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Inleiding  
Het 37ᵉ Limburg Festival - van 7 tot en met 11 augustus - groeide uit tot een buitengewoon en bijzonder geslaagd buitenfestival. Na ruim 
175 voorstellingen in het hart van Limburg, op meer dan 45 bijzondere festivallocaties, keken we na vijf festivaldagen met veel voldoening 
terug op deze sfeervolle en geslaagde editie. Het was ook deze keer weer volop samen genieten van bijzondere voorstellingen op unieke 
Limburgse locaties en originele theatertochten door magisch Midden-Limburg. 
 
De 37ᵉ editie vond plaats onder fraaie zomerse omstandigheden. Duizenden mensen deden mee aan de theatertochten en bezochten de 
gratis te bezoeken onderdelen die het laagdrempelig festival al sinds jaar en dag kent. Maar ook de betalende voorstellingen, veelal op 
locatie, kende met een percentage van 87,5 een ongekend hoge bezettingsgraad. Cijfers om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook. 
 
De Provincie Limburg en de gemeenten Roermond, Leudal, Echt/Susteren, Roerdalen/Stadt Wassenberg, Weert, Nederweert en Maasgouw 
bewezen met hun ondersteuning, dat cultuur voor hen een belangrijke levensader is en smeerolie voor de economie. Vele dagjesmensen, 
toeristen, recreanten en inwoners hebben een festivalbril opgezet om zo het kloppende hart van Limburg (opnieuw) te leren kennen. Het 
Limburg Festival ontpopt zich dan ook steeds meer tot een buitengewoon festival. Unieke voorstellingen op aparte locaties, 
geconcentreerd in het relatief onbekende hart van Limburg. Op de as Roermond, Leudal, Maasgouw en Weert, waar schitterende plekken 
voor laagdrempelig theater op locatie voor het oprapen liggen en natuur, cultuur en geschiedenis versmelten met het publiek. Plekken die 
er, door het festival, een extra dimensie bij krijgen.  
 
Dimensies toevoegen, zonder de oude fundamenten en waarden weg te gooien, dat is en blijft de uitdaging. Het publiek nam, samen met 
ons, weer massaal deze sprong in het diepe en zette zo koers naar een vernieuwd, maar toch vertrouwd Limburg Festival. Hoge kwaliteit, 
lage prijzen en soms zelfs helemaal gratis! In de afgelopen jaren ontwikkelde het festival meer aandacht voor theater op locatie. Het is niet 
alleen een trend in makersland, het past ook perfect bij het festival. Allerlei vormen van bijzonder - vaak onbekend en ongekend - theater 
op unieke locaties waren, net als in de voorafgaande jaren, het speerpunt van het festival. En met succes. Steeds meer podiumkunstenaars 
kiezen bijzondere locaties of de straat als podium. De locaties, dicht op de huid van het publiek, bieden een intrinsieke meerwaarde aan de 
voorstelling. Ook steeds meer ‘conventionele’ podiumkunstenaars zoeken deze belevenis met het publiek op.  
 
Prachtlocaties op het platteland 
Talentvolle professionele theatermakers in diverse disciplines vormden de ruggengraat van het festival. Zij lieten zich zien tot in alle 
vreemde uithoeken van de regio: in oude boerenschuren, leegstaande kloosters, gerenoveerde fabrieken, opgeknapte oude watermolens, 
zandafgravingen, grindgaten etc. etc.  
Midden-Limburg heeft veel platteland met tal van prachtige verrassende plekken voor theatervoorstellingen op locatie. Het geeft 
plattelandsgemeenten een nieuw stukje elan en vitaliteit. Van een drempel om dit kwaliteitstheater te bezoeken is geen sprake, het is als 
het ware in de eigen achtertuin. En dat is precies wat het festival al jaren nastreeft; theater dicht bij de mensen brengen. 
 
