. Helder bestuur
en zorgvuldig toezicht geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren.
8.1 BESTUUR OP AFSTAND
Het in 2010 nieuw gevormd bestuur ( op afstand, dat
functioneert als een Raad van Toezicht ) waarborgt
het bestuurlijk proces en draagt er zorg voor dat de
organisatie opereert conform haar doelstellingen. Dit
omvat het goedkeuren van het vastgesteld beleid, toezicht houden op de beleidsvoorbereiding, uitvoering
geven aan gemaakte afspraken, adviseren daar waar
gewenst. Tevens houden ze functioneringsgesprekken
met de directie,
8.2 DE 9 GEBODEN CODE CULTURAL GOVERNANCE
De organisatie volgt het directie/bestuursmodel zoals
omschreven in de leidraad van de Code Cultural Governance. Centraal in deze code staat: goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording.
E.e.a. is terug te herleiden in de 9 principes van de Governance Code Cultuur t.w.:
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.
2. Voor het toegepaste besturingsmodel ( directie/
bestuur) is welbewust gekozen. Dit ook omdat het
Raad van Toezicht model niet bij een kleinere organisatie als het LMBG FSTVL past.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.
Het bestuur is duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
4. Het bestuur vervult zijn taken onbezoldigd.
5. Rollen, taken en werkwijze staan duidelijk in de statuten vastgelegd

6. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling; waarborgt deskundigheid, diversiteit
en onafhankelijkheid. Er wordt benoemingsperiode
van bestuursleden voor drie a vier jaar gehanteerd.
Men treedt af via een vast rooster van aftreden
7. Het bestuur geeft vooraf aan welke inzet van zowel
de directie als medewerkers de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de directie. Een jaarlijks functioneringsgesprek maakt deel uit van de controle hierop.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel
beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle. Elk boekjaar wordt
afgesloten met een transparante verantwoording (
jaarverslag met accountantscontrole).
In het bestuur hebben de volgende personen zitting:
• Harry Tolkamp, Roermond - voorzitter
o.a. voorzitter van het PB-Roermond
• Paul Janmaat, Thorn - secretaris
voormalig Rabobank-directeur
• Thei Tummers, Born - penningmeester
• Cock Aquarius, Haelen
o.a. bestuurder in Zorg en Cultuur
• Ellen Hansselaar, Mook en Middelaar
directeur Johanna Kinderfonds
8.3 VRIJWILLIGERS
Een LMBG FSTVL zonder vrijwilligers is niet denkbaar.
Vanuit de boezem van het festival draaien ongeveer 40
gepassioneerde vrijwilligers tijdens het LMBG FSTVL
vijf dagen een tropenrooster. In de gehele provincie zijn
er nog eens ongeveer 160 op locatie bezig om de organisatie in de juiste banen te leiden. Het merendeel is afkomstig uit de directe omgeving en wordt ingezet bij de
publieks- en artiestenbegeleiding, verkeersregulering
en parkeren, PR, catering en huisvesting.
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Sfeerimpressie Theatrale T®ippelzone in Thorn

8.5 KERNTEAM
De organisatie en uitvoering is in handen van een kernteam, bestaande uit de volgende personen:
• Jan Klompen, Roggel Directeur / Programmering / Coördinatie
• Marian Versleijen, Sittard
Secretariaat / Huisvesting / Catering
• Thei Tummers, Born
Financieel management
• Lonneke Ghielen, Deurne
Secretariaat / Vrijwilligers
• Gertie Poels, Horn
Productionele ondersteuning
• Eric Hasselmann, Ittervoort
Vergunningen / Productionele ondersteuning
• Henk Sillen, Roermond
Productie de Gekleurde Stad / Sponsorcontacten
ONDERSTEUNING
• Pascal van de Reijt, Deurne
Technische realisatie
• Chris Peters, Roggel
Productieleiding fietstochten Natuurlijk... Theater
• Marjo Peeters, Nunhem
PR en Communicatie
• Francis Bruekers, Nederweert
PR en Communicatie
• Har Timmermans, Heythuysen
PR en Communicatie

