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De Festival Atlas 2015 geeft een 
overzicht en analyse van het 
landschap van muziekfestivals in 
Nederland in 2015. Dit is een druk 
en divers landschap. Een landschap 
ook dat veel bezocht wordt en 
daarmee een belangrijke culturele, 
sociale en economische factor is. 
Genoeg redenen om de kaart van 
dit landschap meer in detail in te 
kleuren.
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Een Atlas
De start van het festivalseizoen wordt ieder jaar 

breed uitgemeten in de pers met overzichten van 

de populairste festivals, soms vergezeld van een 

kaartje van Nederland waar die festivals plaatsvin-

den. Dit is slechts het topje van de ijsberg, het  

festivallandschap is veel rijker dan dat. Maar 

hoeveel rijker dan? En als die rijkheid in kaart is 

gebracht blijven beweringen over festivalontwik-

kelingen en -trends dan overeind? Mooie onder-

zoeksvragen die om data vragen. Nu zijn er data-

verzamelingen met informatie over festivals, echter 

deze dienen nagenoeg allemaal een commercieel 

doel, waardoor de data niet beschikbaar is als open 

onderzoeksdata. Daarom is een onderzoeksdata-

base opgezet die verzamelde data over festivals 

vastlegt. Op basis daarvan kunnen overzichten 

worden gemaakt en onderbouwde uitspraken  

worden gedaan over het festivallandschap. Deze  

Festival Atlas is een eerste resultaat van dit onder-

zoek.

Gebruik
Het overzicht en de analyse van het festivalland-

schap kan studenten helpen beter te begrijpen 

hoe dit landschap eruitziet en welke relaties er 

zijn tussen bijvoorbeeld waar, wanneer en welke 

festivals plaatsvinden. Dit is niet alleen interessant 

voor studenten die zich bezighouden met event-

management of eventmarketing maar ook voor 

studenten leisure, hospitality, crossmedia, cultuur 

en media, marketing en (commerciële) economie. 

Voor de professionals werkzaam in of betrokken bij 

de event- c.q. festivalsector kan de atlas fungeren 

als referentie om bijvoorbeeld het eigen festival te 

positioneren in het landschap of om meer onder-

bouwde uitspraken te doen over hoe de sector in 

elkaar zit. De onderzoeker moet door de gepre-

senteerde data in deze atlas uitgedaagd worden 

nog meer verbanden te zien en te leggen om tot 

verdere interpretatie te komen van hoe het land-

schap in elkaar steekt en zich ontwikkelt. En dan 

niet alleen op basis van de kwantitatieve data. De 

vele posters van de festivals in 2015 die we hebben 

opgenomen smeken bijna om een analyse vanuit 

onderzoeksgebieden zoals visual storytelling,  

semiotiek en sociale identificatie.

Nulnummer
Deze editie van de Festival Atlas beschouwen we 

als een nulnummer. Allereerst vanwege evidente 

tekortkomingen. In deze editie zijn alleen maar 

muziekfestivals opgenomen, en dan nog niet eens 

jazzfestivals en klassieke muziekfestivals (zie  

Verantwoording). Bovendien moeten we onder-

kennen dat ook met de 900+ muziekfestivals die 

nu geïdentificeerd zijn, het een onderschatting is 

van de werkelijkheid. De dataset is dan ook een 

sample en niet een beschrijving van de volledige 

populatie. Een omvangrijk sample, maar toch. We 

kunnen het aantal gevonden muziekfestivals nog 

verder in perspectief plaatsen in de wetenschap dat 

bijvoorbeeld het aantal georganiseerde dancefees-

ten een veelvoud is van het aantal muziekfestivals. 

Dan kom je al snel op enkele duizenden muziek-

festivals/muziekfeesten per jaar in Nederland.

Een andere reden om van een nulnummer te 

spreken is dat onze ambitie alleen maar is aange-

wakkerd bij het maken van deze editie. Deze editie 

is slechts een fractie van wat er mogelijk is en een 

klein deel van onze ambitie. Meer soorten festivals 

(filmfestivals, literaire festivals, et cetera), meer 

soorten data (ticketgegevens, sponsorinformatie, 

reviews et cetera) en meer historische gegevens 

betekent niet alleen een vollediger overzicht maar 

ook de mogelijkheid van meer en diepgaandere 

analyses. Middels de website www.festivalatlas.nl 

en komende edities zal hier (geleidelijk) invulling 

aan worden gegeven.

Tot slot zijn we ook erg benieuwd naar reacties op 

dit nulnummer. Dit mag zeker ook gelezen worden 

als een oproep om data en informatie te delen 

en om zo de festivalsector de komende jaren een 

atlas aan te kunnen reiken die beter, vollediger en 

verfijnder is ingekleurd.
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Hoeveel muziekfestivals waren er 
in 2015? Hoe zijn ze verdeeld over 
het jaar? Wat is het aandeel van 
gratis muziekfestivals hierin? Zijn 
er meer 1-daagse dan meerdaagse 
muziekfestivals? Hoeveel muziek-
festivals zijn er geannuleerd in 2015? 
Hoeveel nieuwe muziekfestivals 
waren er in 2015 en waren dat 
vooral betaalde festivals?
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Het Festivalseizoen
In 2015 waren er in Nederland 924 muziekfestivals 

die samen 968 muziekfestivaledities verzorgden. 

Deze muziekfestivals hebben een duidelijk  

seizoenspatroon: bijna driekwart van de muziek-

festivals vond plaats in de zomerperiode van mei 

tot en met september. Op diverse dagen in 2015 

vonden er 20 of meer muziekfestivals plaats op 

dezelfde dag. Op de vijf dagen met de meeste 

muziekfestivals vond 14% van alle muziekfestivals 

uit 2015 plaats.

De muziekfestivals hebben ook een duidelijk 

geografische patroon. De drie provincies met de 

meeste muziekfestivals waren Noord-Holland, 

Noord-Brabant en Zuid-Holland, samen goed voor 

55% van alle muziekfestivals. De drukste steden 

waren Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. 

Samen met Utrecht en Groningen namen deze vijf 

steden bijna 30% van alle muziekfestivals voor hun 

rekening.

Het overgrote deel van de muziekfestivals zijn 

jaarlijks terugkerende festivals, sommige hiervan 

hebben meerdere edities gehad in 2015. Een aan-

zienlijk deel van de muziekfestivals in 2015 is jong: 

366 festivals, oftewel 39%, heeft pas 3 edities of 

minder gehad. Een derde (32%) van de muziekfesti-

vals heeft meer dan 10 edities achter de rug. Deze 

‘oude garde’ heeft zijn oorsprong in de periode van 

eind jaren 60 van de vorige eeuw tot 2005.

Enkele kenmerken van de muziekfestivals
Meer dan driekwart (77%) van de muziekfestivals in 

2015 zijn betaalde festivals geweest. Het patroon 

van gratis en betaalde muziekfestivals over de 

maanden heen komt sterk overeen met de algehe-

le verdeling van muziekfestivals over de maanden. 

Er zijn dus geen specifieke seizoensinvloeden op 

de verhouding gratis of betaalde festivals. Er is ook 

geen overduidelijke relatie tussen de verhouding 

betaald/gratis en provincies. De meeste provincies 

zitten rond de verhouding 75% - 25% (zie ook IV).

Het overgrote deel (73%) van muziekfestivals in 

2015 zijn 1-daagse festivals geweest. De meer- 

daagse festivals concentreren zich ook in de typi-

sche festivalmaanden van mei tot en met septem-

ber. Het patroon van 1-daagse en meerdaagse  

muziekfestivals over de maanden heen komt sterk 

overeen met de algehele verdeling van muziekfes-

tivals over de maanden. Ook hier zijn er dus geen 

specifieke seizoensinvloeden. Het patroon van 

1-daags festival en meerdaagse festivals gerelateerd 

aan provincies vertoond een grilliger patroon. De 

provincies Noord-Holland en Utrecht hebben  

relatief meer 1-daagse festivals, terwijl de provin-

cies Noord-Brabant, Limburg, Friesland, Groningen, 

Zeeland, Flevoland en Drenthe relatief meer meer-

daagse festivals hebben (zie verder IV).

Nieuwe en geannuleerde muziekfestivals
Er waren in 2015 in totaal 127 nieuwe muziekfesti-

vals, dat is 14% van het totaalaanbod van 924 fes-

tivals. Dit betrof 130 festivaledities. Het overgrote 

deel (88%) vond plaats in de zomerperiode van 

mei tot en met september. De verdeling van de 

nieuwe festivals over de maanden correleert sterk 

met verdeling van bestaande festivals, en volgen 

hetzelfde seizoenspatroon. De meeste nieuwe 

muziekfestivals (65%) vonden ook plaats in de 

provincies met de meeste festivals: Noord-Holland, 

Noord-Brabant en Zuid-Holland. Oftewel: nieuwe 

muziekfestivals vonden vooral plaats in de drukste 

maanden in de drukste provincies. Voor nieuwe 

muziekfestivals geldt dat ze vaker dan bestaande 

festivals betaalde festivals zijn in plaats van gratis 

en ook vaker 1-daagse festivals in plaats van meer-

daagse festivals.

Er zijn in 2015 in totaal 45 muziekfestivals gean-

nuleerd, zo’n 5% van het totaalaanbod van de 

968 festivaledities. In bijna alle gevallen betrof dit 

muziekfestivals die in de zomermaanden hadden 

moeten plaatsvinden. Geannuleerde muziekfesti-

vals waren veelal betaalde 1-daagse muziekfesti-

vals. Meer dan de helft (52%) van de geannuleerde 

muziekfestivals zijn jonge festivals die nog niet 

langer dan 3 edities bestaan. Een vijfde van de 

geannuleerde muziekfestivals betrof een in 2015 

nieuw muziekfestival.
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Aantal muziekfestivals in 2015 per maand Drukste dagen in 2015

Jaar van oprichting van de muziekfestivals in 2015
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Plaatsen met de meeste muziek-

festivals in 2015
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Aantal betaalde en gratis muziekfestivals in 2015 per maand Betaalde vs. gratis entree

Aantal betaalde en gratis muziekfestivals in 2015 

per provincie
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2015 per provincie
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Aantal 1-daagse en meerdaagse muziekfestivals in 2015 per maand 1-daags vs. meerdaags

Aantal 1-daagse en meerdaagse muziekfestivals 

in 2015 per provincie
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festivals in 2015 per provincie
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Aantal nieuwe muziekfestivals in 2015 per maand Betaalde vs. gratis entree

Aantal nieuwe muziekfestivals in 2015 per provincie 1-daags vs. meerdaags
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Aantal geannuleerde muziekfestivals in 2015 per maand

Aantal geannuleerde muziekfestivals in 2015 per 

provincie

Betaalde vs. gratis entree
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Land van herkomst
Tijdens de muziekfestivals treedt een veelheid 

aan artiesten en bands op. In samenwerking met 

festivalinfo.nl is van 581 van de hier onderzochte 

muziekfestivals de programmering achterhaald. Dit 

waren in totaal 13403 optredens, gemiddeld ruim 

20 optredens per festivals. Er is wel grote diversiteit 

in het aantal optredens per festival, van slecht 5 

optredens tot meer dan 100. Van deze optredens is 

van 7996 bands het land van herkomst geregi- 

streerd. Deze bands kwamen uit 59 verschillende 

landen. Het overgrote deel zijn Nederlandse arties-

ten/bands, 68%, de UK volgt met 8% en de rest van 

Europa komt in totaal op 13% met een groot aan-

deel hierin van België en Duitsland. De USA levert 

7% van de bands voor Nederlandse muziekfestivals 

in 2015.

Het aandeel van Nederlandse artiesten/bands 

wisselt per kenmerk van festivals. Zo is het aandeel 

Nederlandse artiesten/bands groter bij gratis dan 

betaalde muziekfestivals, en ook groter bij 1-daagse 

muziekfestivals dan bij meerdaagse muziekfesti-

vals. Het aandeel Nederlandse artiesten/bands op 

muziekfestivals verschilt ook per maand maar daar 

is geen specifiek patroon in te ontdekken. Het is 

bijvoorbeeld niet zo dat in de zomermaanden, als 

veel buitenlandse band touren langs festivals, het 

aandeel Nederlandse artiesten/bands beduidend 

lager is. De maanden met het minst aandeel  

Nederlandse artiesten/bands liggen juist in de 

maanden oktober - januari, met een plotselinge 

stijging in februari en maart. Ook de verdeling 

over de provincies kent een grillig patroon: zo 

kent de drukste provincie Noord-Holland niet een 

wezenlijke andere verdeling van land van herkomst 

dan een minder drukke provincie zoals Utrecht. 