Bericht van een bezoeker: 
 
Beste organisatoren, 
 
Wat hebben we toch weer genoten van alle voorstellingen die ook dit jaar zeker van hoge kwaliteit waren. Op de meest ondenkbare 
plekken, aan de waterkant in Neer, in een hangar bij de Molshoof, in de beeldentuin in Heythuysen en natuurlijk op de gezellige boot langs 
mooie dorpen op kerkpleintjes. Verrassende acts in de gekleurde stad met heerlijke Argentijnse muziek, wat waren ze goed!!!! Mooi toneel 
en indrukwekkend spel door de verschillende acteurs.    
 
Niet te vergeten de vrijwilligers die prominent overal aanwezig waren en alles in goede banen leidden. Danspromenades en Opera om te ‘ 
haten’.... HEERLIJK!  Dank voor de organisatie en tot volgend jaar, we kunnen ons er nu al op verheugen! 

 

 
 
Het Limburg Festival kiest steevast mooie intieme voorstellingen uit, die binnen ons reguliere podiumkunstenbestel niet of nooit in 
Limburgse theaters te zien zijn. De gemeenten halen hiermee iets heel bijzonders binnen hun grenzen, voor zowel eigen inwoners, als voor 
toeristen en recreanten. Een unieke kans voor een regio om zich te onderscheiden en iets bijzonders op gebied van festivalcultuur te laten 
zien.  
 
En ook daar waar het gaat om de stad als partner geldt, dat wij kiezen voor het presenteren van bijzondere voorstellingen op unieke 
locaties. Ook in een stadse omgeving komen onze theatrale opkikkertjes goed tot hun recht. Daarbij kiezen we ervoor om de stadse 
omgeving te gebruiken voor onze gratis straattheaterdag: de Gekleurde Stad. Dit omdat we ervan overtuigd zijn, dat ’ons‘oude 
straattheaterpubliek nog belangrijke stappen richting de verdieping in het programma kan maken.  
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Zo streken we dit jaar onder andere neer in het AZC in Weert, aan de waterkant Wienerte in Neer, in een voormalige vrachtwagenloods in 
Kelpen-Oler, in de tuin van Galerie Bont en Blauw in Heythuysen, in een botenloods in Roermond, in een verlaten schuur in Wessem, in 
bierbrouwerij De Brouwschuur in Weert, in Hoeve Schreurshof in Leveroy, in meubelopslagplaats Wijnen in Nederweert, in de Fatimawijk 
te Weert, in Theaterboerderij Boeket in Nederweert en in het Fransicushuis te Weert.       
 

   
 
 
Het Limburg Festival, traditiegetrouw sterk in theater op straat dichtbij het publiek, houdt stevig de vinger aan de pols en zocht in het 
verleden reeds voorzichtig de voorste linies op. Geen grootschalige dure producties, maar bijzondere en onbekende locatievoorstellingen. 
Niet voor niets zien we nog steeds een natuurlijke overloop van straattheaterliefhebbers naar het theater op locatie.  
 
Geef een Toegift, door een (extra) theaterkaartje voor een ander te kopen!  
Het Limburg Festival is aangesloten bij De Verenigde Podiumkunstenfestivals, een samenwerkingsverband van meer dan 40 landelijke 
festivals. Samen startten we in 2018 het project ‘De Toegift’. Door het hele land werd publiek opgeroepen een theaterkaartje te kopen 
voor iemand met minder financiële middelen. Deze editie hebben we deze sympathieke actie voortgezet en bleven we trotse uitdrager van 
dit project. Om kort te gaan: hetpubliek kon een kaartje kopen voor iemand die het financieel minder heeft. De kaartjes kwamen via 
samenwerkingsverbanden met Stichting Leergeld en Vluchtelingenwerk Roermond bij de juiste personen terecht.  
Als organisatie kozen we voor ‘De Toegift’ de familievoorstelling Flat van Jansen & de Boer uit. Om het project te stimuleren hebben we als 
Limburg Festival het Toegift-kaartje voor deze voorstelling bewust laag gehouden. Men betaalde slechts € 7,- per kaartje. Er namen 23 
mensen deel aan dit project, een significante verbetering t.o.v. verleden jaar, toen we met dit project startten.  
 
