BuitenBlikfestival 2018; jubileumjaar
met food, fun, theater en veel muziek
“Grenzeloos genieten” aan de Breuly, Jubileum BuitenBlik !!

1. Inleiding
Hierbij het evaluatieverslag van het BuitenBlik festival 2018 met daarin een korte terugblik op
het programma, de bezoekersaantallen, de evaluatiepunten en de financiële verantwoording.
Van 11 tot en met 13 mei werd voor de tiende keer Theaterfestival BuitenBlik georganiseerd.
Ruim 25 vrijwilligers van Stichting BuitenBlik zijn een jaar lang actief geweest om voor een zo
breed mogelijk publiek een smakelijke culturele ratatouille te presenteren van theater, film,
cabaret, dans, proeverij, vermaak, gezelligheid , straattheater, en veel muziek. Met o.a. de hulp
van de medewerkers van het Filmhuis stonden 60 mensen klaar om alles op rolletjes te laten
verlopen. Overdag ontvingen we veel gezinnen met kinderen, waarvoor een speciaal programma
was samengesteld, de avonden waren vooral voor de volwassenen. Wij hebben ons best gedaan om
in 2018 onze gasten te kunnen verwonderen en te verbazen met een creatief, eigenzinnig en
vernieuwend Buitenblikprogramma met ook dit jaar weer aansprekende namen en prachtige
voorstellingen en optredens.
Voor de financiering van ons festival zijn we ook dit jaar grotendeels afhankelijk van fondsen en
sponsoren. Dankzij de medewerking van een grote groep trouwe sponsoren is Buitenblik 2018
weer een laagdrempelig festival geworden, met gratis entree en konden we zelfs de meeste
voorstellingen gratis aanbieden.. De foto’s en filmpjes op de website www.buitenblik.nl geven
een indruk van de vele activiteiten.

2. Programma
BuitenBlik 2018 was een heel bijzondere versie omdat dit jaar het festival voor de tiende keer
werd georganiseerd! Een speciale editie in het groene buitengebied op en rond de oevers van de
Breuly, waar naar nieuwe uitdagingen werd gezocht en waarbij een droom van de organisatie en
slagwerkgroep Crescendo uit Oud_Zevenaar, -een concert te geven op een drijvend podium op de
Breuly- werkelijkheid werd.

BuitenBlik 2018 zorgde ook dit jaar met passie voor cultuur en avontuur, voor een geheel nieuwe
eigenzinnige invulling van het tiende festival. BuitenBlik 2018 zorgde voor verandering en
vernieuwing met een speciale programmering voor dit jubileumjaar Voor de tweede keer op één
van Zevenaars mooiste locaties in het buitengebied: ‘’ Aan de oevers van de Breuly’’, tussen de
Ooij en Zevenaar. Gericht op een cultureel aanbod dat niet alledaags is, met lokaal, nationaal en
zo mogelijk internationaal aanbod. Een compact festival voor een breed publiek met gratis entree
op het festivalterrein, een spetterend concert op het water van de Breuly, bourgondisch tafelen
voor ruim 200 gasten verzorgd door 3 lokale cateraars, die speciaal voor Buitenblik een
samenwerking waren aangegaan, met muziek en theater, allerlei optredens en activiteiten.
Feestelijke openingsavond
Het festivalweekend “BuitenBlik aan de Breuly” ging van start met een spectaculaire
openingsavond waarbij alle zintuigen werden gestreeld met een zeer compleet en afwisselend
programma. Wie kaartjes had kunnen bemachtigen voor het diner kon genieten van de lekkernijen
die speciaal voor BuitenBlik waren bedacht door een samenwerking van “de Groen Catering, “Anno
Nu” en “ de Mobiele Eetheid”, allen uit Zevenaar. Heerlijk eten en drinken, met mooie klanken
van de muzikale menukaart van “Whateverhappens” met uitzicht op De Breuly, een van de
mooiste plekjes van Zevenaar;
Daarna werd het festival via het grote filmscherm officieel geopend door Wethouder Anita van
Loon en hoofdsponsor Cito Benelux in de persoon van Jaap Dijsselhof. Zij toonden zich ware
filmacteurs en zorgden met een spetterend digitaal vuurwerk voor de aftrap van een wervelende
opening van het festival door slagwerkgroep Crescendo. Gelukkig was het droog en de
temperatuur heerlijk, en kon op het drijvende ponton onder de inspirerende leiding van dirigent
John Sonderen de eerste set worden gespeeld. Dat oogstte een daverend applaus, reden genoeg
voor de bezoekers om te wachten op de tweede set, die na de film op een volledig donkere Breuly
werd gespeeld.
Het sein om de gratis openluchtfilm “C’est la Vie” aan te kondigen. Ruim 800 bezoekers zagen
dat Max, die al 30 jaar een cateringsbedrijf runt, met zijn team van bedienden de bruiloft voor
Pierre en Helena in de steigers gaat zetten. Tot een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het
eten gooien en elk moment van geluk in chaos overgaat. Uiteindelijk werd het toch nog een
waanzinnig feest.
Waanzinnig was ook de tweede set van Slagwerkgroep Crescendo en de bezoekers die speciaal
daarvoor tot middernacht gewacht hadden werden getrakteerd op muziek van wereldklasse, met
arrangementen van de Zevenaarse componist Dolf de Kinkelder en niet te vergeten Maarten
Zwaagman. Het BuitenBlikpubliek genoot met volle teugen van het optreden van de vicewereldkampioen van het Wereldmuziekconcours van Kerkrade 2018.