De meest extreme verdelingen zijn te vinden bij 

de twee minst drukke provincies met het kleinste 

aandeel Nederlandse artiesten/bands (Flevoland) 

en het grootste aandeel (Drenthe).

Innovatie in programmering

Programmering is een belangrijke manier voor 

muziekfestivals om publiek te trekken en zich te 

onderscheiden van elkaar. Tegelijkertijd is er de 

veel gehoorde kritiek dat festivals zo op elkaar gaan 

lijken, de zogenaamde McFestivalisering. Een ver-

gelijking van Pinkpop en Lowlands geeft aan dat dit 

soort uitspraken goed onderzoekbaar zijn. Zo blijkt 

uit een vergelijking van de programmering van 

Pinkpop en Lowlands over de jaren 1993 - 2015 dat 

er enige overlap is en dat Pinkpop met name de 

eerste twee jaar volgend op een Lowlands editie 

bands ‘leent’ uit de programmering van Lowlands. 

Als je Lowlands dus hebt gemist kun je het beste 

het jaar daarna naar Pinkpop gaan. Veel verder gaat 

het ‘trendsetten’ van Lowlands niet. Ook uit de 

innovatie-index die aangeeft hoe weinig herhaling 

van bands er is in de programmering van een 

festival (met een score van 1 als iedere editie een 

compleet nieuwe line-up is), ontlopen Pinkpop en 

Lowlands elkaar niet echt veel. Enkele nieuwere 

muziekfestivals zijn veel ‘innovatiever’, maar dat 

heeft ongetwijfeld ook te maken met het nog korte 

bestaan van deze muziekfestivals. Er is wel een 

cluster van festivals te zien met overlap maar ook 

vele festivals die om deze kern heen draaien alswa-

re het een melkwegstelsel. Nadere analyse moet 

uitwijzen welke clusters zich lijken te vormen en of 

er een harde uitspraak is te doen over de McFesti-

valisatie van Nederlandse muziekfestivals.

Genres

Muziekfestivals hanteren zelf meer dan 280 ver-

schillende genretermen om hun festivals te type-

ren, soms zelfs tientallen per festival. Deze genres 

variëren van bekende genres zoals rock, house en 

pop tot obscure aanduidingen zoals neurofunk, 

deathcore en nedertronica. In totaal zijn er 10418 

verwijzingen naar genres aangetroffen op websites 

van muziekfestivals (data van hugo.events). Het 

meest gebruikt zijn de genres: dance, house, rock, 

pop, techno en electro, die samen ruim 45% van 

alle verwijzingen op festivalwebsites voor hun reke-

ning nemen. Genretermen die weinig voorkomen 

maar wel meer dan 1% van het totaal vertegen-

woordigen, zijn onder andere terror, dancehall, 

acid, breakbeat en salsa.



20  —  Festival Atlas 2015

Herkomst van bands opgetreden op Nederlandse muziekfestivals in 2015
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Percentage land van herkomst bands op 

betaalde en gratis muziekfestivals 2015

Percentage land van herkomst bands op 

1-daagse en meerdaagse muziekfestivals 2015

Percentage land van herkomst bands op muziek- 

festivals 2015 per provincie

Percentage land van herkomst bands op  

muziekfestivals 2015 per maand
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Onderlinge afstand van de programmering van 581 muziekfestivals

0.10

0.00

-0.10

-0.10 0.00 0.10 0.20



Programmering  —  25 

0.10

0.00

-0.10

-0.10 0.00 0.10 0.20



26  —  Festival Atlas 2015

Genretermen gebruikt door muziekfestivals
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ia Social media lijkt een uitgelezen 
kans voor muziekfestivals om 
mond-tot-mond reclame te 
stimuleren, en om zo bezoekers bij 
het festival te betrekken. Maar welke 
social media zetten muziekfestivals 
in? Hoe reageren bezoekers daarop? 
En welke verschillen zijn er tussen 
de verschillende muziekfestivals?
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Muziekfestivals en Social Media
Van de 12 social media platforms die onderzocht 

zijn, is er een duidelijke top 3 van platforms die 

door de muziekfestivals worden gebruikt: Face-

book (73%), Twitter (57%) en YouTube (39%). Insta-

gram blijft nog enigszins in het kielzog met 20%. 

De overige platforms worden aanzienlijk minder tot 

zeer beperkt gebruikt. Dit is vooral opvallend voor 

de platforms die zich specifiek op muziek richten 

zoals muziekstreamingdiensten (Spotify, Sound- 

cloud, last.fm en Deezer) en een community- 

platform zoals MySpace.

Het aantal Facebook likes op pagina’s van  

muziekfestivals is gemiddeld 14.275, maar er zijn 

grote onderlinge verschillen. Een kleine groep 

van muziekfestivals (zo’n 15%) scoort boven dit 

gemiddelde met enkele extreme gevallen van hon-

derdduizenden tot zelfs meer dan een miljoen likes 

(bijvoorbeeld festival A State of Trance). De meeste 

muziekfestivals (84%) zitten onder dit gemiddelde, 

met 17% die minder dan 1000 likes scoort. Eenzelf-

de patroon is er bij Twitter followers en YouTube 

Views. Het aantal Twitter followers is gemiddeld 

1974, ruim 75% van de muziekfestivals scoort 

echter lager, terwijl 2% van de muziekfestivals meer 

dan 10.000 followers heeft; bij YouTube is het 

gemiddelde bijna 784.000 views (!). Dit gemiddelde 

wordt veroorzaakt door een kleine groep van  

muziekfestivals (3%) die meer dan een 1 miljoen 

views scoren, met uitschieters van 117 miljoen 

views (Qapital) tot zelfs 185 miljoen (Liquicity  

Festival). 89% van de muziekfestivals komt niet 

boven de 100.000 YouTube views uit. Er is een sig-

nificante samenhang bij de muziekfestivals tussen 

de aantallen Facebook likes, Twitter followers en 

YouTube views.

Nog meer verschillen tussen muziekfestivals
Er zijn meer verschillen tussen muziekfestivals 

aangaande social media. Betaalde muziekfestivals 

scoren beter dan gratis festivals als het gaat om  

likes, followers en views. Mogelijk heeft dit te  

maken met het budget dat betaalde festivals beste-

den aan marketing en communicatie. Meerdaagse 

festivals scoren beter dan 1-daagse festivals qua 

likes en followers, maar niet qua YouTube views. 

Bij YouTube views scoren juist 1-daagse festivals 

gemiddeld beter. Dit kan te maken met een aantal 

1-daagse festivals die extreem veel views genere-

ren. Nieuwe muziekfestivals score beduidend beter 

dan bestaande muziekfestivals als het gaat om 

likes, followers en views. Dit effect zien we niet als 

we jonge festivals (minder dan 4 edities) tegenover 

‘oude’ festivals (meer dan 10 edities) afzetten: deze 

verschillen nauwelijks in aantal likes en followers, 

alleen het aantal YouTube views is bij jongere 

festivals hoger dan dat van oude festivals. Een 

beperkte analyse (71 festivals) van het effect van 

genre laat zien dat bezoekers van dance muziek-

festivals extreem veel meer doen op social media 

dan bezoekers van blues en metal muziekfestival. 

Deze verschillen zijn absolute verschillen, en is 

niet gecorrigeerd voor het aantal bezoekers omdat 

die data momenteel ontbreekt. Het effect van een 

aantal festivals die extreem scoren op social media 

zien we ook terug als we social media data afzet-

ten in de tijd of per provincie.

Livestreaming muziekfestivals
Livestreaming is populair geworden door apps zo-

als Meerkat en Periscope waardoor iedereen met 

een mobiele telefoon kan ‘uitzenden’. Het lijkt dan 

ook een uitgelezen mogelijkheid muziekfestivals te 

delen met anderen, soms ook tot grote vrees van 

festivalorganisatoren. Het gebruik van livestreaming 

bij muziekfestivals gebeurt echter nog maar op 

zeer bescheiden schaal in 2015 als we afgaan op 

het gebruik van de app Meerkat. Van de top tien 

van internationale muziekfestivals springt alleen 

SXSW eruit met bijna 400 ‘uitzendingen’ en 500+ 

kijkers. Grote muziekfestivals zoals Glastonbury en 

Roskilde komen niet verder dan enkele livestreams 

en enkele honderden kijkers. In Nederland valt 

alleen Pinkpop op met 23 Meerkat streams en 

meer dan 500+ kijkers, ruim 3200 namelijk. Bij de 

negen andere grote Nederlandse muziekfestivals 

die bekeken zijn, zijn er geen Meerkat livestreams 

gevonden of slechts een enkele.
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Percentage van muziekfestivals in 2015 die gebruik maken van social media platforms

n=852
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Gemiddeld social media gebruik van jonge (<4 edities) versus oude (>10 edities) muziekfestivals

Gemiddeld social media gebruik van nieuwe versus bestaande muziekfestivals
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Gemiddeld social media gebruik muziekfestivals per genre

Gemiddeld social media gebruik muziekfestivals per maand
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Gemiddelde aantal Facebook likes van muziekfestivals per provincie

Gemiddelde aantal Twitter followers van muziekfestivals per provincie

Gemiddelde aantal YouTube views van muziekfestivals per provincie (x1000)
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Het landschap van muziekfestivals 
kent pieken en dalen, niet alleen 
over de maanden van het jaar maar 
ook in de spreiding van muziek-
festivals over de verschillende 
provincies en steden. Iedere 
provincie heeft zo een eigen 
muziekfestivalprofiel. Deze profielen 
worden zichtbaar in de factsheets 
per provincie.
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Spreiding van festivals
Provincies verschilden onderling aanzienlijk in 

het aantal gehouden muziekfestivals in 2015. 

Noord-Holland is de absolute koploper, deze 

provincie neemt alleen al bijna een kwart (24%) van 

het totale aanbod voor haar rekening. Noord- 

Brabant en Zuid-Holland volgen op de tweede en 

derde plek. Deze drie provincies verzorgen samen 

55% van alle muziekfestivals. In de provincies 

Flevoland en Drenthe vinden de minste muziek-

festivals plaats, met nog geen 10% van het aantal 

muziekfestivals dat in Noord-Holland wordt geor-

ganiseerd. De spreiding van festivals in de provincie 

volgt echter een geheel ander patroon, in die zin 

dat er een omgekeerd evenredige relatie is tussen 

aantal muziekfestivals in een provincie en de sprei-

ding ervan over plaatsen in de provincie: hoe meer 

muziekfestivals in een provincie hoe geconcen-

treerder deze zijn in waar ze plaatsvinden, of hoe 

minder muziekfestivals in een provincie hoe ver-

spreider ze worden aangeboden over de provincie. 

Zo is de verspreidingsindex (zie Verantwoording) 

van provincie Zeeland 0,84, wat betekent dat bijna 

ieder gehouden festival in een andere plaats was, 

terwijl de spreidingsindex van Noord-Holland maar 

0,22 is. De magneetwerking van grote steden zoals 

Amsterdam in Noord-Holland, en in andere provin-

cies steden zoals Rotterdam, Eindhoven, Utrecht 

en Groningen lijkt hier debet aan te zijn.

Enkele kenmerken van de muziekfestivals 
per provincie
Voor wat betreft de verhouding betaalde/gratis 

muziekfestivals ligt dit gemiddeld rond de verhou-

ding 75% - 25% voor alle provincies. De provincies 

Zuid-Holland, Overijssel en Drenthe hebben 

relatief iets meer gratis festivals, terwijl Friesland, 

Groningen en Flevoland relatief iets meer betaalde 

festivals hebben. Maar dit zijn geen significante 

afwijkingen. Er is zelfs een significante positieve 

correlatie tussen betaalde en gratis muziekfestivals 

over de provincies: hoe meer van het een, hoe 

meer van het ander.

De verhouding tussen 1-daagse en meerdaagse 

muziekfestivals over de verschillende provincies 

kent een minder eenduidig patroon, maar heeft 

wel een significante positieve correlatie. De pro-

vincies Noord-Holland en Utrecht hebben relatief 

meer 1-daagse festivals, terwijl de provincies 

Noord-Brabant, Limburg, Friesland, Groningen, 

Zeeland, Flevoland en Drenthe relatief meer meer-

daagse festivals hebben. Deze laatstgenoemde 

provincies zijn voor het merendeel provincies 

met überhaupt minder festivals waardoor het lijkt 

dat deze provincies misschien minder festivals 

organiseren maar wel relatief meer meerdaagse. 

Noord-Brabant past echter niet in dit patroon  

(relatief veel muziekfestivals, relatief minder 1-daag-

se festivals) evenmin als de provincie Utrecht  

(relatief minder muziekfestivals, relatief veel 1-daag-

se festivals).

