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1. Inleiding
Grasnapolsky 2020 was het jaar waarin het festival haar plek vond in fabriek de Toekomst. Het jaar waarin het festival haar rust
vond, na een pittige start het jaar ervoor. Grasnapolsky nam een nog diepere duik in de omgeving en het verhaal en cultiveerde
daarbij bestaande, maar ook nieuwe samenwerkingspartners.
Ongelofelijk trots zijn we, op deze editie die door velen ‘misschien wel de beste ooit’ genoemd wordt. Maar ook trots zijn we op ons
publiek, de kenners die vol vertrouwen een tweede jaar meereisden naar het hoge Noorden, maar ook de mensen uit stad en
ommeland die een kijkje kwamen nemen.
Een tweede jaar in fabriek de Toekomst, een plek die nog steeds aan de vooravond van grote plannen staat. Waar we vorig jaar de
fabriek langzaamaan weer op gang kregen, bleek deze in 2020 een jaar te hebben gewacht op onze terugkomst. Structurele
verbeteringen aan het pand bleven, ondanks toezeggingen, uit, waardoor we dit jaar weer tegen extra hoge productiekosten
opliepen. Corona zorgde voor een uitblijvende laatste kaartverkoop-sprint. Zaken die het een financieel pittig jaar maken.
Heel blij zijn we met nieuwe verdiepende lokale samenwerkingen met o.a. Stichting Oude Groninger Kerken, Platform GRAS,
Toukomst, Minerva, Goud voor Groningen, Clash XXL, Het klokkengieterijmuseum en KRAAK. Samenwerkingen met Verhalen van
Groningen, Marketing Groningen, Groninger Landschap, On Track, Popunie, De Brakke Grond, Solidus Solutions, FIBER, Het
Blauwe Lint werden voortgezet en uitgebreid.
We vonden nieuwe sponsoren in Blauwestad, van der Flier Groep, Koen Meijer, Mr. Mofongo, MWPO, Haardhout Oldambt,
Spijkerman Verhuur, Dagblad van het Noorden, KarTent en GoedeWijnen (Oldambt).
Het is bijzonder hoe zeer we hebben weten te wortelen in Oost-Groningen in nog geen twee jaar tijd, meer dan ooit te tevoren
hebben we onze weg weten te vinden, Gras-vrienden weten te maken en enthousiasme gekweekt voor wat we aan het doen zijn.
In het kunst- en expeditieprogramma was alle ruimte voor lokale en niet-lokale kunstenaars, voor verdieping in het verhaal van de
fabriek en haar omgeving, maar ook voor verwondering over de tijd waarin we leven.
We wisten het programma uit te breiden met literatuur, dans, theater en spoken word. Optredens van o.a. De Dansers, Poetic
Disasters Club en NOIR waren veelgenoemde hoogtepunten van publiek.
Ook was er ruimte voor proeverijen van lokale producten, bingo met Groningse opa Jan, en laagdrempelig plezier in burgemeester
Jordy’s eigen bar in voormalig arbeiderscafé de Drie Linden.
Het muziekprogramma bracht een breed scala aan te ontdekken, nieuwe muziek. Hoogtepunten waren Glauque, Junodream, De
Likt, Goldband, Collignon en Peuk.

“Ik vind het stoer van de organisatoren van Grasnapolsky om ook in 2020 weer neer te dalen in Oost
Groningen. Op voorhand voor de rest van Nederland niet een plek om een internationaal festival te
organiseren. De Groningers weten beter.
Grasnapolsky organiseert geen evenement op een afgesloten festivalterrein, maar heeft de blik naar
buiten. Heeft oog voor de schoonheid van het landschap en investeert in de contacten met haar
inwoners.
De ontmoeting met het festival en Groningen en de Groningers met het festival maakt Grasnapolsky een
Pronkjewail in golden Raand.”
* een pronkjuweel in een gouden rand. Uit het Groningen volkslied

- Johan Koopmans, Directeur Provincie Groningen.
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2. Resultaten
Voor de editie 2020 heeft Grasnapolsky een aantal doelstellingen opgesteld, zoals terug te vinden in het projectplan.

Beleving
Bestaand en een goede hoeveelheid nieuw publiek kennis laten maken met de meest actuele muziek, een aantrekkelijk
vormgegeven link tussen cultuur, de bijzondere verhalen van de locatie en de directe omgeving met een levendige
geschiedenis
Meer dan we hadden kunnen hopen, hebben we het tweede jaar in Oost-Groningen weten te wortelen en een link met de omgeving
weten te verbreden. Door nieuwe lokale samenwerkingen, meer lokale artiesten, meer expedities, de podcast ‘Groninger Grond’,
meer contact met lokale bewoners.
Goed geoutilleerd festival dat omkijkt naar de directe omgeving door geen schade toe te brengen aan de natuur, zoveel
mogelijk milieuvriendelijk werkt en plastic vermijdt
Grasnapolsky heeft duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel staan. Toch vonden we het tijd om een stap extra te doen. Met het
benoemen van een sustainability manager hebben we duurzaamheid binnen de organisatie meer op de kaart gezet. Dit leidde tot de
volgende resultaten:
●
Dit jaar hebben we het verbruik van plastic nog meer teruggedrongen. We werken al jaren met biologisch
afbreekbaar servies en hardcups, maar serveerden backstage en op de podia altijd flesjes water aan de
artiesten. In een samenwerking met Retulp verstrekten wij herbruikbare waterflessen die van BPA-vrij kunststof
gemaakt zijn. Na elk optreden maakten we deze schoon om ze weer bij een volgende band in te zetten.
●
In samenwerking met Kartent werd een groot deel van de signing op ons festival gemaakt van gerecycled
karton. Ook leverden zij kartonnen bekermunten en kartonnen prullenbakken waarmee het afval gescheiden
werd en zo apart ingeleverd kon worden bij Virol.
●
Het festival werd verder ingericht met tweedehands meubels. Ook recyclen we elk jaar onze aankleding zodat
dit nooit verloren gaat na een weekend.
●
De crewcatering tijdens het festival was dit jaar volledig vegetarisch. Ook op het terrein zorgden we voor nog
meer vega en vegan opties. Zo was de klassieke, Groningse eierbal ook vegetarisch.
●
We hebben de busregeling voor het publiek wat beperkt t.o.v. vorig jaar om zo de uitstoot te verminderen en
riepen publiek op om zo veel mogelijk te carpoolen.
●
Naast zelf er veel mee bezig te zijn, wilden we duurzaamheid ook op de agenda van het publiek zetten. We
deden dit via social media, het programmaboekje en een talk op het podium in de Kunstsmederij.
●
De Machinekamer werd dit jaar veranderd naar Proeflokaal de Machinekamer. In deze ruimte brachten we zo
op laagdrempelige wijze mensen in aanraking met streekproducten. Zo proefde je er charcuterie van de Wilde
Slager, kazen van Westerwolds Goud, Doggerland Craft Cider van Groningse restappels en natuurwijnen van
Vino Per Tutti. Enkele van deze leveranciers verzorgden ook proeverijen waarbij bezoekers nog meer te weten
kwamen over deze lokale producten.

