Keuzes maken: een festival voor veel verschillende
doelgroepen, hoe bereiken we ze?
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Inleiding
Door nieuwe strategische keuzes en met name de wens het festival artistiek sterk te
verbeteren is een professionele(re) marketingstrategie gewenst. Het Bredase
communicatiebureau Blixen helpt bij het vormgeven van deze strategie. Blixen is een
marketing expert en heeft ervaring met andere, vergelijkbare festivals.
De marketingdoelstellingen voor 2018-2020 zijn daarom:
1.
2.
3.

Het ontwikkelen van een nieuw marketingplan in samenwerking met Blixen.
Het imago van het festival verbeteren/versterken.
Een diverser en groter publiek bereiken. Opschalen van plaatselijk naar regionaal en
in een later stadium naar landelijk.

In het verleden werden marketing en publiciteit binnen de organisatie zelf uitgevoerd.
Vanaf 1 januari 2017 is een marketing-communicatiespecialist (marcom) actief
bestuurslid binnen de club. Daarnaast zal een HBO of WO stagiair onder supervisie van
Blixen zes maanden lang, full-time, ondersteuning bieden.

Beschrijving
Breda heeft in de loop der jaren laten zien dat festivals bij de stad horen. Het jaarlijkse
Spanjaardsgat Festival hoort bij de grotere festivals met een podium voor grote
muziekgezelschappen op een van de meest aansprekende en historische plekken in
Breda.
Het Spanjaardsgat festival is een elfdaags openluchtfestival voor lichte en klassieke
muziek. Het is gratis toegankelijk. In het programma is zowel ruimte voor professionals
als voor amateurs en vooral voor de verregaande samenwerking tussen beiden.
Het programma kent onderdelen voor diverse doelgroepen.
Het groots opgezette muziek evenement heeft een bovenregionale uitstraling.
De organisatie heeft gekozen voor een vernieuwde aanpak van het festival waarvoor in
de komende vijf jaren de basis gelegd zal worden. Een strategie met oog voor:
1) Een professioneel buitenpodium bieden aan beoefenaars van klassieke muziek.
Zowel professionals als amateurs, uit de regio Breda en Brabant.
2) Het initiëren van verbinding tussen amateurs en professionele musici. Eigentijdse
activiteiten met kansen voor amateurs, jongeren, in samenwerking met
professionals.
3) Samenwerkingsverbanden voor talentontwikkeling die een uniek projectorkest
(BFO) mogelijk te maken.
4) Het publiek verrassen door de veelzijdige en aantrekkelijke concertreeks, waarbij
samenwerking wordt gezocht met kunstzinnige organisaties uit Breda en de
regio.
5) Licht (klassieke) muziek in zijn algemeenheid voor een brede(re) doelgroep
toegankelijk maken.
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6) Een professionele programmering van hoogwaardige kwaliteit met oog voor
innovatie en verbindingen met andere disciplines, in samenwerking met de
Nieuwe Veste.
7) Het Spanjaardsgat Festival wil staan voor innovatie en vernieuwing en zoekt
naar manieren om haar programma vernieuwend, interessant en verrassend te
houden voor zowel deelnemers als publiek.
8) Een artistieke wisselwerking tussen amateurs en professionele muzikanten
faciliteren.
9) Programma-onderdelen koppelen aan sponsoren, waardoor exploitatie
gewaarborgd kan zijn.
10) Het draagvlak en publieksbereik in de regio vergroten.
11) Dit alles in de sfeervolle, historische omgeving van het Spanjaardsgat in het hart
van Breda.

Identiteit
Het Spanjaardsgat Festival maakt een artistiek hoogwaardig en verrassend
veelzijdigprogramma voor een grote doelgroep toegankelijk. Door grootschalige, unieke en
aantrekkelijke concerten te brengen in de buitenlucht, op een prachtige historische locatie
in het hart van Breda. Het festival heeft ten aanzien van haar marketingactiviteiten drie
speerpunten:
Toegankelijk
Het Spanjaardsgat Festival staat voor iedereen open. Klassiek is (nog) geen breed
gewaardeerd genre, vandaar dat de stichting er alles aan doet om de toegang zéér
laagdrempelig te houden. Dat doet ze door een optimale bereikbaarheid en de toegang
gratis te houden.
Licht-klassieke muziek, ook voor jou! Iedereen is welkom, de toegang is
gratis.
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Artistieke veelzijdigheid
Het gevarieerde aanbod maakt het festival interessant voor een brede groep. Behalve door
kwaliteit kenmerkt de programmering zich door veelzijdigheid, binnen het genre
toegankelijk lichtklassiek en lichte popmuziek. Daarnaast blijven militaire beroepsorkesten
onderdeel uitmaken van het festival. Vanwege de historie, maar vooral vanwege de hoge
waardering voor dit genre.
Het festival richt zich op muziek, maar is breder dan dat. Het programma voorziet ook in
dans, theater, film, zang en musicalrepertoire. Hiermee biedt het festival naast
professionele beoefenaars ook nadrukkelijk ruimte aan Bredaase amateurs die andere
podiumkunsten beoefenenen.
We werken intensief samen met partners in Breda op het gebied van muziek, theater en
andere vormen van podiumkunst. We richten ons op een breed publiek, maar blijven daarbij
gefocust op kwaliteit.
Aan deelnemers worden zeer professionele voorzieningen geboden.
Festival met een brede en artistiek hoogwaardige programmering.
Veelzijdig met focus op het genre licht-klassiek.