Nieuwe en geannuleerde muziekfestivals per 
provincie
Het absolute aantal nieuwe muziekfestivals 

verschilt overduidelijk per provincie. De drie pro-

vincies met de meeste muziekfestivals hebben 

ook de meeste nieuwe muziekfestivals in 2015: 

Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

Kijken we naar het relatieve aandeel van nieuwe 

muziekfestivals dan scoren Noord-Holland (18%) 

en Groningen (17%) boven het landelijk gemiddelde 

(14%) en de provincies Friesland (9%), Zeeland (8%), 

Limburg (7%) en Flevoland (6%) onder het landelijk 

gemiddelde. Ook in de opbouw van de ‘leeftijd’ 

van de muziekfestivals zijn duidelijke verschillen 

per provincie te zien. Zo hebben Zeeland (54%) en 

Drenthe (53%) relatief beduidend meer muziek-

festivals van meer dan 10 edities dan het landelijk 

gemiddelde (32%), terwijl Noord-Holland (24%) en 

Utrecht (23%) daar onder zitten. 

De geannuleerde muziekfestivals vinden niet rela-

tief meer plaats in de drukkere provincies, ook in 

provincies zoals Utrecht, Overijssel en Limburg zijn 

muziekfestivals geannuleerd waarbij het (kleine) 

aantal niet onderdoet voor het aantal annulerin-

gen in drukke provincies zoals Noord-Holland en 

Zuid-Holland.
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Drenthe
Meeste festivals (16)

Geannuleerde festivals (1)

Drukste dag: 11 september (3).

Spreidingsindex (0,63)
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Aantal muziekfestivals in 2015 in Drenthe per maand (16)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Drenthe per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Drenthe per maand
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Flevoland
Meeste festivals (16)

Geannuleerde festivals (1)

Drukste dagen: 19 juni, 4 juli (2).

Spreidingsindex (0,38)

Nieuwe festivals (1)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Flevoland per maand (16)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Flevoland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Flevoland per maand
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Friesland
Meeste festivals (43)

Geannuleerde festivals (0)

Drukste dag: 14 mei (4).

Spreidingsindex (0,6)

Nieuwe festivals (4)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Friesland per maand (43)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Friesland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Friesland per maand
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Gelderland
Meeste festivals (74)

Geannuleerde festivals (3)

Drukste dag: 6 juni (4).

Spreidingsindex (0,54)

Nieuwe festivals (7)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Gelderland per maand (74)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Gelderland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Gelderland per maand
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Groningen
Meeste festivals (43)

Geannuleerde festivals (3)

Drukste dag: 5 september (3).

Spreidingsindex (0,33)

Nieuwe festivals (7)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Groningen per maand (43)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Groningen per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Groningen per maand
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Limburg
Meeste festivals (73)

Geannuleerde festivals (4)

Drukste dag: 29 augustus (4).

Spreidingsindex (0,62)

Nieuwe festivals (5)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Limburg per maand (73)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Limburg per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Limburg per maand

Betaalde vs. gratis 

entree

Betaalde vs. gratis 

entree - Nieuw

1-daags vs. meerdaags 1-daags vs. meerdaags - 

Nieuw

100%71% 0%29%

g
ra

ti
s

g
ra

ti
s

€
 €

 €

€
 €

 €

n=5n=70

100%60% 0%40%

1 
daags

1 
daags

>1 
daags

>1 
daags

n=5n=70

n=69

n=70

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

1 1 4 4
1-2 4

1

6

2

11

5

10 6 1

6
4

jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec

1 1
3

1 1-2 4

4 4
3

6

7

8

8

1

9
3
4



60  —  Festival Atlas 2015

Noord-Brabant
Meeste festivals (168)

Geannuleerde festivals (4)

Drukste dag: 27 april (8).

Spreidingsindex (0,34)

Nieuwe festivals (23)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Noord-Brabant per maand (168)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Noord-Brabant per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Noord-Brabant per maand
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Noord-Holland

Drukste dag: 27 april (13).

Aantal muziekfestivals in 2015 in Noord-Holland per maand (232)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Noord-Holland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Noord-Holland per maand
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Overijssel

Drukste dag: 5 mei (4).

Aantal muziekfestivals in 2015 in Overijssel per maand (73)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Overijssel per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Overijssel per maand
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Utrecht

Drukste dagen: 5 juni, 4 september (3).

Aantal muziekfestivals in 2015 in Utrecht per maand (69)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Utrecht per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Utrecht per maand
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Zeeland

Drukste dagen: 14 mei, 25 juli (2).

Aantal muziekfestivals in 2015 in Zeeland per maand (26)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Zeeland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Zeeland per maand
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Zuid-Holland
Meeste festivals (135)

Geannuleerde festivals (7)

Drukste dagen: 13 juni, 19 september (5).

Spreidingsindex (0,27)

Nieuwe festivals (19)

Aantal muziekfestivals in 2015 in Zuid-Holland per maand (135)
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Aantal betaalde (paars) en gratis (oranje) muziekfestivals in 2015 in Zuid-Holland per maand

Aantal 1-daagse (paars) en meerdaagse (oranje) muziekfestivals in 2015 in Zuid-Holland per maand
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V
e

ra
n

tw
o

o
rd

in
g Aan deze Festival Atlas liggen vele 

keuzes ten grondslag. Keuzes 
ingegeven door het theoretisch 
kader van het onderzoek of 
door praktische overwegingen 
gegeven de verzamelde data. Deze 
verantwoording geeft inzicht in 
deze keuzes en de gevolgen ervan 
voor de presentatie en interpretatie 
van de data.
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Dataverzameling muziekfestivals
De Festival Atlas is in de periode mei 2015 - april 

2016 ontwikkeld en gerealiseerd. De eerste fase 

bestond uit het aanleggen van een lijst van zo-

veel mogelijk festivals met een duidelijke focus 

op muziekfestivals. Hiertoe zijn diverse bronnen 

geraadpleegd: van websites en festivalkalenders 

tot (online) festivalgidsen, databestanden, Wiki-

pedia, krantenartikelen met overzichten van het 

festivalseizoen en het bevragen van (fanatieke) 

festivalgangers. Dit resulteerde in een eerste ‘vuile’ 

lijst van meer dan 1200 festivalnamen. Deze lijst is 

vervolgens opgeschoond door dubbele registraties 

eruit te halen en een cross-check uit te voeren 

tussen bronnen of het festival daadwerkelijk 

bestaat of heeft bestaan. Ook is een aanvullende 

zoekactie gedaan op affiches en plattegronden 

van festivals. Dit leverde enkele nieuwe namen 

van festivals op. Vanaf januari 2016 wordt wekelijks 

middels een vast protocol informatie over festivals 

geregistreerd, dit leverde ook nieuwe festivals op 

die meegenomen zijn in de registratie over 2015. 

Uiteindelijk zijn in totaal 1231 festivals geregistreerd 

(status 4 april 2016) in een speciaal daarvoor ont-

wikkelde relationele database (zie verder).

Een tweede fase bestond uit een evaluatie of een 

festival meegenomen zou worden in de analyses 

voor de Festival Atlas. Vertrekpunt voor deze eva-

luatie was de beschrijving van de kernkenmerken 

van festivals zoals beschreven in Van Vliet (2012)1: 

een festival is georganiseerd, is publiek toegankelijk 

(betaald of niet) en er is sprake van meerdere per-

formances die gedurende een specifieke periode 

(veelal een dag of weekend) plaatsvinden. Deze 

algemene beschrijving is voor deze rapportage ver-

der gespecificeerd aan de hand van de volgende 

kenmerken:

• Het gaat om Nederlandse festivals, dat wil 

zeggen festivals die op Nederlandse bodem 

plaatsvinden (exclusief overzeese gebieden). Dit 

kunnen internationaal aansprekende festivals 

zijn die in Nederland plaatsvinden, maar niet 

een door een Nederlandse organisatie georga-

niseerd festival in het buitenland.

• Het gaat om jaarlijkse festivals, dat wil zeggen 

festivals die jaarlijks plaatsvinden, met de vol-

gende uitzonderingen:

- Festivals die eenmalig hebben plaatsgevonden 

in 2015 zijn ook meegenomen (12 festivals).

- Festivals die onregelmatig plaatsvinden maar in 

2015 een editie hebben gehad zijn ook meege-

nomen (1 festival).

- Sommige festivals zijn jaarlijks maar hebben wel 

meerdere edities in een jaar zoals een winter- 

en zomereditie, indoor en outdoor editie, et 

cetera. Het gaat om de volgende festivals die 

meegenomen zijn: 2Generations, Drop the 

90s, Grotesque Indoor Festival, Hardclassics, 

Kaleidoscope, Kingsland, Lakedance, London 

Calling, PRSPCT XL, Rumor Festival, Stekker in 

de tunnel, Subway XL, We Are Hardstyle (alle 

2 edities), Holi Fusion Festival, Nordic Delight 

Festivals, B.I.T.C.H., Trossen Los! (alle 3 edities), 

Deventer Muziek Totaal (4 edities).

- Sommige festivals zijn jaarlijks maar hebben wel 

meerdere edities in een jaar doordat ze verschil-

lende steden aandoen. Het gaat concreet om 

de volgende festivals die meegenomen zijn: 

Cross-Linx (Rotterdam, Groningen, Eindhoven, 

Amsterdam), Loudness (Eindhoven, Delft,  

Rotterdam), Muziek bij de Buren (Deventer, 

Zwolle, Hengelo, Arnhem, Nijmegen), Neon- 

splash (Amsterdam, Groningen), Palm Parkies 

(Den Bosch, Tilburg, Roosendaal, Dordrecht, 

Bergen op Zoom), Stille Nacht Festival (Rotter-

dam, Lelystad, Eindhoven), Summerloverz Fes-

tival (Hoogeveen, Ede, Apeldoorn), The Flying 

Dutch (Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam).

- Door het criterium van jaarlijks vallen (weke- 

lijkse/maandelijkse) dansfeesten niet meer bin-

nen het onderzoek, als deze dansfeesten een 

festivalversie hebben dan is dit festival wel mee-

genomen, dus niet Dancetour (feest) maar wel 

Dancetour festival, niet Essentials (feest) maar 

1 H. van Vliet (Red.). 2012. Festivalbeleving. Utrecht: Hoge-

school Utrecht.
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wel Essential festival, niet Pussy Lounge (feest) 

maar wel Pussy Lounge at the Park, et cetera.

- Verschillende talentenjachten in Nederland ken-

nen vele voorrondes die niet zijn meegenomen, 

wel is de finale als afsluitend festival meegeno-

men zoals de Grote Prijs van Nederland en de 

Popronde.

• Het gaat om festivals die in 2015 een editie heb-

ben gehad, dit kan een afgelaste editie zijn. Een 

afgelaste editie is een aangekondigd festival dat 

uiteindelijk niet is doorgegaan. Het is iets anders 

als een festival communiceert dat bijvoorbeeld 

een jaar wordt overgeslagen, dat wordt niet 

beschouwd als een afgelasting omdat er nooit 

is gecommuniceerd dat er een festival in het 

betreffende jaar zou komen. Festivals die niet 

meer in 2015 bestonden zijn natuurlijk niet 

meegenomen in dit overzicht over 2015, maar 

kunnen wel in de database voorkomen.

• Het gaat om muziekfestivals, met de volgende 

opmerkingen:

- Niet altijd is dit direct op te maken uit de naam-

geving van het festival en moet het festival op 

de website bekeken worden om in te schatten 

of het een muziekfestival betreft. Voorbeelden 

van festivals die dan afvallen zijn: Amsterdam 

Festival Experience, Drakenboot Festival, Life-

time Festival, Surfana Festival en Tilt festival.

- Van de muziekfestivals zijn hier jazzfestivals en 

klassieke muziekfestivals uitgesloten, dit om 

pragmatische redenen om het vele uitzoekwerk 

hanteerbaar te houden. Naast jazz en klassiek 

zijn geen andere muziekgenres uitgesloten en 

gaat het dus om festivals met genres zoals pop/

rock/dance/gospel/hiphop/blues/soul/metal 

et cetera. Dit betekent wel dat voor ‘hybride’ of 

‘cross-over’ festival per geval bekeken is of deze 

wel of niet meegenomen moesten worden in 

het onderzoek. Dit dilemma speelde slechts 

in enkele gevallen: niet meegenomen zijn 

Gaudeamus Muziekweek en Grenzeloos mu-

ziekfestival (cross-over vanuit klassiek) en North 

Sea Jazz festival (cross-over vanuit jazz), maar 

wel het Rumor Festival die vanuit de alternatieve 

muziek de cross-over zoekt naar jazz en klas-

siek.