8.4 PROFESSIONALISERING
De organisatie valt voor alle faciliteiten en logistiek terug op gespecialiseerde dienstverleners. Dat is efficiënter dan zelf alle kennis op te bouwen. Waar mogelijk
doen we ook een beroep op de deskundigheid van andere festivals.
Vanaf 1 februari 2008 is er voor 18 uur een bezoldigd
artistiek directeur benoemd. Waarmee destijds de eerste stap richting daadwerkelijke professionalisering is
ingezet. De directeur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid. In het
licht van de ambities moet de organisatie hoognodig
uitgebreid en aangepast worden.
De uitgangspunten – flexibel, projectmatig en platte organisatiestructuur – blijven van toepassing, maar voor
een nog betere en efficiënte bedrijfsvoering is in de toekomst verder professionalisering broodnodig.
Ambitie 2017-2020.
Aantrekken van een bezoldigd zakelijk directeur met
vooralsnog vooral sponsor- en fondsenwerven in zijn of
haar portefeuille. Verder een bezoldigd jeugd- en jongerenprogrammeur. Beide op parttimebasis.

9. EPILOOG

Zo…. het zit erop. En het was een behoorlijke klus. Maar met plezier gedaan. Wij danken u voor uw belangstelling
en hopen dat de Provincie Limburg met ons wil investeren in dit naar ons gevoel uitstekende activiteitenplan. En
daarmee vooral in cultuur in het midden van de provincie. Want ook voor een meer geografische spreiding zou dat
een pré zijn. Uw meerjarige bijdrage zal het vliegwiel zijn voor een springlevend en spannend Limburgs locatietheaterfestival. Dat met en vanuit het hart (van de provincie) wordt gemaakt. Zodat wat nieuw en soms nog kwetsbaar is,
zijn weg blijft vinden naar het grote publiek…
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BIJLAGE 1 BEDRIJFSPLAN

A. LANGE TERMIJNDOELSTELLING

Het LMBG FSTVL wil in vijf jaar uitgegroeid zijn tot een herkenbare hedendaagse gezonde bronsgroene eik. Even
gezichtsbepalend als stevig geworteld in de Limburgse cultuur met een compacte stam en enkele gezonde dynamische zijtakken. Een eik ook waarvan steeds - na de jaarlijkse broodnodige snoeibeurten - nieuwe frisse zijtakken
uitlopen. Kortom een eik waar men niet zomaar omheen kan. En niet omheen wil …..
Dit gaan we bereiken door hard en gepassioneerd te blijven werken aan al de ambities die we in ons activiteitenplan
benoemen, door eventuele tegenslagen manmoedig het hoofd te bieden, geïnspireerd te raken van successen en
deze te vieren, bij tegenwind nog harder te trappen, door veerkracht te tonen, op de kleintjes te letten, te relativeren
wat we doen, energie te putten uit complimenten, te geloven in wat we doen en met wie en daarbij steeds de gestelde
ambities goed voor ogen te houden en deze uiteindelijk waar te maken.

B. SWOT ANALYSE

STERKE PUNTEN

ZWAKKE PUNTEN

Al 33 jaar een succesvol product met een gevarieerd
aanbod en bezoekers van alle leeftijden

Kleine organisatie die op onderdelen vraagt om
verdere professionalisering

Gezonde financiële positie

Geen meerjarensubsidie van deelnemende
gemeenten wat wil zeggen dat er elk jaar opnieuw
subsidies moeten worden aangevraagd en dus ook
al jaar opnieuw afgewacht of aanvragen beloond
worden

Trouw publiek dat elk jaar terug blijft komen

Marketing en PR-team verdiend substantiële
versterking

Sterke basis o.a. door trouwe vrijwilligers die door
ervaring handelen vanuit een professioneel
perspectief.

Afhankelijkheid maatschappelijke positie bij de
kernteamleden. Die vanwege deze positie vaak
andere prioriteiten moeten stellen

Veel ervaring in organisatie die om kan gaan met
tegenslagen

Vergrijzing publiek.