●

Daarnaast hebben we tijdens Eurosonic een duurzaamheidsproject opgezet waarbij we oud festivalkarton uit de
muziekindustrie verzamelden om dit, in samenwerking met Solidus Solutions, te recyclen tot nieuw festivalmeubilair.

“Another aspect that clearly reflects the theme of this year’s Grasnapolsky edition, rhythm of time, is the
integration of sustainability. With coins guests could purchase re-usable cups to minimize waste. Also, the
venue is decorated using secondhand furniture and recycled carton. [...] The majority of food trucks
outside even provided vegan options, tying together the sustainability theme nicely.”
- DATMAG
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(Onderzoek naar) overnachtingsmogelijkheden die het beste aansluiten bij wens publiek
Er is een uitgebreid veldonderzoek gedaan naar alle overnachtingsmogelijkheden in de omgeving. Doordat het festival een maand
is opgeschoven, zijn de bungalow overnachtingen duurder geworden dan in februari. Vanuit het publieksonderzoek over
Grasnapolsky 2019, namen we mee dat Pagedal als te ver weg werd ervaren door publiek, dat publiek activiteiten op het
vakantiepark mist en dat de communicatie over de bussen niet voldoende was. We zijn ons daarom gaan richten op twee
verschillende overnachtingsopties: een bungalowpark op 30 minuten voor vriendengroepen, een hotel op 15 minuten voor stellen of
mensen die liever dichtbij de fabriek zitten. Daarnaast is de mogelijkheid onderzocht publiek op het fabrieksterrein te laten
overnachten in flexotels. Vanuit de gemeente was hier akkoord op, maar de overnachting in Flexotels bleek te duur voor publiek te
worden. Daarom is ervoor gekozen het bij hotel en vakantiepark te houden.
Er is zeer kritisch gekeken naar het vervoer van en naar festival/hotel/vakantiepark met pendelbus, vanwege de kosten en milieuoverwegingen. De dienstregeling is teruggeschroefd. De overnachtingen bleken minder populair dan vorig jaar, waarschijnlijk door
de tegenvallende ervaringen van Gras ‘19 op het gebied van de bussen, het weer en de afstand.
Het vakantiepark had een vernieuwd, erg mooi café restaurant, waar we breakfastclubs en een afterparty hebben georganiseerd.
Daarmee speelden we in op de feedback van het publiek activiteiten te missen en gaven we hen meteen een prettige plek om op de
pendelbus te wachten.
De ervaringen dit jaar zijn een stuk positiever, de busdienst liep goed, overnachtingen en activiteiten werden positief ervaren.
Terrein beter benutten dmv signing en spreiding kunst over terrein. De indeling van de fabriek nog beter benutten
Je hebt een eerste editie nodig om logistieke en locatiespecifieke zaken te kunnen verbeteren. Zo wisten we na de eerste editie op
Fabriek de Toekomst hoe de publieksstromen lopen en dat het publiek zich graag binnendoor van zaal naar zaal verplaatst. We
gooiden alles om, maakten binnendoorwegen toegankelijk, bouwden trappen en deelden zalen in tweeën. Het publiek, artiesten en
crew waren erg positief over deze verandering. Het kwam het programma ook absoluut ten goede.
Het publiek vroeg ook om meer warme zitplekken, daarom stond de terugkeer van de verwarmde kas op het foodplein hoog op
onze prioriteitenlijst. Daarnaast hebben we binnen meer zitplekken gecreëerd en wisten we het pand beter te verwarmen, doordat
meer deuren dicht bleven vanwege de binnendoor-routes.
De signing werd verbeterd, zodat mensen hun weg beter konden vinden en het buitenplein werd een enorm gezellig, levendig
gebied.
Ook kreeg het terrein een officiële entree-poort, waardoor er minder polsbandjescontrole nodig was en ook minder sluik-bezoek kon
plaatsvinden.
Kunst verspreiden we over binnen- en buitenterrein en het nieuwe podium De Kunstsmederij was de verbindende factor voor alles
dat met kunst- en expedities, maar ook literatuur en verdieping te maken had.
Er is absoluut ruimte voor meer kunst op het buitenterrein.
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Sterk verrassend muziekprogramma dat net als eerdere edities de parels toont die later uitgroeien tot gevestigde acts
Met de terugkomst van muziekprogrammeur Jelte Heringa, die van 2015 t/m 2017 als programmeur verbonden was aan
Grasnapolsky, werd er absoluut een stap gezet in het programmeren van jonge parels die uitgroeien tot gevestigde acts. Eerder
programmeerde hij o.a. (een van de) eerste shows van Klangstof, Tamino, Bazart, Weval, Luwten, Bewilder, Mauskovic Dance
Band en Mario Batkovic. Dit jaar voorspellen o.a. Glauque, Froukje, Junodream, Collignon uit te gaan groeien tot bekende,
gevestigde acts op grotere festivals.
Sterker uitgebreider kunst- en expeditieprogramma dat grotere rol heeft in festival, waarin ook ruimte is voor bezoeker (en
dialoog (art lounge)
Met de ontwikkeling van de Kunstsmederij is er ruimte gemaakt voor dialoog en verdieping, maar ook voor de bezoeker, door
bijvoorbeeld het karton-knutselen en de data-duo. De Kunstsmederij werd daarnaast ook een ontmoetingsplek voor lokale bewoners
en buren, mede door het aangaan van de dialoog over onderwerpen die de omgeving bezig houden.
Deze dialogen werden geleid door talkshow Papegaaiduikers, bestaande uit Groningers Anne Jan Toonstra en Jelte Posthumus.
Ook werd de dialoog aangegaan door De Linkse Mannen Lossen Het Op, een initiatief van Platform GRAS, Wilbert van de Kamp en
Bram Douwes, een live magazine waarin zij de stand van de stad en het ommeland opnemen. Tijdens Grasnapolsky gingen zij de
dialoog aan over ‘Het Klakkeloze Kapitalisme’. Wilbert en Bram gingen in gesprek met een communist, een kapitalist en het
publiek. Dit leverde een levendig gesprek op.
Ook vond Gronings Goud plaats in de Kunstsmederij, waarin Groningse dichters stukken voordroegen met als onderwerp het thema
“Ritme van de Tijd’ en de locatie.
In de Kunstsmederij kon publiek plaatsnemen op kartonnen meubels, resultaat van het recycle project ‘De Toekomst van Oud
Papier’ en was er tegelijkertijd de expositie ‘De Mensen van de Strokarton’, waardoor publiek meer te weten kwam over de
geschiedenis van de kartonindustrie. Met rest-materiaal afkomstig uit de kartonfabriek Solidus Solutions, waarmee ook het recycleproject werd opgezet, konden bezoekers aan de slag om hun eigen kunstwerk van karton en graan te maken.
Ook kon publiek aan de slag met de Data-Duo, een synthesizer ontwikkeld om samen muziek te maken.
In de Kunstsmederij liep men ook tegen de kunst- en expeditie balie aan, waar men op een laagdrempelige manier meer informatie
kreeg over expedities en de kunstwerken, en ook tickets kon ophalen voor programma onderdelen.
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Publiek
-