• Muziek moet centraal staan. Muziekfestivals 

hebben ook randprogrammering, zoals lezing- 

en of workshops, springkussens en literaire 

podia. Maar muziek kan ook onderdeel zijn 

van andersoortige festivals, bijvoorbeeld van 

straattheaterfestivals of food festivals. De vraag 

heeft zich bij enkele festivals voorgedaan of het 

een muziekfestival is met een uitgebreide rand-

programmering of dat de muziek zelf onderdeel 

is geworden van de randprogrammering en 

een andere culturele uiting centraal staat, dan 

wel dat sprake is van een veel bredere culturele 

programmering met een minstens even groot 

aandeel van andersoortige culturele activiteiten 

dan muziek zoals theater, literatuur, dans, food. 

Hierbij zijn de volgende afwegingen gemaakt:

- Festivals zijn niet meegenomen indien muziek 

de muzikale ‘omlijsting’ vormt van het festival, 

voorbeelden hiervan zijn: Oktoberfeesten  

(Achterhoekse Oktoberfeesten, Brabants 

oktoberfest, Die Heise Bierfesten) en het 

Amersfoorts Bockbier Festival, waar bier drin-

ken centraal staat, American Tukkerday waar 

Amerikaanse auto’s centraal staan en Boeren, 

Burgers & Buitenlui dat gaat om foodtrucks, 

Festival Pure Passe gaat over food en wellness, 

Fierce Fashion Festival gaat over fashion, Vier-

daagse Feesten Nijmegen gaat om wandelen 

(het Valkhof festival tijdens de Vierdaagse is wel 

meegenomen), Elfia Haarzuilens is een fantasy 

en roleplaying festival, en het Brabants Latin 

festival draait vooral om dansworkshops en  

demonstraties. Op al deze festivals is ook mu-

ziek geprogrammeerd maar veelal beperkt en 

niet als hoofdattractie.

- Er zijn geen cultuurfestivals meegenomen in-

dien muziek maar één van de culturele uitingen 

is op het festival naast vele andere cultuur- 

uitingen zoals theater, dans, literatuur, multi- 

media, et cetera. Het gaat om de volgende fes-

tivals die niet meegenomen zijn: Afrovibes, Blik-

opener Festival, IpsYlon Festival, Living Lochem, 

Manus van Alles Festival, Midzomergracht 

Festival, Robodock, Slowlands, Tweetakt en 

Stukafest. Ook de openingen van het culturele 
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seizoen, zoals Amsterdamse Uitmarkt, Haags 

UIT festival, LelyStart, Uitfestival Leeuwarden 

en Utrecht Uitfeest worden als cultuurfestivals 

gezien en niet als specifieke muziekfestivals.

- De volgende festivals zijn wel meegenomen als 

muziekfestivals omdat de muziek centraal staat 

met een specifiek of uitgebreid randprogram-

ma: Barber Beer Blues & Tattoos (muziek waar 

ook ‘geknipt’ wordt), Buma Nl (een conferentie 

met in avond festivalprogramma optredens van 

Nederlandse artiesten), Castlefest (muziek met 

ook fantasy en roleplaying), Full Colour Festival 

(twee muziekpodia maar ook cultuurmarkt, 

kinderactiviteiten en straattheater), Southpark 

Festival Middelburg (twee muziekpodia voor 

talent maar ook een cultuurmarkt en kinderacti-

viteiten), wel Stratenfestival Zwolle (bands door 

de hele stad) maar niet Stadsfeest Zwolle dat 

een breed palet is aan culturele activiteiten.

Deze discussie over wat wel en wat niet een 

muziekfestival is, komt niet onverwachts. In Van 

Vliet (2012; in press2) wordt uitvoerig betoogd 

dat festivals als een natuurlijke categorie in plaats 

van als een formele categorie moeten worden 

beschouwd. Een formele categorie is bijvoor-

beeld de verzameling van alle rechthoeken. Een 

rechthoek is eenduidig te definiëren (vier zijden 

met vier rechthoeken) en de ene rechthoek is niet 

een betere of een slechtere rechthoek dan een 

andere rechthoek. Een natuurlijke categorie zoals 

de verzameling fruit kent echter veel verschillende 

voorkomens die allemaal wel wat op elkaar lijken 

maar toch ook weer verschillend zijn. Ze delen met 

elkaar eigenschappen maar geen enkel fruit heeft 

alle eigenschappen. Ze vertonen zogenaamde 

familiegelijkenis (family resemblance). Een conse-

quentie van deze opvatting is dat de grenzen van 

een categorie ‘fuzzy’ zijn, er is geen scherpe lijn 

te trekken rond de categorie. Aan de rand van de 

categorie zijn allerlei hybride en samengestelde 

voorkomens te vinden die niet prototypisch zijn 

voor de categorie maar wel enkele kenmerken van 

die categorie hebben. Deze ideeën rond familie- 

gelijkenis, ‘(proto)typicaliteit en fuzziness zijn inmid-

dels een psychologische realiteit gebleken, in die 

zin dat ze veel kunnen verklaren van hoe we leren 

en denken aangaande categorieën. In lijn met dit 

gedachtengoed is er dan ook eerder gesproken 

over ‘kern’kenmerken van festivals en het ‘centraal 

staan van’. We treffen nu inderdaad de fuzziness 

aan: bij het verzamelen van zo’n 1200 voorkomens 

van festivals zitten er naast prototypische exem-

plaren (Pinkpop, Lowlands) ook ’twijfelgevallen’ 

tussen. De (onderzoeksmatige) verplichting die 

hieraan verbonden kan worden is om precies 

aan te geven hoe met deze twijfelgevallen wordt 

omgegaan. Waarvan acte in deze verantwoording. 

Overigens is het aantal twijfelgevallen beperkt, het 

gaat hooguit om enkele tientallen festivals, dus 

om zo’n 2 à 3% van het totale bestand. Analyses 

geven aan dat het wel of niet meenemen van deze 

twijfelgevallen voor de gepresenteerde cijfers een 

verwaarloosbaar effect heeft (absolute aantallen 

daargelaten).

• Er is in de selectie van muziekfestivals geen 

kwantitatief criterium gehanteerd ten aanzien 

van de grootte van het muziekfestival, in de zin 

van capaciteit of aantal bezoekers. In de databa-

se komen muziekfestivals voor met een capaci-

teit van enkele honderden toeschouwers in een 

tent op een boerenveld tot vele tienduizenden 

toeschouwers in een groot stadspark.

• Er is in de selectie van muziekfestivals geen 

normatief criterium gehanteerd ten aanzien 

van de aard of kwaliteit van het muziekfestival: 

een smartlappenfestival, een avantgardistisch 

muziekfestival, een groot publiekstrekkend  

muziekfestival of een popfestival in een dorp 

dat al meer dan dertig jaar bestaat, zijn in de 

database elk als één record geregistreerd die elk 

even zwaar meetellen.

• Er is van twee externe databronnen gebruikt ge-

maakt: van Hugo.events is informatie gekregen 

over genres van festivals en van festivalsinfo.nl is 

2 H. van Vliet. (in press). Festival Experience. A Visitor’s Perspec-

tive. Amsterdam University Press.
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informatie gekregen van optredende bands op 

muziekfestivals in 2015.

Uiteindelijk heeft de inhoudelijk selectie geresul-

teerd in 924 Nederlandse muziekfestivals in 2015. 

Deze 924 festivals hadden samen 968 edities. In 

vergelijking met bestaande festivalrapportages 

(bijvoorbeeld van Bureau Respons en EM-Cultuur) 

en gepubliceerde festivalgidsen (bijvoorbeeld de 

EB Festivalgids) valt dit aantal festivals aanzienlijk 

hoger uit, namelijk ongeveer twee keer zoveel.3 Er 

is op dit moment geen definitief uitsluitsel te geven 

over het waarom van de verschillen omdat de 

verschillende databestanden niet met elkaar ver-

geleken zijn op overlap en verschillen. In sommige 

gevallen kan het verschil (gedeeltelijk) worden 

verklaard door het hanteren van andere criteria. Zo 

gebruikt onderzoeksbureau Respons een kwan-

titatief criterium door alleen festivals met circa 

3000 en meer bezoekers mee te nemen in haar 

rapportage. Dit criterium is hier niet gehanteerd 

omdat er gewoon geen reden voor was; sterker 

nog, om de dynamiek van de festivalsector goed 

in kaart te brengen is het onze opvatting om juist 

naar zowel kleine, middelgrote als grote festivals 

te kijken. Dan is het namelijk mogelijk antwoorden 

te geven op vragen zoals: wat is de verhouding 

tussen kleine, middelgrote en grote festivals? Is er 

in de tijd een verschuiving van die verhouding? Is 

er sprake van ‘opwaartse mobiliteit’, dat wil zeggen 

groeien kleine festivals door naar middelgroot en 

groot, en wanneer wel en wanneer niet? Et cetera. 

Op voorhand is namelijk niet uit te sluiten dat met 

3 De factsheet van de festivalmonitor van Response (www.

respons.nl) vermeldt 553 muziekfestivals over 2015, dit is 

inclusief jazz en klassiek. Het festivaloverzicht van EM-cul-

tuur (http://www.em-cultuur.nl/nieuws/infographics/info-

graphic-festival-overzicht-2015/) presenteert cijfers over 

1002 festivals, waarvan 44% popfestivals (verzameling van 

pop/rock/blues/hip hop/dance/wereldmuziek, etc), dus zo’n 

440. In de index van de EB Festival Guide 2015 zijn zo’n 600 

Nederlandse festivals opgenomen, maar dit is inclusief jazz 

festivals en enkele theater- en culturele festivals.

name in de categorie van kleine festivals de dyna-

miek zit van nieuwe festivals. Deze blijven onder de 

radar bij het hanteren van een criterium aangaande 

een bepaald (aanzienlijk) bezoekersaantal.

Ook met de 900+ muziekfestivals die nu zijn 

geïdentificeerd weten we dat dit nog een onder-

schatting is van de werkelijkheid. We beschouwen 

de dataset dan ook als een sample en niet als een 

beschrijving van de volledige populatie. Een om-

vangrijk sample, maar toch. We weten dat het hui-

dige aantal muziekfestivals een onderschatting is 

omdat we nog steeds nieuwe festivalnamen vinden 

die we toevoegen, ook festivals met edities in 2015. 

Dat heeft onder andere te maken met het feit 

dat festivals erg verschillen in hun communicatie. 

Niet alle muziekfestivals hebben bijvoorbeeld een 

eigen website, maar ‘verstoppen’ zich op facebook 

pagina’s of twitteraccounts, als ze dat al doen. Niet 

alle muziekfestivals hebben een poster of komen 

in festivalkalenders terecht. We stuiten regelmatig 

op festivalnamen die niet terug te vinden zijn op 

uitgebreide informatiewebsites zoals festivalinfo.nl, 

partyflock.nl of www.hugo.events. De ‘vluchtigheid’ 

van informatie is ook groot, festivals zijn na afloop 

van de ene editie al snel bezig met de volgende 

editie en halen oude informatie van de website. 

Het tegenkomen van een festival dat netjes een 

‘historie’ pagina heeft met de ontstaansgeschiede-

nis van het festival en de programmering van alle 

eerdere edities is een zeldzaamheid, en werd dan 

ook regelmatig beloond met een ‘yes!’ door het 

team tijdens het verzamelen van informatie.

Dataverzameling social media muziek- 
festivals
Op basis van de basislijst van muziekfestivals en 

de daarbij verzamelde websites is allereerst een 

aanvullende actie gedaan om nog ontbrekende 

URLs te verzamelen door te zoeken op naam van 

het festival. Voor het verzamelen van social media 

metrics was de eerste stap het ontwikkelen van 

een accurate lijst van social media profielen. Om 

tot deze lijst te komen is er een web crawler ont-

wikkeld die op een methodische en geautomati-
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seerde manier de reeds gevonden websites van de 

muziekfestivals bezocht en social media profielen 

verzamelde. De lijst van social media platformen 

waar de web crawler naar zocht bestond uit: 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Myspace, 

Deezer, Last.fm, Spotify, Tumblr, Pinterest, Sound-

Cloud en Google+. De gevonden social media 

profielen werden opgeslagen in een database voor 

verdere verwerking.

Ondanks dat de web crawler veel profielen had 

verzameld, zagen we dat er bij sommige muziek-

festivals meerdere Twitter of SoundCloud profielen 

werden gevonden. Deze profielen bestonden 

voornamelijk uit de artiesten die op het muziekfes-

tival optraden. In een aantal gevallen heeft de web 

crawler niks kunnen verzamelen, de belangrijkste 

redenen hiervoor waren: (1) een technische oor-

zaak: de website was tijdelijk niet beschikbaar of de 

web crawler kon de broncode niet interpreteren, 

(2) de website bestond niet meer, (3) het adres van 

de website was foutief, of (4) het muziekfestival 

had geen verwijzingen naar social media profielen 

geplaatst op de website.