33

34

Daar waar omliggende theaters voor veilig kiezen
programmeert het LMBG FSTVL juist de 'gelaagde,
experimentele' voorstellingen zien

Niet het hele jaar zichtbaar, noch met
programmering, noch in de media.

Sterke merknaam bij publiek en gezelschappen

Drijft teveel op vrijwilligers i.p.v. professionals.
Is daardoor meer een vrijwilligersorganisatie en nog
te weinig een professionele organisatie

Bezetting betalende voorstelling is gemiddeld 85%.

In de weken voorafgaande aan het festival te weinig
zichtbaar in het straatbeeld

Laagdrempeligheid door bijzonder schappelijke
entreeprijs/kwaliteit verhouding. Zeker in
vergelijking met vergelijkbare festivals in het land

Afhankelijk van het weer door de hoeveelheid aan
buitenlocaties.

1700 nieuwsbriefontvangers, 500 Vrienden en 150
vrijwilligers.

Festivalcentrum is onaantrekkelijk vanwege
ontbreken van activiteiten en wordt daardoor
nauwelijks bezocht door bezoekers.

Improviserend vermogen, organisatie is goed in staat
om in te spelen op veranderingen

Te weinig zichtbare samenhang tussen verschillende
onderdelen

Transformerend vermogen; zijn er goed in geslaagd
om het festival om te vormen van straattheaterfestival naar locatietheaterfestival waardoor het
niveau van het festival in het algemeen is gestegen

Herkomst budget; nu komt het merendeel van de
beschikbare financiële middelen uit de non-profit
organisatie, dat maakt de organisatie kwetsbaar

Bieden van podium aan nieuwe/jonge theatermakers

Ontbreken van echt festivalhart

Maakt op diverse vlakken verbinden door de
hoeveelheid aan fiets- en wandeltochten

Te afhankelijk van 1 of 2 dragende mensen

Hanteert programmering die elders in Limburg niet
te zien is

Lastig om jongeren als publiek aan het festival te
binden

Uniek in opzet wat betreft wandel-, vaar- en
fietstochten

Erg lastig om grotere sponsoren te werven, zeker
niet voor meerderen jaren

Grote kennis en ervaring van theaterwereld en
programmering

Te weinig aandacht voor overdracht van kennis en
ervaring op jongere aanwas

Kansen

Bedreigingen

Politiek Midden Limburg laten inzien dat het
LMBG FSTVL kansen biedt voor de regio

Steeds lastiger om subsidies binnen te halen door de
bezuinigingen

Inhoudelijke samenwerking met (internationale)
culturele partners krijgt steeds meer gestalte maar
verdient nog meer aandacht

Economisch klimaat zit niet mee. Afhaken sponsoren
die deels de bezuinigingen ook gebruiken om af te
haken

Veel publiek nog te winnen in de eigen regio, het
opzetten van een bruisend herkenbaar festivalhart
zou een mooie eerste aanzet kunnen zijn.

Vanwege ontbreken middelen te weinig in kunnen
spelen op vernieuwing en uitdaging waardoor het
festival wellicht op onderdelen te voorspelbaar wordt

Verder gericht inzetten van Social Media biedt
mogelijkheden

Grote festivals in dezelfde periode (Cultura Nova,
Zomer Park Feesten, Theaterfestival Boulevard)

Binden van commerciële partners en genereren
van andere geldstromen, bijvoorbeeld meer uit
profitsector. Professionele sponsorwerver(s) is
daarbij een pré.

Bepaalde onderdelen, zoals Ommetje Opera, te
afhankelijk van subsidie/sponsoring

Uitbreiding van publiciteit naar nieuwe media en
inzet nieuwe PR/communicatie middelen

Hogere toegangsprijzen door hoge productiekosten.

Verder professionaliseren van de organisatie
(structuur, opzet, tijdbesteding vrijwilligers en
omvang organisatie)

Lastig aansluiting vinden bij de jongere, de nieuwe
generatie

Coproduceren waardoor meer podium voor jonge
theatermakers.