Minimaal 1700 en max 2000 betalende bezoekers
De groei in de ticketverkoop hebben we helaas niet waar kunnen
maken. Mede door de de uitbraak van het COVID-19 virus is de
laatste sprint in de ticketverkoop uitgebleven. De ticketverkoop in
de laatste twee weken voor de start van een festival is cruciaal.

-

Een landelijk publiek kennis laten maken met een nieuw
geluid, natuurlijke omgeving, verhalen achter erfgoed en
actualiteit in provincie Groningen
Zie de resultaten van de enquete op de laatste pagina’s van dit
verslag.

-

Divers publieksprofiel:
- demografisch & geografisch gevarieerd
Ruim 38% van de bezoekers zijn afkomstig uit de provincie
Groningen
- kerngroep tussen 25 en 35
De kerngroep ligt tussen 27 en 37
- man/vrouwverhouding ongeveer gelijk
De verhouding is 40% man en 60% vrouw
- tenminste 15% uit directe omgeving, stad niet
meegerekend
17% van onze bezoekers komt uit de directe omgeving

5

Inclusiviteit
We werken veel met vrijwilligers. Dat is grotendeels een bewuste keuze omdat we eenvoudig een bevlogen vrijwillig team kunnen
vinden die incidenteel bij het festival helpen. We vinden het erg belangrijk dat zij een positieve ervaring hebben en besteden veel
aandacht aan het team.
Tijdens Grasnapolsky 2020 was een verschuiving zichtbaar naar meer lokale vrijwilligers. 48 van de 114 vrijwilligers die gewerkt
hebben voor het festival zijn woonachtig in de provincie Groningen. Dat betekent dat ruim 40% van de vrijwilligers lokaal geworven
is. De overige 60% kwam opnieuw uit heel het land (en daarbuiten), van Eindhoven tot Den Helder. Dit jaar is ook gestart met het
project New Faces. Een initiatief voor culturele instellingen om meer inclusief en toegankelijk voor nieuwkomers te worden. Tijdens
Grasnapolsky waren 14 nieuwkomers en/of statushouders vrijwilliger van het festival.
Grasnapolsky doet er veel aan om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor minder validen. Met oude, karakteristieke locaties is dat niet
altijd even makkelijk, maar we zorgen er altijd voor dat zoveel mogelijk zalen en ruimtes bereikbaar zijn. We gaan daarin voor een
persoonlijke aanpak en communicatie, zodat we op de hoogte zijn van de mindervaliden die aanwezig zijn en zij ons altijd kunnen
bereiken wanneer ze hulp nodig hebben of via een nooduitgang een zaal willen betreden. Via een mailadres op de website kunnen
ze zich aanmelden voor een MIVA-parkeerplek vlakbij de entree.
De drempel is bij Grasnapolsky zo laag mogelijk, ook voor ouderen. We nodigen buren, jong en oud, uit om het festival te komen
bekijken, organiseerden de ontzettend populaire bingo met Opa Jan tijdens de eurosonic pre-party en op het festival zelf, en we
programmeren een breed programma dat ook voor ouderen interessant is. In de PR richten we ons ook op lokale kranten, om zo de
oudere bezoekers uit de omgeving te bereiken.

“If you’re looking to go to an event that offers a good balance of young, emerging artists and
more established performers, Grasnapolsky is a great choice. The crowd is very diverse: People
from all ages laugh and dance together, creating an eclectic blend.” - DATMAG
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Fair practice
Grasnapolsky onderschrijft het belang van de Fair Practice Code. Fair Pay heeft bij ons de aandacht, en er zijn in de afgelopen
jaren dan ook al flinke stappen in gemaakt, maar we zijn er nog niet. Dit speelt vooral voor het team.
Voor artiesten werken we samen met de Brakke Grond en de Popunie om fees te waarborgen. Voor beeldend kunstenaars hebben
we dit jaar een subsidie mogen ontvangen waarmee we het honorarium voor deze makers konden verdubbelen.
Duurzaamheid is een belangrijke waarde in het team. Dat houdt in dat we goed voor onze medewerkers zorgen en aandacht
schenken aan evaluaties, de sfeer in het team en ontwikkeling. Doordat we altijd van projectsubsidie afhankelijk zijn geweest en
nooit zekerheid hebben kunnen bieden, is het lastig geweest een kernteam te kunnen behouden. Ook hierin hebben we de laatste
jaren wel stappen gemaakt.

Educatie- en talentontwikkeling
Open Call
In november 2019 is er via de kanalen van Grasnapolsky een open call uitgezet. Een oproep aan startende beeldende kunstenaars
om een concept in te dienen voor een werk wat op het festival gepresenteerd en getoond zou kunnen worden. Uit deze open call
zijn twee werken geselecteerd, die van Noordhoff en Haegens.
Minerva
De samenwerking met Academie Minerva in Groningen is aangegegaan om jong studerend talent de mogelijkheid te bieden om
werk te tonen aan een groot publiek. Op deze manier bieden we jonge makers een podium en de mogelijkheid om ervaring op te
doen buiten hun studie.
Talentontwikkeling
Grasnapolsky heeft ook voor deze editie jonge kunstenaars een podium geboden. Iedere deelnemende kunstenaar, inclusief de
studenten van Minerva, zijn begeleid in het uitwerken en aanpassen van hun concept voor het festival. Er werd op inhoudelijk en
praktisch niveau meegedacht over de invullingen en presentatie van ieder werk. De kunstprogrammeur zette een locatiebezoek op,
pleegde regelmatig individueel overleg met iedere deelnemer en gaf bij de studenten zowel schriftelijke als mondelinge feedback
gedurende het hele proces. Voor zowel de studenten als kunstenaar Viet was Grasnapolsky het eerste muziekfestival waar men
een bijdrage voor maakte.
Ook bij de programmering van podiumkunsten focussen we deels op jonge beginnende acts. Denk aan de Groningse
hiphopformatie Wadaap, de performance van de Poetic Disasters Club en de jonge internationale act Junodream.

