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INLEIDING

Uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek 2019 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat het draagvlak onder
de Nederlandse bevolking voor de herdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei groot blijft. Negen op
de tien inwoners van ons land staan op de een of andere manier stil bij 4 mei, 80% van de bevolking viert 5 mei. En de
actualiteitswaarde van 5 mei blijft hoog: zo vindt driekwart dat de jaarlijkse viering van 5 mei ook in de toekomst moet
doorgaan.
En dat is een mooie steun in de rug. In 2021 breekt er voor het Stichting Bevrijdingsfestival Brabant een nieuwe beleidsperiode
aan. In dit document wordt de richting beschreven die de Stichting de komende vijf jaar zal inslaan, de uitgangspunten die
daarbij gehanteerd worden en de ambitie die we hebben. Jaarlijks zal dit beleid uitgewerkt worden aan de hand van een
concreet projectplan.

ACHTERGROND
Sinds 1991 wordt het Bevrijdingsfestival Brabant op 5 mei in ’s-Hertogenbosch georganiseerd, als een van de
veertien nationale Bevrijdingsfestivals. De festivals zijn gelieerd aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, en vormen een collectief
waarbij de kracht daarvan bewust wordt ingezet om doelen te behalen.
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MISSIE

De Stichting heeft de missie vastgelegd in de statuten,
deze blijft ook in deze beleidsperiode van kracht.
Het Bevrijdingsfestival Brabant levert een bijdrage aan
de bewustwording en betekenis van vrijheid door,
vanuit de context van de Tweede Wereldoorlog, op
een laagdrempelige manier aandacht te vestigen op
bestrijding van discriminatie, respect voor de
mensenrechten en de betekenis van multiculturele
groepen in de samenleving.
Het festival op 5 mei in Noord-Brabant is hierbij het
primaire middel om tienduizenden Brabanders bij
elkaar te brengen om de boodschap over te brengen
dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door de
boodschap op het festival ook te koppelen aan
ontwikkelingen met het thema vrijheid in de
tegenwoordige tijd, wordt aangesloten bij de huidige
generatie.

De gezamenlijk doel dat de festivals hebben, is als volgt geformuleerd :
het organiseren van een evenement rondom bewustwording van de waarde van het leven in vrijheid, dat
toegankelijk, laagdrempelig en eigentijds is, gericht op een breed publiek met een speciaal accent op jongeren in de leeftijd
tussen 16 en 35 jaar. De programmering bestaat uit een breed aanbod van activiteiten; muziek en
diverse inhoudelijke projecten rond de vrijheid thema’s.
De universele vrijheidsthema’s, die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde, zijn nog steeds
actueel:
• Vrijheid van meningsuiting
• Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
• Vrijwaring van gebrek
• Vrijwaring van vrees
Deze vier vrijheidsthema worden jaarlijks aangevuld met actuele thema’s die worden ontleend aan het beleid
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de deelnemende maatschappelijke en culturele organisaties en de
subsidiërende overheden.
Stichting Bevrijdingsfestival Brabant heeft zich verbonden aan deze opdracht.
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LEIDENDE THEMA’S
De universele vrijheidsthema’s zijn het fundament onder ons beleid. De huidige situatie in de directe omgeving heeft
invloed op de actualiteit en invloed die elk van de vier thema’s hebben. In deze periode hebben we dan ook de volgende
speerpunten geformuleerd vanuit deze vier vrijheidsthema’s.

LEVEND HOUDEN ERFGOED TWEEDE
WERELDOORLOG MET JONGERE
GENERATIES
Nu het einde van WO2 meer dan 75 jaar geleden is,
zullen nog slechts enkele ooggetuigen de verhalen uit
eigen herinnering kunnen navertellen. Dat geeft nieuwe
generaties de verantwoordelijkheid om de verhalen en
ervaringen van de eerdere generaties te koesteren, en met
de kennis over het verleden de toekomst in te richten.
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VISIE

Het Bevrijdingsfestival Brabant levert in de periode 2021 t/m 2025 in de provincie Noord-Brabant een bijdrage aan de
belangstelling voor, de bewustwording over, de betekenis en beleving van vrijheid door:

•
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Te allen tijde op 5 mei, Bevrijdingsdag, op de Pettelaarse Schans in ’s-Hertogenbosch een laagdrempelig en
gratis toegankelijk festival te organiseren voor een zo groot en divers mogelijke doelgroep. We vieren deze
dag dat we in vrijheid leven, en gebruiken de programmering van het festival om het belang hiervan, en het
belang van het herdenken van degene die streden voor deze vrijheid, te onderstrepen. Hiermee wordt de
verbinding tussen 4 en 5 mei nog verder versterkt;

