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“WE’RE USING THE HISTORY TO  
GIVE US A FOOTHOLD IN THE FUTURE.” 

  - Peter Hook (Joy Division, New Order, mede-eigenaar van The Haçienda) -
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Freaky Dancing is een vooruitstrevend en interdisciplinair 
festival en collectief voor alternatieve popmuziek, dance en beeldcultuur, 
dat in september 2021 voor het eerst gehouden wordt in Utrecht. Een 
platform voor een nieuwe generatie, geïnspireerd door die generatie en 
bedacht door jonge medewerkers van poppodium en leeromgeving 
EKKO en Kapitaal, een open studio voor beeldend talent.  
 
We zien dat jonge mensen met behulp van het internet steeds 
vanzelfsprekender een eclectische smaak samenstellen die de grenzen 
van genres en disciplines overschrijdt. Ook de kloof tussen ‘hoge’ en 
‘lage’ cultuur is steeds minder van belang. Met dank aan sociale media 
bevindt beeldende kunst zich niet alleen meer in musea en galeries, 
maar in ons dagelijks leven. Meer jongeren dan ooit fotograferen op een 
hoog niveau en weten hoe ze om moeten gaan met beeldbewerking. Net 
als op muzikaal gebied heeft het internet zowel de consumptie- als 
maakprocessen toegankelijker gemaakt en een generatie grootgebracht 
die alles zelf kan en wil. Deze ontwikkelingen kenmerken zowel 
liefhebbers als makers. Zo laten beeldmakers zich inspireren door 
muzikanten, regisseurs, dansers et cetera. Binnen disciplines wordt 
amper nog onderscheid gemaakt tussen genres: bands laten zich net 
zozeer beïnvloeden door rappers en producers als door andere bands. 

SERVEERTIP 
(luister deze playlist tijdens het lezen.)

https://open.spotify.com/playlist/1ze7qg8VOPOB6bEgWYDWzn?si=DYNhjjgxSbyvnZXa5uj23Q
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Met Freaky Dancing bouwen we een tweedaags festival dat deze 
ontwikkelingen etaleert, een samenzijn vol energie en wrijving waar 
muziek en beeldcultuur naast, tussen, boven en vooral mét elkaar zijn 
geprogrammeerd. Waar een DJ net zo goed de dag kan openen als 
afsluiten. Waar het verschil tussen een podium en een installatie 
vervaagt als muzikanten en beeldmakers samen het terrein vormgeven. 
We laten ons inspireren door de rauwe energie van The Haçienda, de 
legendarische nachtclub in Manchester waar in de jaren tachtig en 
negentig op een organische manier een snelkookpan ontstond. Daarin 
maakten gitaarbands als New Order kennis met acid house, versmolt de 
muziek van Factory Records met grafische vormgeving en werd de 
Britse ravecultuur geboren.

De rode draad van het festivalprogramma wordt gevormd door drie 
residenties: we nodigen muzikanten en beeldmakers uit nieuw werk te 
maken dat wordt gepresenteerd op Freaky Dancing. Daarin werken we 
graag bottom up: we stellen aanstormende makers in staat om via het 
netwerk van EKKO en Kapitaal de meer gevestigde namen uit te 
nodigen, in plaats van andersom. Door makers in een vroeg stadium te 
betrekken groeit Freaky Dancing uit tot meer dan een festival: we 
faciliteren nieuwe netwerken die voor, tijdens én na een festivaleditie hun 
vruchten afwerpen. We onderzoeken hoe interdisciplinair werk 
collectieve energie en beleving kan creëren, ook als de mogelijkheden 
tot fysieke samenkomst beperkt zijn.  
 

Van het Cultuur Innovatiefonds Utrecht hopen we een bijdrage te ontvangen om een start
 te maken met de verdere ontwikkeling en uitvoering van ons concept en onderzoek.
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Achtergrond concept
We zijn in de ontwikkelingsfase van Freaky Dancing gefascineerd geraakt met het roemruchte 
culturele verleden van Manchester, de industriële stad in het noorden van Engeland die in de 
late jaren tachtig werd omgedoopt tot Madchester. Het middelpunt van de bloeiperiode van de 
stad werd gevormd door podium annex nachtclub The Haçienda, een project van de mensen 
achter het label Factory Records en de band New Order. De club huisde in een oud pakhuis 
van een botenbouwer, opende zijn deuren in 1982 en sloot vijftien veelbewogen jaren later, in 
1997.  
 
Acts als The Stone Roses, Happy Mondays en 808 State ontstonden in The Haçienda, en 
New Order groeide er uit tot een van de eerste bands die post-punk verenigde met 
elektronica. In The Haçienda liepen dj’s, bandleden en toeschouwers door elkaar, en liepen 
concerten en dansnachten in elkaar over. 
 
Beeldcultuur was een integraal onderdeel van The Haçienda. Belangrijke rollen waren 
weggelegd voor architect Ben Kelly en grafisch ontwerper Peter Saville van Factory Records. 
Freaky Dancing ontleent zijn naam aan het officieuze, DIY-fanzine over The Haçienda dat 
tussen juli 1989 en augustus 1990 elf keer werd uitgebracht door stamgasten Paul Gill en Ste 
Pickford. De Freaky Dancing-zines - op hun beurt vernoemd naar een nummer van Happy 
Mondays - werden uitgedeeld aan de mensen die buiten The Haçienda wachtten om 
binnengelaten te worden, hetgeen het gevoel van gemeenschap dat The Haçienda zo 
iconisch maakte versterkte. Met Freaky Dancing verwijzen we door in aanloop naar het 
festival zelf zines te maken graag terug naar dit traditionele kanaal voor undergroundcultuur. 

2.1
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Concept en onderzoek
We zien dat de wisselwerking tussen beeld- en muziekcultuur die in The Haçienda sterk aanwezig was, 
nog vaak onderbelicht blijft binnen Nederlandse festivals. In veel gevallen ondersteunt de één de ander. 

Wij ontwikkelen beide disciplines juist gelijktijdig en bundelen daarin de krachten van Kapitaal en 
EKKO. Beide organisaties delen overduidelijk hetzelfde DNA, maar opereren meestal los van elkaar. 

Met Freaky Dancing streven we uitdrukkelijk naar een interdisciplinair programma (i.t.t. multidisciplinair) 
waarin disciplines met elkaar verweven raken en niet slechts naast elkaar worden gepresenteerd.   

Binnen zowel de muzikale als de beeldende sector zien we dat COVID-19 een aantal ontwikkelingen 
versnelt die al langer spelen, zoals:

 
- de groeiende kloof tussen instituten aan de ‘top’ en onafhankelijke makers aan de ‘onderkant’, 

- de alsmaar verder vorderende mogelijkheden voor makers om zichzelf (bijvoorbeeld digitaal) 
los van deze instituten te ontwikkelen, 

- het toenemende belang van bijzonder, niet-regulier cultuuraanbod.   
 

Ons onderzoek houdt nauw verband met deze ontwikkelingen en omstandigheden. We zien dat er de 
afgelopen maanden weer culturele evenementen plaatsvinden, maar dat daarbij vaak het gevoel van 

energie en saamhorigheid ontbreekt. Juist dat sociale aspect van cultuur blijkt nu nog belangrijker dan 
we ons voor 2020 realiseerden. Voor een festival dat drijft op energie, is dat een uitdaging. 