Educatieproject
De eerste stappen tot het komen van een educatieproject zijn gezet, onder andere met de Gemeente Oldambt. Er ligt een plan dat
we vanaf volgend jaar op minstens drie basisscholen in de omgeving van fabriek De Toekomst kunnen gaan uitzetten. Helaas
waren de financiële middelen voor de Grasnapolsky editie 2020 niet toereikend om het traject al in gang te zetten.

“First and foremost, it is their mission to provide a platform for new musicians, giving them a change of
being heard. According to Jimmi, lead singer of the band Jo Goes Hunting, this is what makes
Grasnapolsky such a great event. The band had their first ever festival gig at Grasnapolsky in 2016 and
have returned twice since then. ‘The booking team really knows how to find up-and-coming artists. For
many musicians and bands that play here it’s the starting point of their career.’ For Jimmi and his band it
feels great to be back where it all started out and play their latest tracks.” - DATMAG
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3. Regionaal en lokaal
Intro
De verdieping en verbinding met de omgeving, lokale organisaties en bewoners, het verhaal van Oost-Groningen en haar bewoners
en geschiedenis is voor Grasnapolsky heel belangrijk. Het is één van de redenen dat we voor deze locatie gekozen hebben.
Voor Grasnapolsky 2019 zetten we al een flinke stap in het wortelen in de omgeving en linkjes leggen met spelers uit de omgeving,
opzetten van lokale samenwerkingsverbanden en verbinding maken met de lokale bewoners. Afgelopen editie hebben we dit flink
weten te verankeren en uitbreiden, daar zijn we erg trots op. Verbindingen die er al lagen zijn uitgebreid, verbindingen die op onze
wishlist stonden hebben we aangehaald.
We hebben méér lokale en Groningse vrijwilligers weten te werven en tegelijkertijd ook aan de naamsbekendheid van Grasnapolsky
in de omgeving gewerkt. Met het boeken van muzikant Arnold Veeman, kunstenaars Louwe Noordhoff en Jimi Kleinbruinink,
Gronings Goud, maar ook door een samenwerking met Groninger Landschap, Het Klokkengieterijmuseum, Solidus Solutions,
Toukomst en lokale boeren, hebben we meer en meer aanknopingspunten voor het lokale publiek weten te creëren.
Praktisch hebben we zoveel mogelijk lokale leveranciers gezocht, met intentie vanuit zowel duurzaamheid als ook lokale
ondersteuning.
Door een festival te organiseren in Noord Oost-Groningen, op een plek waar niet veel gebeurd, op een moment in het jaar waarin er
niet veel plaatsvindt, voegen we iets toe aan het culturele landschap van Noord Nederland, dat er niet al was. We vernieuwen
daarin omdat we het verhaal vertellen van de plek, de omgeving, aan heel Nederland, maar juist ook aan de Groningers - waarvan
een groot deel dit gebied ook helemaal nog niet kent. Met een programma dat zowel muziek, kunst, expedities, verdieping,
literatuur, dans en theater omvat, bieden we een breedgedragen festival.
We namen publiek mee op pad naar de lokale jeneverstokerij, aardappelboer, vertelden de verhalen van de verdronken dorpen
langs de kerken, lieten ze de klokkengieterij zien, vertelden ze sterke verhalen in het koetshuis en lieten ze kennis maken met een
echte herenboerderij door een bezoek aan Hermans Dijkstra.
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“Maar sinds vorig jaar is de liefde van het festival en de gemeente Oldambt wederzijds. Burgemeester
Cora-Yfke Sikkema weet van die prille verliefdheid. Vorig jaar viel ze met haar neus in de boter toen het
festival in februari plaatsvond en ze net in functie was. Ze eet een broodje en accepteert tevreden dat
Jordy Dijkshoorn alias Ome Siempie als burgemeester van het festival is aangesteld.”
- Dagblad van het Noorden

Verdieping met bestaande partners
Nadat we vorig jaar al veel lokale partners hebben aangetrokken, was het dit jaar zaak om deze relaties te verdiepen. Zo verbreden
wij bijvoorbeeld de samenwerking met Groningse kartonproducent Solidus Solutions. Waar ze vorig jaar enkel karton leverde,
hebben we dit jaar een intensieve samenwerking opgezet. In samenwerking met Solidus recycleden we festivalkarton tot nieuw
festival-meubilair waarmee we samen een zaal inrichten en bezoekers meenamen in dit proces. Ook wisten we hiermee de
aandacht van de landelijke en lokale pers te trekken tijdens Eurosonic Noorderslag en zo samen de sector meer bewust te maken
van hun drukwerk-gebruik.
Ook met Pieter Dekker, een lokale partij waarbij we het busvervoer gedeeltelijk hebben afgenomen, is de samenwerking uitgebreid.
We hebben het maximaal aantal bussen bij hen hebben afgenomen. Met Pieter Dekker stelden we een busrit op voor inwoners van
de stad Groningen waarmee ze ‘voor vijf piek naar de fabriek’ konden. Zo werd het festival nog aantrekkelijker voor nieuwsgierige
stadjers die een dag of toch het hele weekend Grasnapolsky wilden verkennen.
Met Marketing Groningen bouwden we vorig jaar al een fijne band op, daar ontstond destijds het idee om samen te werken bij de
ontwikkeling van een podcast. Deze editie zijn we vroeg gestart met een brainstorm over de invulling en ontwikkeling hiervan, met
als resultaat de podcast Groninger Grond, in samenwerking met Groningers Anne Jan Toonstra en Karlijn Benthem.
Samenwerkingen met Verhalen van Groningen, Marketing Groningen, Groninger Landschap, On Track, Popunie, De Brakke Grond,
Solidus Solutions, FIBER, Het Blauwe Lint werden voortgezet en uitgebreid.