•

Activiteiten (met een separate begroting) van partners die betrekking hebben op het thema, op 4 mei en
gedurende de rest van het jaar, te ondersteunen en/ of mede-te-organiseren

•

Het aansluiten bij gezamenlijke activiteiten en campagnes van het collectief, dat we samen met het Nationaal
Comité 4 en 5 mei en de 13 Bevrijdingsfestivals vormen, die zorgen voor olievlekwerking van de jaarlijkse
boodschap rond 4 en 5 mei.

Verhalen vormen de sleutel om niet te vergeten, om
de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend
te houden. Persoonlijke verhalen, zoals bijvoorbeeld
de Brabantse oorlogsherinneringen in de verhalen
van Brabant Remembers, maken de grote abstracte
werkelijkheid, de onvoorstelbare gruwelijkheid zichtbaar,
tastbaar, voelbaar en enigszins voorstelbaar.
Vrijheid is geen afgerond begrip. De vrijheidsbeleving in de
jaren vijftig was anders dan in de jaren zeventig, of negentig,
of nu. Het betekent dat iedere generatie, eigen antwoorden
en invulling zoekt.

BEGRIP VOOR ELKAAR
De huidige tijdsgeest geeft veel ruimte aan de
vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan zijn
mening verkondigen aan een groot publiek.
Meningen die eerder alleen werden geuit in
huiselijke kring, vinden elkaar nu online, en zorgen
voor soms pittige discussies. Dit brengt kansen
met zich mee, om de gesprekken over vrijheid
op meerdere momenten te voeren, maar aan de
andere kant ook bedreigingen: niet iedereen staat
open voor een afwijkende mening.
Nog altijd zijn stigma’s hardnekkig, discriminatie
is een actueel thema. Uit de geschiedenis
weten waar dit toe kan leiden, maar ook in
de tegenwoordige tijd zien we hoe groepen
aangesproken worden, in plaats van het individu.
Het belang van begrip en aandacht hebben voor
de verschillende verhalen, geschiedenis en cultuur
bij Nederlanders onderling, en het respect voor het
hebben van een andere mening of vertrekpunt, is
groot anno nu.

VRIJHEID IS EEN “WERKWOORD”
Vrijheid herdenken en vieren we met elkaar. Vrijheid
vraagt niet alleen om rechten, maar ook om plichten.
Het vraagt om inzet en onderhoud. Vrijheid kun je
alleen blijvend ervaren, wanneer je ook stilstaat bij de
betekenis van vrijheid, voor jezelf én de ander.
Waarborgen die de vrijheid van het individu, de
rechten en de plichten van de overheid en van iedere
individuele burger regelen en beschermen, die terreur
en dreiging buiten houden, moeten steeds opnieuw
gegarandeerd worden. De vrije samenleving die wij
pretenderen te zijn, is onvoltooid werk dat steeds
nieuwe antwoorden, acties en gedragingen vereist.
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STRATEGIE

Om deze visie de komende jaren te verwezenlijken is de strategie gericht op haalbare doelen, een financieel
gezonde organisatie, identificatie van risico’s en kansen, en het beperken, respectievelijk benutten daarvan.
Belangrijkste succesfactor daarbij is het bereiken van zoveel mogelijk potentiele festivalbezoekers op 5 mei in
‘s-Hertogenbosch.

DOELSTELLINGEN
•

De bewustwording rondom het belang van vrijheid nog verder vergroten in Noord-Brabant middels de
organisatie van een festival en de communicatie daaromheen

•

Het consolideren en behouden van de belangstelling voor 4 en 5 mei, door te borgen dat de vragen die de
herdenking op 4 mei oproept, nadrukkelijk beantwoord worden tijdens het Bevrijdingsfestival Brabant op 5 mei;

•

•

•

Het neerzetten van een financieel gezond en stevig festival, door:

o

Een verhoging van baten uit subsidie, sponsoring en donaties te realiseren, zodat de
afhankelijkheid van horecaomzet vermindert;

o

Een groei van het aantal bezoekers van het Bevrijdingsfestival Brabant naar 35.000 realiseren;

Een programma aan activiteiten ontwikkelen en aanbieden op 5 mei, zodat de huidige generatie, in al zijn
diversiteit, wordt geïnspireerd om zelf de betekenis van vrijheid te kunnen ervaren (beleven) en benoemen;

o

De afhankelijkheid van het weer kleiner maken, zodat we minder kwetsbaar zijn

Het vergroten van begrip voor elkaar, kennis en draagvlak voor een pluriforme samenleving door het gesprek
cq het debat over de vraag “wat betekent het om in dit land te wonen, vrijheid te ervaren en te koesteren?” te
stimuleren.