Busreis 
Het Limburg Festival zoekt graag de samenwerking en verbinding. Zo ook met het knusse cultureel centrum in Panningen: DOK6 Theater. In 
het kader van deze samenwerking organiseerden zij vanuit hun thuisbasis een heuse busreis naar een van onze voorstellingen op locatie. 
Liefhebbers van dit genre kregen de kans om de voorstelling Stallerhof van Afslag Eindhoven in Kelpen-Oler bezoeken. Mooi voorbeeld van, 
hoe je samen sterker staat door de handen in elkaar te slaan. Helaas viel het aantal aanmeldingen tegen waardoor de busreis gecanceld 
werd. Niettemin blijft dit een interessant gegeven om in de nabije toekomst op in te zetten.  
 
Ambassadrice van het Limburg Festival!  
Trots presenteerden wij in 2019 de nieuwe ambassadrice van het Limburg Festival! Actrice Kiki van Aubel uit Maastricht had de eer deze 
mooie rol te vervullen. Onder andere actrice bij Het Laagland, Toneelgroep Maastricht, Lieke Benders/Hoge Fronten, festivalregie bij 
DocFest, jurylid bij Toneelhuis LFA, recensent voor L1 radio en actrice in de Limburgse film Gluckauf. Een ware ambassadrice voor ons 
festival dachten we zo. Als aftrap sprak ze tijdens de officiële opening van het festival (zie foto) alvast heel lovende woorden aan het adres 
van onze organisatie. 
 

 

 
Opening Limburg Festival 2019 (Weert) 
Het Limburg Festival wil graag elk jaar in een andere deelnemende gemeente de opening van dat jaar luister bijzetten. En bij voorkeur op 
een bijzondere locatie. En dat is dit jaar wel gelukt. De opening vond namelijk plaats in het AZC in Weert. We hadden onder andere voor 
deze locatie gekozen vanwege de openingsvoorstelling 'George en Eran worden racisten' van George Elias Tobal en Eran Ben-Michaël. Deze 
voorstelling werd in 2018 door Trouw, NRC en de Volkskrant uitgeroepen tot een van de vijf beste festivalvoorstellingen van 2018 en paste 
qua thematiek als gegoten in deze omgeving.  
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De bewoners van het AZC werden volop betrokken bij de feestelijkheden. Zo maakten zij de hapjes klaar, stonden zij bij de entree, zorgde 
een muzikant voor de muzikale omlijsting en maakten kinderen een schilderij dat als openingshandeling onthuld werd. De opdracht hierbij 
was om weer te geven wat cultuur betekent in je thuisland en wat het betekent in Weert te wonen.  
 
De aftrap werd gegeven door de burgemeester van Weert, dhr. Jos Heymans. De andere genodigden die plaatsnamen op het 
spreekgestoelte waren de directeur van de ECI-cultuurfabriek Joery Wilbers (foto rechts) en actrice en tevens ambassadrice van het 
Limburg Festival, Kiki van Aubel. Zij spraken positieve, bevlogen woorden aan het adres van het Limburg Festival.  
 
ECI-voorman Wilbers gaf onder andere aan, dat hij de mening was toegedaan dat het Limburg Festival zou moeten groeien naar de grootte 
van Cultura Nova in Heerlen en het Zomerparkfeest in Venlo. "In Noord-Limburg hebben we dan een festival dat op muziek is gericht, in het 
zuiden een groot internationaal cultureel spektakel en Midden-Limburg heeft dan een groot evenement op het gebied van toneel en dans", 
gaf hij aan.  
 