“De ongeveer 1500 bezoekers logeren dit weekend in de omgeving, in vakantieparken of hotels, en
worden van ’s ochtends tot ’s nachts vermaakt. De Toekomst is, afgezien van de voor sommige
bezoekers flinke reisafstand, een ideale locatie voor een winterfestival. Het toch al indrukwekkende
gebouw werd aangekleed met kunst en decoraties, overal zijn ‘zitjes’. En groot voordeel: anders dan bij
Radio Kootwijk hoef je niet naar buiten. Alle acts zijn binnendoor bereikbaar.” - NRC
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Nieuwe partners
Heel blij zijn we met nieuwe verdiepende Groningse samenwerkingen met o.a. Stichting Oude Groninger Kerken, Platform GRAS,
Toukomst, Minerva, Goud voor Groningen, Clash XXL, Het klokkengieterijmuseum en KRAAK.
Naast bovenstaande partners wierven we dit jaar nog meer lokale partners, zoals Goede Wijnen (Oldambt), Van der Flier Groep,
Peter Print, Boerderij Hermans Dijkstra, Hostel de Esborg. Al met al zorgde dit voor een financiële injectie in de omgeving (zie
overzicht in bijlage).

Nieuwe sponsoren
We vonden nieuwe sponsoren in Blauwestad, Haardhout Oldambt, van der Flier Groep, Welkoop Winschoten, Koen Meijer, Mr.
Mofongo, MWPO, Haardhout Oldambt, Spijkerman Verhuur, Dagblad van het Noorden en KarTent.

Team
Naast lokale partners hebben we ook ons team aangevuld met mensen uit Groningen. Zo’n 25% uit ons kernteam komt uit de
provincie Groningen en onder de vrijwilligers was dit zo’n 42%.

Inhoudelijk
Groningen werd ook sterk vertegenwoordigd in het inhoudelijke programma:
●
Met Gronings Goud werden Groningse dichters op de kaart gezet
●
De Groningse Papegaaiduikers hosten meerdere talkshows
●
De Linkse Mannen lossen het op onderzochten of er nog draagvlak is voor communisme
●
De podcast Groninger Grond, in samenwerking met Marketing Groningen, neemt een duik in de omgeving en onderzoekt
wat de Groninger grond zo bijzonder maakt
●
Groningse acts: Club Guy & Roni’s Poetic Disasters Club, Arnold Veeman, Pushin Wood Soundsystem, Eva Waterbolk,
Wadaap, beiaardier Vincent Hensen, Reimer Eising, dj JanJan en dj Coco Coquelicot.
●
Meerdere expedities leerden bezoekers over de provincie, streekproducten, verhalen van vroeger, of juist van nu.
●
Groningse kunstenaars: Jimi Kleinbruinink en Louwe Noordhoff. Daarnaast hebben we dit jaar een samenwerking gestart
met Academie Minerva waarbij studenten van deze Groningse school locatiespecifiek werk maakten voor Grasnapolsky.
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Buren
In aanloop naar de eerste editie van het festival in 2019, hebben we uitvoerig contact gehad met de buren. Het is natuurlijk nogal
wat, ineens een groot feest in je normaal zo rustige achtertuin. In aanloop naar de editie van 2020 hebben we dit contact uitgebreid.
Van de 57 huizen rondom de fabriek zijn we met zo’n 45 via mail of telefonisch in contact. De rest voorzien wij van informatie door
huis aan huis brieven te bezorgen.
We organiseerden dit jaar twee borrels/informatieavonden speciaal voor de buren, inclusief een rondleiding de vooravond van het
festival. Ook waren de buren weer uitgenodigd op het festival en zijn we met enkele een bredere samenwerking aan gegaan. Zo is
een van de buren de eigenaar van Goede Wijnen, onze wijnleverancier, stelde een familie hun schuur met daarin het oude
arbeiderscafé wederom ter beschikking en mochten wij gebruik maken van het erf van een buur voor de calamiteitenroute. Enkele
buren zijn ook betrokken bij een fotografieproject voor Grasnapolsky 2021 waarbij we ons publiek kennis willen laten maken met de
buren van de fabriek.
We hebben dit jaar ook contact gezocht met buurtbewoners die niet met hun huis aan de fabriek grenzen. Via mail konden zij zich
opgeven voor updates omtrent het festival.

“Fijne sfeer! En super leuk om te zien hoe de omgeving betrokken wordt, heb ook het idee dat zij dat zelf
ook erg leuk vonden (veel omwonenden gezien op het festival).” - bezoeker Grasnapolsky 2020

😎 voor mekaar. Helemaal TOP met
“Nou bij deze!!! Fantastiesche !!!! Wat hadden jullie het goed
hoofdletters!! We hebben er als buren (en wij zitten op nr 34
naast het oude cafe waar jullie ook feest
hadden. We hebben ook daarvan niks gehoord. Complimenten van onze kant en wat mij betreft volgend
jaar weer.” - Buur Fabriek de Toekomst
“Ik wil jullie nog bedanken voor de kaarten, hebben een geweldig weekend gehad. Leuke sfeer,
geweldige muziek, kon niet beter, vriendelijke medewerkers. Alles prima geregeld, hoop dat jullie volgend
jaar weer terug komen” - Buur Fabriek de Toekomst
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4. Reflectie Muziekprogramma
Afgelopen zomer omschreef Grasnapolsky haar ambities voor 2020 als volgt: de balans tussen nationaal en internationaal aanbod met name in het middensegment - nog beter maken, genre-verbreding en diversiteit in dezelfde lijn doorzetten en schotten tussen
disciplines nog verder neerhalen. Grasnapolsky fungeert regelmatig als een kweekvijver en plek om nieuwe projecten en
samenwerkingen uit te proberen en beoogde ook in 2020 deze rol weer te vervullen.
Doelen
De in het projectplan gedefinieerde doelen:
nieuw verfrissend talent een podium bieden en zelfs nieuw aanbod creëren
niet slechts vanuit toerend aanbod programmeren
meer multidisciplinaire gezelschappen en performances een podium bieden
lokaal talent niet vergeten en tegelijkertijd de grenzen in geografisch opzicht opzoeken en overschrijden
een gelijkwaardige balans tussen mannelijke en vrouwelijke artiesten vinden
lijken ruimschoots gehaald.
Al bovenstaande in even kloppende als verrassende synergie tussen act in kwestie en (plaatsing in) het decor, de voormalig
strokartonfabriek die De Toekomst is.