De praktische doelstellingen gericht op bereik, bezoekers, programmering en financiën zijn volgordelijk, en worden
opgebouwd gedurende de beleidsperiode om een en ander haalbaar te houden. De overgangen zijn niet vastgepind
op een bepaald moment, maar afhankelijk van de situatie.

Bewustwording rondom het belang van vrijheid vergroten

2021

De huidige generatie inspireren de betekenis van vrijheid te kunnen ervaren

2022

2023

2024

Vergroten van begrip voor elkaar

2025
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Daarnaast willen we als Bevrijdingsfestival Brabant een divers publiek blijven aanspreken, het
festival is pluriform en inclusief, iedereen voelt
zich thuis. In de programmering en de sfeer
van het festival moeten zoveel mogelijk (sub)
culturen zich thuis voelen.
De diversiteit willen we de komende jaren
handhaven en vergroten naar een betere
afspiegeling van de samenleving door
aandacht te blijven vestigen in communicatie
en programmering op bestrijding van
discriminatie, respect voor mensenrechten
en de waarde van multiculturele groepen
in de samenleving. Het Bevrijdingsfestival
Brabant wil met deze diversiteit onderstrepen
dat vrijheid uitstijgt boven verschillen tussen
culturen, religies en levensbeschouwingen.

DOELGROEP
Het publiek van het Bevrijdingsfestival Brabant is heel divers: kleine kinderen die met hun 35+ - ouders een relaxte middag
hebben, 16 jarigen die op een laagdrempelige manier (lees: dicht bij huis en gratis toegang) hun eerste festivalervaringen
op doen, geëngageerde partnerorganisaties met een boodschap, statushouders en hun families, de muziekliefhebber
die zijn favoriete band komt zien optreden. Deze brede afspiegeling van de samenleving willen we blijven terugzien als
Bevrijdingsfestival Brabant, want om ons hoofddoel goed te laden, is het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aangesproken voelen door
het festival, zowel als publiek als in de rol van partner.
Wel wordt wederom deze beleidsperiode speciale
aandacht gegeven aan het bereiken van de jongere
leeftijdsgroep 16- 35 jaar, om te zorgen dat ook de
toekomstige generaties bewust blijven van de
vrijheidsboodschap.
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Naast samenwerking met diverse partners
voor de invulling van deze projecten, worden
ook projecten geïnitieerd die ontwikkeld
worden in samenwerking met bestaande
en potentiele bezoekers van het festival.
Hiermee leggen we een verbinding tussen
het programma en het publiek, zorgen we
voor drempelverlaging voor bezoekers
en kunnen we op deze manier profiteren
van mogelijke publiekswerking, waarbij we
nieuwe bezoekers, nieuwe (sub)culturen etc.
aantrekken, en zo de diversiteit verhogen.

ACTIVITEITEN
Het Bevrijdingsfestival Brabant is uniek door enerzijds
de inhoudelijke aansluiting bij de vrijheidsthema’s en
de thematiek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
anderzijds door in te spelen op specifieke lokale en
regionale initiatieven.

PROGRAMMA
De komende jaren zal het Bevrijdingsfestival zich blijven
richten op een gecombineerde programmering van
muziek en content: educatie en dialoog. De kern van
het Bevrijdingsfestival Brabant wordt gevormd door
een breed en divers activiteitenaanbod waarbij muziek,
maar ook andere kunstvormen, het middel zijn om de
vrijheidsboodschap voor het voetlicht te brengen.

talent, geprogrammeerd. Zo borgen we ook via de
muziekprogrammering een van de kenmerken van het
Bevrijdingsfestival Brabant: diversiteit.
De inhoudelijke programmering zal aansluiten bij actuele
thema’s, die het thema vrijheid laden in de huidige tijd, en
zo aansluiting vinden bij de diverse doelgroepen. Hiervoor
wordt samengewerkt met uiteenlopende partners, waarbij
inclusie een belangrijk aandachtspunt is. Op deze manier
komen alle doelgroep in aanraking met het thema op een
voor hen passende wijze.