Minder koopkracht bij het publiek

Programmeren van grote namen en grote
voorstellingen met het oog op meer naamsbekendheid zonder het vernieuwende en het meer
kwetsbare theater uit het oog te verliezen of te laten
ondersneeuwen

Volle agenda's bezoekers

Wellicht nieuw publiek bereiken door meer
muziek-gerelateerde voorstellingen te
programmeren

Het is lastig om kwalitatief goede en gepassioneerde
mensen te vinden voor het festival.

ANALYSE VAN DE ANALYSE
Uit deze SWOT-analyse is om te beginnen op te maken dat het LMBG FSTVL een sterk product is met heel veel
positieve elementen. Dat het een gezonde financiële positie heeft, leunt op een sterk vrijwilligers collectief, uniek
van opzet is, een sterke merknaam heeft en een trouw publiek aan zich heeft weten te binden.
En tevens dat de genoemde bedreigingen - m.u.v. het economische klimaat - niet van dien aard zijn dat die heel lastig
het hoofd te bieden zijn. Daar liggen voldoende kansen. Vooral het opzetten van een fris, in het oog springend jong
festivalhart wordt als een kans gezien.
Uit deze analyse halen we in elk geval dat er vooral ook kansen liggen om te groeien als we verder weten te professionaliseren. Zowel op het gebied van sponsor- als fondsenwerving, maar ook het productionele kader dient aanvulling. Met name op het gebied van jeugd- en jongerenprogrammering, daar ligt richting werving van nieuw publiek
nog een braakliggend terrein. Ook zullen er alternatieven (Crowdfunding) gezocht en gevonden dienen te worden om
op termijn het over het algemeen economische zwakke klimaat het hoofd te bieden.

35

36

C. COMMUNICATIE/PR/MARKERINGPLAN

Het LMBG FSTVL, dat in 2017 zijn 35ste (!) editie beleeft, realiseert jaarlijks diverse culturele belevenissen
en theatrale tochten door het inspirerende MiddenLimburgse Maaslandschap. Jaarlijks zet het festival
bijzondere professionele theatermakers op de meest
gekke en bijzondere locaties, in het landschap, in de
natuur, aan het water, in het bos, op de heide, in vervallen schuren, op grindgaten, op de Maas, in kerken,
monumenten, fabrieken en andere niet-alledaagse locaties. Een ding is zeker: de combinatie van de plek en
de voorstelling is uniek!
MISSIE
De missie van het LMBG FSTVL blijft onverminderd van
kracht; het wil een hedendaags, toonaangevend zomerfestival in het hart van de Provincie Limburg zijn,
dat bijzonder theater op bijzondere (landschappelijke)
plekken brengt. Het wil één groot openlucht podium
zijn met een gevarieerd pallet van o.a. theater, dans,
muziek, mime, poppenspel, performance en straattheater. Dat ook een publiek wil aanspreken dat niet of
nauwelijks naar de reguliere podia gaat en relatief onbekend is met het reguliere theatercircuit. Dat kortom
een samenhangend cultureel en toeristisch-recreatief
interessant pakket aanbiedt, met landelijke uitstraling,
aantrekkelijk voor jong en oud, los van leeftijd, opleiding of culturele achtergrond.
Wij streven naar het neerzetten van onze programmering actief participeren in: Roermond, Maasgouw, Kinrooi (B), Leudal, Nederweert, Roerdalen, Wassenberg
(D), Echt/Susteren. Wij bieden een unieke belevenis
voor een heel breed publiek: toegankelijk, laagdrempelig, dichtbij.
PUBLIEKSTREKKER
Het LMBG FSTVL programmeert inmiddels bijna 35 jaar
internationaal bekende artiesten en jonge makers. Het
LMBG FSTVL is qua spreiding en publieksbereik een van
de grotere publieksevenementen van Limburg. Jaarlijks
trekt het vijfdaags festival ruim 50.000 bezoekers.