Per muziekfestival werden vervolgens alle gevon-

den adressen handmatig gecontroleerd. Dubbele 

adressen en adressen die niet naar het festival 

verwezen werden verwijderd. Tijdens deze con-

trole werd het evident dat muziekfestivals die door 

dezelfde organisatie georganiseerd werden dezelf-

de social media profielen gebruikten. Ook zagen 

we dat muziekfestivals met verschillende edities, 

bijvoorbeeld zomer/winter of indoor/outdoor, 

gebruik maakten van dezelfde profielen. In andere 

gevallen ging het om een band of een poppodium 

die een muziekfestival georganiseerd had. Dit riep 

twee interessante vragen op: (1) Moeten we de 

organisaties en locaties meenemen in de dataver-

zameling? en (2) Wat doen we met de verschillen-

de edities? Voor nu is er besloten om specifiek te 

richten op de social media profielen die gecreëerd 

zijn ten behoeve van het muziekfestival. Organisa-

ties, bands en locaties zijn niet meegenomen in de 

dataverzameling. In het geval dat een muziekfes-

tival dezelfde social media profielen gebruikt voor 

de verschillende edities is er besloten om maar 

één editie mee te nemen in de dataverzameling. 

Dit om redundante data te voorkomen en omdat 

de sociale media data gekoppeld is aan de entiteit 

Festivals (zie verder).

Naast dit ‘ontdubbelen’ zijn ook enkele tientallen 

festivals niet meegenomen die in de beginperiode 

van 2016 zijn toegevoegd aan de database. De nul-

meting van het social media gedrag van festivals is 

namelijk in de eerste week van 2016 uitgevoerd. In 

totaal zijn we zo op 852 muziekfestivals gekomen 

die meegenomen zijn in de social media analyse.

Bij de verdere analyse van de social media data 

is er voor gekozen om in te zoomen op de drie 

meest gebruikte social media platforms: Facebook, 

Twitter en YouTube. Voor deze analyse is een 

applicatie ontwikkeld die van een muziekfestival de 

website, Facebook, Twitter en YouTube gezamenlijk 

in één venster toont. Door deze applicatie kon, 

nogmaals, op basis van de inhoud snel en gemak-

kelijk worden bepaald of het profiel ook daadwer-

kelijk bij het muziekfestival hoorde. Als een profiel 

ontbrak zocht de applicatie automatisch naar het 

muziekfestival op het desbetreffende social media 

platform. Er werd op basis van het logo en huisstijl 

van de website en de locatie van het muziekfestival 

bepaald of het gevonden profiel ook daadwerkelijk 

bij het muziekfestival hoorde. Tijdens deze laatste 

controle kwamen we profielen tegen die niet meer 

bestonden of waarvan de verwijzing op de website 

incorrect was. Alle muziekfestivals zijn zo hand-

matig geëvalueerd. Dit resulteerde in een accurate 

lijst van muziekfestivals met de bijbehorende 

social media profielen. Om de data te verzamelen 

over deze social media profielen is er vervolgens 

een applicatie ontwikkeld die gebruik maakt van 

beschikbare application programming interfaces 

(APIs). Facebook, Twitter en YouTube ontsluiten 

hun data middels deze APIs aan third-party develo-

pers die deze data weer kunnen gebruiken in hun 

eigen applicaties. De applicatie haalt momenteel 

systematisch kwantitatieve gegevens op via deze 
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APIs. De gegevens, oftewel social media metrics, 

bestaan uit bijvoorbeeld het aantal fans, aantal 

checkins, aantal followers, aantal tweets, aantal 

video’s, aantal views, et cetera. Voor 2015 zijn deze 

gegevens verzameld in de eerste week van 2016. 

Vanaf januari 2016 worden deze gegevens op de 

eerste van iedere maand verzameld en opgeslagen 

in een database. Vanuit deze database worden de 

gegevens geëxporteerd voor nadere analyses en 

opgenomen in de database Festivalmonitor. Uitein-

delijk is van 647 muziekfestivals social media data 

verzameld.

In de huidige rapportage worden de volgende 

social media metrics gebruikt die bij 647 festivals 

zijn verzameld:

• Facebook - Likes: Aantal personen die de Face-

book pagina van het festival leuk vinden (ook 

wel fans).

• Facebook - Check-ins: Aantal personen die 

hebben aangegeven dat ze op de fysieke loca-

tie van het festival zijn.

• Facebook - Talking About: Aantal personen die 

interacteren met de berichten van een festival 

door er bijvoorbeeld op te reageren of door  

deze te liken of te delen. Of door te interac-

teren met de pagina door deze te liken of te 

noemen in een eigen bericht.

• Twitter - Followers: Aantal personen die het 

Twitter profiel van het festival volgen.

• Twitter - Favourites: Aantal berichten (tweets) 

die het festival leuk vindt.

• Twitter - Statuses: Aantal berichten (tweets) die 

het festival heeft geschreven.

• YouTube - Views: Totaal aantal keren dat de vi-

deo’s die het festival heeft gedeeld zijn bekeken.

• YouTube - Comments: Totaal aantal berichten 

die bij de video’s van het festival zijn geplaatst.

• YouTube - Subscribers: Aantal personen die het 

YouTube profiel van het festival volgen.

In de toekomst zal de applicatie uitgebreid worden 

met extra platformen en kwalitatieve gegevens 

zoals de inhoud van de berichten en de onderlinge 

interacties tussen fans en muziekfestivals.

Tot slot is er ook informatie verzameld over live 

streaming: de mogelijkheid om via een mobiele 

telefoon live video te streamen naar een publiek 

van andere mensen. Dit is in 2015 onder de aan-

dacht gekomen door apps zoals Periscope en 

Meerkat. Data verzamelen over het gebruik bleek 

echter bijzonder lastig. Periscope heeft geen API 

of archief (status januari 2016) waar wij data van 

konden verzamelen. Meerkat daarentegen biedt 

wel een API aan waardoor extra informatie over de 

livestreams kon worden opgehaald. In dit geval het 

aantal personen die de livestream hebben bekeken. 

Helaas was het niet mogelijk om via de Meerkat 

API te zoeken naar livestreams van muziekfestivals. 

Echter, zodra iemand een livestream start, wordt 

deze gedeeld op Twitter. Met deze wetenschap 

is er per festival op Twitter gezocht naar: (“naam 

muziekfestival” + (“mrk.tv” of “meerkat”)). De resul-

taten van de zoekacties op Twitter zijn opgeslagen 

en per gevonden livestream is het aantal personen 

opgehaald die de livestream hebben bekeken. 

Door het handmatige werk is er een selectie ge-

maakt van muziekfestivals. Deze selectie bestond 

uit de 10 grootste internationale en de 10 grootste 

nationale muziekfestivals. Er is voor gekozen om 

ook internationale muziekfestivals te bekijken zodat 

een vergelijking met het live streamen in Nederland 

mogelijk is.

De database Festivalmonitor
Voor de registratie van de onderzoeksdata is een 

relationele database ontwikkeld onder de naam 

Festivalmonitor. De belangrijkste entiteiten in deze 

onderzoeksdatabase zijn:

• Festivals: registratie van festivals met attributen 

zoals naam, soort (met onder andere als cate-

gorie ‘muziek’), frequentie (met onder andere 

als categorie ‘jaarlijks), website, land, jaar van 

eerste editie en jaar van laatste editie. Festivals 

hebben 0 of meer edities.

• Edities: een editie is een feitelijk voorkomen 

van een festival, een specifieke instantie. In de 

spreektaal ga je naar ‘Pinkpop’ maar preciezer is 

dat je naar Pinkpop editie 2015 gaat. Een editie 

vindt plaats op een specifieke plek (adres, plaats, 



Verantwoording  —  85 

provincie) en op een specifiek tijdstip (begin-

datum, einddatum). Andere attributen van de 

entiteit Edities zijn onder andere capaciteit, wel 

of niet uitverkocht en wel of niet afgelast. Op 

een editie zijn 0 of meer optredens.

• Optredens: registratie van optredens tijdens een 

specifieke editie van een festival, met attributen 

zoals datum, begintijd, eindtijd, podium en wel 

of niet hoofdact. Ieder optreden wordt verzorgd 

door 1 band of gelegenheidsformatie; een 

band/gelegenheidsformatie kan wel meerdere 

optredens op een festivaleditie hebben.

• Bands: registratie van de bands/gelegenheids-

formaties die optredens verzorgen, een band 

heeft onder andere een naam en een land van 

herkomst. Een gelegenheidsformatie is een 

(tijdelijke) combinatie van meerdere artiesten 

die tijdens de festivaleditie een gezamenlijk 

optreden verzorgen.

• Social Media: een festival kan gebruik maken 

van 0 of meer social media platformen zoals 

Facebook, Twitter, Deezer en YouTube. In de 

entiteit Social Media worden de platformen 

geregistreerd die een festival zelf gebruikt in-

clusief het specifieke adres van het betreffende 

platform. Aanvullend wordt per social media 

platform enkele metrics verzameld zoals aantal 

likes voor Facebook, aantal tweets voor Twitter 

en aantal views voor YouTube.

• Tickets: een editie van een festival kan werken 

met kaartverkoop, hierover kan het volgende in 

de database worden vastgelegd: de verkoop-

soort (met onder andere categorieën zoals 

‘kassa’ en ‘early bird’), kaartsoort (met onder 

andere categorieën als ‘dagkaart vrijdag’ en 

‘passepartout’), bedrag en inclusief of exclusief 

servicekosten. In tweede instantie is een ook de 

mogelijkheid toegevoegd om simpel te registre-

ren of het festival gratis of betaald was.

De database is ook voorbereid op registratie van 

andersoortige festivals dan muziekfestivals zoals 

filmfestivals of literaire festivals, en ook op verdere 

aanvullende informatie die gekoppeld kan worden 

aan festivaledities zoals sponsoren, reviews, festival 

organisaties, randprogrammering, discografie van 

bands et cetera. Dit soort informatie is vooralsnog 

niet structureel verzameld.

Dataregistratie
De registratie van de data is in augustus 2015 

gestart op basis van de toen verzamelde festivals. 

Er zijn hierbij diverse online en offline bronnen 

geraadpleegd zoals festivalgidsen, waarbij het 

startpunt altijd de website van het festival zelf is 

geweest en de informatie die daarop vermeld 

staat. Omdat pas in de loop van 2015 is begonnen 

met de feitelijke registratie deed zich het al eerder 

gemelde probleem voor dat festival websites nogal 

snel ‘vervliegen’, dat wil zeggen na afloop van het 

festival is het niet ongebruikelijk dat de website 

wordt geschoond van informatie, een aftermovie 

wordt geplaatst op de website en de aankondiging 

van de editie van het volgende jaar. Met de way-

back machine op internet (archive.org/web) is wel 

gezocht naar eerdere versies van websites maar 

dat leverde ook maar in een beperkt aantal geval-

len de benodigde informatie op. Om deze reden is 

in sommige gevallen teruggevallen op secundaire 

bronnen voor de informatie zoals festivalgidsen en 

festivalinformatie websites. Deze informatie is wel 

altijd gecontroleerd door vergelijking met minimaal 

één andere bron. De dataregistratie is ook altijd 

door minimaal twee paar ogen gezien door een 

werkwijze te hanteren van een eerste basisregis-

tratie in Excel en vervolgens, na controle door een 

andere persoon, feitelijke invoer in de data- 

base. Typefouten bij de registratie blijven echter 

onvermijdelijk gegeven ook de hoeveelheid data 

die is geregistreerd. Voor de kwantitatieve data zijn 

in de database specifieke query’s gedraaid om lege 

velden, datumvelden en aantallen op te sporen die 

onwaarschijnlijk leken, waarna de data waar nodig 

werd gecorrigeerd of aangevuld. Door de ervaring 

met de dataregistratie van 2015 wordt er vanaf 

1 januari 2016 wekelijks naar festivalinformatie 

gezocht voor festivals die in die periode worden 

georganiseerd. Volgens een vast protocol wordt zo 

informatie verzameld en geregistreerd. Aanvullen-

de informatie zoals blokkenschema’s, plattegron-
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den en affiches worden direct opgeslagen in een 

aparte eigen omgeving.

Gedurende dit proces van zoeken, verzamelen en 

registreren zijn twee aanpassingen doorgevoerd. 

De eerste aanpassing betreft de ticketinformatie. 