Wilbers gaf verder aan, dat het belangrijk is om voor die groei draagvlak te kweken onder de bewoners van Midden-Limburg. "Het is 
belangrijk om een routepad uit te stippelen", zei Wilbers. Ondertussen hebben de eerste gesprekken hieromtrent plaatsgevonden. Waarbij 
het voorlopig uitgangspunt is ook enkele politieke Midden-Limburgse bestuurders ervan te overtuigen, dat het van belang voor hun regio is 
het festival naar een hoger plan te tillen. 
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Limburg Festival op onderdelen: 
 

• Theater op Locatie (Leudal – Maasgouw – Roermond – Weert - Nederweert) 
Bijzonder theater op bijzondere locaties in magisch Midden-Limburg. Daar staan we als Limburg Festival voor. En liever dan de 
geijkte theaterpodia gebruiken we de objecten van het platteland en het Maasplassengebied. We strijken neer in verlaten 
boerderijen, op uitgestrekte landerijen, in serene kerken en kloosters, op desolate bedrijventerreinen, in aftandse schepen, in 
majestueuze kastelen en natuurlijk aan de boorden van Mooder Maas. De regio is daarmee medebepalend voor de identiteit, de 
programmering en de uitstraling van het festival. Voor het Limburg Festival voelt het als logisch en geloofwaardig om de 
natuurlijke omgeving van het gebied uit te dragen. Het speerpunt van het Limburg Festival in de editie 2019 was dan ook het 
theater op locatie. Prachtige voorstellingen op zeer bijzondere locaties zorgden voor verdieping in het programma. Niet enkel 
mainstream maar gedurfd. De geboekte gezelschappen schuwden de grote thema’s dan ook niet.  
 
Line up: George en Eran Producties, Afslag Eindhoven, Het Groote Hoofd, Theaterbedrijf Nanna Tieman, De Wenkbrauwerij, 
Margje Wittermans, SALLY Dansgezelschap Maastricht, Jansen & De Boer en Opera Compact. 

 
• Natuurlijk…Theater (Echt/Susteren – Roerdalen/Wassenberg - Leudal) 

Voor de 24ᵉ keer in successie werd in drie afzonderlijke regio’s (Leudal, Echt/Susteren en Roerdalen/Wassenberg) de 
theaterfietstocht Natuurlijk…Theater uitgezet. Ook deze editie kreeg het publiek de gelegenheid om op een sportieve en 
milieuvriendelijke wijze kennis te maken met de natuur en gelijktijdig te genieten van bijzonder theater op onverwachte locaties 
zoals boerderijen, waterbekkens, landschapstuinen, natuurgebieden en verlaten ruïnes. We willen binnen dit populaire 
festivalonderdeel vooral de verbinding tussen natuur en cultuur leggen. In totaal namen ruim 3000 mensen deel aan hét 
gezinsonderdeel binnen de programmering 
 
Line up: Les Goulus (Frankrijk), Trunk Puppeteers (Belgie/Nederland), Maartje en Kine (Nederland/Noorwegen), Klub Girko 
(Zwitserland), Men in Back (Duitsland) en Tamara Campbell (Australië).  
 

                  
 

• De Gekleurde Stad (Roermond) 
Het Limburg Festival is van oudsher een straattheaterbolwerk. Dit onderdeel vindt de bezoeker jaarlijks terug in De Gekleurde 
Stad te Roermond. In deze, centraal in Limburg, gelegen bisschopsstad met haar rijke historische binnenstad, haar 
karakteristieke en schilderachtige pleinen en gebouwen, streek voor de 15ᵉ keer in successie weer een bont palet aan 
internationale (straat)artiesten neer.  
Ook dit jaar was met name het Kloosterwandplein - aan de voordeur van onze vaste samenwerkingspartner TheaterHotel de 
Oranjerie - the place to be. Helaas bleek aanmerkelijk minder publiek dan voorafgaande jaren de weg naar het Roermondse 
centrum gevonden te hebben. Voor een grondige evaluatie en eventuele heroverweging om dit onderdeel wel of niet op te 
nemen in de 38ᵉ editie van het festival lijkt alle aanleiding. Het publiek dat wel op kwam dagen was getuige van maar liefst 35 
verrassende straattheateracts van hoge kwaliteit, gebracht door 10 verschillende internationale (straat)theatergezelschappen. 
 