PLATTELAND EN MAAS(PLASSEN) ALS SPEERPUNT
Direct in en rond het Maasplassengebied en diens groene platte achterland wonen meer dan 200.000 mensen.
Het gebied, tevens een belangwekkend provinciaal
speerpunt, trekt jaarlijks tienduizenden toeristen en
vele Duitse en Vlaamse dagjesmensen. Het LMBG FSTVL wil hier met zijn programmering en marketing als
zomerfestival op inspelen vanuit en in samenwerking
met onze partner-gemeenten en relaties/sponsoren. In
onze publiciteit betrekken we dan ook steevast de Euregio. Duitsland en Belgisch Limburg behoren tot ons
achterland.
ORGANISATIE
De productie & organisatie van het festival ligt in handen van een gespecialiseerd kernteam dat aangestuurd
wordt door een (parttime)-directeur. In het kernteam
zitten medewerkers met een specifieke professionele
deskundigheid. Sommigen werken op freelance projectbasis. De organisatie valt voor alle faciliteiten en
logistiek terug op gespecialiseerde dienstverleners.
Waar mogelijk doen we ook een beroep op de deskundigheid van andere festivals. Wij worden ook wel eens
het Oerol van het zuiden genoemd, en daar zijn we trots
op. Tot en met 2016 behoren wij - als enige festival in
het Midden-Limburgse - tot de basis-infrastructuur
van het provincie. Ook daar zijn we trots op! Ook voor
de periode 2017-2020 hebben we de sterke ambitie om
wederom tot de ruggengraad van cultureel Limburg te
behoren.
We hebben u nodig om dit uit te dragen en verder gestalte te geven. Laten we samen ons verhaal vertellen
en het publiek een hartstochtelijke belevenis bieden.
PUBLIEKSBEREIK
Het ‘merk’ LMBG FSTVL is in de hele provincie bekend
bij een breed publiek. De opkomst bij grotere buitenproducties is (traditiegetrouw) massaal. Ook heeft het
festival duidelijk nieuwe doelgroepen aangeboord:
naast de trouwe ‘festivaldieren’ zijn hordes nieuwe en
nieuwsgierige bezoekers opgestaan. Vanuit het gratis
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straattheatercircuit is een festivalpopulatie met ons
meegegroeid die geniet van het onbekende en zich
graag laten verrassen op verrassende locaties met
voorstellingen en kunstproducties die zelden of nooit in
Limburg te zien zijn. Het festival is daarmee zijn eigen
ambassadeur.
Wij richten ons op zowel Limburg, de rest van Nederland maar ook op de Euregio via netwerk in Duitsland
en België. Via de diverse publiciteitsuitingen komen in
totaal één half miljoen mensen direct of indirect in aanraking met het festival.
Onze theaterfiets- en wandeltochten worden goed bezocht: gemiddeld fietsen of wandelen er 1000 à 1500
mensen mee per dag. De (meer intieme) TOM Cruise en
het Ommetje Opera zijn van meet af aan op voorhand
strak uitverkocht.
De binnen-voorstellingen op locatie bereiken een ongewoon hoge bezettingsgraad van ruim 80 % gemiddeld. En de gratis voorstellingen in de openlucht trekken gemiddeld al snel 500 à 700 bezoekers per keer.

Sfeerimpressie ‘Theater op Locatie’ bij Ohé en Laak

Voor de periode 2017-2020 ligt onze focus vooral op betaald landschapstheater, daar waar de regio MiddenLimburg zo rijk aan is.
GEZINS-UITSTAPJE
De jongste doelgroep vereist een aparte aanpak, zeker
als zomerfestival in de vakantietijd. Kinderen zijn vaak
afhankelijk van hun ouders. De fiets- en wandeltochten
zijn een gezinsuitstapje bij uitstek gebleken! Ook vanaf
2017 gaan we wederom een aparte gratis kindermiddag programmeren. En daarnaast leggen we zeer expliciet contact met de schoolgaande groep via Kunstbende. In onze communicatie zetten we er expliciet bij
vanaf welke leeftijd iets geschikt is.
VRIENDEN VAN HET FESTIVAL
Wij koesteren de 700 Vrienden van het Festival. Dit zijn
onze ambassadeurs. Alle vrienden krijgen steeds als
eerste de digitale versie van ons festivalmagazine in de
mailbox en kunnen zij met voorrang kaartjes bestellen.
Ze krijgen een week voorsprong op de reguliere verkoop. U kunt uiteraard ook als bedrijf Vriend van het
festival worden.
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PROMOTIEMIDDELEN LMBG FSTVL 2017 - 2020
Het LMBG FSTVL staat voor een dynamische en inventieve aanpak om de samenhang in de programmering
van het festival duidelijk te maken en het festival zichtbaar te maken. We maken inhoudelijke, programmatische en publicitaire verbindingen tussen de verschillende onderdelen.
FULLCOLOUR LMBG FSTVL MAGAZINE
Ons fullcolour festivalmagazine wordt verspreid op meer
dan 1200 distributiepunten in heel Limburg. Zie hieronder de specificaties voor 2017 voor zover nu bekend.
Formaat
Aantal pagina’s
Oplage
Verspreiding

