Keuzes maken: welke muzikale positie
bekleedt het Spanjaardsgat Festival op de
concert- & festivalkalender?
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Inleiding
Vanaf het eerste initiatief in 2003 bouwt de Stichting Spanjaardsgat gestaag verder aan
het Spanjaardsgat festival; een gratis toegankelijk, 11-daags muziek evenement voor de
regio Brabant en ver daar buiten. Een festival waar op een tijdelijke locatie in de
binnenstad van Breda orkesten, amateur- en professionele musici samenkomen en een
week lang speciale composities vertolken. Zowel professionele orkesten van landelijk en
internationaal niveau als amateurgezelschappen zijn door de jaren uitgenodigd.
Het jaarlijkse Spanjaardsgat Festival presenteert een verrassend en veelzijdig aanbod
van lichte muziek plus aanverwante acts in een sfeervolle, historische omgeving: een
groot drijvend podium op het water van het Spanjaardsgat, gelegen aan de rand van het
stadscentrum.
Het festival heeft een vaste plek op de cultuuragenda van Breda en trekt jaarlijks 12.000
tot 15.000 bezoekers uit heel Nederland.
De stichting heeft te maken met ontwikkelingen die het meer dan voorheen noodzakelijk
maken het huidige beleid kritisch te herzien:
•
•
•
•
•

Door toename van het festivalaanbod is duidelijke positionering noodzakelijk.
De groei van het festival in professioneel aanbod en bezoekersaantallen stelt
hoge eisen aan locatie en productionele uitvoering.
Het festivalpubliek stelt beslist andere en hogere eisen aan de locatie en de sfeer.
Ook het niveau van de programmering dient meer vernieuwend en duidelijker
te zijn.
Door teruglopende subsidies is het noodzakelijk het exploitatiemodel te herzien.
De tijdsdruk en de verantwoordelijkheden die bij de organisatie van een
evenement als het Spanjaardsgat Festival horen zijn voor een vrijwilligers
organisatie als stichting Spanjaardsgat hoog.

Het bestuur van de Stichting Spanjaardsgat is duidelijk in haar ambities. Grootschalig
onderzoek, in opdracht van het bestuur, heeft plaatsgevonden tussen januari en juli 2018
en geeft duidelijke antwoorden en aanbevelingen. (#SGF-Rapportage def-1.4.docx)
Het projectplan is de basis voor verdere verbetering en vernieuwing waarvoor in
2018 de basis gelegd is en de komende jaren verder uitgerold zal worden.

Naar 2020 en verder
Om in 2020 een gezonde organisatie met een duidelijk profiel te hebben gerealiseerd
worden er keuzes gemaakt in de beleidsprioriteiten:

•
•
•
•

Artistieke groei naar hoogwaardige festivalprogrammering
Talentontwikkeling
Breda brengt het samen
Inzetten van verdienmodellen

Daarnaast staan twee onderwerpen (Vernieuwen exploitatiemodel en versteviging interne
organisatie) hoog op de agenda, daarover meer in eerder genoemd onderzoek.
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Het veelzijdige aanbod blijft behouden, waarbij gestreefd worden naar een artistieke
wisselwerking tussen amateurs en professionele muzikanten, naar samenwerking tussen
jong en oud, naar onverwachte mixen tussen stijlen en culturele disciplines.

Muziek verbindt mensen, altijd.
Programma Spanjaardsgat Festival 2019
Stichting Spanjaardsgat heeft met betrekking tot de programmering van het festival in
2019 enkele belangrijke uitgangspunten:
•
•

Het beleid, dat in 2018 is vastgesteld voor de jaren 2018-2019-2020 wordt in het
jaar 2019 voortgezet.
In de programmering wordt rekening gehouden met de resultaten van het onderzoek
van Janne Rinck met als titel “Is het een festival, een concertreeks of een mix van
beiden”. De conclusie is: het wordt een mix van beiden.