Zaterdag
Zowel zaterdag als zondag hebben een kleine 3000 bezoekers grenzeloos kunnen genieten van
een prachtig aangekleed festivalterrein gehuld in een nostalgische kermissfeer, waarin veel
aandacht was voor food en fun, waar voor elk wat wils was binnen een grote diversiteit aan kleine
voorstellingen in een bijzondere, gezellige en intieme setting van de theaterwagens. Van muziek
tot cabaret, voor jong en oud, de mobiele kijkdoos, Sunny en Lilly-meeleeftheater, Daphne Gakes
en vele anderen , Natuurlijk was er weer de mogelijkheid heerlijk te ontspannen bij de yoga of
Reikiworkshop of je gewoon lekker te laten masseren op het Happynes
Island, wat op zondag was ingericht om de moeders een speciale moederdag te bezorgen!!
Klapper van de dag was het optreden van Toe Maar, tributeband van Doe maar, gevolgd door de
muzikale klanken van Forza Funk.

Zondag
Fietstheatertour
Toch nog dauwtrappen bij Buitenblik, want om 8 uur was het opstappen geblazen voor een 35 km
lange grensoverschrijdende BuitenBlikfietstocht. Het thema van de fietstocht was Grenzeloos
genieten en de noordelijke grenzen van het Romeinse rijk “de Limes” werden opgezocht, wat
betekende dat ook feitelijk de grens met Duitsland werd overschreden. De fietstochtroute
leidde o.a. langs het oude gemaal, de grafsteen van Marcus Mallius, de Drususput in Elten, kasteel
HalsAf en zoals u van ons gewend bent werd u op de rustplaatsen vergast op muziek, verhalen,
lekkernijen en een drankje. Jammer dat het laatste uurtje in de regen moest worden afgewerkt,
maar gelukkig was er op het festivalterrein een extra tent, zodat alle bezoekers toch nog een
droog plekje konden vinden.

Workshops, Fun & Food & Goods market
Naast een gratis toegankelijk doorlopend theaterprogramma, met sfeervolle straattheateracts,
muziekoptredens, was er een nostalgische kermis, compleet met een rups en een draaimolen, en
voor wie de handen uit de mouwen wilde steken waren er diverse workshops , waar je werd
uitgedaagd om zelf mee te doen. Want meedoen was niet alleen voor kinderen. Genieten van de
Food & Goods market met tot in de avonduurtjes eten, drinken, uniek shoppen en vooral beleven.
Veel handgemaakte sieraden, accessoires, gadgets, fashion, kids items, design met een knipoog
en nog veel meer.
3. Bezoekcijfers en medewerkers
Dit jaar was er weer de mogelijkheid om voor de te betalen onderdelen kaarten online te
bestellen. De fietstheatertour was bijna volgeboekt (80 deelnemers) en ook de Buitenblikdiner
was volledig bezet(200 couverts) . Maar omdat het merendeel van de voorstellingen gratis waren
is het moeilijk exacte aantallen te geven. De Buitenfilm werd bijgewoond door zo’n 800
belangstellenden. De zaterdagavond was met het optreden van “Toe Maar”, de Doe Maartributeband en Forza Funk een muzikaal hoogtepunt met ruim 1000 gasten.
Het is altijd moeilijk schatten hoeveel mensen overdag het festival bezochten, zonder een
kaartje te hebben gekocht, maar, ondanks de regen van zondag, komen voorzichtige ramingen op
een gemiddeld aantal van 900 bezoekers per dag. Met het aantal bezoekers op zaterdagavond
meegerekend, zijn we zeer tevreden met het totaal van circa 3.600 bezoekers.
Dit jaar hebben ca 60 vrijwilligers, deels van het filmhuis, tijdens het festival gezorgd dat dit
kon draaien. Tevens hebben er 3 stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage
meegeholpen. Variërend van bardienst, artiesten ontvangen, podium opbouwen, terrein opbouwen

en versieren, assisteren bij workshops tot toilet schoonmaken heeft iedereen zijn bijdrage
geleverd. Hun inzet was groot. De voorbereidingsgroep bestond uit 25 vrijwilligers. Met zijn allen
waren zij de basis van het festival.
4. Interne evaluatie
Het tiende festival, een jubileum. Een jaar, waarin weer een compact programma werd
samengesteld , met als thema “Grenzeloos genieten” gebaseerd op een theatrale kermis aan de
oevers van de Breuly. Dit alles werd geprogrammeerd rond drie peilers:
•
•
•