:
:
:
:

13,5 x 14,5 cm, full colour
48-64
23.000 - 30.000 ex
• VVV Midden-Limburg
• Horeca-aangelegenheiden
		 • Grote regionale vakantieparken
		 zoals Buitenhof De Leistert
		 • Tankstations
Verspreiding digitale versie
Het complete festivalmagazine gaat digitaal naar de
700 Vrienden. Zij kunnen daarmee met voorrang kaarten bestellen. Na een week is de digitale versie ook
beschikbaar op de website en start de publieke online
kaartenverkoop via TheaterHotel De Oranjerie van start.
Verschijning digitaal op website
Vanaf 5 weken voorafgaande aan het festival en 1100
Nieuwsbrieven
Verspreiding printversie
Vanaf 6 weken voorafgaande aan het festival.
Dit via onze sponsoren en relaties, via gemeente-kantoren en servicepunten gemeenten, Roermond/Maasgouw/Leudal/Roerdalen/Wassenberg/Echt/Susteren/
Aantal festivalmagazines    
6.000 ex.
6.000 ex
3.000 ex
10.000 ex.

Kinrooi (B), via CityManagement/Outletcentrum/ECI/
Oranjerie en achterbannen samenwerkende partners
en instellingen in Midden-Limburg.
PROMOTIEMIDDELEN
Tot onze promotiemiddelen behoren een overzichtelijk
programmaboekje, flyers, posters, samenwerking met
VVV-promotie, mond-tot-mond (scholen/ckv/kunstinstellingen), social media (twitter, MySpace, Hyves,
Youtube/Digg, Instagram, Facebook, Linkedin), Vriendenacties, Meet & Greetz, nieuwsbrieven en website.
Een verdergaande toepassing van social media past bij
de benadering van een jonger publiek. De online toegankelijkheid wordt in 2017 verbeterd (o.a. verbetering
website). Vanaf 2017 gaan we de toepassing van sociale
media nog meer verbreden.
MOND-TOT-MOND
De kunst is om in de toekomst nog beter en breed onder de aandacht te brengen wat het LMBG FSTVL zo bijzonder maakt. Mond-tot-mond reclame speelt daarin
een grote rol.
Jongeren en trouwe bezoekers kunnen in dat complot
betrokken worden door hen tot een ambassadeurschap
te verleiden. Het creatief inzetten van social media is
hierin een belangrijk wapen. Het ambassadeurschap
kan ook weer voordeeltjes opleveren.
AMUSE
We nemen ons ook voor om een opwarmvoorstelling als soort van amuse - in juli te organiseren voor onze
Vrienden/Ambassadeurs. En we willen vanaf 2017 ook
verder werken met voordeelacties voor: vroegboekers,
groepen/gezelschappen, jongeren, Vrienden, bedrijfsrelaties etc.