Line up: Desmandre Orkesta (Arg.), Duo Abbraccio (B), Circo Ripopolo (B), Ulrike Doszmann en Guus Voermans (Ger en NL) en uit 
Nederland Gerard Olthaar, Jeroen de Leijer, Zwermers, Wilma Ligthart, TeaTime Compagny. De dag werd in de grote zaal van 
TheaterHotel De Oranjerie afgesloten met de familievoorstelling Flat van Janssen & De Boer. 
 

• Kindermiddag (Roermond) 
De Limburg Festival Kindermiddag stond voor de vierde keer geprogrammeerd in de Roermondse cultuurtempel, de ECI-
cultuurfabriek. Naast de diversen workshops vonden er ook enkele kindertheatervoorstellingen in en rondom de ECI plaats. 
Verder was de foyer ingericht als Limburg Festival-huiskamer waar iedereen in en uit kon lopen. Deze gratis te bezoeken middag 
neemt elk jaar in populariteit toe en kent een steeds grotere toeloop van de bezoekertjes aan het Limburg Festival van de 
toekomst. Aantal blagen op bezoek: zo’n 500.  

 
Line up onder andere: De Dansers en Plan B, Lejo,  ALO Theater, Super Cindy en Sôkkertantes Schmink. 
 

        
      



 6 

• Ommetje Opera (Weert) 
Het Ommetje Opera werd dit jaar wederom geprogrammeerd in de gemeente Weert. Deze opera-happening voerde langs een 
aantal bijzondere en verborgen plekjes in de wijk Fatima. Het werd een intense en verrijkende belevenis die de volkse 
(opera)zang en het leven op het schild wist te treffen. Onder regie van Geerte Schmitz en met medewerking van een diversiteit 
aan Limburgs amateurtoneeltalent smolt zang, dans, muziek en drama samen tijdens een héé--eel bijzondere wandeling. Met 
name de afsluiting van Black Eyed Susan Vine, op de Zuid-Willmesvaart, waar het scheepsverkeer was stilgelegd, kreeg de 
handen op elkaar. Het Ommetje stond zesmaal geprogrammeerd en was op voorhand uitverkocht.  
 
Line up: Opera Zuid, Black Eyed Susan Vine, Ben Heinen en Hilde Ubben en Sylvia Roozen  

 
Bericht van een bezoeker: 
"Blij verrast door het geweldige niveau van Ommetje Opera. Dit was voor mij de 3e keer (1x Roermond en 2x Weert). Ik vond het 
de eerste 2x al geweldig (vandaar dat ik zoveel mensen uitgenodigd had om deel te nemen) maar deze keer hebben jullie jezelf 
overtroffen. De zangers herkende ik van vorige keren: mooie performance en mooie stemmen, goede keuze van muziek 
(toegankelijk). Wij vonden de "acts rondom" absoluut van toegevoegde waarde. Locaties verrassend en goed gekozen. Kortom, 
ga vooral zo door. Door tijdgebrek heb ik dit jaar de wandeling Nestvlieders niet kunnen doen maar ik hoorde enthousiaste 
verhalen. Ik verheug me alvast op volgend jaar." 
 

 
 

 
• Nestvlieders (Maasgouw) 

Ook in 2019 op het programma, de Nestvlieders route. Een theatertocht die podium biedt aan jonge theatermakers. Ook dit jaar 
was er gekozen voor de waterrijke omgeving van de gemeente Maasgouw. Meer in het bijzonder van de karakteristieke dorpjes 
Wessem en Heel. De zeer verrassende route was uitgezet door een lokaal erg bekende inwoner van Wessem en leidde de 
deelnemers langs plekken die normaal voor het oog verborgen blijven. Er ontstond een perfecte match tussen cultuur en 
natuur. Ongeveer 500 mensen genoten van deze unieke belevenis. 
 