Onze hoofdvraag luidt daarom:

2.2
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Hoe kunnen we met het verweven 
van muziek en beeldcultuur een 
gevoel van collectieve beleving 

creëren als de mogelijkheden tot 
fysieke samenkomst beperkt zijn? 
En hoe kunnen we zorgen dat dit 
gevoel ook blijft bestaan wanneer 

de pandemie weer voorbij is?

Hoe kunnen we met het verweven 
van muziek en beeldcultuur een 
gevoel van collectieve beleving 

creëren als de mogelijkheden tot 
fysieke samenkomst beperkt zijn? 
En hoe kunnen we zorgen dat dit 
gevoel ook blijft bestaan wanneer 

de pandemie weer voorbij is?
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Deze hoofdvraag valt uiteen in twee deelvragen: 

 
- Hoe faciliteren we de samensmelting van 
verschillende disciplines? 
- Hoe betrekken we makers en bezoekers bij 
de totstandkoming van een nieuw collectief?

Op het tweedaagse festival komen deze twee deelvragen uiteindelijk samen. We zijn ervan overtuigd dat we daarmee een visie kunnen bieden op het 
festival van de toekomst. We zullen de resultaten van ons onderzoek dan ook graag delen met de culturele sector. Dit doen we door het proces vast te 
leggen en openbaar inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van artikelen, minidocumentaires of podcasts. Na de eerste jaargang van Freaky 
Dancing maken we een inhoudelijk verslag en delen dit met festivals, podia, boekingskantoren, fondsen en andere culturele organisaties. 



2.3
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Werkwijze en samenwerkingen 
Om tot een interdisciplinair programma te komen, is een interdisciplinaire werkwijze van 
belang. Daarom heffen we de scheiding tussen muziek en beeldcultuur in ons 
programmateam volledig op. De ‘beeldprogrammeur’ heeft inspraak op het 
‘muziekprogramma’ en vice versa. Met dit programmateam maken we koppelingen 
tussen makers uit verschillende genres en disciplines in de vorm van residenties. We 
zoeken naar makers die een intrinsieke interesse hebben in verschillende stijlen en 
vormen. Bijvoorbeeld muzikanten die veel nadenken over hun visuals en beeldend 
kunstenaars die zoeken naar een soundtrack voor een installatie. Wat de makers bij/op 
Freaky Dancing komen doen, staat niet vast. We geven hen de vrijheid om dat zelf uit te 
zoeken. 
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We werken bij Freaky Dancing vanuit het individu, en bouwen vanuit daar aan een nieuw collectief. 
We constateren dat er in Utrecht veel interessante makers, programmeurs, labelbazen en 
dergelijken zijn, maar zien ook dat men vaak terugvalt in het voor de hand liggende groepje 
partners. Met Freaky Dancing doorbreken we dat door samen te werken met individuen, niet per se 
met de organisaties waartoe zij behoren. We willen deze individuen graag met elkaar in contact 
brengen, zodat er een nieuw collectief ontstaat in plaats van weer een verzameling bestaande 
collectieven. We willen een divers collectief vormen waarbij individuen elkaar vinden in nieuwe 
samenstellingen, zodat we uitsluitingsmechanismen omzeilen die bewust of onbewust aanwezig 
zijn binnen bestaande collectieven en instituten. 

Een voorbeeld van een individu met wie we al verkennende gesprekken hebben gevoerd is Martijn 
van Gessel. Martijn werkt vanuit de HKU bij het Expertisecentrum Creatieve Technologie, waar hij 
samenwerkt met internationale festivals en lokale partners, en zich richt op nieuwe vormen voor 
online kunstbeleving. Daarnaast is Martijn eigenaar van zijn eigen DIY-muzieklabel, Enfant Terrible, 
dat sinds 2004 experimentele muziek uitbrengt, van elektronische post-punk tot elektro-wave en 
avant-garde pop. Martijns artistieke visie sluit aan bij die van Freaky Dancing: de werken waar hij 
zich mee bezighoudt zijn rauw en vooruitstrevend, en hij heeft een fascinatie voor “muziek met 
harde kicks.” We hebben Martijn gevraagd om de komende tijd mee te denken over interessante 
programma-ideeën voor Freaky Dancing.



PROGRAMMA
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We kiezen bewust voor twee festivaldagen, 17 en 18 september 
2021, omdat dit ruimte geeft voor onderzoek en ontwikkeling 
gedurende het festival. We zorgen daarmee dat er ook tijdens het 
festival nog nieuwe ideeën of samenwerkingen kunnen ontstaan. 
Daarnaast heeft het financiële voordelen om de productie over 
twee dagen te spreiden.  
 
Omdat de nacht een belangrijk onderdeel is kiezen we voor vrijdag 
en zaterdag (en niet zondag) van 16:00 uur ‘s middags tot 04:00 
uur ‘s nachts. Waar bij veel festivals vaak rond 23:00 uur de 
overgang van het dag- naar het nachtprogramma - en dus van 
liveacts naar dj’s - wordt gemaakt, presenteren we in het 
tijdschema genres en disciplines dwars door elkaar heen.  
 
Gedurende deze twee dagen tonen circa 60 artiesten en 
beeldmakers hun werk. We gaan daarbij losjes om met de term 
‘podium’ en zoeken juist naar nieuwe vormen van presentatie, 
bijvoorbeeld door acts gelijkvloers op te laten treden en makers 
zelf podia te laten ontwerpen.

Het programma van Freaky Dancing bestaat uit twee onderdelen. 
Deze worden in paragraaf 3.1 en 3.2 toegelicht:
• Residenties
• Regulier programma
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Residenties
Om het gelijktijdig optrekken van muziek en beeldcultuur optimaal 
te faciliteren vormen zogenoemde ‘residenties’ de rode draad in 
het programma van Freaky Dancing. Residenties zijn bijzondere 
koppelingen tussen beeldmakers, muzikanten of andere partijen. 
Uitgenodigde residenten gaan als onderzoekers aan de slag met 
de hoofdvraag van Freaky Dancing. We trappen in januari 2021 af 
met drie projecten, waarbij het maakproces, dat ook inzichtelijk 
wordt gemaakt voor publiek, net zo belangrijk is als het 
eindproduct dat op het festival wordt gepresenteerd. 

De residenten krijgen naast een honorarium voor hun presentatie 
op het festival een werkbudget, hetgeen in de popmuziek nog 
relatief ongebruikelijk is. Wanneer met internationale makers wordt 
gewerkt, kunnen we via Kapitaal een tijdelijk verblijf in het 
Utrechtse hostel Strowis faciliteren. Makers kunnen via Freaky 
Dancing een beroep doen op de faciliteiten en kennis van zowel 
EKKO als Kapitaal, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
apparatuur en ruimtes om in te werken. Het programmateam denkt 
waar nodig actief mee over de invulling van de residenties, maar 
laat de makers liefst vrij in de personele invulling van hun 
residentie. We vinden het interessant om te beginnen bij 
aanstormende talenten en hen te vragen om hun inspiratiebronnen 
te benaderen voor een gezamenlijke residentie. We verkiezen 
deze bottom up-werkwijze boven het bekende model waarin 
gevestigde artiesten samenwerkingen met onbekende makers 
initiëren. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van mogelijke residenties 
en samenwerkingen, waarbij we graag aan de betrokken makers 

overlaten wat precies de resultaten worden:
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Residentie 1 (voorbeeld) - Matthee van der Plas x Yves Tumor x Amnesia Scanner
Communicatie multimedia design student, kind aan huis bij Kapitaal en beginnend 
Utrechts beeldmaker Matthee van der Plas (Paper Surgeon) zocht via Instagram 
contact met Amerikaanse avant-gardemuzikant Yves Tumor. Matthee’s werk sprak de 
muzikant aan en in november volgt een eerste ontmoeting in Kapitaal.