Verspreidingskanaal
Beleef! Limburg VVV Midden-limburg *
Leisure Port Leudal +Noord-limburg *
UitCourant Zuid-Limburg *
Eigen verspreiding

Aantal punten

Oplage

450
n.n.b.
350
500

25.000
n.n.b.
40.000

* Distributie in toerisme/dagrecreatie-sector met name: VVV-kantoren, folderpunten, recreatieparken, tankstations, supermarkten

INTERNET & KAARTVERKOOP
Het internet vormt het hart van de marketingcampagne. Er is een aantrekkelijke en overzichtelijke website
ontwikkeld met informatie over het programma, achtergronden, kaartverkoop e.d. De website wordt door
middel van banners bij andere (culturele) instellingen
gelinkt. De kaartverkoop via het internet vormt de basis van het verkoopsysteem. Wij werken daarvoor samen met TheaterHotel De Oranjerie. De kaartverkoop
via het internet wordt ondersteund met telefonische
verkoop en verkoop aan de dagkassa. Gebleken is dat
daar, vooral onder ouderen, nog veel behoefte aan is.

COLLECTIEVE PROMOTIE VIA LIMBURGS FESTIVAL
PLATFORM (LFP)
Het festival is, samen met 14 andere festivals, lid van
het Limburgs Festival Platform en houdt mede op deze
manier voeling met het Limburgse festivalnetwerk. We
doen via dit platform aan collectieve promotie in Limburg, Nederland en de Euregio. Elk jaar zullen in de
zomermaanden radiospotjes over de zomerfestivals
op L1 te horen zijn. Verder is er landelijke aandacht
gegarandeerd via advertenties in De Gids van Dagblad
Trouw + Volkskrant Magazine van de Volkskrant.

NIEUWSBRIEVEN
Elk kwartaal laten we een nieuwsbrief uitgaan naar een
mailbestand van 1400 adressen.

MEDIAPATNERS
A&C Media: weekbladen huis-aan-huis in Limburg
In 2017 gaan we de relatie met A&C Media versterken:
zowel qua exposure via TVL, als via de diverse huisaan-huis bladen in Limburg en Brabant (o.a 1LOKAAL
wen de diverse uitgave in Roermond, Weert, Leudal,
Roerdalen, Echt Susteren, Maasgouw en Peel en Maas.
Tevens in de huis aan huis bladen in Kinrooi. Oplage
steeds van 250.000 tot 750.000 exemplaren.

ACTUEEL ADRESBESTAND
Wij zijn aangesloten via AdresData.nl op 1200 actuele
adressen in Nederland en België in evenementen/recreatiebranch.
PARTNERSHIP: MOND-TOT-MOND
In het kader van de samenwerkingen spreken we met
sponsoren en participanten af om elkaars communicatiekanalen (intern en extern) zoveel mogelijk te gebruiken. Onder meer op die manier stimuleren we de o zo
effectieve mond-tot-mond reclame.
MEELIFTEN OP INTERNE KANALEN RELATIES/
PARTNERS + SPONSOREN
Alle relaties hebben ook eigen communicatie-kanalen,
zoals intranet, Nieuwsbrieven, social media. Wij houden hier rekening mee in de afspraken om zoveel mogelijk mee te liften op de beschikbare communicatielijnen, te linken en elkaars netwerken en achterbannen
aan elkaar te knopen.
WEBSITES / SOCIAL MEDIA
We houden het hele jaar een eigen website bij, zijn actief op Facebook/YouTube + Twitter. We verzorgen jaarlijks nieuwe up-loads op diverse uitgaanswebsites, en
sites in toerisme en recreatie. Met diverse participanten
spreken we af ‘mee te liften’ op elkaars social media.

SPONSORED MEDIA
(in combinatie met redactionele vrije publiciteit)
We onderhouden onder meer relaties met: MGL: Dagblad De Limburger, L1, Zuiderlucht, Uitwijzer Midden en Noord-Limburg., Aqua Media, 3ML, Uit in Noord- en
Midden-Limburg, Beleef Limburg!, Uit-Courant ZuidLimburg / VVV Zuid-Limburg
TRADITIONELE PROMOTIEMIDDELEN / MARKETING /
MERCHANDISE
Tot dit pakket behoren onder meer: banners (1x1 m),
banners op aanhangwagens, Beach vlaggen, posters,
festival-T-shirts + give-aways (voor ons erg belangrijk
omdat dit vaak het enige is dat wij onze vrijwilligers
kunnen bieden. Onze vrijwilligers zijn namelijk ‘echte’
vrijwilligers, die dit kosteloos, en vaak in hun vakantie,
voor het festival doen).
BUSRECLAME
In 2015 zijn we voor de eerste keer met de busonderneming Violia in zee gegaan. Op 10 van hun bussen sierde
gedurende 2 weken (voor en tijdens ) rondom het festival ons affiche de achterkant van de bus. We overwegen
om dit voor de komende periode een vervolg te geven.
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Entre Nous van Carré Curieux tijdens de Gekleurde Stad in Roermond