Op het water
Breda kent een unieke locatie: het Spanjaardsgat. Tegen het historische decor van het
Kasteel van Breda èn met de uitbundige sfeer van de haven en aanpalende horeca.
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Door de ligging van het ponton is de toegang laagdrempelig en eenvoudig. Ook vanaf de
kades en bruggen kan het publiek de concerten meemaken. Of met je bootje langsvaren en
aanmeren. Met ruim voldoende zit- en staplaatsen. Door de mooie aankleding en verlichting
van het festivalterrein wordt een prettige, vriendelijke sfeer neergezet.
Sfeer is in toenemende mate bepalend voor het succes en draagt in hoge mate bij aan het
onderscheidend vermogen.
Muziek aan de Haven. Verrassend veelzijdig.

Onze missie: transitie naar 2020
De ambities van het bestuur van stichting Spanjaardsgat en de veranderende
omstandigheden maken het noodzakelijk een nieuw meerjarenplan uit te werken waarin
richting wordt gegeven aan de transitie van het Spanjaardsgat Festival. Een viertal
strategische keuzes zijn benoemd. Keuzes die tot doel hebben om in 2020 een gezonde
organisatie met een duidelijk profiel te hebben gerealiseerd.
1.
2.
3.
4.

Artistieke groei naar hoogwaardige festivalprogrammering
Talentontwikkeling
Vernieuwen exploitatiemodel
Versteviging interne organisatie

Zie voor verdere uitleg van deze thema's het projectplan van de stichting.
Daaruit vloeien kernwaarden voort die de ambitie en doelstellingen beschrijven.
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1. Breed bereik: Het Spanjaardgat Festival laten uitgroeien tot een kwaliteitspodium
voor amateur- en beroepgezelschappen, die met een concertreeks lokale, regionale,
provinciale en op de lange termijn landelijk belangstelling te kweken.
2. Artistieke kwaliteit: Het leggen van verbindingen tussen amateur en professionele
beoefenaren van podiumkunsten voor een breed publiek. De stichting streeft
topkwaliteit na, initieert en stimuleert en biedt een professioneel podium aan op een
historisch waardevolle plek in de stad. Een podium dat zich richt op de promotie van
de stad en provincie.
3. Eigentijds imago: De uitstraling en aantrekkingskracht van het festival verder
versterken. De toegankelijkheid, inrichting van het ponton en unieke locatie in het
havengebied zal hiertoe zo nodig verder moeten worden verbeterd.
4. Muzikale verbinding: SGF wil de verbindende factor zijn tussen de verschillende
muzikale partijen uit de regio, zowel amateurs als professionals, door hen een
professioneel buitenpodium te bieden en gezamenlijk (concert)programma’s te
organiseren.
5. Sociaal draagvlak: In samenwerking met de gemeente Breda, provincie NoordBrabant, het bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties werken
aan de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het evenement en
daarbij steeds te zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en innovatie.

Doelgroep
Publiek: Het Spanjaardsgat Festival mikt uiteindelijk qua bezoekersaantallen op 20.000 tot
25.000 muziekliefhebbers. Het kernpubliek bestaat uit bezoekers (50% mannen en 50%
vrouwen) vanaf 45 jaar uit alle lagen van de bevolking. Ze komen als stel of in
groepsverband. In 2017 was al een significante verjonging van het publiek zichtbaar,
afgekomen op specifieke programma-onderdelen.
Geografisch: publiek komt nu voornamelijk uit Breda en ruime omgeving. SGF gaat zich
richten op regionaal en later landelijk bereik.
Deelnemers: deelnemende muzikanten (in het kader van leren en verbinden) vormen zelf
ook een doelgroep. Zij nemen ook hun eigen achterban mee, dat vormt een deel van het
publiek.
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Positionering
De marketing en communicatieplannen zullen zich richten op de vijf benoemde thema's:
breed bereik, artistieke kwaliteit, eigentijds imago, muzikale verbinding en sociaal
draagvlak.
Het imago van het festival is het afgelopen jaar, door een betere uitleg, aansprekend
themabeeld en breed ingezette campagnes al sterk verbeterd. Deze route wordt verder
uitgediept en voortgezet.
De unieke locatie maakt vast onderdeel uit van de positionering:
Muziek aan de Haven. Verrassend veelzijdig.