https://www.instagram.com/papersurgeon/
https://www.youtube.com/watch?v=G-9QCsH3OQM
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Residentie 2 (voorbeeld) - DEEWEE x Charlotte Adigéry
Het Belgische DEEWEE is een gebouw, een studio, een label vol 
aanstormende muzikanten uit verschillende genres, een platencollectie 
en een uitgeverij. Elke DEEWEE-release wordt in het gebouw 
geschreven, opgenomen of gemixt door David en Stephen Dewaele 
(Soulwax) en elk DEEWEE-project heeft, net als bij Factory Records, 
zijn eigen doorlopende catalogusnummer. Het bedrijf werkt samen met 
Ill-Studio; een collectief van art directors, uitgevers, curatoren, 
ontwerpers en regisseurs uit Parijs. Sinds 2007 hebben Thomas 
Subreville en Leonard Vernhet namens dat collectief kledingcollecties 
ontworpen, platenlabels geleid, kunstboeken gepubliceerd, tijdschriften 
en campagnes geregisseerd, gigantische kunstinstallaties gemaakt, 
interieurs of producten ontworpen en creatieve strategieën ontwikkeld 
voor vele internationaal bekende modebedrijven, muziekbands of 
media. Het spreekt voor zich dat deze grenzeloze benadering van 
design ons inspireert en dat we David, Stephan, Thomas en Leonard 
graag uit zouden nodigen voor een residentie, het liefst in 
samenwerking met de Belgisch-Caribische Charlotte Adigéry. Adigéry 
maakt de afgelopen jaren naam door op een speelse manier het 
experiment toegankelijk te maken, waarbij de overdracht van energie 
tijdens een optreden een van de haar belangrijkste doeleinden is. 

http://www.deeweestudio.com/
https://www.ill-studio.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oBE1KkgiBUU
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Residentie 3 (voorbeeld) - Speedy Wunderground x So Young Magazine
So Young Magazine - een Brits zine en online platform - wil met een 
‘community spirit’ de kloof overbruggen tussen de nieuwste talenten binnen 
de illustratie en de bloeiende muzikale underground. Ze zijn geïnspireerd 
door fanzines uit het punktijdperk, maar houden er een veel positievere kijk 
op de wereld op na. In tweemaandelijkse zines - die in beperkte oplage 
worden gedrukt documenteert So Young wat er in Groot-Brittannië en 
daarbuiten gebeurt in pubs, clubs, kraakpanden en huiskamers. De 
afgelopen jaren besteedde So Young meermaals aandacht aan nieuwe 
Nederlandse bands als Global Charming en Personal Trainer. De 
Nederlandse illustrator Philip Lindeman werkte mee aan een van hun zines. 
 
Speedy Wunderground is het eigenzinnige label van de Britse producer Dan 
Carey, die singles produceerde van gevestigde acts als Franz Ferdinand, 
Kae Tempest, Fontaines D.C. en M.I.A., maar vooral verantwoordelijk is voor 
de opkomst van aanstormende, nieuwe bands als black midi, Squid, Black 
Country New Road en PVA. Het label opereert aan de hand van tien 
geboden. Zo worden alle opnames in één dag gedaan en is opnieuw 
opnemen niet toegestaan. De basis van ieder nummer moet een liveopname 
zijn, die gemaakt wordt in een donkere kamer vol rook en lasers. Wat ons zo 
inspireert aan zowel So Young als Speedy Wunderground is het hoge DIY-
gehalte, de gemeenschapszin die beiden creëren en de energie die ontstaat 
door koppelingen tussen muziek en beeldcultuur. Het lijkt ons interessant om 
deze gedeelde manier van werken, maar ook een gedeelde muzikale liefde 
voor de combinatie van (post-)punk en elektronica in te zetten voor een 
project op het festival.

https://soyoungmagazine.com/
https://soyoungmagazine.com/global-charming-share-debut-single-soft-fruit/
https://soyoungmagazine.com/dutch-collective-personal-trainer-release-the-lazer/
http://philiplindeman.com/various-editorial-work/
https://www.speedywunderground.com/


Aïsha Devi (CH) // Alexa R. Simpson (US) // Andrea (IT) // 
Andrew Tseng (NL) // Amnesia Scanner (DE) // Bob Mollema 
(NL) // Bráulio Amado (US) // Charlotte Adigéry (BE) // Chloé 
Pérès-Labourdette (NL + FR) // Coucou Chloe (FR) // Cyanne 
van den Houten (NL) // Daisy Daisy (NL) //  Dick El Damasiado 
(NL) // Dijf Sanders (BE) // Duma (KE) // Farai (UK) // Flohio (UK) 
// Follakzoïd (CH) // Giorgio Aside (NL) // HHY & The Macumbas 
(PT) // Huig Markus (NL) // JASSS (DE) // Jippiet (NL) // 
Jockstrap (UK) // Johan Kleinjan (NL) // Kate NV (RU) // Keanu 
Schipper (NL) // Kulta Kommun (NL) // Laima (BR) // Leroy Se 
Meurt (FR) // Lynks (UK) //  Marie Davidson (CA) // Nazar 
(AN) // Nídia (PT) // Nigel van der Pol (NL) // Nihiloxica (UG) // 
Paper Surgeon (NL) // Parquet Courts (US) // PVA (UK) // Rakta 
(BR) // Raven Artson (NL) //  Rein Klomp (NL) // Sarathy Korwar 
(UK) // Scalping (UK) // Shortparis (RU) // Squid (UK) // The 
Resurrection (NL) //  Tobie van Putten (NL) // Tzusing (CN) // 
Ultradyne (US) // upsammy (NL) // Wayne Horse (DE) // 
Working Men’s Club (UK) // Yves Tumor (US)
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Regulier programma
De residenties worden omringd door een regulier programma dat door het programmateam wordt geboekt. We stemmen dit programma inhoudelijk af op 
de residenties, niet andersom, en vragen hierbij de residenten om suggesties te leveren en betrekken we hen ook bij dit deel van het festivalprogramma. 
We kunnen ons voorstellen dat makers bij toekomstige edities een nog grotere rol krijgen, als Freaky Dancing is uitgegroeid tot een collectief van 
beeldmakers, muzikanten, kunstenaars, liefhebbers en dergelijken dat door het jaar heen actief is. 
 
De muzikale genres die we in het programma verenigen zijn onder andere (post-)punk, (acid) house, techno, jazz, avant-garde pop, en hiphop. We zijn 
ervan overtuigd dat deze genres anno 2020 op een natuurlijke wijze kunnen worden samengebracht binnen één programma en leggen we zowel nieuwe 
als bestaande dwarsverbanden (bloot). We hebben een voorliefde voor artiesten die zich naast hun muziek bezighouden met grafisch ontwerp, illustratie, 
mode of bijzondere podiumpresentaties. Ook de beoogde beeldmakers zijn ondernemend, hebben een sterke drift om te experimenteren en zijn in veel 
gevallen zelf al betrokken bij muzikale scenes. Typerend voor onze werkwijze is dat we liever illustrator Andrew Savage zouden vragen om programma te 
maken, in plaats van dat we simpelweg zijn band Parquet Courts zouden boeken.

Voor de eerste editie denken we aan de muzikanten en beeldmakers op de achtergrond van deze pagina. 
De muzikanten uit deze lijst zijn te beluisteren in deze playlist. In bijlage A is per artiest een korte toelichting te vinden.