SPECIFIEKE, VERNIEUWENDE PROMOTIEMIDDELEN / MARKETING
EIGEN JONGE REPORTERS OP PAD!
De rol van de site in de informatievoorziening wordt
groter. In de toekomst gaan we nog meer de social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, enz.
inzetten als extra marketinginstrument om hiermee
diverse doelgroepen te bereiken en als ambassadeurs
aan te trekken. Ook consolideren we de samenwerken
met enkele jonge (Limburgse) studenten van de Fontys
Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Zij gaan voor
ons op pad tijdens het festival. Zij zullen ons ook helpen
om meer aansluiting zien te vinden bij de verzameling
online communicatievormen en -technieken waarbij
‘het publiek zelf’ de informatieverstrekker is.
VOORVERKOOP / ONLINE KAARTJES
De kaartverkoop verloopt ook de komende jaren via
TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Wij bouwen
die samenwerking verder uit, in nauwe samenspraak
met de ECI Cultuurfabriek, waar we wederom ons
gezicht laten zien. In stad Roermond werken we ook
samen met City-Management en in alle gemeenten
stemmen we zaken af met equivalenten daarvan (centrummanagement, toeristische platforms, horeca, evenementen-coördinatoren etc).

ken we ook al Leisure Port Limburg |Stichting Promotie Noord-Limburg bij de campagne (met o.a Promotie
Platform Peel en Maas & Leudal). In het zuiden betrekken we de Uit-Courant. Het VVV Limburg zal de festivals opnemen in de landelijke campagne.
HAPKLAAR
Het festival denkt in hapklare concepten om het publiek
nog beter te bedienen. Wij streven naar een horizontale
programmering, waarin de bezoeker dagelijks optimaal kan genieten van zoveel mogelijk theatertochten,
voorstellingen, in combinatie met een bezoekje aan de
regio, een hapje en een drankje. De theatertochten,
het straattheater en de voorstellingen op locatie kunnen gecombineerd worden. De lokale horeca kan hierin
volop participeren.
CULTUUR CONFERENTIE
Ook in de komende jaargangen van het LMBG FSTVL
willen we een netwerkbijeenkomst gaan organiseren.
Met een speciale gastenprogramma deze Cultuur Conferentie inhoudelijk aankleden door een ontspannen en
‘leuke’ culturele conferentie te koppelen aan een programmaonderdeel. Steeds met een ander onderwerp,
Cultuur en Bedrijfsleven, Cultuur en Politiek, etc.

LASTMINUTE KAARTJES ONLINE
Ook in 2017 is het mogelijk om tot het allerlaatste moment kaartjes te kopen voor onze voorstellingen, via
de E-ticketing-service van TheaterHotel de Oranjerie.
Lekker makkelijk: het kaartje thuis uitprinten! Punt van
aandacht is wel nog de controle op de kaartjes aan de
kassa.
DUTCHLITE LICHTBAKENS
Met de Dutchlite (lichtbakens) hebben we een waardig
blikvanger gevonden waarmee we ook in de periode
2017-2020 onze partners extra exposure kunnen aanbieden. Zij kunnen exclusieve logo-sjerpen aan deze
5 meter hoge lichtpaddenstoelen bestellen met eigen
logo. Zet uzelf in de spotlights! Laat het weten.
TOERISME & RECREATIEMARKETING
VVV Midden-Limburg stelt zoals steeds wederom al
haar kanalen tot de beschikking om het LMBG FSTVL
in en buiten Limburg te promoten. Vanaf 2014 betrok-
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