BuitenBlikfestival 2019; 11 EXPEDITIE
met veel theater, muziek, food en fun

1. Inleiding
Hierbij het evaluatieverslag van het BuitenBlik festival 2019 met daarin een korte terugblik op
het programma, de bezoekersaantallen, de evaluatiepunten en de financiële verantwoording.

Van 31 mei t/m 2 juni werd voor de elfde keer Theaterfestival BuitenBlik georganiseerd. Ruim 30
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
2019 onze gasten opnieuw 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 2019
weer een laagdrempelig festival geworden, met gratis entree en konden we zelfs de meeste
voorstellingen gratis aanbieden. Mede dankzij het Stimuleringsbudget van Cultuur- en
Erfgoedpact “Leven in de Liemers” kon het project “Gezongen herinneringen voor ouderen” en

“Cultuurhistorische wandeling” worden gerealiseerd. De foto’s en filmpjes op de website
www.buitenblik.nl geven een indruk van de vele activiteiten.
2. Programma

BuitenBlik 2019 was een heel bijzondere versie omdat dit jaar naast de gebruikelijke activiteiten
werd ingezet om met name een programma te maken waarin een specifiek aanbod werd gedaan
voor ouderen. Daarnaast konden we een cultuurhistorische wandeling met theatrale aspecten
realiseren in het groene buitengebied op en rond de oevers van de Breuly. Zonder het
Stimuleringsbudget van Cultuur en Erfgoedpact “Leven in de Liemers” en de vele vrijwilligers was
dit niet mogelijk geweest.

BuitenBlik 2019 zorgde ook dit jaar met passie voor cultuur en avontuur, voor een geheel nieuwe
eigenzinnige invulling van het elfde festival, uiteraard weer op Zevenaars mooiste locatie 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, veel
straattheater, muziek, bourgondisch tafelen voor ruim 300 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 uitzicht op De
Breuly, a capella klanken uit de jukebox van Qooorieus, de magische acts van Jarno Solo, en
prachtige steltlopers op een van de mooiste plekjes van Zevenaar;
Daarna werd het festival geopend door Burgemeester Lucien van Riswijk, en konden de ruim 1000
bezoekers zien, hoe hij met behulp van de dansers van DJF Dance Centre een megabubbel liet
skydiven , waarna Vaye Musicaltheater met het nummer Dancing Queen het sein gaf voor de
buitenfilm Mamma Mia 2. Gelukkig was het droog en de temperatuur heerlijk, en konden de niet
filmliefhebbers elders op het terrein genieten van heerlijke akoestische muziek van het “Fastest
way out”

Zaterdag
Zowel zaterdag als zondag zijn vele bezoekers de fraaie toegangspoort gepasseerd, alwaar ze
theatraal werden ontvangen. Het leverde vele glimlachen op, en al snel voelden de gasten zich
thuis op 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, Barbara Breedijk, Merel Moistra,
Floris van Minnen, en de vele straattheateracts. Natuurlijk was er weer de mogelijkheid heerlijk
te ontspannen bij de yoga of Reikiworkshop of je gewoon lekker te laten masseren.

Klapper van de dag was het optreden op de BAT-stage van The U2 Tributeband, gevolgd door de
muzikale klanken van Spuit 11.

Zondag
Culturele wandeltocht “Jong en oud op expeditie”
Op zondag 2 juni was er in de buurt van de Breuly een lange -en korte wandeltocht door het aan
overkant van de dijk gelegen Rijnstrangengebied alsmede door het buurtschap Ooy, beiden met
veel kenmerken van het Liemers cultuur -en erfgoed. In het Rijnstrangengebied werd door de
medewerkers van het IVN de natuur en het natuurbeheer belicht.
Door de medewerkers van de Cultuurhistorische vereniging werd de cultuurhistorie zoals
beschreven in het op 25 november 2018 verschenen streekboek "Ooy door de eeuwen heen" onder
de aandacht gebracht bij jong en oud.
De basisschoolleerlingen van de St Martinusschool hebben, mede aan de hand van het boek,
voorafgaand aan het festival, onder begeleiding van kunstenaars van het Kinderkunstmuseum, een
3d kunstwerk gemaakt van een plek in Ooy die zij mooi vinden. Deze kunstwerken werden op zondag

op een locatie aan de route van de wandeling tentoongesteld. Dit project kon gerealiseerd worden
dankzij het Stimuleringsbudget van Cultuur- en erfgoedpact “Leven in de Liemers”.
Gezongen herinneringen voor ouderen