Line up: Timo Tembuyser, Rebecca Schoolmeesters, Kunstbende Limburg, TG Matrose en Alexandra Pholien (B).  
 

             
 
 

• Dans Promenade (Roermond) 
De Dans Promenade bleek ook in 2019 een spannende wandeling die bijzondere dansvoorstellingen van bekende en minder 
bekende dansgoden met elkaar verbond. Dit jaar voor het eerst ook in Nederweert neergestreken. Vijf aan dans gerelateerde 
acts streken daardoor neer op 5 verrassende locaties binnen zowel de contouren van de fraaie Roermondse binnenstad als het 
centrum van Nederweert. De deelnemers wandelden, keken, genoten, luisterden en ondergingen, kortom: genoten!  
 
De entree bedroeg € 10,00 p.p. terwijl kinderen t/m 14 jaar gratis mee mochten wandelen. De maximale deelname per groep 
bedroeg 100 deelnemers en het was verheugend te constateren dat in Roermond alle drie de routes ook dit jaar weer stijf 
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uitverkocht waren. Nederweert moest nog wennen aan dit nieuwe onderdeel maar desondanks waren alle drie de routes stevig 
bezet. Dit schept verwachtingen naar de nabije toekomst toe.  
 
Line up: United Cowboys, Hannah en Lida Zwaans, Jelena Kostic, Rohiet Tjon Poen Gie en Arnhemse Meisjes.  
 

 
 
 

• TOM Cruise (Maasgouw) 
Ook dit jaar voer onze eigen TOM Cruise met heel veel plezier uit en stond deze weer voor een onvervalst, heerlijk middagje 
varen op de wateren van de gemeente Maasgouw, om ondertussen het publiek te laten genieten van muzikaal en theatraal 
entertainment. Naast diverse kleine voorstellingen aan boord was er ook aan wal veel te zien. Zo waren er voorstellingen in het 
nostalgische vestingstadje Stevensweert (Jan van Steffenswertplein) en in het vorstelijk witte stadje Thorn (Buitenpodium 
Abdijhof en Waterstraat). De TOM Cruise is bovenal een ontdekkingsreis waarbij het programma op voorhand een verrassing 
blijft. Dat weerhoudt het publiek er kennelijk niet van om héél snel een kaartje te kopen want na een halve dag in de verkoop 
was er al geen kaartje meer te verkrijgen. De Theatrale Ontdekkingsreis Maasgouw werd voor de 10ᵉ keer in successie 
georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeente Maasgouw en rederij Cascade uit Wessem. Ondanks het succes van 
dit onderdeel overweegt de organisatie om in 2020 met een alternatief te komen.  
 
Line up: Desmandre Orkeste (Argentinië), The Magician (Syrië), Compagnie Charly (B), TeaTime Compagny (NL), Musique A la 
Cart (NL) en Boost Productions (NL). 

 
• Straattheater (Maasgouw) 

Straattheater in haar diverse verschijningsvormen blijft een populair onderdeel. De visie om het theater tot in de kleinste 
uithoeken te programmeren en daarmee theater letterlijk bij de mensen thuis te brengen sloeg ook dit jaar weer aan. Het grote 
aantal straattheaterliefhebbers onder ons publiek kwam ook dit jaar weer royaal aan zijn trekken.  
Line up: Boost Production (NL) Compagnie Charly (B) en TeaTime Compagnie (NL).    
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Aanverwante Limburg Festival zaken 
 
Verbindend vermogen  
Begrippen als contact en vertrouwen lijken iets softs te hebben. En tegelijkertijd geldt dat het harde voorwaarden zijn om tot vruchtbare 
en duurzame samenwerking te komen. Verbindend vermogen is hierbij het sleutelbegrip. Daarbij geldt: als verbindend vermogen 
voldoende wordt ingezet, valt het niet speciaal op. Maar als het verbindend vermogen ontbreekt, zullen juist veel mensen het missen. 
Gelukkig is dit bij het Limburg Festival niet het geval. Wij kennen onzes inziens een hoog verbindend vermogen. Dat zien we onder andere 
terug in het verbinden van cultuur met natuur, cultuur met de cultuurhistorische plekken, verbinden van al de afzonderlijke gemeenten 
met elkaar, het verbinden van jong met oud, van vrijwilligers met publiek, van bewoners met de bezoekers, etc. 
 