3.2

https://open.spotify.com/playlist/1ze7qg8VOPOB6bEgWYDWzn?si=DYNhjjgxSbyvnZXa5uj23Q
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Resultaat van programma
 
De residenties worden op het festival zelf gepresenteerd in de vorm van performances, 
(audiovisuele) muziekoptredens, kunstinstallaties of andere uitingen en kunnen in 
verschillende verschijningsvormen en op meerdere plekken en momenten door het 
weekend terugkomen. Door middel van zines, publiek toegankelijke pop-up events, 
exposities en onze online kanalen maken we de maakprocessen ook al inzichtelijk in 
aanloop naar het festival. Ook in de periode na het festival is Freaky Dancing niet 
afgelopen; nieuwe samenwerkingen die ontstaan door de residenties - of op het festival 
zelf - kunnen nog lang na het evenement hun vruchten afwerpen. Het festival speelt 
een faciliterende rol in de eventuele totstandkoming van nieuwe albums, visuals, 
podiumdesigns of zelfs artiesten. Freaky Dancing heeft op die manier de potentie om 
uit te groeien tot een hybride tussen presentatieplek en productiehuis. 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Locatie
Freaky Dancing strijkt neer op een locatie die aansluit bij het 
profiel: een rauwe, stedelijke plek die niet klinisch aanvoelt, maar 
die juist energie geeft en het decor kan zijn van een illegale rave. 
Het vooruitstrevende karakter van het programma past bij locaties 
die in ontwikkeling zijn, of op cultureel gebied nog onontdekt zijn. 
Een van de Utrechtse locaties die aan deze beschrijving voldoet is 
het gebied rondom de Vechtclub aan de Europalaan. 

Op deze plek - deels binnen, deels buiten - is door de sloop van 
een loods een betonvlakte van aanzienlijke grootte vrijgekomen. 
Deze vlakte wordt de komende jaren ontwikkeld door Vechtclub 
XL, broedplaats voor creatieve ondernemers. 
 

Rondom en op het terrein zitten een aantal organisaties waarmee 
we willen samenwerken, bijvoorbeeld met Brewpub de Kromme 

Haring - waar EKKO de afgelopen jaren al regelmatig shows 
organiseerde - en Restaurant De Klub. Daarnaast gaan we op 

zoek naar minder voor de hand liggende partners in het gebied. Zo 
zijn we in gesprek met Sterk, de boulderhal die naast de 

betonvlakte ligt, en het nabijgelegen Skatepark Utrecht. Ook 
bevinden zich op het terrein verschillende ‘bunkers’ die ingericht 

zijn als muziekstudio. We onderzoeken of we deze in aanloop naar 
of tijdens Freaky Dancing beschikbaar zouden kunnen stellen aan 
makers die betrokken zijn bij het festival, zodat zij nieuw materiaal 

kunnen maken. 

https://www.vechtclubxl.nl/
https://www.vechtclubxl.nl/
https://www.dekrommeharing.nl/
https://www.dekrommeharing.nl/
https://www.deklub.nl/
https://www.boulderhalsterk.nl/
https://skateparkutrecht.nl/
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COVID-19
We zijn ons ervan bewust dat het een vreemde tijd is om een nieuw festival op te zetten. We kunnen op dit moment met geen mogelijkheid zeggen of we bij de 
eerste editie van Freaky Dancing te maken zullen hebben met maatregelen en zo ja, met welke. Maar juist omdat onze eerste editie wellicht een ‘aangepaste’ 
editie zal zijn, zijn we in staat om vanaf het eerste moment verschillende scenario’s uit te denken en dit juist ook deel te laten zijn van ons onderzoek 
 
In het geval van beperkende maatregelen vinden we het nóg belangrijker om voor, tijdens en na het festival zorg te dragen voor tastbare resultaten. 
Mocht het publiek dat fysiek aanwezig kan zijn beperkt zijn, zetten we extra in op verslaglegging. In het verlengde van onze onderzoeksvraag gaan we dan op 
zoek naar manieren om de immersieve ervaringen en onderzoeken naar collectieve beleving die op het festival worden gepresenteerd ook op digitale manieren 
aan ons publiek te presenteren. 
 
Als de pandemie nog langer voortduurt dan september 2021, zullen de buitenlandse muzikanten en beeldmakers mede vanwege de beperkte reisbewegingen 
als eerst afvallen. Deze makers representeren een aanzienlijk deel van het programmabudget. Mocht het nodig zijn, dan zal een deel van dat budget worden 
ingezet om digitale mogelijkheden uitgebreider te kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Daarbij onderzoeken we of we de residenties bijvoorbeeld (deels) 
digitaal plaats kunnen laten vinden. Met residenten wordt afgesproken om in de ontwikkeling van hun plannen rekening te houden met verscheidene scenario’s. 
 
We zijn ervan overtuigd dat het terrein voldoende ruimte biedt om ook in een scenario met maatregelen werkbaar te blijven. Zo heeft de locatie een grote 
parkeerplaats die gebruikt zou kunnen worden als publieksruimte, en komt de grote busremise naast het Vechtclub-terrein leeg te staan. In samenspraak met 
Vechtclub XL houden we de ontwikkelingen in het gebied nauwgezet in de gaten. 
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Positionering
Utrecht mag trots zijn dat het een breed spectrum aan relevante 
muziekfestivals huisvest. Deze festivals presenteren samen een 
grote hoeveelheid stromingen, van pop, rock en jazz tot niet-
westerse muziek, dance en klassiek. Toch zien we binnen het 
Utrechtse festivallandschap ook duidelijk ruimte voor Freaky 
Dancing, met name als het gaat om het vinden van een balans 
tussen experiment en toegankelijkheid. Utrechtse festivals als Le 
Guess Who?, Gaudeamus en Uncloud zetten ook in op 
experiment, maar zijn in de regel vrij serieus van aard en houden 
zich vooral bezig met ‘hoge’ cultuur. We zien dat avontuurlijke doch 
toegankelijke muziek en beeldcultuur bij dergelijke festivals vaak 
links blijven liggen. Bij Freaky Dancing maken we het experiment 
toegankelijk door in te zetten op beleving en te bouwen aan een 
collectief dat niet alleen tijdens het festival, maar ook door het jaar 
heen actief is. 

We zien ook dat Utrecht steeds meer rauwe culturele havens zoals 
de Vechtclub en het Cartesiusgebied krijgt, maar dat de 
evenementen die in de stad plaatsvinden vaak braaf van karakter 
blijven, ook omdat ze in veel gevallen plaatsvinden in bekende 
poppodia. De eerste editie van Freaky Dancing moet spannend 
zijn; een kwalitatief hoogstaand programma met de sfeer van een 
illegale rave. 
 