Indien een programmaonderdeel alleen tot stand
kan komen middels een project voorafgaand aan
5 mei (een voortraject), is dat uitsluitend mogelijk
als de financiële situatie of een partnership dit
haalbaar maakt. Het resultaat van het voortraject
moet substantieel bijdragen aan het programma
van festival op 5 mei. Daarnaast draagt het bij
aan het verbreden van de basis van het festival,
het vergroten van het publieksbereik in aanloop
naar 5 mei en is het inhoudelijk gericht op de
bewustwording van het belang van vrijheid.

De ervaring heeft geleerd dat de naamsbekendheid,
kwaliteit en inhoud van de muzikale programmering
bepalend is voor het aantal en soort bezoekers.
De muziek programmering op het hoofdpodium wordt
gericht op een brede doelgroep. In de programmering
wordt gezorgd voor minimaal 1-2 bekende namen,
die het grote publiek aanspreken en zorgen voor
groot bereik.
Op de overige podia wordt wereld- en nietwesterse muziek, in combinatie met opkomend
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COMMUNICATIE
Onze marketing en communicatie is gericht op
het vergroten van de community rondom het
Bevrijdingsfestival Brabant, en daardoor het aantal
bezoekers op 5 mei. We maken hierbij gebruik maken van
inhoudelijke en praktische content, via diverse kanalen:
voornamelijk online, maar ook offline.
Social media, met name Instagram en Facebook, zijn een
steeds grotere component geworden in onze marketing en
communicatiestrategie, omdat dit een relatief betaalbare
en specifiek in te zetten kanaal is. Middels dit kanaal wordt
ingezet op het bereik van alle inwoners van Noord-Brabant,
zodat de spreiding van de bezoekers vanuit heel de
provincie beter wordt.
Uit onderzoek is gebleken dat er voor bezoekers een aantal
redenen zijn die ze overtuigen naar het Bevrijdingsfestival
Brabant te gaan, waarvan de belangrijkste is dat ze
meekomen met vrienden of familie. Dit haakje wordt in deze
beleidsperiode campagnematig opgepakt en uitgewerkt.

LOCATIE
Daarnaast is de combinatie muziekprogrammering en
inhoudelijke/ thematische programmering een belangrijke
afweging voor potentiele bezoekers. Dit unieke aspect van
het festival krijgt een aanwezige rol in de campagnes.
De samenwerking met het Nationaal Comité en de 13
andere Bevrijdingsfestivals verrijkt onze content en zorgt
voor een groot nationaal bereik. Deze kracht willen we
behouden en het bereik uitbreiden in deze beleidsperiode.
Om zoveel mogelijk inwoners van de provincie Brabant
te bereiken bieden we de komende jaren ook onze
samenwerkingspartijen wederom een podium om samen
met ons initiatieven en activiteiten te ontwikkelen die de
doelstellingen van het festival versterken op inhoudelijk
en/of cultureel gebied. Daarnaast wordt samen met
de verschillende soorten partners naar mogelijkheden
onderzocht hoe het Bevrijdingsfestival Brabant de
boodschap van de partner kan versterken richting haar
publiek.

Het Bevrijdingsfestival Brabant heeft inmiddels
een vaste basis op de Pettelaarse schans in
‘s-Hertogenbosch, met een festivalterrein wat
de afgelopen jaren steeds wat meer vierkante
meters benut.
Belangrijk op deze locatie is het festivalgevoel
wat gerealiseerd kan worden. Verschillende
area’s waarbij andere, en steeds wisselde,
doelgroepen worden aangesproken middels
het aangeboden programma. In de komende
beleidsperiode zal deze area-structuur worden
doorgezet, waarbij het de wisselwerking tussen
(mainstream) muziekprogramma’s en de
inhoudelijke thematiek als uitgangspunt dient
te worden genomen.
In de komende jaren werken we toe naar een
groei naar 35.000 bezoekers, om zo de financiële
basis van het festival te verstevigen. Om meer
dan 10.000 bezoekers op een moment te laten
genieten van het Bevrijdingsfestival Brabant, is een pontonbrug vereist vanuit de vergunning.
Daarnaast is het weer op 5 mei de laatste jaren niet altijd een betrouwbare partner gebleken. Om deze onzekere factor uit
te sluiten, wordt er in deze periode onderzocht of delen van het festival overdekt kunnen worden, zodat de Ambassadeur
van de Vrijheid mogelijk in een mainstage-tent speelt in plaats van op een podium.