Samenwerkingspartners  
Het Limburg Festival draagt met zijn uitstraling en entourage bij aan een leefbaar en aantrekkelijk Limburg en heeft een positief effect op 
de economische (innovatieve) bedrijvigheid. We jagen daarbij, met onze toegankelijke, uitnodigende en verrassende initiatieven en 
projecten, de verbinding en samenwerking tussen de diverse partners aan. Daarin vervullen we een proactieve rol.   
Als eerste doen we dat richting en met alle Limburgse gemeenten. In alfabetische volgorde zijn dit: Echt/Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Daarnaast maken we nog een uitstapje naar Stadt Wassenberg in Duitsland.   
 
Ook houden we als Limburg Festival voeling en werken we nauw samen met het Limburgs cultuurnetwerk zoals onder andere TheaterHotel 
De Oranjerie, Stichting Leergeld Leudal, ECI-cultuurfabriek, Zomerparkfeesten, Orlando Festival, VIAZUID, Nederlandse Dansdagen 
Maastricht, Het Huis van de Kunsten Limburg, Kunstbende Limburg, Het Laagland, SALLY Dansgezelschap Maastricht, Zeezicht Heerlen en 
Hoge Fronten/Lieke Benders.  Maar dat doen we ook met meer lokale initiatieven zoals de Stichting Kunst en Cultuur Leudal, Culturele 
Kring Echt, Buitencentrum De Pelen, Rivierpark Maasvallei, Stichting Rondmeer, Theater De Huiskamer en Limburgs Landschap.  
 
Het Limburg Festival affiche was in 2019 wederom in vertrouwde handen van Ontwerpburo M uit Nunhem. 
 
Ook maken we als Limburg Festival deel uit van de Verenigende Podiumkunsten Festivals. Dit is een informeel samenwerkingsverband van 
bijna 40 landelijke festivals, van Groningen tot Middelburg, van Deventer tot Rotterdam. Samen versterken we de werking van festivals en 
vieren we de kracht van podiumkunsten.  
 
Vrijwilligers  
Het Limburg Festival zou niet kunnen bestaan zonder de medewerking van locatie-eigenaren, ondernemers, bedrijven en alle andere 
participanten en festivalpartners die het festival een warm hart toedragen. Maar zeker niet zonder de tientallen vrijwilligers die er samen 
met de productieteams handen en voeten aan geven. We prijzen ons als festival zeer gelukkig met een hondstrouwe enthousiaste 
vrijwilligersgroep waarvan sommigen een gedeelte van hun welverdiende vakantie opofferen en die het festival op een positieve manier 
als het hunne beschouwen. 
 