Periode 
We kiezen heel bewust voor het derde weekend van september, 
vanwege de nieuwe aanwas (kunst)studenten in de stad en omdat 
september nog kans op mooie dagen biedt, maar wel buiten de 
drukke festivalzomer valt. Daarnaast zijn er in dit weekend relatief 
veel interessante artiesten op tour vanwege showcasefestival 
Reeperbahn in Hamburg, en Nederlandse festivals als Draaimolen 
(Tilburg) en Misty Fields (Asten). We zijn ons ervan bewust dat we 
qua publiek voor een deel uit dezelfde vijver vissen als deze 
festivals, maar zijn er ook van overtuigd dat er in dit weekend nog 
ruimte is voor Freaky Dancing. Zeker bij de eerste editie zal een 
groot deel van ons publiek uit Utrecht en omgeving afkomstig zijn.
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5.1
Inleiding
Freaky Dancing is meer dan een tweedaags festival: het is een nieuw, duurzaam collectief van 
makers en partijen uit verschillende domeinen. De organisatorische en programmatische 
ontschotting die we met Freaky Dancing teweeg brengen zal ook terug te zien zijn in het bereik 
en de publieksopbouw. We maken zowel het voortraject als de onderzoeksresultaten net zo 
belangrijk als het presentatiemoment. We betrekken daarmee potentiële bezoekers over een 
langere periode bij de energie die vrijkomt bij de totstandkoming van een festival, wat het (online) 
bereik sterk vergroot. Hiermee creëren we een extra verhaallijn waarmee we een inhoudelijk 
programma toegankelijk maken voor een breder publiek. We verwachten circa 1500 bezoekers 
verspreid over twee dagen voor het festival en in totaal zo’n 500 bezoekers bij kleinere events 
door het jaar heen. 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5.2Doelgroep

Bij de nieuwe generatie jongeren zien we een vrijere vorm van cultuurconsumptie en een nog altijd groeiende behoefte aan bijzondere (fysieke) ervaringen, 

waarbij gemeenschapszin, energie en ontladen belangrijk is. Het is een generatie die activistischer is dan degene die hen voorging, waarbij onderwerpen als 

duurzaamheid en sociale (on)gelijkheid hoger op de agenda staan.  

 
Freaky Dancing is een festival door en voor deze nieuwe generatie. Bezoekers zijn jong (leeftijden tussen de 18 en 35 jaar), nieuwsgierig, onderzoekend, 

hebben een brede culturele interesse en bewegen zich ‘fluïde’ tussen genres, disciplines en hoog en laag cultuur. Het publiek komt voor het programma, maar 

ook voor de sfeer en ontmoeting met gelijkgestemden. Er is bij dit publiek behoefte aan een bepaalde rauwheid en onontdekte plekken in het Utrechtse 

culturele landschap, wat wordt onderschreven door de populariteit van plekken als het Filmcafé en De Nijverheid. 

 
Ons publiek is niet per definitie stedelijk of hoogopgeleid, al zijn we realistisch over het feit dat een groot deel van onze doelgroep juist wel aan deze kenmerken 

voldoet. Echter, door een open en toegankelijke marketing, het laden van een sterk merk en een van onderaf geprogrammeerd programma is het een belangrijk 

speerpunt om met Freaky Dancing ook een bredere en meer diverse doelgroep te bereiken. We laten ons ook hier inspireren door de Britse (maar ook 

Amerikaanse) acid house en ravecultuur, die in de jaren tachtig ontstond vanuit zwarte en LGBTQIA+-communities en inclusiviteit ademde. 

 
Ons potentiële publiek is voor een groot deel fanatiek cultureel liefhebber en frequent bezoeker van vooruitstrevende podia, clubs, musea, 

tentoonstellingsruimten en festivals als EKKO, KAPITAAL, BAK, TivoliVredenburg, De Stadsschouwburg, Centraal Museum en Club WAS., PIP, De 

School, het Skatecafé en Garage Noord, Rewire. STRP, Le Guess Who?, Dutch Design Week, Grafixx, Graphics Matters en Ars Electronica. We richten 

ons in de marketing ook bewust op publiek dat zich wat breder oriënteert en zo nu en dan een evenement bezoekt bij Utrechtse podia en festivals als 

TivoliVredenburg, Tweetakt, VOOR//AAN, Popronde Utrecht en Culturele Zondagen. 
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Campagne en promotie
We splitsen de marketing in twee duidelijke lijnen die wel met elkaar verbonden zijn: een 
merkgerichte campagne en inhoudsgerichte promotie. Enerzijds bouwen we aan het merk 
Freaky Dancing en de daartoe behorende community en anderzijds zetten we in op 
inhoudelijke content, waarbij we het belangrijk vinden het publiek te introduceren aan de 
veelzijdigheid aan vaak nog relatief onbekende artiesten en vernieuwende projecten die 
ons programma te bieden heeft. Beide campagnes bestaan uit een samenspel tussen 
online en offline marketingmiddelen: voor de jonge generatie zijn die niet meer van elkaar 
gescheiden, maar juist verweven. 
 

5.3
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Merkgerichte marketing
Het doel van de merkgedreven campagne is het laden van het merk Freaky Dancing. We 
zetten hierbij sterk in op een gevoel van gemeenschap en een voelbare DIY-mentaliteit, 
waarbij we het publiek gedurende het jaar al betrekken bij de totstandkoming van het 
festival. We zetten de creativiteit van makers in en geven hen daarbij de mogelijkheid om 
letterlijk de handen vies te maken - iets wat op heel veel plekken niet meer kan, omdat 
alles al snel digitaal gedaan wordt. 

De merkgerichte campagne uit zich in pop-up events, een online community, 
maandelijkse zines, uitsluitend met de hand geproduceerd drukwerk, merchandise en 
originele vormen van guerilla marketing. In alle fysieke uitingen gaan we niet voor 
massaproductie, maar juist voor kleine oplages die kunnen uitgroeien tot collector’s items 
en daarmee bijdragen aan de waarde en DIY-gevoel van het merk Freaky Dancing. Alle 
offline uitingen vormen tevens de basis voor de online uitingen. Om deze verbanden te 
waarborgen vormen we een keten van ontwerpers, waarbij de beeldmakers rondom 
Kapitaal (die gespecialiseerd zijn in offline werk) omringd worden door ontwerpers die 
gespecialiseerd zijn in digitale vormgeving en animatie. De visuele identiteit van Freaky 
Dancing wordt gelijktijdig ontwikkeld met het programma en draagt daarin duidelijk het 
rauwe, experimentele karakter met zich mee, maar heeft tegelijkertijd een open en 
toegankelijke uitstraling. We zouden het aanmoedigen als de beeldtaal van Freaky 
Dancing niet een heel jaar precies hetzelfde blijft, maar groeit omdat er bijvoorbeeld meer 
makers betrokken raken. 



31

Pop-up events 
Om het gevoel van een community te versterken en om residenten en betrokken makers 
de mogelijkheid te geven om hun werk te alvast te testen, organiseren we door het jaar 
heen een aantal kleine pop-up events. Dit kan een expo met muziekoptreden zijn in 
Kapitaal, een clubnacht in EKKO, of een rave op een geheime locatie. 
 
Online community 
We onderzoeken hoe we online een collectief kunnen creëren zoals we dat ook offline 
doen. Moet er een Facebookgroep, een forum-functie op de website of een gedeelde 
Spotify-lijst komen waarin volgers elkaar kunnen vinden en ontdekkingen met elkaar 
kunnen delen? Hoe kunnen we eigenaarschap geven of delen met ons publiek en hoe 
kunnen we ze een actieve rol laten aannemen en laten meedenken over invulling van het 
programma? We streven naar een egalitaire relatie tussen organisatie, makers en 
bezoekers en geloven dat ons potentiële publiek relevante makers kent die wij niet 
kennen. 