DUURZAAMHEID
In deze tijd is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. De klimaatverandering, een gevolg van onze manier van
leven, wordt een grotere dreiging voor de huidige manier waarop we ons leven inrichten. Wij blijven ernaar streven
het Bevrijdingsfestival Brabant steeds duurzamer te maken. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de continuïteit of een
verplichting van de vergunningsverstrekker, maar ook gericht op bewustwording onder de bezoekers.
Concreet wil dat zeggen dat we zuinig omgaan met schaarse grondstoffen, zoveel mogelijk duurzaam inkopen en zo
weinig mogelijk afval produceren, door mee te werken aan gescheiden afvalverwerking. Een belangrijk onderdeel van
ons duurzaamheidsbeleid zal deze periode gericht zijn op verdere investering in herbruikbare materialen voor eten en
drinken. Daarnaast blijven we ook met onze vaste leveranciers en partners op het gebied van productie sparren over het
verduurzamen van het evenement (bvb inzet LED verlichting).
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FINANCIËN

We starten deze beleidsperiode met een lege spaarpot en een stevige groeiambitie. Deze beleidsperiode wordt dan ook
gebruikt om de financiële positie van de stichting, en daarmee het festival, te versterken, om zo de ontwikkeling die het
festival door moet kunnen maken om te groeien te kunnen ondersteunen.
De leidraad die we hierbij aanhouden is dat er rekening gehouden wordt met minimale omzetcijfers, kostenbeheersing en
eventuele winst sparen t.b.v. de slecht weer reserve.
Het Bevrijdingsfestival Brabant is namelijk voor een positief exploitatiesaldo afhankelijk van een aantal lastig stuurbare
factoren, waarvan het weer een van de meest invloedrijke is.
Daarnaast ligt de focus van de uitgaven op het festival op 5 mei, en is er geen tot zeer weinig financiële ruimte voor
projecten daaromheen. Zoals ook eerder gesteld, alle uitgaven die gedaan worden moeten gericht worden op de
versterking van het festivalprogramma of de bezoekersaantallen op 5 mei tijdens het festival.

RISICOMANAGEMENT
Het Bevrijdingsfestival Brabant loopt, als gevolg van een aantal basisfactoren, bepaalde (financiële) risico’s. In deze
beleidsperiode, waar een van de doelstellingen is het financieel gezond maken van de organisatie, wordt sterk ingezet op
het beheersen van deze risico’s, voor zover dat kan. Uitgangspunt in alle situaties is dat bij het opstellen van de begroting
ook weinig risico wordt genomen

Risico:
Gevolg:
Tools:

Het festival is gratis
Onzekerheid over bezoekersaantallen, geen ticket-inkomsten
Kwaliteit marketing/ communicatie en programmering

Risico:
Gevolg:

Het festival is buiten
Het festival is weersafhankelijk, wat de onzekerheid in
bezoekersaantallen nog groter maakt
Aanpassen festivalterrein (meer overdekt)

Tools:
Risico:
Gevolg:

SPONSORING

Tools:

De baten van het festival zijn zeer afhankelijk van inkomsten uit de horeca
(met in achtneming van de twee eerdergenoemde risico’s) een onzekere
inkomstenbron als er weinig te voorspellen valt m.b.t. de bezoekersaantallen
Verhoging inkomsten sponsors/ subsidienten/ donateurs

Al jaren is het aantrekken van nieuwe sponsoren een van de ambities van de stichting. Ook in deze beleidsperiode heeft
het werven van nieuwe, en het behouden van bestaande, sponsoren de aandacht van zowel het bestuur, als directie.
Om richting te geven aan deze ambitie, zijn er drie categorieën geformuleerd waar we ons op gaan richten:
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1.

Bedrijven die in een “vrienden van” rol op een laagdrempelige manier aan het BFB verbonden worden
(voorbeeld FC Den Bosch
bijdrage aan Get together)

2.

Bedrijven die door hun eigen missie of overtuiging naast financieel ook als inhoudelijke/ organisatorische
samenwerkingspartner betrokken kunnen worden
(voorbeeld Van Lanschot Kempen
inzet medewerkers als vrijwilligers)

3.

Bedrijven die sponsoren voor naamsbekendheid
(voorbeeld T-mobile
adoptie mainstage)
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ORGANISATIE

De Stichting Bevrijdingsfestival Brabant is opgericht in 1991, met als doel het jaarlijks vieren van vijf mei als dag van de
vrijheid door het organiseren van het Bevrijdingsfestival Brabant.
De stichting kent een bestuursmodel met een bestuur en een directie.
De huidige samenstelling vindt u in de bijlage.