Niet alleen was ticketinformatie lastig te achter-

halen van festivals die al geweest waren maar 

er blijkt ook een redelijke wildgroei te zijn aan 

kaartsoorten. Kaartsoorten variëren van dagkaar-

ten, passe-partouts, campingkaarten, campingXL 

kaarten tot campertickets, groepskorting kaarten, 

VIP-kaarten en kinderdagkaarten. Waarbij ook maar 

de vraag is of festivals hetzelfde bedoelen met 

deze verschillende soorten. Ook het moment van 

aankoop kent diverse categorieën: van kassaver-

koop, voorverkoop en early tot super early bird en 

late bird (!). De onvolledige data en de moeilijkheid 

hier analyses op te doen door de grote diversiteit 

in kaartsoorten betekende dat de registratie van 

ticketinformatie op deze uitgebreide manier is 

stopgezet. Wat daarbij ook heeft meegespeeld, is 

dat dit soort informatie al continue en nauwgezet 

wordt bijgehouden door ticketverkooporganisaties. 

Een koppeling met hun data ligt meer voor de 

hand dan een eigen registratie op te bouwen. In 

plaats van exacte ticketinformatie vast te leggen 

is in tweede instantie overgegaan op een simpele 

registratie van betaald of gratis. Dit is natuurlijk een 

aanzienlijk grovere maat omdat een registratie van 

‘betaald’ kan inhouden 5 euro maar ook meer dan 

100 euro. Daar staat tegenover dat deze informatie 

voor nagenoeg alle festivals betrouwbaar is te ach-

terhalen en ook zinvolle analyses toelaat. Tot slot 

een laatste opmerking over ticketinformatie: indien 

bij een meerdaags festival één dag gratis was en 

een andere dag betaalde entree gold, dan is de 

festivaleditie als betaald én als gratis geregistreerd. 

Dit gaat slechts om enkele gevallen.

Een tweede aanpassing betreft de registratie van 

genre bij een festivaleditie. Ook bij genre is een 

wildgroei aan termen die festivals gebruiken om 

het genre van het festival c.q. de muziek op het 

festival aan te duiden. Het is niet ongebruikelijk dat 

hier tien of meer termen voor worden gebruikt, 

met allerlei variaties op genres en het gebruik van 

nichegenres. Onduidelijk is ook of festivals wel het-

zelfde bedoelen met de diverse genretermen. Er is 

op enig moment gekozen voor de hantering van 

een beperkt aantal genres c.q. muziekcategorieën 

zoals blues, rock, pop, country, metal, folk en EDM 

(electronic dance music). De muziekcategorieën 

die hiervoor gebruikt worden zijn afgeleid uit inter-

nationaal wetenschappelijk onderzoek naar ‘music 

preferences’ (zie Van Vliet, in press). Aan een 

festivaleditie kunnen meerdere genres worden ge-

koppeld. Per genre kan een weging worden mee-

gegeven hoe prominent het genre is. Die weging 

gebeurt aan de hand van een 5-puntsschaal van ‘1 

uitsluitend’, ‘2 prominent’ tot ‘5 marginaal’. Voor de 

analyses van genre zijn alleen zeer evidente inde-

ling meegenomen (score 1 of 2), deze zitten veelal 

bij de genres hardrock/metal, blues en dance.

Data-analyse
De meeste analyses zijn relatief simpele tellingen 

van gegevens in de database, uitgesplitst naar 

bijvoorbeeld periode (per maand), locatie (per pro-

vincie) of met onderverdelingen als gratis/betaald. 

Hierbij zijn de volgende regels gehanteerd:

• Voor de vaststelling van de maand waarin de 

festivaleditie heeft plaats gevonden is bij meer-

daagse festivals de eerste dag genomen van 

het festival. Dit is van belang voor meerdaagse 

festivals die over een maandgrens heenlopen, 

dus bijvoorbeeld een festival van 29 augustus 

tot 1 september is ingedeeld bij de maand  

augustus, een festival van 31 juli tot 2 augustus 

is ingedeeld bij de maand juli.

• Het aantal edities van een festival is vastgesteld 

door het aantal jaren te nemen van de eerste 

editie tot en met 2015, met aftrek van het aantal 

afgelaste edities die daarmee niet worden be-

schouwd als edities. Festivals gaan hier verschil-

lend mee om, soms worden afgelaste edities 

wel meegeteld in het communiceren over de 

‘zoveelste’ editie van het festival, en soms niet. 

Hier wordt gekozen om afgelaste edities niet 

mee te tellen. Deze rekenregel voor het aantal 
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edities is alleen toegepast op jaarlijkse festivals, 

niet op festivals met een onregelmatige editie-

geschiedenis of festivals met meerdere edities 

per jaar. Die vragen om een individuele telling. 

Overigens hebben veel festivals nogal moeite 

om het aantal jaren dat een festival bestaat en 

het aantal edities van een festival uit elkaar te 

houden. Een festival dat in 2005 is begonnen 

heeft in 2015 zijn tienjarig jubileum met de 11de 

editie. Dat wordt niet altijd goed gedaan in de 

communicatie op websites van festivals.

• De indeling van een festival in ‘1-daags’ of 

‘meerdaags’ lijkt simpel maar sommige festival 

informatiewebsites gaan hier toch verschillend 

mee om, in die zin dat een festival dat stopt na 

middernacht, bijvoorbeeld om 01:00, dan als 

einddatum de datum van de nieuwe dag krijgt. 

Hier wordt dit niet op deze manier gehanteerd. 

Als een festival op zaterdag begint en doorloopt 

tot 01:00 ’s nachts van wat de zondag is dan 

is dit beschouwd als een eendaags festival. 

We zijn geen gevallen tegengekomen dat we 

moesten beslissen wat te doen als het festival 

bijvoorbeeld doorloopt tot 07:00 ’s ochtends 

de volgende dag.

• Bij 8 festivals is het niet mogelijk gebleken het 

jaar van de eerste editie te achterhalen. Deze 

festivals tellen dan niet mee daar waar over 

edities wordt gerapporteerd. Omdat sommige 

festivals meerdere edities hebben kan het wel 

voorkomen dat de aantallen toch boven het 

totaal aantal van festivals uitkomen.

• Capaciteitgegevens zijn niet altijd te achterha-

len en komen bijna altijd van de organisatie zelf. 

Een extra complicatie is dat bij de capaciteits-

cijfers die worden opgegeven bij meerdaagse 

festivals, niet altijd duidelijk is of dit de capaciteit 

per dag is, een gemiddelde capaciteit of de 

capaciteit van het gehele festival. Indien capaci-

teitscijfers bij de analyses worden betrokken zijn 

dit alleen capaciteitscijfers van 1-daags festival 

waar in ieder geval dit laatste probleem niet 

speelt.

• Voor de analyse van de programmering op de 

muziekfestivals is gebruik gemaakt van data ter 

beschikking gesteld door festivalinfo.nl met pro-

grammeringsdata van festivals over 2015. Deze 

data is gecombineerd met data geregistreerd in 

de festivalmonitor voor de geselecteerde 968 

muziekfestivaledities van de Festival Atlas. Deze 

combinatie leverde informatie op over 13403 

optredens bij 581 festivals. Deze data is vervol-

gens op drie manieren geanalyseerd:

- Van de 13403 optredens was in 7996 gevallen 

het land van herkomst te achterhalen van de 

optredende band. De belangrijkste landen waar 

bands vandaan komen zijn weergegeven op 

een wereldkaart.

- De gegevens over land van herkomst zijn 

onder andere gebruikt om te analyseren of er 

verschillen zijn tussen 1-daagse en meerdaagse 

muziekfestivals, en tussen betaalde en gratis 

muziekfestivals.

- De 13403 combinaties van festival-band zijn 

gebruikt voor een analyse van de overlap in pro-

grammering van muziekfestivals. Om festivals 

(of edities van een festival) te vergelijken is een 

afstandmaat gedefineerd gebaseerd op hun 

programma. De afstand tussen twee muziekfes-

tivals is de (wortel uit) de hoeveelheid informatie 

die je verliest over het programma van de een 

als je deze combineert met die van de ander, als 

je van beiden weet wat de kans is om een band 

op het programma op een ander festival aan te 

treffen, de zogenaamde Jensen Shannon diver-

gentie van de co-occurence distributies. Deze 

is maximaal 1 bit als de twee muziekfestivals 

bands op het programma hebben die nooit op 

hetzelfde festivals optreden en minimaal 0 bit 

als de bands op de programma’s altijd precies 

hetzelfde zijn. Deze afstanden zijn vervolgens 

via MDS (MultiDimensional Scaling) omgezet 

naar een 2-dimensionale plot.

• Om aan te geven in welke mate er in de pro-

grammering van een festival dezelfde bands 

worden geprogrammeerd over de jaren heen 

is een ‘Innovatie’-index geformuleerd. Deze 

index wordt als volgt berekend: 1 - (totaal aantal 

van optredens van bands die meer dan 1x 

hebben optreden op hetzelfde festival / totaal 
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aantal optredens van alle bands op het festival). 

Hierbij gaat het niet om meerdere optredens 

op hetzelfde festival, wat ook voorkomt, maar 

om optredens over verschillende edities van het 

festival heen. De index kan worden uitgerekend 

tussen twee (opeenvolgende) jaren, maar ook 

tussen bijvoorbeeld twee decennia of over de 

totale programmeringsgeschiedenis.

• Voor de analyse van genres gehanteerd door 

muziekfestivals is gebruik gemaakt van data 

beschikbaar gesteld door hugo.events. Het was 

niet mogelijk deze te filteren op de 968 muziek-

festivals van de Festival Atlas. De aantallen gaan 

dus over de ruim 1400 festivals die door hugo.

events geregistreerd zijn. Er wordt vooralsnog 

vanuit gegaan dat er een grote overlap is tussen 

beide bestanden.

• Bij de vergelijking van provincies wordt een 

Festival ‘Spreidingsindex’ gehanteerd. De sprei-

dingsindex is een simpele maat die de verhou-

ding aangeeft tussen het aantal plaatsen waar 

muziekfestivals gehouden zijn in een provincie 

en het totaal aantal muziekfestivals gehouden 

in die provincie. De index kent een maximale 

waarde van 1, in dat geval zijn alle muziekfes-

tivals in verschillende plaatsen gehouden. Als 

de waarde van de index nul nadert betekent dit 

dat er sprake is van extreme concentratie van 

gehouden muziekfestivals op een zeer beperkt 

aantal plaatsen. Bijvoorbeeld in het fictieve 

voorbeeld van 100 muziekfestivals in een pro-

vincie die allemaal in dezelfde plaats worden 

gehouden is de spreidingsindex 0,01.

• Er is een aantal zogenaamde rank correlation 

uitgerekend (Spearman’s rank order correlation) 

om na te gaan of er een samenhang is tussen 

bepaalde rankings, het gaat om de volgende 

uitspraken:

- De ranking van betaalde en gratis muziekfes-

tivals over de maanden kent een significante 

correlatie met de algehele distributie van de 

muziekfesivals over de maanden respectievelijk: 

p(10) = .97, p < 0,01 en p(10) = .92, p < 0,01.

- De ranking van 1-daagse en meerdaagse  

muziekfestivals over de maanden kent een 

significante correlatie met de algehele distri-

butie van de muziekfestivals over de maanden 

respectievelijk: p(10) = .97, p < 0,01 en p(10) = 

.91, p < 0,01.

- De ranking van bestaande en nieuwe muziek-

festivals over de maanden kennen een onder- 

linge significante correlatie: p(10) = .86,  

p < 0,01.

- De ranking van betaalde en gratis muziekfesti-

vals over de provincies heen kent een onder- 

linge significante correlatie: p(10) = .84,  

p < 0,01.

- De ranking van 1-daagse en meerdaagse  

muziekfestivals over de provincies heen kent 

een onderlinge significante correlatie: p(10) = 

.86, p < 0,01.

- De ranking van aantal muziekfestivals per pro-

vincie en de spredingsindex per provincie kent 

een significante correlatie op 10%: p(10) = -.55, 

p < 0,06. Deze relatie is dus omgekeerd evenre-

dig: hoe minder muziekfestivals in een provincie 

hoe meer ze verspreid zijn over de provincie.

• In een enkel geval is er een gewone correlatie 

uitgerekend om na te gaan of er samenhang is 

tussen bepaalde data:

- De correlatie is berekend tussen het aantal  

Facebook likes, het aantal Twitter followers en 

het aantal YouTube views van 647 muziekfesti-

vals, deze zijn in alle gevallen significant positief, 

tweezijdig op 1%: FBlikes - TWfollowers r = 0,87, 

FBlikes - YTviews: r = 0,47, TW-followers -  

YTviews: r = 0,42.

• Er is in enkele gevallen getoetst op onderlinge 

afhankelijkheid van twee variabelen met behulp 

van de non-parametrische chi-kwadraat toets, 

het gaat om de volgende uitspraken:

- Er is een afhankelijkheid tussen of een  

muziekfestival een nieuw muziekfestival of een 

bestaand festival is, en of het muziekfestival een 

1-daags of een meerdaags festival is: Chi-kwa-

draat = 15,74, p < 0,01. Nieuwe festivals zijn 

relatief vaker 1-daags festivals.