Zines 
‘Zine’ is de afkorting van magazine en in het bijzonder verwijzend naar ‘fanzines’. Het 
maandelijkse Freaky Dancing zine vormt de basis van onze marketing. Het is het offline 
podium voor beeldmakers, verslaglegging van de guerilla acties en tevens de 
documentatie van zowel het maakproces als de onderzoeksresultaten van de residenties. 
Daarnaast bevat het inhoudelijke achtergrondverhalen over de Freaky Dancing line-up of 
journalistieke stukken over thema’s die onze doelgroep interesseert, een stickervel en 
een maandelijkse poster. De zine wordt gemaakt door een redactie waarin makers, 
programmeurs en potentiële bezoekers samenkomen, en zal op relevante plekken en bij 
relevante personen in de stad worden verspreid door de redactie zelf, als alternatieve 
vorm van flyers. 
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Drukwerk en merchandise 

Het drukwerk van Freaky Dancing zal door Kapitaal met de hand gedrukt (zeefdruk) en geprint 
(riso) worden. Er wordt gewerkt met inkten op waterbasis en duurzame textielmerken als Stanley 

Stella en Continental Clothing. In het kader van duurzaamheid bestellen we echter liever geen 
nieuw textiel voor Freaky Dancing merchandise, maar drukken we ter plekke verschillende freaky 

(mis)prints op kledingstukken die bezoekers zelf meenemen. 

Guerilla marketing 
Passend bij de DIY-mentaliteit van het festival, zetten we graag in op alternatieve vormen van 
marketing in de vorm van opvallende acties in de stad die nieuwsgierigheid opwekken en om 

interactie vragen. Bijvoorbeeld door de zeefdrukfiets van Kapitaal onder een tunnel in de stad uit te 
klappen en er ter plekke Freaky Dancing posters te drukken en plakken, waardoor er korte guerilla 

expo’s in tunnels ontstaan. Andere ideeën zijn: stickervellen in de zines (die vervolgens door het 
publiek zelf verspreid worden), Freaky Dancing expo-etalages en sessies bij relevante clubs of 

winkels in de stad, verspreiding van mysterieuze Freaky Dancing casettebandjes of posters met 
afscheurnummertjes met een Freaky Dancing-telefoonnummer. Mensen die het nummer bellen 

krijgen informatie over het festival, zoals dit ook gebeurt bij illegale raves. Of ze horen een gedicht 
of een fragment van een nieuwe song. De resultaten van de guerilla-acties worden vastgelegd en 

zijn content voor de zines en de online kanalen.  
 

Mediapartners 
We bouwen ook aan het merk Freaky Dancing door relevante mediapartners te betrekken. We 

betrekken deze partners om de inhoud die we maken aan een breed publiek te laten zien, én om in 
samenwerking met deze partners nieuwe inhoud te maken. We streven naar een samenstelling 

van mediapartners die de breedte van ons programma en onze doelgroep weerspiegelt, en kijken 
zowel naar internationale uitgaves zoals Crack Magazine als nationale platformen zoals 3voor12 

en lokale, Utrechtse media zoals De Dakhaas.
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Programmagerichte promotie 
Het doel van de programmagerichte promotie is om ruimte te geven aan verhalen en achtergronden van de uitgenodigde makers en 
artiesten. Zo bieden we ons publiek zoveel mogelijk context bij het programma. Het maakproces van de residenties wordt vastgelegd en 
inzichtelijk gemaakt, omdat we het proces net zo belangrijk vinden als het resultaat. Daarnaast zien we kans om thema’s die onze 
doelgroep aanspreekt te agenderen middels speciale foto- of videorubrieken. Kanalen die we gebruiken om deze content te verspreiden zijn 
onze socials, website en Youtube-kanaal, de Freaky Dancing zines en postercampagnes in de stad. 

Het programma wordt in drie fasen aangekondigd, waarvan de eerste aankondiging tijdens de lancering van het festival in januari en de 
laatste aankondiging van het complete programma in juni. Rondom iedere aankondiging wordt er actief drukwerk en advertenties verspreid.  

We vinden het belangrijk dat makers die betrokken zijn bij het festival de ruimte krijgen om hun werk te laten zien. De Freaky Dancing-
website, maar vooral ook de Instagram-pagina en het Youtube-kanaal hebben daarom een belangrijke blog- of platformfunctie. De inhoud 
die in de zines wordt gepubliceerd, wordt via verschillende kanalen ook online gedistribueerd en is daarmee een deel van de content in de 
programmagerichte campagne. Tekst en beeld wordt hier aangevuld met video en audio, zoals minidocumentaires of podcasts over de 
residenties. 
 
Op online vlak zetten we met behulp van Google Adwords inhoudsgedreven en doelgroepgerichte advertenties uit via Facebook en 
Instagram, waarmee we het programma van Freaky Dancing onder de aandacht brengen bij onze doelgroep. Deze op maat gemaakte 
advertenties worden uitgezet onder verschillende type doelgroepen en zullen of inhoudelijk (liefhebber) of meer toegankelijk (kennismaker) 
van karakter zijn.



ONDERNEMER- 
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Organisatie
Freaky Dancing is ontstaan vanuit Kapitaal en EKKO, vernieuwende leeromgevingen 

voor respectievelijk beeld- en popcultuur. De organisatie is in een nieuwe stichting 
samengebracht om een platform voor ontschotting tussen deze twee culturen te creëren, 

waar de balans tussen deze disciplines echt gelijkwaardig is. 
 

Op alle niveaus werken we met een jong team dat nieuwe visies heeft op de culturele 
sector waardoor zowel de individuele leden als het collectief zich de komende jaren 

kunnen ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor de dagelijks leiding en het 
programmateam, maar ook voor het bestuur van Stichting Freaky Dancing. 

Bestuursleden hebben ervaring opgedaan in de culturele sector (o.a. op het gebied van 
programma, productie en marketing), maar het invullen van een bestuursfunctie is nog 

nieuw. Jonge bestuursleden opereren in samenwerking met een ervaren 
bestuursvoorzitter en kunnen op hun beurt de dagelijkse leiding en het programmateam 
van Freaky Dancing ondersteunen met advies. Het bestuur zal dan ook nauw betrokken 

zijn bij de dagelijkse organisatie. 



Samenstelling dagelijkse leiding 
We kiezen niet voor een smalle dagelijkse leiding, maar voor een brede kerngroep 
waarin elke afdeling - van programma en productie tot marketing en financiën - 
vertegenwoordigd is. Deze groep wordt aangevoerd door een drietal mensen: één 
programmeur, de producent en de financieel/zakelijk medewerker. 
Deze groep bestaat momenteel uit: 

- Dirk Baart (programmeur, vanuit EKKO) 
- Ilana van den Berg (programmeur, vanuit EKKO) 
- Carlien Peijsel (programmeur, vanuit Kapitaal) 
- Rik de Graaf (productie, vanuit EKKO) 
- Susan Verdouw (financiën, vanuit EKKO) 
- nader te bepalen (marketing)

Samenstelling bestuur
Het bestuur wordt nog aangevuld met een secretaris, waarbij 

gezocht wordt naar iemand met een juridische achtergrond.

Programmateam

- Voorzitter: Franc Faaij (Rotterdam Festivals) 
- Penningmeester: Margriet Colenbrander (voormalig zakelijk leider Le Guess 

Who?, producent Into The Great Wide Open) 
- Bestuurslid: Michiel Peeters (danceprogrammeur TivoliVredenburg) 

- Bestuurslid: Lars Terhorst (voormalig hoofd marketing EKKO, Into The Great 
Wide Open en RAUM) 

- Secretaris: Het bestuur wordt nog aangevuld met een secretaris, waarbij gezocht 
wordt naar iemand met een juridische achtergrond.