BESTUUR

VRIJWILLIGERS

Het bestuur is een bestuur “op afstand”, zij bewaken de
kaders vanuit het beleidsplan en zijn eindverantwoordelijk.
Zij worden geïnformeerd door de directie over lopende
zaken en lange termijn beslissingen tijdens reguliere
vergaderingen (maximaal 5 op jaarbasis). Deze
organisatievorm gaan we de komende beleidsperiode
consolideren, zodat hij op alle taakgebieden goed ingericht
en vastgesteld is.

Jaarlijks werken er ongeveer 170 vrijwilligers aan de
organisatie Bevrijdingsfestival Brabant. Veel van deze
vrijwilligers werken al jaren mee, en vormen zo een solide
basis en een hecht team, wat bijdraagt aan een goede
organisatie van het festival. Daarnaast zijn dit topambassadeurs van je festival richting potentiele bezoekers.
De planning en organisatie wordt gedaan door de vrijwilliger
coördinator uit het projectteam.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester,
secretaris en drie leden. Het bestuur is onbezoldigd.
Bestuursleden hebben, naast betrokkenheid bij het thema
vrijheid, een lokaal netwerk in politiek en bedrijfsleven en
zijn bereid dit ook in te zetten. In de samenstelling van het
bestuur wordt gestreefd naar voldoende diversiteit op
gebied van achtergrond, geslacht, kennis en ervaring.

Voor de op- en afbouw wordt veel gewerkt met regionale
scoutinggroepen. Ook lokale middelbare en hogere
beroepsopleidingen op het gebied van evenementen,
horeca en techniek leveren vaak een poule aan mensen.
Hiermee worden de vrijwilligersfuncties waar kennis van
zaken nodig is, ingevuld.
Vrijwilligers ontvangen een T-shirt, eten en drinken naar
gelang hun diensten en een reguliere vrijwilligersvergoeding
voor de uren dat zij werken.

DIRECTIE

SAMENWERKINGSPARTNERS

De directie van het Bevrijdingsfestival Brabant
bestaat uit enerzijds de zakelijke leiding en anderzijds
programmaleiding. De directie zet de lijnen uit, en zal
jaarlijks, in overleg met het projectteam, een
projectplan en bijbehorende begroting opstellen.
Zij leggen verantwoording af aan het bestuur.

Om haar ambitie en doelstellingen te verwezenlijken werkt het Bevrijdingsfestival Brabant samen met
partners op het gebied van content, educatie, logistiek, faciliteiten en financiën.

Het totale projectteam bestaat uit 5-6
professionals die het deelproject in hun
eigen vakgebied coördineren en uitvoeren
(horeca, productie, programmeur,
vrijwilligers, marketing).
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Structurele samenwerkingen met maatschappelijke en culturele organisaties leveren in organisatorische en inhoudelijke zin
een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijke programmagedeelte van het festival. Twee belangrijke partners zijn de Provincie
Noord-Brabant en de gaststad gemeente ’s-Hertogenbosch. Naast de jaarlijkse financiële partnerships, zijn beiden inhoudelijk
betrokken bij de totstandkoming van een of meerdere programmaonderdelen die betrekking hebben op de lokale/ regionale
actualiteit rondom het thema vrijheid.
Het Bevrijdingsfestival Brabant haakt ook graag het bedrijfsleven aan. In de meeste gevallen als sponsor of subsidient, waarbij
altijd gezocht wordt naar mogelijkheden om deze bedrijven om ook inhoudelijk of organisatorisch bij te dragen aan het festival.
Het thema vrijheid geeft veel aanknopingspunten om de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven uit te dragen.
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BIJLAGEN
SAMENSTELLING ORGANISATIE
SEPTEMBER 2020
BESTUUR
Het Bevrijdingsfestival Brabant heeft een onafhankelijk provinciaal bestuur met de volgende leden:
Frans van Dooremalen (voorzitter)
Steven de Klein (penningmeester)
Rob van Leeuwarden
Ayhan Dönmez
Marcel Ploegmakers

FESTIVALDIRECTIE
Zakelijk leider – Stephan Grilis
Programmaleider – Anna Zwezerijnen

PROGRAMMERING
De programmering van het festival wordt verzorgd door programmeur Ivo Cooymans.

NETWERKPARTNERS
SUBSIDIENTEN

Stichting Gereformeerd
Frans van Uden-Huis
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INHOUDELIJKE PARTNERS

SPONSOREN/LEVERANCIERS
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