“Grasnapolsky however, is a great platform for undiscovered performers to share their talent with the
world. The organizers truly pulled together an event that encourages experimentation and celebrates
diversity.” - DATMAG
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Vrijdag
Het festival opende met een op maat gemaakte auditieve ervaring die bestond uit een grootse soundscape van de Groningse
Reimer Eising alias Kettel gecombineerd met door Laurens Collée (hij zou twee dagen zijn gevoelige muziek in de Scheemder Kerk
brengen) voorgedragen poëzie. Het moment dat de laatste galm van deze soundscape klonk, werd het fraai en eigenzinnig
vormgegeven hoofdpodium, De Kartonbaan, in licht gehuld. Vervolgens startte dansconcert Shake Shake Shake van De Dansers,
een vroeg hoogtepunt.
De vrijdagavond stond verder in het teken van Rotterdams talent. Voor het vijfde jaar op rij werkte Grasnapolsky samen met On
Track Agency, voor het tweede jaar haakte de Popunie daarbij aan. In samenwerking met On Track Agency en De Popunie werden
op het tweede podium, Het Verzendlokaal, Rotterdamse aanstormende en actuele talenten gepresenteerd. Het Gezelschap,
Froukje, Jo Goes Hunting, Alberta Balsam, Kay Slice en David Vunk stonden op het Rotterdamse affiche. Allen maakten indruk met
als uitschieters Het Gezelschap, die werk van hun net verschenen debuutalbum presenteerden, en de achttienjarige Froukje, die
enkele weken voor het festival “viraal ging” met het net zo actuele als geëngageerde Groter Dan Ik.

“Ik vind het juist fijn dat er geen grote namen op het programma staan. Er zijn genoeg festivals waar
mensen heen gaan (en kunnen) met grote namen. Ik kom juist voor de ontspannenheid en
zelfredzaamheid van het publiek. Laat mij verrassen met het brede genre.”
- Bezoeker Grasnapolsky 2020
Op De Kartonbaan was er vervolgens veel ruimte voor andere dan Europese invloeden dankzij IKRAAAN haar spannende Vlaamse
hiphop, de Afro-Caribische dansbare psychedelica van Conjunto Papa Upa en de vrouwelijke Studio Brussel-DJ Black Mamba met
haar breed georiënteerde beats.
De fotogenieke Bolkokers boden een eclectische mix met naast de harde gitaren van KIEFF de individueel ervaren maar als duo
debuterende worldbeats van COLLIGNON, de Russisch/Vlaamse Chibi Ichigo en de absurdistische Vlaamse tape-act Willy Organ.
Dit feest werd naar een definitieve climax gestuwd door de rake plaatkeuze en mix-vaardigheden van 3FM-DJ Vera Siemons.

14

Zaterdag
De zaterdag opende voor veel van de aanwezigen verrassend midden op de vloer van De Kartonbaan met een fonkelnieuwe en
jubelend ontvangen performance van de jong talent afdeling van Club Guy and Roni: The Poetic Disasters Club. Dit optreden werd
direct gevolgd door het al even jonge Britse Junodream, aan de vooravond van een grote doorbraak, óp het podium van diezelfde
Kartonbaan. Door vele bezoekers als hoogtepunt benoemd in de enquête.

Andere artiesten die de ruimtes op zaterdag in een andere dan de gebruikelijke frontale opstelling benutten, waren Nick Verstand en
Mattheis die met behulp van lasers het publiek met hun audiovisuele performace schuin voor het hoofdpodium wisten mee te slepen
in een dromerig spektakel. Voormalig garagerockdrummer Raven Artson bracht zijn emotionele autotune ballades soms
headbangend in het publiek en soms op een minuscuul podium in het midden van Het Verzendlokaal.
De op het amerikaanse Pitchfork bejubelde Russische Amerikaan Leo Svirsky speelde verstild en onversterkt op een enorme
vleugel op de vloer van De Bolkokers, waarbij het publiek spontaan en grotendeels zittend een muisstille arena vormde.
De Plakplaats kreeg kleur dankzij het curatorschap van Kapitaal, Utrechtse zeefdrukwerkplaats met speelse visuele aankleding,
live-muziek, DJ-sets en performances. Dit aanstekelijke en bij vlagen vervreemdende aanbod werd ook door het publiek zeer
enthousiast ontvangen en zette dankzij de plek, de entree, de juiste toon.
In de Bolkokers was er een spannende dansavond en -nacht onder aanvoering van DJ’s en live-act van het Rotterdamse
fijnproeverslabel Nous’klaer. Hoogtepunt hier was de dansbare versie van Meetsysteem die eerder op de zaterdagavond optrad als
band in Het Verzendlokaal.
Andere, ook door het publiek in de enquête achteraf als dusdanig benoemde, hoogtepunten op de zaterdag waren de terugkeer van
De Likt, die hun optreden op Grasnapolsky 2016 als hun doorbraak beschouwen en vanavond ook veel nog te verschijnen werk in
première lieten gaan en de Franstalige live-synthesizer-hiphop van het Waalse Glauque die in een wereld zonder Corona-virus deze
zomer hadden kunnen doorstoten naar de grootste festivals.
Eerder op de dag zorgden de speciaal voor Grasnapolsky tot stand gekomen samenwerking tussen de band Ciao Lucifer en
Winschoter beiaardier Vincent Hensen, een van de sessies in het Klokkengieterijmuseum, voor een vroeg hoogtepunt.
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De bijdrage van DJ St. Paul, met zijn in het kader van festivalthema “Het Ritme van de Tijd” samengestelde drie uur durende liveset, toepasselijk getiteld “Once in a Lifetime” was het laatste hoogtepunt van de festivalzaterdag.

“De muziekprogrammering van Grasnapolsky staat ook deze editie weer als een huis. Het weekend biedt
een heerlijke variatie aan Nederlandse underground en popacts, aangevuld met enkele kleurvolle
buitenlandse acts. Het doel van het festival is om te ontdekken, en met deze programmering lukt dat ook
weer prima.” - 3voor12 Groningen