Dirk Baart, Ilana van den Berg en Carlien Peijsel zitten vanuit de dagelijkse leiding in het programmateam. Dit team wordt daarbij op moment van schrijven 
gecompleteerd door Dennis Rochat, danceprogrammeur van EKKO, en Bas Jansen, boeker bij MOJO. Bas is op persoonlijke titel verbonden aan Freaky Dancing 
en heeft veel voeling met de muziek waar we ons op richten. Bovendien heeft hij een sterk netwerk met agenten in Groot-Brittannië, waar een aanzienlijk deel van 
het buitenlandse programma van Freaky Dancing vandaan zal komen.]

We trekken het programmateam breder dan ‘programmeurs’ in de conventionele zin van het woord. We betrekken technici bijvoorbeeld niet alleen in de 
uitvoerende fase, maar bieden hen juist de kans om ook een rol te spelen in de ontwikkeling van het programma, lichtplannen en podiumdesigns. Door hen in een 
vroeg stadium te betrekken, waarborgen we het verband tussen het programma van Freaky Dancing, de beeldtaal zoals die naar voren komt in de marketing en 
de visuele aankleding van het festival. We hebben op dit gebied verkennende gesprekken gevoerd met lichtdesigner en scenograaf Cris Mollee.  

De komende periode zal deze groep zich verder ontwikkelen, waarbij wijzigingen niet uitgesloten zijn. In de opstartfase zijn posities ingevuld 
vanuit EKKO en Kapitaal, maar zoeken we juist naar nieuwe individuen en daarmee nieuwe netwerken. 

https://crismollee.nl/


5.2
EKKO is een vernieuwende leeromgeving voor popcultuur in de binnenstad van Utrecht. Het idee 

voor Freaky Dancing is ontstaan uit de koker van Dirk Baart, sinds april 2018 als assistent-
programmeur werkzaam bij EKKO, en is voornamelijk ontwikkeld in samenwerking met directeur 

Marlies Timmermans, programmeur Ilana van den Berg en producent Rik de Graaf. Met het oog op 
de zelfstandigheid en eventuele groei van het festival is in een vroeg stadium besloten om het idee 
onder te brengen in een aparte stichting, die de naam van het festival draagt. Zeker bij de eerste 

editie van Freaky Dancing zal EKKO in uitvoerende rol nauw betrokken zijn. Bij toekomstige edities 
zal de rol van EKKO minder uitvoerend en meer adviserend zijn.
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5.3Kapitaal is een open studio met technieken als zeefdruk, ets en risoprint. Een plek voor printfreaks 
en opkomend beeldend talent om zelf te maken, te experimenteren en geïnspireerd te raken, waar 
de muziek altijd hard aan staat. Niet elke beeldmaker voelt zich hier prettig bij, maar de 
beeldmakers bij wie dat wél past, blijven vaak kind aan huis. Omdat het Utrechtse online 
radiostation Stranded FM gevestigd is in het trappenhuis van Kapitaal, komen de werelden van 
beeld en muziek hier al samen. Dit jaar brengt Kapitaal als Kapitaal Records ook een eerste 
muzikale release uit. De EP van de Utrechtse band Daisy Daisy wordt gepresenteerd met een art 
box, gezeefdrukte poster, t-shirt enzovoorts. Vanuit Kapitaal is mede-eigenaar Carlien Peijsel deel 
van Freaky Dancing. 
 
De betrokkenen vanuit zowel Kapitaal als EKKO worden voor het grootste deel vergoed vanuit de 
begroting van Freaky Dancing, maar zullen - zeker in de opstartfase rond de eerste editie - ook een 
deel van hun werkzaamheden verrichten vanuit hun uren voor Kapitaal en EKKO. Dit gebeurt 
vanzelfsprekend in overeenstemming met Kapitaal en EKKO.
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Culturele codes  
We onderschrijven vanzelfsprekend en vanuit overtuiging de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur, en 
lichten hieronder graag onze visie op deze codes kort toe. 
 
Code Diversiteit & Inclusie 
Met Freaky Dancing presenteren we muziek en beeldcultuur uit verschillende streken en stijlen. In het programma worden makers van verschillende 
culturele achtergronden, sociale klassen, leeftijden en (non)genders samengebracht. We zijn ons ervan bewust dat we experiment niet alleen 
faciliteren door deze makers uit de dagen en kennis te laten maken met makers met andere achtergronden, maar ook door hen een veilige 
omgeving te bieden. Een groot deel van de muzikale en beeldende stromingen die we presenteren kent zijn oorsprong in zwarte cultuur. We vinden 
het belangrijk om dat te laten zien, en om daarbij ook een publiek te betrekken dat die diversiteit weerspiegelt. 
 
Op dit moment zijn we nog een erg homogene organisatie omdat we ons nog in de opstartfase bevinden en veel betrokkenen direct afkomstig zijn 
van Kapitaal en EKKO. De leeftijden binnen Freaky Dancing lopen weliswaar enigszins uiteen, maar wat culturele achtergrond en sociale klasse 
betreft zijn we sterk vergelijkbaar. We streven ernaar als organisatie een weerspiegeling te zijn van de grote diversiteit aan muziek en beeldcultuur 
die we presenteren, dus met de invulling van ‘open’ posities binnen Freaky Dancing brengen we graag verandering in deze homogeniteit. Dit doen 
we onder meer door makers met uiteenlopende achtergronden een prominente rol te bieden binnen de totstandkoming van het festival, en door op 
het gebied van partnerschappen niet samen te werken met gevestigde instituten. We slaan juist de handen ineen met relevante individuen, en 
omzeilen daarmee de blinde vlekken en uitsluitingsmechanismen die kunnen ontstaan binnen bestaande instituten. 
 
 



 
 
Fair Practice Code 
We onderschrijven de Fair Practice Code en leven de auteursrechtelijke bepalingen die gelden voor muziek na. We constateren ook dat het 
nastreven van fair pay een uitdaging is voor de popsector, waar de grens tussen amateur, semi-prof en prof soms diffuus is, en honoraria op basis 
van marktwaarde worden bepaald. We spannen ons in om muzikanten en beeldmakers op een eerlijke manier te vergoeden, maar zien in verband 
met ons jonge beoogde publiek ook het belang van toegankelijke ticketprijzen. Wel is onze werkwijze anders dan gebruikelijk is in de popsector, in 
die zin dat we het proces ook qua honoraria net zo belangrijk maken als het eindresultaat. Dit houdt in dat we betrokken muzikanten en 
beeldmakers niet alleen betalen voor hun ‘optreden’ op het festival, maar dat we ook hun onderzoek en experiment vergoeden, en zo een stap 
zetten richting eerlijke betaling voor intellectueel eigendom. 
 
Governance Code Cultuur 
Stichting Freaky Dancing onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze toe. De stichting heeft gekozen voor een bestuur-directie-model, 
omdat het bij een jonge organisatie met een team dat nog weinig ervaring heeft met het leiden van een festival wenselijk is om de afstand tussen de 
dagelijkse leiding en het eindverantwoordelijke bestuur zo kort mogelijk te houden. De bestuursleden zijn onafhankelijk en onbezoldigd. De taken en 
verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in statuten en een directiereglement. 
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SUBSIDIE
CRITERIA



Publieksbereik
De organisatorische en programmatische ontschotting die we met Freaky Dancing teweeg brengen zal ook terug te zien zijn in het bereik 

en publieksopbouw. We maken ons voortraject, maar ook de onderzoeksresultaten, net zo belangrijk als het presentatiemoment en 
betrekken daarmee potentiële bezoekers over een langere periode bij de energie die vrijkomt bij de totstandkoming van een festival, wat 

het (online) bereik sterk vergroot.