Zaken die bij de programmering centraal staan zijn:
o Het festival gaat stap voor stap uitgroeien tot een evenement dat de stad Breda
promoot, zowel provinciaal als landelijk.
o Het festival biedt een podium voor zowel amateurs als professionele
muziekbeoefenaars en streeft naar een positieve kruisbestuiving van beiden.
o Het gekozen beleid duidt aan dat het festival een innovatieve route ingeslagen is
o Daar het bestuur streeft naar een festival met een eigen gezicht en een hoge
kwaliteit van het programma en wil hiermee excelleren.
o Met de verdere ontwikkeling van het festival zal vooral ook de economische spin-off
(die overigens al zeer aanwezig is) verdere verhoogd worden.
o Vanwege de vrije toegang tot hoogstaande concerten kan een breed en nieuw
publiek kennis maken met deze (en nieuwe) kunstvormen.
o Ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het havengebied.
o Samenwerking met Bredase organisaties, zoals o.a. De Nieuwe Veste, HaFa
verenigingen, Chassé Theater, Breda Salsa, KMA, Ministerie van Defensie, e.a.
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Wat betekent dit voor het festival, de drie pijlers:
1 - Hoogwaardige festival programmering
Werken aan een artistiek hoger niveau van de voorstellingen door o.a. het uitnodigen
van enkele professionele orkesten
Het gaat niet alleen om het bieden van een podium, belangrijk wordt steeds meer het
artistieke niveau van de optredens. In 2018 werden voor het eerst enkele professionele
orkesten ingehuurd, die zorgden voor enkele fantastische optredens.
Het Phillips Symfonie Orkest spelde de Eerste Symfonie van Mahler. Voorafgaand aan
Mahler 1 werd dit concert ontleed en uitgelegd onder de titel `Maestro Jules ontleedt`.
Zeker voor een publiek dat niet zo bekend is met klassieke muziek was dit een zeer
vruchtbare toevoeging aan het concert.
Daarnaast vond tijdens het festival een prachtige uitvoering van de Carmina Burana plaats.
Voor deze uitvoering van de Carmina Burana werden zangers en zangeressen uit de regio
opgeroepen om actief deel te nemen aan het Brabantkoor. Professionele concerten met een
actieve betrokkenheid van amateurs. Een lijn die de komende jaren verder ontwikkeld zal
worden.
2 - Talentontwikkeling
De stichting neemt talentontwikkeling serieus en wil een bijdrage leveren aan het
culturele leven van de provincie Noord-Brabant en Breda in het bijzonder. Met het oog
daarop creëert het voor amateurmusici en -gezelschappen de gelegenheid om groots
opgezette optredens te geven op een omvangrijk podium en voor een groot publiek.
Eén keer per jaar wordt deelnemers de gelegenheid gegeven om zich binnen een zeer
professioneel kader aan het publiek te presenteren. Daar gaat een begeleidingstraject
van vier maanden aan vooraf waarin de musici individueel, per cluster of als totaalorkest
worden begeleid.
Als toevoeging op dit aanbod, wordt het Bredaas Festival Orkest verder ontwikkeld tot
het Brabants Festival Orkest (BFO). Het BFO is een orkest dat wordt samengesteld uit
amateurmusici uit de regio. Een intensieve werving- en selectieprocedure leidt tot een
orkest van ca. 75 personen. Dit orkest wordt in de aanloop naar het concert begeleid
door een team van professionele musici.
Omdat het tweedaagse optreden van het BFO tijdens het Spanjaardsgat Festival in
beleving, bezoekersaantallen en artistiek niveau zo succesvol zijn voor festival en
deelnemers, is het een logische keuze om dit concept uit te breiden. Een belangrijke
toevoeging op het huidige aanbod zal de uitbreiding zijn naar een aantal concerten buiten
het Spanjaardsgatfestival. Dit heeft als voornaamste doel de band met musici en publiek
gedurende het hele jaar te onderhouden en hun muzikale kwaliteit te stimuleren.
Een ander belangrijke reden ligt in de mogelijkheden die de financiële exploitatie van dit
concept biedt.
Door een samenwerking met het Chassétheater zal het orkest een aantal solo-optredens
begeleiden. De verwachting is dat dit in 2020 leidt tot meerdere optredens door heel
Brabant.
3 - Breda brengt het samen
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Samenwerking met externe (Bredase en Brabantse )organisaties
Steeds meer wordt gezocht naar de samenwerking met Bredase en provinciale
organisaties die artistiek inhoudelijk duidelijk iets kunnen toevoegen aan de aangeboden
optredens. We denken o.a. het betrekken van meerdere kunstdisciplines bij de
concerten. En bestuurlijk aan verdere communicatie over mogelijkheden voor
geldverwerving en professionalisering van de organisatie.
" Het combineren en samen laten werken van verschillende kunstdisciplines en
kunstorganisaties in de stad Breda en de provincie Brabant, dat is wat we graag zien.
We laten nieuwe initiatieven ontstaan die passen bij het huidige tijdsbeeld. "