- Er is een afhankelijkheid tussen of een muziek-

festival een nieuw festival is of een bestaand 

festival en of het muziekfestival een betaald of 
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een gratis festival is: Chi-kwadraat = 11,53,  

p < 0,01. Nieuwe festivals zijn relatief vaker be-

taalde festivals.

Alfabetische lijst muziekfestivaledities 2015
11:11 Festival

18hrs Festival

1992 is 4 you!

1anderfestival

22Fest

2Generations (Winter)

2Generations (Beach)

5 Days Off

538 Koningsdag

7th Heaven Outdoor

7th Sunday Festival

8Bahn Harbour Festival

8Bahn Night & Day

909 Festival

90s Megaparty

90s No Limits

A Day at the Park

A Day of Wonder

A Festival Downtown

A State of Trance

A Walk in the Park

Aaipop

Aangeschoten Wild

Abbey Sessions

Absolutely Kingsnight

Acid Orange

Afrikafestival Hertme

After Summer Festival

Afterslag

Ainrommer Oavend

AlexAnders Festival

All Muzing Experience

Alphen d’Huez

Amstelveen City Blues

Amsterdam Dance Event

Amsterdam Electric Guitar Heaven

Amsterdam Live on Stage Festival

Amsterdam Metalfest

Amsterdam Music Festival

Amsterdam Open Air

Amsterdam Roots Festival

Amsterdam Woods Festival

An Evening With The Blues

Angerfist Raise and Revolt

Anywave

Appelpop

Appelsap

Art of War Festival

Asser Bluesdagen

Atmoz Classics Outdoor

Awakenings Easter Special

Awakenings Eindhoven

Awakenings Electric Deluxe

Awakenings festival

B.I.T.C.H.

B.I.T.C.H. (Haley Angels)

B.I.T.C.H. (Bonus)

B*There

Babypop Outdoor Festival

Back to the 90s

Back to the 90s Outdoor

Badpop

Bam! Festival

Band Talent Leiden

Barber Beer Blues & Tattoos

Baroeg Open Air

Bassrulers Outdoors

Bastard Fest

Bastille Metalfest

BBQ Pop

BCKYRD Festival

Beach Bash Festival

Beach Event Son

Beach Festival Haarlemmermeer

Beach Party Outdoor

Beach Rockers Festival

Beachboom Festival

Beachboom Festival Winter

Beam Festival

Beat the Boktor Fest

Beat the Bridge

Beatloverz

Beatz & Bandz Summerfestival
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Beeckestijn Popfestival

Beek Live

Beerland

Behind Bars

Bergs Bluesfestival

Best Kept Secret

Betoncentrale Festival

Betuws Spektakel

Bevrijdingsfestival Alkmaar

Bevrijdingsfestival Amsterdam

Bevrijdingsfestival Brabant

Bevrijdingsfestival Den Haag

Bevrijdingsfestival Drenthe

Bevrijdingsfestival Enschede

Bevrijdingsfestival Flevoland

Bevrijdingsfestival Fryslân

Bevrijdingsfestival Groningen

Bevrijdingsfestival Limburg

Bevrijdingsfestival Nijmegen

Bevrijdingsfestival Oldenzaal

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Utrecht

Bevrijdingsfestival Wageningen

Bevrijdingsfestival Zeeland

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Bevrijdingspop Haarlem

Bevrijdingspop Ilpendam

Beyond Festival

Bierpop

Biespop

Big Band Festival (Alkmaar)

Big Band Festival (Goor)

Big Rivers

Biggg! Smallband Festival

Bimray Gospel Festival

Bintjesfest

Bleekpop

Blendfest

Blijdorp Festival

Blue Moon Festival

Bluegrass Beeg

Blues & Roots Festival Oosterhout

Blues Alive Deurne

Bluesrock Festival

Bluesroute

Bluesroute Helmond

Bluezy Blues Festival

BMM Festival

Bockesprongen

Booch Festival

Boogiedown

Boothstock

Bospop

Boulevard Outdoor Festival

Bounce Festival

Brabant Live

Brabantse Wal Festival

Brak in het Park

Brandend Zand Festival

Breakfest

Breda Barst

Breda in Concert

Breda Live

Brij Blues Night

Broekrock

Brothers Open Air

Bruis

Buiten Westen

Buma NL

Buma Rocks

Bungalup

Bunkerpop

Castle of Love

Castlefest

Catch

Chateau Techno

Cinema In de Kuip

City Beats

City of Dance Festival

Cityrock Leeuwarden

Click Festival

Concert at Sea

Concrete City Festival

Conincx Pop

Contra Open Air

Contrabanda Festival

Contrast Festival

Counter Culture Festival

Craft
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Crazy Sexy Cool Outdoor Festival

Cross-linx (Amsterdam)

Cross-linx (Eindhoven)

Cross-linx (Groningen)

Cross-linx (Rotterdam)

Crossing Border

Cruise And Dance

Culemborg Blues

Cult & Tumult

Dag van het levenslied

Dagverblijf Winterfest

Damaris Festival

Dance & Hardstyle in the Park

Dance at the Beach

Dance Boulevard

Dance Festival Haarlem

Dance Nature Festival

Dance Valley Festival

Dance4Liberation

Dancecity

Dancetour Zomerfestival

Dauwpop

Daylight Festival

De dag van de Muziek

De Koninck Bluesfestival

De Nacht van de Kaap

De Nacht van Electra

De Revolutie 

De Roos van Nijmegen

De Vrienden Van Amstel Live

De Zomer van Mares

De Zon

deBeschaving

Decibel Outdoor

Dedicated

Defqon.1

Dekmantel Festival

Delfpop

Destress Festival

Deventer Muziek Totaal (Bluesnight)

Deventer Muziek Totaal (Koningsdag)

Deventer Muziek Totaal (Herfst)

Deventer Muziek Totaal (Lente)

DGTL Festival

Dias Latinos

Dicky Woodstock Popfestival

Dieksiepop

Dijkfeest

Dijkpop Festival

Dijkrock Festival

Dirty Dutch Meta Morphosism

Dive Festival

Diynamic Festival

Dobbefestival

Dockyard Festival

Dokk’em open air

Dolfinn Rocks

Dollenacht Festival

Dominator

Don’t let daddy know

Donderslag

Doorgedraaid Festival

Down the Rabbit Hole

Down Under Festival

Draaimolen Festival

Dream Village Festival

Dreamersland

Dreamfields Festival

Drift Festival

Drijf-in Blues Festival

Dromenland Festival

Drop the 90s

Drop the 90s Outdoor

Dutch aqua Festival

Dutch Doom Days

Dutch Valley

Dwaze Dinsdag

Dynamo Metalfest

Eastville Festival

Edit Festival

Eendracht Festival

Ei-Pop

Eindhoven Bop City

Eindhoven Goes Ibiza

Eindhoven Metal Meeting

Eindhoven Psych Lab

Elastiek

Electric Orange Festival
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Electronic Family

Electronic Picnic

Elevator Sessions

Embassy Festival

Emporium Festival

Encore Festival

Enjoy HHW

EO-jongerendag

Epic Metal Fest

Epic Vibes festival

Epop Festival

Essential Festival 

European World of Bluegrass Festival

Eurosjopper

Eurosonic Noorderslag

Expedition Festival

Experience Outdoor

Explosion Festival

Extrema Outdoor

Extrema Solar Weekend

Fairytale Festival

Faktum 51 - Madchester

Falcon The Tempo Tantrum of Hardcore

Fantasy Island Festival

FAQ Festival

Farmfest

Feelgood Festival

FemME II

Festifari

Festifest

Festifoort

Festivaart

Festival De Bestuiving

Festival Gezellig

Festival Havenwerk

Festival Het Alternatief

Festival Hongerige Wolf

Festival Impact

Festival Kingsday Zeeland

Festival Mundial

Festival Onderstroom Vlissingen

Festival Op ‘t Eiland

Festival Pal Mundo

Festival Plein 7

Festival Strand

Festival van het Levenslied

Festival Zonder Naam

Festyland

Fields of Folk

Fields of Joy

Fire Festival

Flinke Pink Festival

Focus Festival

Forever Festival

Forever Young

Fortarock

Foute Zomerfeest

Frank <3 Giel Festival

Frank Festival

Free Festival - The Harder Styles

Free Festival - The Original

Free for you

Free Your Mind Festival

Freefall Festival

Freeze Festival

Freshtival

Frisian Metal Night

Full Colour Festival

Full Moon Beach Festival

Full Moon Festival

Fullmoon Festival Tilburg

Fuze Outdoor

Gaasperpleasure

Gaellus Open Air

Gay Fantasy

Geheime Liefde Festival

Geinbeat Festival

Geleen Calling Festival

Geluid van Loosduinen

Geulpop

Ghosttown

Giga-G-Festival

Gitaarfestival Enkhuizen

Glemmer Beach Festival

Go Dutch Festival

Gogbot

Gorinchemse Zomerfeesten

Graauwrock
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Graefenthal

Grasnapolsky

Graspop

Grauzone Festival

Green Vibrations

Greidhoek’ Festival

Groenendaal Festival

Grolsch Summer Sounds

Groove Garden Festival

Grote Prijs van Nederland

Grotesque Indoor Festival (Spring)

Grotesque Indoor Festival (Winter)

Ground Zero Festival

Guilty Pleasure Festival

Haagse Popweek

Haarlem Beach Festival

Haerlemsche Helden Festival

Halfvastenfeesten

Haltpop

Hard Bass

Hard Candy Outdoor

Hardclassics

Hardclassics (Italy vs Holland)

Hardclassics on the Beach

Hardcore Alliance

Hardcore Classics

Hardcore4Life

Harder Than Ever

Hardfest

Hardkingz

Hardshock Festival

Hardwell Revealed

Haringrock

Harmony of Hardcore

Have a Nice Day Festival

HBO Introfestival 

Healing Garden

Heartland Festival

Heaven Open Air

Heechsimmer Festival

Heerlijk Hemelrijk Festival

Heineken Internationaal Boogie & Blues Festival 

Holland

Heisa Festival

Hemels Festival

Hemeltje Lief Festival

Here comes the summer

Het Kraokfestival

Hidden Treasures

Hifi Festival

Hilversum Alive

Hipfest

HobNob Festival

Hoeve Blues Roots Rock Night

Höftedagen Hengevelde

Holi Fusion (Eindhoven)

Holi Fusion (Maastricht)

Holi Fusion (Nijmegen)

Holland Pop Tribute Festival

Hoogeveen Live

Hoorn Rock’n’Roll Sunday

Horizontoer

Hossa!

Høtspot Festival

House4Pleasure Festival

Housequake

Houtfestival Haarlem

Houtpop

HPC Winterfestival

Huntenpop

I love HipHop

IAMTHECITY

IBB-Fest

Identity Summer Festival

IJsselFEstein

Imaginarium Festival

In The Cloud Festival

Incubate

Indian Summer Festival

Indicator Outdoor

Intensss Outdoor

Intents Festival

International Cajun & Zydeco Festival

International Gipsy Festival

Into Darkness

Into the Grave

Into the Great Wide Open

Into the Void
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Into the Woods

Jam de la creme Festival

Jannarok Festival

Jera on Air

Jordaanfestival

Julianapop

Kaags Muziekfestival

KaaiLive

Kaap de Groene Hoop

Kaaspop

Kadepop

Kaderock

Kaleidoscope (1)

Kaleidoscope (2)

Karma Outdoor

Kashfest

Keifestival

Keltfest

Keltisch Festival Wijhe

Keltisch Midzomerfestival

Keltische Middag

Kempenerpop

Keti Koti Festival

Kids ‘n’ Billies

Kindergarten

King Kong

King’s Day at the Park

King’s Day Strand West

Kingdance

Kings of Core Festival

Kings of Hardstyle Outdoor

Kingsday Festival

Kingsday Open Air

Kingsland

Kingsland

Kingsnakes Festival

Kiss ‘n’ Run

Klamme Handjes Festival

Kletskoek

Kliko Fest

Klok Rock Orange

Klomppop

Knock Out!

Knuffelbeer Festival

Koele Koele

Koempelrock

Koetstock

Koning Disco

Koppelpop

Koud Serveren Open Air

Kovvernacht

Krachtstroom Festival

Kwadendamme Bluesfestival

Lakedance (1)

Lakedance (2)

Lakeside Festival

Landjuweel

Last Minute Summer Event

Latin Dance Night

Latin Village Festival

Lazy Sunday Festival

Le Guess Who?