7.1
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7.27.3
Gebruik van ruimte
Doordat het gekozen terrein nog volop in ontwikkeling is, biedt het voldoende onontgonnen ruimte in de buitenlucht en zijn er daarnaast 
verschillende binnenruimtes die erom vragen om op onconventionele manier gebruikt te worden. We vragen onze makers expliciet om na 
te denken over nieuwe vormen van podiumpresentatie en cultuurbeleving gebruik makend van deze ruimte. We gaan hierbij uit van de 
innoverende kracht van kunst, niet zozeer van technologische innovatie als augmented en virtual reality. 

Inkomsten en relevantie 
We zijn een platform, collectief en festival, waar voor een groot deel nieuw aanbod uit zal ontstaan. Het levert tastbare en blijvende 

producten op in de vorm van nieuwe releases, kunstwerken, merchandise, podiumpresentaties, audiovisuele shows, performances en 
samenwerkingen. Freaky Dancing heeft de potentie om in de toekomst uit te groeien tot een label of productiehuis. 



Maatschappelijke context
De huidige omstandigheden verlammen de culturele sector. Nu we waarschijnlijk langer vastzitten aan 
beperkingen hoe muziek gezamenlijk te beleven, willen we juist met de toevoeging van beeldcultuur de 
muziekbeleving en onderlinge verbinding versterken op een andere manier. Juist onder de jonge generatie - 
die wat betreft sociaal leven nu harde klappen vangt - zien we een behoefte aan vernieuwing: makers zijn 
op zoek naar toegankelijke maakplekken waar experiment mogelijk is, en liefhebbers naar een vrijere vorm 
van cultuurconsumptie. 

7.4
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8FINANCIËN & FINANCIEEL 
RISICOMANAGEMENT  



Begroting  
De begroting voor het opzetten van een nieuw festival is een secuur proces waar veel 
inschattingsvermogen bij komt kijken, en dan nog zal de eerste editie net iets anders uitpakken dan 
verwacht. We zijn bij het opstellen van de begroting uitgegaan van onze artistieke visie; wat willen we 
presenteren en op wat voor manier? Wat willen we teweegbrengen bij een publiek en bij een maker?  
We zijn in gesprek gegaan met mensen die de locatie kennen en de kosten zijn gebaseerd op 
meerdere andere festivals waarbij de organisatie (bestuur en dagelijkse leiding) betrokken is of was, 
zoals Woodlum, Le Guess Who?, Rotterdam Festivals en Into The Great Wide Open. Ongeacht het 
ingeschatte realisme, houden we graag 5% onvoorziene kosten aan, de ervaring leert ook dat die – bij 
het organiseren van een eerste editie – toch noodzakelijk zijn. 

45

Freaky Dancing moet voelen als een collectief waarbij de organisatie en diens activiteiten op een 
financieel veilige manier gestuurd worden en er tegelijkertijd voldoende ruimte moet zijn voor het 
experiment. 8.1



8.2
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Dekking & risicoanalyse 
In de opzet naar de eerste editie, waarin gedurende een jaar meer kosten worden gemaakt dan in 
toekomstige boekjaren, zijn we in de gelukkige omstandigheid dat er een mogelijkheid ligt in het 
aanvragen bij uw fonds waaruit eerste (vooral personele en ontwikkelings-)kosten kunnen worden 
betaald.  
 
Daarnaast investeert EKKO in een deel van de personeelsuren op gebied van productie, marketing, 
financiën, horeca en medewerkerscoördinatie. Stichting Freaky Dancing gebruikt EKKO als kantoor- en 
vergaderruimte en de boekhouding - alsmede de kaartverkoop - van de eerste editie wordt bijgehouden 
en gecoördineerd via EKKO. De inkomsten vanuit de kaartverkoop komen ten goede aan de stichting, 
niet aan EKKO. Bij toekomstige edities zal de rol van EKKO minder uitvoerend en meer adviserend 
zijn. Deze transitie wordt enerzijds opgevangen door een jaar groei en ervaring van het eigen team, 
daarbij zullen voor edities na 2021 meer kosten worden begroot voor administratie, coördinatie en 
bijvoorbeeld huisvesting. 
 
Voor een gezonde bedrijfsvoering streven we naar een gevarieerde financieringsmix. Binnen het 
opstellen hiervan zijn we net als bij de kostencalculatie realistisch te werk gegaan en lichten we enkele 
posten, inclusief toekomstverwachting nog toe: 
 
Bij de opbrengsten kaartverkoop en horeca (ruim 41% van de totale dekking) zijn we uitgegaan van 
1500 verkochte tickets. Dit vinden wij een voorzichtige calculatie, binnen de huidige locatie kan het 
festival doorgroeien naar 3500 verkochte tickets (waarbij uiteraard ook de kosten groeien). Hier zien 
we goede mogelijkheden tot groei al willen we de ticketprijs laag houden om de juiste doelgroep te 
kunnen bereiken. 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Vanuit sponsoren hebben we een behoorlijk bedrag begroot (10% van totale dekking). Hierbij 
aangetekend dat partijen al interesse hebben getoond en bijdragen ook bestaan uit (korting op) 
geleverd materieel zoals ‘Inkoop Horeca Bar’ vs ‘Brouwerij’ die alle barren en installaties levert. Ook is 
een bijdrage vanuit EKKO meegenomen voor de uren van een deel van het personeel. De post zal 
gedurende de jaren gelijk blijven en potentie hebben om te groeien. 
 
Met de meeste private fondsen zijn we inmiddels in contact. In onze planning richting de fondsen lopen 
we – dankzij dit traject – voor op planning. Bij een aantal fondsen wordt een iets hoger bedrag 
aangevraagd dan in deze begroting is te zien. We verwachten dat driekwart zal worden gehonoreerd, 
waarmee de totale inkomsten uit private fondsen nog steeds 32% van de begroting dekken. Bij 
mogelijke overhonorering gaan we het gesprek aan met ‘fondsen in aanvraag’ en schuiven we de 
wederzijdse interesse graag door naar de volgende editie in 2022. Vanwege de mogelijkheden binnen 
zowel muziek als beeldende kunsten aan te vragen zien we voldoende mogelijkheden om de bijdrage 
vanuit private fondsen gelijk te houden en meerjarig te spreiden. 
 
Freaky Dancing gelooft in haar unieke meerwaarde binnen de kunsten. De organisatie streeft er dan 
ook naar om – binnen enkele jaren – een goede band te hebben opgebouwd met publieke financiers 
zoals Gemeente en Provincie Utrecht, de landelijke fondsen zoals Fonds Podiumkunsten en het 
Stimuleringsfonds Creative Industrie en hier een meerjarige relatie mee te zijn aangegaan. Op termijn 
een groeipost, maar nu 16,6% van de totale dekking. 



Overige risicodekking  
Tot aan het moment van kaartverkoop (maar ook daarna) is er nog enigszins variabel te produceren en 
programmeren waarbij het afschalen naar 1 dag één van de meest rigoureuze variabelen is. Het 
afschalen van het aantal podia of het aantal tijdslots per podium (en daarmee het aantal acts) zijn 
andere manieren van opvangen van mogelijke financiële tegenvallers.  
 
Uiteraard bevinden we ons in een kritieke periode waarin strenge(re) maatregelen een jaar verderop 
niet per se te verwachten zijn, maar ook niet irreëel zijn. Het opstellen van een 1,5 meter-begroting 
behoort tot de ‘standaard’ en wordt dan ook opgesteld. Met artiesten, boekers maar ook eventuele 
leveranciers wordt de mogelijke afgelasting door COVID-19 in afspraken omtrent financiële 
verplichtingen meegenomen.
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