Wat betekent dit voor 2019-2020

4 - Inzetten van verdienmodellen
Promotie van de stad Breda
Direct gevolg hiervan is dat de kosten van het festival omhoog gaan, een zaak die met
behoud van het karakter van het festival aangepakt dient te worden. Dit betekent dat er
gezocht moet worden naar verdienmodellen.
Dit heeft eerst geleid tot de opvatting dat het festival een promotie moet zijn voor de
stad Breda, een festival dat naast de eigen inwoners, interessant is voor het publiek in de
wijde omgeving. Hoe meer het festival gedragen wordt door de mensen uit de gehele
regio, des te meer mensen komen naar Breda, en dit heeft tot gevolg dat bedrijven zich
betrokken voelen en zullen sponsors meer en meer in beeld komen. Bijkomend effect is
de economische spin/off die hierdoor zal toenemen.
Daarnaast wordt nagedacht over het vragen van entree. Hierbij denken we vooral aan de
succesvolle Hollandse Avond die al twee jaar zorgen voor een groot (staand) publiek. Met
een kleine entree zou het aantal bezoekers behouden kunnen blijven en zou tegelijkertijd
een substantieel bedrag binnengehaald kunnen worden.
Festivaldagen opnemen in het Festival
Tenslotte heeft een, in 2018 gehouden onderzoek, er toe geleid dat een visie gevormd
gaat worden over de status van het festival. De vraag werd gesteld in het onderzoek `is
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het Spanjaardsgat Festival een festival of een reeks concerten? Voor een verdere
inhoudelijk uitleg van deze vraag verwijzen wij u graag naar dit onderzoek. De opzet van
het festival 2019 zal deels enkele `echte festivaldagen` bieden en enkele
concertavonden. In onderstaand stuk worden de gehanteerde criteria voor de
programmering nader toegelicht.

In transitie
De ingeslagen weg die in 2018 is ingezet wordt de komende jaren stap-voor-stap
voortgezet. De programmering van het festival is zowel naar binnen als naar buiten toe
gericht.
Naar binnen toe: werken aan de interne organisatie en het bieden van mogelijkheden
voor professionele en amateur muzikanten in Breda en omgeving.
Naar buiten toe moet het SGF een promotie worden voor Breda en Brabant. Een festival
dat uitgroeit tot een evenement met bovenregionale (landelijke) betekenis en uitstraling
in het Hart van de stad Breda. Een podium voor de stad en provincie, gratis toegankelijk
maar met een landelijke uitstraling qua inhoud en vorm.
Voor nu terug naar de kernwaarden, zoals het bestuur dit in haar beleidsplan heeft
omschreven.
Onder handhaving van onze kernwaarden uit het verleden is het onze ambitie:
1. Het Spanjaardsgat Festival te laten uitgroeien tot het kwaliteitspodium voor
amateurgezelschappen, wel of niet ondersteund door professionals, die
podiumkunsten beoefenen en hiervoor op de korte termijn regionale, provinciale en op
de lange termijn landelijk belangstelling te kweken. Als eerste stap naar een
professionele organisatie wordt de programmering verzorgt door een artistiek team:
a. In dit team is de chef-dirigent van het Festival Orkest opgenomen, omdat het van
belang is dat een dirigent, als mede-initiator vanaf het begin emotie en feeling bij
het project heeft.
b. Naast de dirigent hebben in het team zitting: afgevaardigde NV (orkestmanager)
afgevaardigde bestuur Stichting Spanjaardsgat (zorgt voor de communicatie naar
het Stichtingsbestuur) en twee personen vanwege persoonlijke kwaliteiten en
ervaring.
c. Taken orkestmanager: o.a. bladmuziek verzorgen, algehele communicatie naar
orkest toe; facilitair en logistiek management.
d. Het is belangrijk dat er voor projecten buiten het specialisme van de genoemde
dirigenten ook gastdirigenten worden gevraagd met de expertise die daarvoor
nodig is. Er worden dan ook zeker specialisten uit andere vakgebieden gehaald.
e. Arrangeurs met veel expertise werken aan deelprojecten mee. Met hun expertise
van de lichte muziek en het arrangeren voor orkesten zijn zij een belangrijke
aanvulling in dit initiatief.
f. Zeker ook wordt inspiratie gevonden in de professionele orkestenwereld.
g. Met PR/Marketing moet met dit ‘stuk organisatie’ de belangrijkste emancipatieslag
worden gemaakt maar ook bekendheid worden gegeven aan de projecten van de
orkesten. Nieuwe Veste i.s.m. Stichting Spanjaardsgat.
h. Om dit alles financieel mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt met een
onafhankelijke fondsenwerver (Stichting Spanjaardsgat).
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2. De uitstraling en aantrekkingskracht van het festival verder te versterken.
De toegankelijkheid, inrichting van het ponton en publieke presentatie in het
havengebied zal hiertoe zo nodig verder moeten worden verbeterd.
3. In samenwerking met de gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, het bedrijfsleven,
verenigingen en maatschappelijke organisaties te werken aan de versterking van het
maatschappelijk draagvlak voor het evenement en daarbij steeds te zoeken naar
nieuwe samenwerkingsvormen en innovatie. Uitbreiding van de marketing en
promotie activiteiten om hiermee een groter publiekbereik te realiseren en het festival in
te zetten voor de promotie van Breda.
4. Kerntaak is 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. Tegelijkertijd zullen meer professionele artiesten en orkesten
aangetrokken worden. Een podium dat zich richt op de promotie van de stad en
provincie.
5. De transitie, zoals beschreven, stap-voor-stap verder doorzetten.
Het combineren en samenwerken van verschillende kunstdisciplines en
kunstorganisaties. Door het inzetten van diverse expertises kunnen we nieuwe
initiatieven laten ontstaan die passen bij het huidige tijdsbeeld.
De stichting neemt amateurkunst serieus en wil een bijdrage leveren aan het culturele
leven van Breda en Brabant.
Het festival verbindt alle muzikale activiteiten en wil laten zien dat Breda en Brabant
trots kunnen zijn op hun amateur muziekgezelschappen en de eigen muziekcultuur.
Tegelijkertijd vindt ook binnen de activiteiten samenwerking plaats van professionele en
amateur kunstbeoefenaars hetgeen leidt tot win-win situaties.
Vanaf 2018 realiseert de organisatie een programmering van hoger niveau door ook
landelijk bekende orkesten en organisaties op te laten treden, waardoor de uitstraling
van het festival alleen maar groter wordt.
In haar beleidsplan zet het bestuur de volgende waarden centraal:

Leren, verbinden ontdekken en vernieuwen
Leren: de (amateur)muzikant centraal
Het Spanjaardsgat Festival is een open podium voor en van muziekliefhebbers. Een
inspirerende en educatieve ontmoetingsplek voor musici in al hun verschijningsvormen.
Verbinden: in contact met het publiek
Muziek is een belangrijke manier om mensen te verbinden. Denk aan uitvoerend
muzikant met luisteraar, leraar met leerling, beroeps met amateur. Maar ook
wereldmuziek met Nederlands traditioneel, hiphop met klassiek of militair met populair.
Ontdekken: nieuwe richtingen
De onderdelen van het ontdekken kunnen zijn: muziek, toneel, voordracht, literatuur,
andere podiumkunsten, eten & drinken, beeldende kunst en andere (multi)culturele
ingrediënten. Een even spannende als complexe richting. SGF zet zich in om partijen bij
elkaar te brengen.
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Vernieuwend: cultureel, muzikaal hoogwaardige voorstellingen
Middels projecten wil de organisatie vernieuwende programma's gratis aanbieden. Voor
nieuwe doelgroepen biedt dat mogelijkheden om hieraan actief deel te nemen.
Kernwaarden: laagdrempeligheid, gratis toegankelijk, participatie, leren-verbindenontdekken.
In aansluiting op de eerder genoemde uitgangspunten zal de programmering van
Spanjaardsgatfestival zoeken naar vernieuwing, nieuwe doelgroepen en
participatie. De conceptprogrammering voor 2019 is pas in eerste opzet gemaakt. Een
programma dat een eigentijds festival waarborgt, waarin passiviteit plaatsmaakt voor
meer actieve betrokkenheid van zowel artiesten en publiek. Een aanbod dat gedurende
de komende drie jaren verder uitgebouwd zal worden.

Stakeholders
Een dergelijk initiatief kan niet zonder helpers. We hebben een lijst opgesteld van
mogelijke partijen die interessant zijn in de ontwikkeling van dit initiatief. Er wordt
gedacht aan diverse stakeholders:
Stichting Spanjaardsgat
De Nieuwe Veste, Centrum voor de Kunsten
Gemeente Breda
Koninklijke Militaire Academie
Impresariaat Militaire Muziek
Metropole Orkest
Conservatoria
LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)
Fondsen o.a. Prins Bernard Cultuur Fonds, VSB Fonds
BOSCO
Federatie Bredase Verenigingen voor Blaasmuziek
NHTV
Chassé Theater
Sponsors, bedrijfsleven
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