Beleving: De beleving door in te spelen op de menselijke behoefte actief bezig te zijn, te
leren, en nieuwe ervaringen op te doen.
Verbinding: Door onderdeel te zijn van een groter geheel. Buitenblik als verbindende
schakel tussen artiest, publiek, bedrijfsleven, culturele instellingen en omgeving!
Cultuur: Culturele verdieping door een origineel, meeslepend en inspirerend programma te
brengen. Met aandacht voor kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

De voorbereidingsgroep heeft uitvoerig de tips en tops geëvalueerd. Hieruit kwam o.a. het
volgende naar voren:
• De werkgroep programmering heeft met een beperkt budget toch een mooi, kwalitatief
en vooral gevarieerd programma kunnen samenstellen;
• De compacte programmering van vrijdag- tot en met zondagavond 20.00 uur was voor
herhaling vatbaar.
• Vernieuwend blijven, maar niet schromen om “toppers” opnieuw in een ander jasje te
programmeren
• Locatie geweldig! BuitenBlik voelt zich als een vis in het water van de Breuly.
• Het PR-plan, website, diverse publicaties werden nog verder verfijnd, zagen er goed
verzorgd uit. Er was veel (positieve) feedback in de media. Onderdeel “Marketing” kreeg
dit jaar een impuls door beschikbaarheid van extra deskundigheid op het gebied van
Facebook. Contacten met media verder stroomlijnen.
• De sponsorgroep heeft naast de reguliere sponsoractiviteiten, ingezet op het verwerven
van extra sponsorinkomsten om het jubileumjaar iets extra’ s te kunnen doen. Daarnaast
is bekend geworden dat onze hoofdsponsor na 10 jaar gaat stoppen. Dank voor 10 jaar
trouwe steun en we zijn dringend op zoek naar iemand die het stokje wil overnemen!!
• De verdere samenwerking met lokale verenigingen, (o.a. St. Vrienden van de Breuly,
Sterrenwacht Corona Borealis, Dorpsraad Ooy, organisaties en ondernemers, biedt
ruimte voor nieuwe locaties, ideeën en inspiratie.
• De afstemming en samenwerking met bestuur en medewerkers van het Filmhuis was een
prettige ondersteuning.
• Online kaartverkoop verliep ook dit jaar goed.
• Vooral met het opbouwen en afbreken van het festivalterrein is behoefte aan extra
mankracht. Wellicht een groep oprichten met handige jongeren, die dit verzorgen.
Wellicht is samenwerking met lokale verenigingen mogelijk.

5. Financiën
2018 was het tweede jaar waarin, niet het Filmhuis Zevenaar, maar de Stichting Buitenblik
eindverantwoordelijk was voor het organiseren van het festival.
Mede dankzij het goede resultaat van 2017 konden we 2018 wat extra’s doen om het jubileum
glans te geven en we zijn dan ook blij met alle positieve feedback die we mochten ontvangen.
In onze begroting zijn we ervan uitgegaan dat we ca. € 5.000,= in zouden teren op ons vermogen.

Vanwege hogere openingskosten, kosten voor publiciteit en licht en geluid is dit bedrag echter
overschreden en hebben we een operationeel verlies geleden van ca. € 8.000,= De financiële
stabiliteit van de stichting is desalniettemin nog steeds redelijk goed.
We danken onze hoofdsponsor Cito Benelux, die ons voor de tien jaar lang in staat heeft gesteld
een mooi programma samen te stellen. We nemen dan ook met pijn in het hart afscheid. We
danken de gemeente Zevenaar voor de subsidie en hun support voor de locatie/accommodatie en
het verlenen van de vergunning. Onze trouwe co-sponsoren Rabobank, Abco beveiliging, Spikker,
en het BAT Cultuurfonds en alle andere vrienden en fans van Buitenblik die met hun financiële
bijdragen dit festival weer mogelijk gemaakt hebben.
Maar ook de bijdragen in natura waren weer van harte welkom:
Gemeente Zevenaar
Sterrenwacht Corona Borealis
Bouwbedrijf Klomps
Coop
Peeze Koffiebranderij
Bakker Godschalk
Vivaldi XL
Heijneman Bouw

Water, elektra,dranghekken, afvalcontainer, etc.
Beschikbaar stellen accomodatie
Leverde medewerkersunit en artiestenunit
Boodschappen tbv eten medewerkers
Gratis professionele koffiezetmachine en koffie
Brood en speciale festivalkoekjes
Terras en Parasols
Materialen

6. Resumé
Er waren heel veel mooie recensies, veel tevreden, blije en enthousiaste blikken, er is weer volop
genoten, de animo en het enthousiasme voor Buitenblik blijft groeien! Gelukkig ook bij onze
sponsoren. Dank aan allen, die het steeds weer mogelijk maken om Zevenaar cultureel op de
kaart te zetten!
Wie nog even wil nagenieten kan kijken naar de after movie op de site www.buitenblik.nl, of op
facebook https://www.facebook.com/BuitenblikFestival of al even vooruitblikken naar ons
jubileumjaar 2019!!