Communicatie
Alle communicatie- en PR-activiteiten richten zich primair op het bereiken van publiek uit
Breda en de regio/provincie. Daarnaast zet het haar eerste stappen richting landelijke
werving.
Traditionele media worden wel ingezet, maar blijken steeds minder effectief. Het blijft
zoeken naar de juiste kanalen en middelen en vooral een effectieve mix van alles. Posters,
drievlak borden en mupi's zullen in de twee weken voorafgaand aan het festival ingezet
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worden. Een slimme advertentie en free-publicity campagne doen hun werk. Verder wordt
uiteraard het nodige drukwerk verspreid als posters, flyers en programmaboekjes.
De communicatiestrategie en het mediaplan zijn
nog in ontwikkeling.
Om werving van deelnemers, maar vooral sponsors en
stakeholders te ondersteunen is een boekje uitgegeven:
'De 13 succesfactoren van Het Spanjaardsgat festival',
een verslag van de 2017 editie.
Website en sociale media
De website zal vooral rond en tijdens het festival belangrijk
zijn, met name met het oog op vindbaarheid en
programmering.
Tot die tijd is de inhoud meer informatief in algemene zin.
De site zal meer geïntegreerd worden met diverse sociale
media. Dankzij deze media is het gemakkelijker geworden in
contact te zijn met ons publiek. Ze worden nadrukkelijk
ingezet tijdens de festivaldagen, maar worden het hele jaar
door onderhouden.
Community
Gekeken zal worden of het festivalpubliek en de deelnemers het hele jaar door bij het
evenement betrokken kunnen worden via periodieke berichten, oproepen, workshops, playins, nieuws over de programmering en informatie over oefenen/repeteren. Het onderhouden
van een 'muzikaal' netwerk kan in de toekomst helpen met de programmering, het
enthousiast maken van deelnemers en het werven van vrijwilligers. Bovendien kunnen we
met zo'n virtual community de betrokkenheid van ons publiek vasthouden
en verstevigen.
Na gekozen strategie (afhankelijk van budget) zetten we een mix van middelen in,
denk aan:
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

SEO en SEA
social media
radio/TV en print
adverteren
emailmarketing
netwerke
social media
branding en imago
display advertising
media en public relations
canvassen
sales flyers
content marketing
event marketing
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Organisatie
Het strategische deel alsmede de uitvoering van het plan ligt in handen van Blixen. Eén
van de bestuursleden is eigenaar en Blixen zal geheel belangeloos haar expertise
inzetten. Daarnaast is een nieuwe vrijwilliger aangetrokken die specialist is op PR gebied
(Tanja Hoebe). Zij zal zowel strategisch, inhoudelijk als hands-on meehelpen. Ook een
gerenommeerd Bredaas online marketing bureau (Think Online) maakt deel uit van het
team.

Tot slot
Het Spanjaardsgat Festival is uniek in zijn soort. Met groot enthousiasme werkt een groep
vrijwilligers aan de jaarlijkse totstandkoming. We zien genoeg mogelijkheden om ons plekje
in de evenementenwereld ook voor de toekomst te behouden. Muziek is en blijft een
geweldige manier om te verbinden. Bijna iedereen houdt tenslotte van muziek.
Podiumkunsten (door amateurs en beroeps) met het accent op 'lichte, klassieke muziek'
heeft een eigen grote groep liefhebbers en met de nodige thematische accenten zal het
mogelijk blijven het festival elf dagen verrassend en gevarieerd te programmeren. Onze
aandacht gaat uit naar een kwalitatieve verbetering van de thema's leren-verbindenontdekken.
Een slimme campagne zal het imago van het festival nog verder verbeteren (eigentijdser,
innovatiever) en meer publiek trekken (breder en uit groter geografisch gebied).
Er zal een bescheiden marketing onderzoek uitgevoerd worden dat leidt tot een duidelijk
strategisch plan. Afhankelijk van budgettaire mogelijkheden zal een uitgekiende
middelenmix ingezet worden, met maximaal bereik. In juni worden de activiteiten
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld voor verbeteringen, op weg naar 2020.

Er zit voorlopig nog genoeg muziek in.

Spanjaardsgat Festival - Marketingplan 2018-2020

- september 2018 (v1.0)