In dit projectplan richtte het BuitenBlik Festival zich op de doelgroep ouderen. Het
ouderenprogramma is met theater, muziek, cultuureducatie en participatie gericht op het
versterken van de leefbaarheid van deze groep Liemerse ouderen.
In overleg met ouderen en ouderencentra uit de Liemers is op zondagochtend 2 juni 2019 het
speciaal programma “Gezongen herinneringen voor ouderen” samengesteld. Naast een haal- en
breng service voor “mobiele” ouderen, was het programma voor de “thuisblijvers” ook live te
volgen, via een door de leerlingen van het ROC Rijn en Yssel gerealiseerde lifestreamverbinding.
Ruim 125 ouderen hebben deze ochtend genoten van een wervelende show, met vele gezongen
herinneringen.
Onder de inspirerende leiding van theatermaakster Barbara Breedijk genoten de gasten van de
gezongen herinneringen van de Pauwergirls en Diva Dichtbij. De dansgroep van Vaye
Musicaltheater trad op met een medley uit o.a. The Sound of Music en Ciske de Rat. Vida
Dansstudio demonstreerden (oude) dansen en er werd zelf voorzichtig meegedaan. Deze
ochtend heeft laten zien dat muziek en liedjes herinneringen aan vroeger oproepen en dat veel
ouderen het waarderen in gezamenlijkheid te luisteren en mee te zingen met liedjes van vroeger.
Ook dit project kon gerealiseerd worden dankzij het Stimuleringsbudget van Cultuur- en
erfgoedpact “Leven in de Liemers”.
Workshops, Fun & Food & Goods market
Naast een gratis toegankelijk doorlopend theaterprogramma, met sfeervolle straattheateracts,
muziekoptredens, was er een nostalgische kermis 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 Culturele wandeltocht (85 deelnemers) en het ouderenprogramma(125 deelnemers)
waren uitverkocht , alle 300 couverts van het Buitenblikdiner waren volledig bezet. Maar
omdat het merendeel van de voorstellingen gratis waren zijn exacte aantallen moeilijk te geven.
De Buitenfilm werd bijgewoond door zo’n 1000 belangstellenden. De zaterdagavond was met het
optreden van “The U2-tributeband” en “Spuit 11” een muzikaal hoogtepunt met ruim 2000 gasten.
Het is altijd moeilijk schatten hoeveel mensen overdag het festival hebben bezocht, zonder een
kaartje te hebben gekocht maar voorzichtige ramingen komen op een totaal van zo’n 6000
festivalbezoekers. Een stijging t.o.v. het vorige jaar, mede dankzij het prachtige zonnige weer!

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. Met zijn allen waren zij de basis van het festival.
4. Interne evaluatie
Het elfde festival, waarin weer een compact programma werd samengesteld, met als thema “Op
expeditie” gebaseerd op een theatrale zoektocht aan de oevers van de Breuly. Dit alles werd
geprogrammeerd rond drie pijlers:

•
•
•

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, door het wegvallen van de hoofdsponsor, met een
beperkt(er) budget toch een mooi, kwalitatief en vooral gevarieerd programma kunnen
samenstellen;
• De compacte programmering van vrijdag- tot en met zondagavond 20.00 uur is 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, de vernieuwde website, de nieuwe huisstijl, diverse publicaties werden nog
verder verfijnd, zagen er goed verzorgd uit. Er was veel (positieve) feedback in de
media. “Marketing” via Facebook zorgde voor een groot bereik. Contacten met media
verder stroomlijnen. In samenwerking met HAN Hogeschool marktonderzoek opzetten.
• De sponsorgroep heeft contacten kunnen leggen met nieuwe potentiële sponsoren! Van
harte welkom!
• 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 is een
prettige ondersteuning.

•
•
•
•
•

Online kaartverkoop verliep ook dit jaar goed.
In het kader van duurzaamheid: reductie van plastic afval, terugdringen CO2-uitstoot
middels het streven naar een vaste stroomaansluiting festivalterrein.
In het kader van de veiligheid: verkeersstromen beter afstemmen met gemeente en
politie (een richting-verkeer) parkeerterrein inrichten? /parkeren invaliden etc.
Gezien de beperkte opkomst sponsorbijeenkomst anders vormgeven
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
2019 was het derde jaar waarin de Stichting Buitenblik eindverantwoordelijk was voor het
organiseren van het festival. Mede dankzij het mooie weer bezochten 6000 mensen het festival.
Dat heeft ervoor gezorgd dat het festival financieel sluitend kon worden afgesloten en blijft de
financiële stabiliteit van de stichting voldoende om door te kunnen gaan.

We danken alle sponsoren die ons in staat stellen een mooi programma samen te stellen. We
danken de gemeente Zevenaar voor de subsidie en hun support voor de locatie/accommodatie en
het verlenen van de vergunning. We konden 2 mooie projecten uitvoeren dankzij het
stimuleringsbudget van het Cultuur- en Erfgoedpact “Leven in de Liemers”.
We bedanken onze trouwe co-sponsoren: Rabobank, TOPP hygiënespecialist, Solidiam vastgoed
(ontwikkelaar van Het Oude Raadhuys en Woonpark BAT) Alsandair beveiliging, Spikker Specials,
ter Heerdt Kuikens en Hennen, het Filmhuis Zevenaar, 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
Geboortecentrum de Linde
Ter Heerdt Kuikens en Hennen
Kinderopvang Zonnekinderen
Bouwbedrijf Klomps
Coop
Synerlogic
Bakker Godschalk
Heijneman Bouw

Water, elektra, dranghekken, afvalcontainer, etc.
Beschikbaar stellen accommodatie
Beschikbaar stellen vergaderlocatie team Buitenblik
Beschikbaar stellen opslag van festivalmaterialen
Beschikbaar stellen busjes voor ouderenvervoer
Levering medewerkersunit en artiestenunit
Boodschappen t.b.v eten medewerkers
Beschikbaar stellen decoratiemateriaal/verlichting
Brood en speciale festivalkoekjes
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
festival 2020: “ Blik op (ver)wonderland”