Le Guess Who? May Day

Lef! Festival

Lente Kabinet Festival

Let’s get Lost

Lief Festival

Life I Live Festival

Lil’Hill

Liquicity Festival

Live at the Brons

London Calling (1)

London Calling (2)

Los in de Loods

Lost Memories Outdoor

Loudfest

Loudness (1)

Loudness (2)

Loudness (3)

Lovedance

Loveland ADE

Loveland Festival

Loveland van Oranje

Loveland Weekender

Lowlands

Lulboompop

Luminosity Beach Festival
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Lunapark

Maasboulevardfeest

Maasgouwmania

Maddog Metalfest

Made in Holland Zomereditie

Madnes

Magneet Festival

Majestic Dance Event

Making Waves Festival

Mama’s Pride

Manana Manana

Masquerade Midnight

Masters of Hardcore

Meddle Festival

Meerlive

Meerpaaldagen

Mega Beach Festival

Megabase Outdoor Digital

Memory Lane

Memphis Heart ‘N’ Soul

Merlinpop Festival

Metropolis Festival

Midsummer Margraten

Milkshake Festival

Mindset Outdoor Festival

Minirok

MirandaMania Festival

Misfit Festival

Misfit Festival Indoor

Misty Fields

Mixtream Festival

Momfest

Moonshine Madness

Motel Mozaïque

Moulin Blues

Mumbai Color Festival

Music Meeting

Mutesounds Festival

Muze Misse

Muziek bij de buren (1)

Muziek bij de buren (2)

Muziek bij de buren (3)

Muziek bij de buren (4)

Muziek bij de buren (5)

Muziek in Giethoorn

Muzuder Rock Festival

Mysterious Outdoor Stadium

Mysteryland

Mystic Garden Festival

Nach van ‘t Limburgse Leed 

Nachtbrigade Winterparade

Nachtklooster

Naked Song Festival

Nazomeren Festival

NDSM Vrijhaven

NeonSplash (1)

NeonSplash (2)

Neurotic Deathfest

Newborn Festival

Night at the Park

Night of the Proms

Nirwana Tuinfeest

Nispen Blues Festival

Nix Blues Night

No Milk Today

Noisia Invites Festival

Nomads Festival

Noorderparkfestival

Nordic Delight Festival (Norwegian Night)

Nordic Delight Festival (Choir of Believers)

Nordic Delight Festival (Iceland)

North Sea Soul Festival

North Sea Surf Festival

Northcote

November Music

O.W.A.P.

Obsession Outdoor Festival

Occultfest

Oerrock Festival

Off The Record

Ohm Festival

OMG! Festival

On(w)ijs Festival

Once Upon A Time in the West

One Day in Summer

Oosterhout Live

Op de Tôffel
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Op de Valrave

Op Dreef Festival

Orange Festival

Oranje Festival

Oranjebloesem

Oranjekoorts Festival

Oranjepop Nijmegen

Oranjerock

Oude Haven Zomerfestival

Out of Control

Outcatz Festival

Outdoor Stereo Festival

Outlands Open Air

OutRageous Festival

Outsiders Festival

Over De Top festival

Overstad City Festival

Paardpop

Paaspop

Paaspop Den Hout

Paaspop Zieuwent

Pacha Festival

Pact Festival

Palm Parkies (Bergen op Zoom)

Palm Parkies (Breda)

Palm Parkies (Dordrecht)

Palm Parkies (Roosendaal)

Palm Parkies (Tilburg)

Palmpop

Pandemonium

Paperclip Festival

Paradigm Festival

Paradiso Playground

Parckpop Ilpendam

Park Beats

Parkcity Live

Parkfeest Oosterhout

Parkfest

Parkfestival Nieuwegein

Parkpop

Pastorale Nisse

Pedro Pico Pop

Peelpop

Peerock

Pillar Dance Event

Pinkpop

Pinkpop Classic

Pisart Festival Eijsden

Pitch Festival

Pitpop

Plaatpop

Plato Planet

Play Festival

Pleasure Island

Plein Open

Pleinpop

Pleinvrees Heroes

Pleinvrees King’s Day

Ploegendienst Festival

Ploegfestival

Plufest

Pluspop

Pocketpop

Polderpop

Pop on Top

Popcity

Popelucht

Popronde

Potatolands

Preipop

Prilpop

Prison Blues Festival

PRJCT Music Festival

ProgFrog Festival

Progpower Europe

PRSPCT RVLT Festival

PRSPCT XL (may)

PRSPCT XL (december)

Psy-Fi Festival

Puddingpop Festival

Pussy Lounge at the Park

Puur Festival

Qapital

Qlimax

Qmusic Foute Party

R2R Fest

Ramblin’ Roots
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Randrock

Rapalje Zomerfolk Festival

Rariteitenkabinet Festival

Rascalfest

Rastaplas

Rave The City

Raw Beats

Raw Definition Outdoor

Raw Frequency

Rebelfest

Rebellion

Rebirth Festival

Remember the 90s

Resist

Retropop

Return 2 The 90s

Reuring Festival

Reurpop

Rewire festival

Rhythm & Blues Night

Ribs & Blues

Rijkdom Festival

Riverland Festival

Roadburn Festival

Robles Rock

Rock Alive

Rock Around Giethoorn

Rock Around the Bridge

Rock of Ages Festival

Rock op Brink

Rock Röring

Rock’n’Rollstreet Festival Terschelling

Rockin’ Parkweg Festival

Rocktocht Eindhoven

Rode Oortjes festival

Roekrock Festival

Roest Festival

Rondje-om-de-kerk-festival

Roots in the Park

Roots Open Air

Rosrock

Rotorock Festival

Rotterdam Deathfest

Rotterdam Outdoor

Rotterdamse Rave

Rough State

Route 024

Ruis Festival

Rumor Festival (1)

Rumor Festival (2)

Rush Festival

Salsa Breeze Festival

Saturday Live Festival

Save Our Summer

Schemerlamp Festival

Schievesteval

Schippop

Schollenpop

Scumbash

Secret Forest Festival

Secret Society Festival

Sena PopNL Award

Sensation

Sense for Trance

Septemberpop

Shoeless Festival

Silent Everything

Simply Wild

Singelfestival

Sjwaampop

Slam! Koningsdag

Sleazefest

Sleeptouw Festival

Smartlappenfestival Amersfoort

Smartlappenfestival Utrecht

Smeerboel Festival

Sneakerz in de Stad

Sneeuwbal Winterfestival

Sneeuwpop Dinxperlo

Sneeuwpop Hoogwoud

Sneeuwpop Obdam

Sneeuwpop Wateringen

Snertpop

Sniester

Soccerrocker

Soenda Festival

Solar Weekend Festival

Solarfall

Solstice Festival
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Sommeltjespop

Songbird Festival

Sonic Festival

Sotu festival

Southern Bluesnight

Southpark Festival Middelburg

Spatial Outdoor

Speedfest

Speelweide/Nachtweide

Spieringfestival

Spijkenisse Festival

Splinterfestival

SPOEL

Spring Eenrum

Springpop Revival

State-X New Forms

Stekker Festival

Stekker in de Tunnel

Stekker in de Tunnel (NYE)

Stereo Sunday

Sterrenfestival

Stille Nacht Festival (Eindhoven)

Stille Nacht Festival (Lelystad)

Stille Nacht Festival (Rotterdam)

Stone Rock Festival

Stonehenge Festival

Strafwerk Festival

Strandbal festival

Strandfestival Zand

Stratenfestival Zwolle

Streetrock

Strooipop

Structure Festival

Subroutienfestival

Subway XL (1)

Subway XL (2)

Sugar Mountain Festival

Summer Beatz 

Summer Energy Festival

Summer Square

Summerlake Outdoor Festival

Summerloverz Festival (Hoogeveen)

Summerloverz Festival (Apeldoorn)

Summerloverz Festival (Ede)

Summerstrike Festival

Sunglow Festival

Sunsation

Superbash

Supersized King’s Day Festival

Supersized Raw Special

Supremacy

Sweelpop

Swing op de Brink

Swolgen Rocks ‘Open Air’

Taaipop

Tag Festival

Take Root

Techn040

Tegenstroom Festival

Terug naar het Begin

Texelblues

The Brave Festival

The Feel of Woodstock!

The Flying Dutch

The Flying Dutch (Amsterdam)

The Flying Dutch (Eindhoven)

The Hague African Festival

The Holland International Singer-Songwriter Festi-

val

The Promised Land Festival

The Promised Land Open Air

The Road to Graauwrock

Thuishaven Op Reis

TikTak Eclectic Music Festival

Time Warp Netherlands

Tinte’s Zomerfeest

Tispelpop

Tivolivredenburgfestival

Todo Mundo

Toffler Festival

Together We Are Festival

Together we are Hardcore

Totaly Summer Reunion

Tower Festival

Trance Nation

Transito

Trossen Los! (1)

Trossen Los! (2)

Trossen Los! (3)
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TT Festival

Uit Je Bak Festival

Ultrasonic Festival

Under the Milky Way

United by Music Festival

Unity Festival

Unlocked Festival

Urpop

Utopia The Party

V-land Festival

Valkhof Festival

Valrave Festival (1)

Valrave Festival (2)

Valtifest

Vechtival Outdoor

Veenhoop Festival

Vendetta

Verknipt Festival

Vers! Festival

Verueno

Very ‘eavy Festival

Vestingpop

Vestival

Vestrock

Vitamin Z Festival

Viva Brasil Festival

Voetjes van de Vloer

Vogelvrij Festival

Voltt Loves Summer Festival

Voodoo to Go Festival

Vorstival

VOTOWN Festival

Vrienden van de Hout Live

Vrij Festival

Vrije Volk Festival

Vrijland Festival

Vunzige Deuntjes Festival

Wâldpop

Walhalla Zomerfeesten

Wallenpop

Wantijpop

Wasted Festival

Waterpop

Wave Festival

We Are Electric

We Are Hardstyle (1)

We Are Hardstyle (2)

We are the Crowd

We Love the 90s

Weitjerock

Welcome to the Future Festival

Welcome to the Village

Werfpop

Wessummer Breeze

Westerpop

Westlandse Cross

Where the wild things are

Where we have met

Wiedepop

Wild Kingdom Festival

Wildness Festival

Winch Outdoor

Winterkriebels

Winterpark Festival

Winterpeen festival

Wintersleaze

Wish Outdoor

Wolfstijd

Wonderland Festival

Woo Hah! Festival

Woodlands Festival

Woodstock@Roepaen

Wooferland

World Minimal Music Festival

World of Pleasure

X-Qlusive Frontliner

X-Qlusive Holland XXL

Xplode Festival

XXLerator Carnaval

Xxllerator Raw Festival

You Rock and Run

Zandstock

Zebra Festival

Zeezout Festival
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Zino Classixs Outdoor

Zoks Festival

Zomaarpop Festival

Zomer op het Plein

Zomerkriebels Festival

Zomernacht Festival

Zomerpop

Zomerterras

Zonnerock Nazomerfestival

Zwarte Cross

Zwemfest
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Festival Atlas team

Harry van Vliet

Lector

Zag Paul Weller van The Jam erg hoog 

springen tijdens Jazz Bilzen 1978.

Erik Hekman

Senior onderzoeker

De man die authentiek Mexicaans eten pro-

beerde te verkopen aan festivalbezoekers.

Iris Willems

Onderzoeker

Heeft het record van aantal opeenvolgend 

bezochte festivals doorgebracht in de  

modder: 7!

Julian Meertse

Junior onderzoeker

Wacht nog steeds op zijn eerste festival, zag 

wel Ariana Grande in de Ziggo Dome...



102  —  Festival Atlas 2015



Festivalinformatie websites  —  103 



104  —  Festival Atlas 2015

Colofon

Festival Atlas.

Festival Atlas is een product van MXStudio/Lectoraat Crossmedia Hogeschool van Amsterdam

Juni 2016

ISBN 978-90-813161-0-1

NUR 699

Auteur en eindredactie: Harry van Vliet

Bijdragen: Erik Hekman, Iris Willems en Rogier Brussee

Onderzoeksteam: Harry van Vliet, Iris Willems, Erik Hekman & Julian Meertse

Met dank aan: leden van het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, en alle festival- en 

eventprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten die ons de afgelopen jaren, zonder het  

misschien zelf te weten, in de richting hebben geduwd van het idee voor deze atlas. Dank aan Maryam en 

Carlo voor het ‘iteratief’ ontwikkelen en realiseren van deze atlas. Speciale dank aan Rob van der Zwaan 

van Festivalinfo.nl voor het beschikbaar stellen van programmeringsdata, en aan Guy Kessels en Sietse van 

der Laan van hugo.events voor het beschikbaar stellen van genredata van festivals. We hopen dat hun  

goede voorbeeld anderen doet volgen.

Ontwerp en vormgeving: Tangerine Design

Realisatie: Armchair Adventure

Uitgever: Plan B Publishers

Drukwerk: www.lulu.com

Website realisatie: Refresh Interactive

Bezoek: www.festivalatlas.nl




	Blank Page