Zondag
Op zondag werd er een kroon gezet op de samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Na een gevarieerd arsenaal
aan bijzondere Vlaamse artiesten op vrijdag en zaterdag (o.a. de nieuwe soul van Martha Da’Ro en de Zuid-Amerikaans
geïnspireerde loop-act van de Vlaams-Colombiaanse Susobrino) waren op zondag vijf Vlaamse acts te zien, van Nederlandstalige
pop in Spinvis-traditie van FULCO tot PEUK die met hun female-fronted grunge de zondag qua live-muziek van een waardig slotakkoord voorzagen.
Na sessies voor een select publiek in het Klokkengieterijmuseum op zaterdag, speelden op zondag acts zo goed als onversterkt
een set voor een 25 gelukkigen in de Scheemder Kerk.
Groningse artiesten waren op zondag goed vertegenwoordigd. De stevige deels Groningstalige rock van Eva Waterbolk, de
poëtische liedjes in streektaal van Arnold Veeman, de hiphop van Wadaap en de beats van Pushin Wood Soundsystem pasten qua
stijl en sfeer naadloos in het verdere programma en hadden zeker bij de bezoekers uit Groningen een streepje voor.
Een bijzondere gewaarwording op zondag was de muzikale voorstelling NOIR van Nineties Productions, waarvoor de Kunstsmederij
werd omgebouwd tot theater.
Verder was de allure van de bands op hoofdpodium de Kartonbaan op zondag opvallend. De meeslepende emotioneel geladen
liedjes van la loye, de artistieke Noren genaamd Konradsen, onder aanvoering van zangeres Jenny Marie Sabel, de Britse jazzy
bedroomcrooner Brad Stank, de eveneens Britse opvolger van het bejubelde Ultimate Painting, Modern Nature en tot slot de
Haagse stucadoors van Goldband, kregen allemaal op geheel eigen wijze het publiek volledig in hun greep.
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Herinrichting podia
De keuze voor minder podia dan tijdens de vorige editie bleek, ook getuige de publieksreactie, een juiste. Er was alsnog genoeg te
kiezen en op deze manier kreeg iedere act de verdiende aandacht. Het een kwartslag draaien en tegen een andere muur
positioneren van het hoofdpodium op De Kartonbaan werkte eveneens. Zonder aan grootsheid in te boeten, werd het bereiken van
intimiteit en afdwingen van volledige aandacht ook voor de acts op dit podium een haalbare kaart. Het verplaatsen van de
achterwand van het Verzendlokaal had een dergelijk effect en bood een prettige extra ruimte voor beeldende kunst.

“Vorig jaar verhuisde het evenement van het Veluwse Radio Kootwijk naar deze nieuwe locatie en
hoewel dat al een heerlijk weekend was, lijkt het festival dit jaar toch meer op zijn plek te zijn in de grote
fabriekshallen. Opstellingen zijn veranderd en routes verlegd, met positieve gevolg. Daarnaast is er ook
weer een grote verscheidenheid aan muziek en kunst verzameld in de oude fabriekshallen.”
- 3voor12 Groningen

Vijf tips
In het programmaboekje en online gaven verschillende partners, medewerkers en bekende vrienden van Grasnapolsky vijf tips uit
het programma van Grasnapolsky. Op die manier lukte het om publiek aansluiting te laten vinden bij de doorgaans specifieke
smaak van de tipgevers, wat nog onbekendere acts de juiste aandacht en het nodige zetje te geven en op een speelse wijze
thematische routes uit te zetten voor het publiek.

Publieksenquête
Uit de publieksenquête spreekt groot enthousiasme over de geboden programmering. De gehoopte meerwaarde van meer lokaal
talent wordt niet direct onderschreven, wat niet wegneemt dat de organisatie van Grasnapolsky dat zelf als zeer waardevol blijft
zien. De geboden (veelheid aan) stijlen en de neus voor nieuw talent worden gewaardeerd en onderschreven. De breed gedragen
wens meer ruimte te bieden voor gitaarbands en steviger bands wordt serieus genomen en leidt wellicht tot het herintroduceren van
een speciaal voor dergelijke muziek gereserveerd podium.

Diversiteit
Op de podia tijdens Grasnapolsky 2020 was zo'n 25% van de optredende muzikanten en andere podiumkunstenaars vrouw. Het
zeer actieve streven is de verhouding man vrouw binnen enkele edities naar een volledig gelijkwaardige te tillen. In een wereld
waarin veel meer dan 75% van de (pop)muzikanten (bassisten, drummers, gitaristen etc.) man is, is het traject richting volledige
gelijkwaardigheid met succes ingezet.
Ruim een kwart van de geprogrammeerde acts bood ruimte aan andere westerse (Europese / Amerikaanse) muzikale invloeden
en/of heeft een of meer leden met een etnische achtergrond die niet westers is. Ook hierin heeft Grasnapolsky het doel geleidelijk
naar een volledig gelijkwaardige verdeling tussen westers en niet westers toe te werken. Hierbij is het doel het tempo van deze
transitie hoog genoeg te houden om het publiek uit te dagen en niet zo ver op te voeren dat het oorspronkelijke publiek van
Grasnapolsky van het festival vervreemdt.
Het buitengewoon succesvolle optreden van Conjunto Papa Upa, een band die Afro-Caribische muziek vermengd met lo-fi en
psychedelica, op de vrijdagavond, waarbij werkelijk niemand op de Kartonbaan stil kon blijven staan, geeft vertrouwen in het slagen
van deze missie.