Bericht van een bezoeker: 
“Het was weer top en zoals ik tussendoor al zei, geweldig geregeld met vrijwilligers die zoals het leek zich het festival toe-eigenden. Alsof ze 
persoonlijk verantwoordelijk waren, maar die vooral een trots uitstraalden over hun festival. Kortom we hebben weer optimaal genoten van 
de luchtige uitvoeringen, maar zeker van het wat serieuzere werk, waar we thuis mee aan de slag kunnen. Het Limburg Festival ontwikkelt 
zich hoe langer hoe meer naar een speler waar in het culturele klimaat rekening mee gehouden kan worden. Heel erg bedankt dus en bij 
leven en welzijn zijn we er volgend jaar weer. “ 
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Denktank Cultuur  
Wat in dit verslag zeker niet mag ontbreken is, dat de ontwikkelingen, die het Limburg Festival de laatste jaren heeft doorgemaakt, niet 
onopgemerkt aan de Provincie Limburg voorbij zijn gegaan. Op basis van de advisering van de Denktank Cultuur en de overwegingen van 
Gedeputeerde Staten betekende dit voor de periode 2017-2020 wederom een toekenning van de provinciale cultuurplanstatus. Daarbij zijn 
de inhoudelijke en artistieke kwaliteit voor de PAC steeds het essentiële uitgangspunt van de toekenning. De Denktank is van mening dat 
de instellingen die in aanmerking komen voor de cultuurplanstatus aan een provinciale kwaliteitstoets op basis van excellentie voldoen. 
Daarnaast heeft men in de beoordeling nadrukkelijk rekening gehouden met de (wenselijke) positie van de aanvrager binnen de prioritaire 
ketens muziek en toneel en het traject talentontwikkeling. Gezonde bedrijfsvoering, publieksbereik, regionale verankering, samenwerking 
en kansen zijn de andere elementen op basis waarvan de adviezen zijn geformuleerd. 
 
Enkele cijfers  
Het Limburg Festival is landelijk gezien een middelgroot festival. In cijfers ziet dit er als volgt uit: 
 
Aantal gezelschappen:  53 
Aantal artiesten:   128 
Aantal voorstellingen:  175 
Aantal locaties:   27 
Aantal premières:   19 
Aantal vrijwilligers:   202 
Aantal appjes:   46.654 
Aantal mails:   2490 
Aantal telefoontjes:   428 
Aantal bezoekers:   40.000 
 
Ticketverkoop 
De kaartverkoop voor de onderdelen Theater op Locatie, TOM Cruise, Ommetje Opera en Dans Promenade loopt via de 
ticketverkoopafdeling van TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. Een overzicht van de verkochte kaartjes geeft een aardige inkijk vanuit 
welke gemeenten de potentiele bezoekers naar deze voorstellingen komen. Hier zou een jaar nadien onze pr-strategie op gestuurd kunnen 
worden. Opvallend is de relatief grote belangstelling van mensen buiten de provincie Limburg in voorstellingen van het Limburg Festival. In 
Noord - en Zuid-Limburg gaat de belangstelling redelijk gelijk op. Voor de onderdelen Natuurlijk…Theater, De Gekleurde Stad en 
Kindermiddag bestaat traditiegetrouw vooral lokale belangstelling.  
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Resumé 
Nu de stofwolken van het 37ᵉͤ Limburg Festival stilaan zijn opgetrokken neemt het besef meer en meer toe dat we een prachtige editie 
hebben neergezet. En dat we een bijzonder sfeervol theaterfestival hebben, met een geheel eigen signatuur, een hoog verbindend 
vermogen, hotel de Abdij als superplek om te verblijven en de eerdergenoemde en geroemde vrijwilligersgroep als stevig fundament.  
Voeg daarbij de gevarieerde en veelzijdige programmering en begrijp dan ook waarom al die mensen 5 dagen lang massaal naar al die 
uithoeken van Midden-Limburg trekken om cultuur te snuiven.  
 
De festivalorganisatie ziet haar artistiek profiel duidelijk terug in deze editie. Een vijf daags verbinding leggend en oorspronkelijk zomers 
locatiefestival, waarbij de communicatieve kracht en verbeeldingskracht 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. Daarin hebben we echt grote stappen gezet. 
 
En dan is het zo gaaf dat je als organisatie, na een jaar samen hard werken, al die puzzelstukjes op z’n plaats ziet vallen. Daarom sluiten we 
ook af met een gepast gevoel van trots. Vooral ook omdat Jos Prop, theaterrecensent van Dagblad De Limburg de editie 2019 van het 
Limburg Festival van hoog niveau vond en beloonde met maar liefst 4****.  
 
 

 
 
 
En nu jullie weer… 
 
 
 © Limburg Festival 
15-10-2019 
Jan Klompen, directeur 
 