Het feit dat er geen (al te) grote acts op het affiche staan draagt enorm bij aan de lekkere sfeer die er in
De Toekomst hangt. En als er dan grote jongens staan zijn het de mannen van Het Gezelschap en De
Likt, die toch het hele weekend blijven hangen (Jordy Dijkshoorn heeft zelfs zijn eigen kopstootbar
verstopt op het terrein en is dit jaar Burgemeester van Grasnapolsky). Het moge duidelijk zijn:
Grasnapolsky is er voor de gezelligheid en om nieuwe dingen te ontdekken, en dat is weer gelukt.
- 3voor12 Groningen
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Samenwerkingen
Na een succesvolle samenwerking tijdens Grasnapolsky 2019, werd de samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
tijdens deze editie geïntensiveerd. Er werd inhoudelijk tussen programmamakers van de Brakke Grond en de programmeur van
Grasnapolsky samengewerkt en tevens nam de Brakke Grond reis- en verblijfkosten van de Vlamingen voor hun rekening. Door
samen met een partij die zo dicht op het vuur van nieuw Vlaams talent zit maar liefst 12 Vlaamse acts te programmeren, lukte het
om zeer diverse, zonder uitzondering raak schietend en naadloos bij het profiel van Grasnapolsky aansluitende Vlaams acts te
presenteren.
De samenwerking met On Track Agency en De Popunie, twee Rotterdamse partijen, op de vrijdagavond, zorgde voor een
buitengewoon spannend programma op de vrijdagavond in Het Verzendlokaal. Door twee partijen die zo actief middenin de
undergroundscene van de inclusiefste stad van Nederland staan, in samenspraak met Grasnapolsky-programmeur Jelte een
programma te laten cureren, leverde voor het tweede jaar op rij een extravert en, jawel, inclusief programma met zes in alle
opzichten zeer diverse (van muziekstijl tot leeftijd en van achtergrond tot mate van ervaring) muzikale acts op.
Ook het label Nous'klaer is van origine Rotterdams. Door dit label onder de noemer Nous'kaler audio live de hele zaterdagavond
qua programma (bijna) carte blanche te geven in de Bolkokers, kon hier een dansfeest ontstaan dat van buitengewoon grote
toegevoegde waarde was binnen het programma van Grasnapolsky en tegelijkertijd qua identiteit vanwege de warme sound van de
aan Nous'klaer gelieerde DJ's en artiesten, genoeg aansluiting vond bij de smaak van het publiek van Grasnapolsky. Grote
meerwaarde was dat door doelgerichte productionele en programmatische keuzes, dit onderdeel, zonder onderbreking een
kloppende spanningsboog van maar liefst zeven uur opleverde.
Na op twee eerdere edities succesvol te hebben samengewerkt, was Kapitaal, zeefdrukwerkplaats en veel meer uit Utrecht weer
van de partij. Dankzij een mede door deze zeer autonoom opererende partij gecureerd programma in de entree, voelde het publiek
de hele zaterdag vanaf binnenkomst een bruisende energie. De toon werd hier gezet met een mutidisciplinair programma dat van
de synthpunk van Daisy Daisy, tot de abstracte performance-art van Jippiet en van de vervreemdende arty party van Big Hare tot
spacy beeldende kunst en anarchistische DJ's ging.
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5. Reflectie Kunst- & Expeditieprogramma
Naast het muziekprogramma heeft Grasnapolsky een uitgebreid kunst-, performance-, omgevings- en expeditieprogramma opgezet.
Ieder onderdeel stond in direct contact met de fabriek, het festivalthema en/of de geschiedenis van Scheemda en het ommeland.
Veel disciplines vonden in De Toekomst een podium en op verschillende manieren was het verhaal van de fabriek, de omgeving en
het erfgoed een onderdeel. Meer nog dan voorgaande jaren vond het programma zichtbaarheid plaats in aparte ruimtes die in het
teken stonden van kunst. Op het nieuwe podium de Kunstsmederij was aandacht voor het gesproken woord, diverse talks en een
expositie.

Beeldende kunstprogramma
Het beeldende kunstprogramma was dit jaar zeer uitgebreid. In totaal waren er zes beeldende kunstwerken te zien, variërend van
lichtkunst, locatiespecifieke werken tot interactieve installaties van jonge makers én drie installaties van vijf studenten van Academie
Minerva. Dit alles stond in directe relatie tot het festivalthema ‘Het ritme van de tijd’.
De kunstwerken stonden verspreid in en rondom de fabriek en bedekten het gehele festivalterrein, waardoor iedere bezoeker er
mee in aanraking kwam. Zo kreeg LCD van Jildert Viet de volledige ruimte Het Ketelhuis tot zijn beschikking. Afdruk/Blauwdruk van
Louwe Noordhoff en Meander van Jimi Kleinbruinink deelden Het Paklokaal, een belangrijke verbindingsruimte middenin de fabriek
die ook geheel gewijd werd aan beeldende kunst. Een extra toevoeging was de installatie The Workers van Minerva studenten
Nuno Bakker en Tessa Hessling, die gebruik maakten van alle ruimtes van de fabriek. Een klein maar belangrijk detail was de
aanwezigheid van tekstbordjes die ieder werk op locatie van een toelichting voorzagen.

“As I’m walking through the old factory building, I’m constantly amazed by the quirky, colorful artwork that
is everywhere. Next to music, art is another very prominent element of the festival. Again, the theme
‘Rhythm of Time’ is incorporated in the exhibitions.” - DATMAG
De volgende kunstenaars namen deel aan Grasnapolsky 2020:
Louwe Noordhoff - Afdruk/Blauwdruk
Jimi Kleinbruinik - Meander
Vendel & de Wolf - Fluxit
Jildert Viet - LCD
Matthijs Munnink - Hyperplanar
Noortje Haegens - Contemplation Space
Studenten Academie Minerva, vierde- en vijfdejaars binnen de richting Time Based:
Nadejda Trifonova - Inside the Machine
Anna Fleuri - The Material
Nuno Bakker & Tessa Hessling - The Workers
Sterre Hurkens, (ondersteunde haar vier medestudenten)
Van de deelnemende kunstenaars maakten Kleinbruinink, Noordhoff en Viet een werk speciaal in opdracht voor Grasnapolsky
2020. Dit resulteerde in locatiespecifieke kunstwerken die zowel de fabriek als het festivalthema in het concept en de uitvoering tot
onderdeel van het werk maakten. De werken van Haegens, Vendel & de Wolf en Munnink bestonden al, of deels, en werden van de
nodige aanpassingen voorzien om naadloos aan te sluiten bij de festivallocatie. Samen betrekken de zes werken de thema’s ritme,
nieuwe (digitale) technieken, bezinning van tijd en ruimte, reflectie op jezelf, de waarde van het verleden, experiment en toekomst
en waren ze stuk voor stuk sterk genoeg om in een hectische festival omgeving genoeg aandacht op te eisen van het publiek.
De selectie van de werken kwam als volgt tot stand.
In november 2019 is er via de kanalen van Grasnapolsky een open call uitgezet. Een oproep aan beeldende kunstenaars om een
concept in te dienen voor een werk wat op het festival gepresenteerd en getoond zou kunnen worden. Uit deze open call zijn twee
werken geselecteerd, die van Noordhoff en Haegens. Kleinbruinink, Munnink en de studenten van Minerva zijn betrokken binnen
verschillende samenwerkingen. Vendel & de Wolf en Viet zijn uitgenodigd door de kunstprogrammeur om deel te nemen.

“Within each room I discover different art installations, including indoor swings and huge
structures made from colorful threads that reach up all the way to the high ceilings.” - DATMAG
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Samenwerkingen beeldende kunst - CLASH, FIBER en Academie Minerva
Kleinbruinink werd betrokken naar aanleiding van een samenwerking tussen Grasnapolsky en CLASH festival. Het werk Meander
zou na afloop op CLASH festival worden neergezet en is zowel voor de fabriek als de ruimte die CLASH beschikbaar stelde
gemaakt. Vanwege de situatie rondom het Covid-19 virus is CLASH helaas geannuleerd.
De doorgezette succesvolle samenwerking tussen FIBER en Grasnapolsky resulteerde dit jaar in de presentatie van Hyperplanar
van Munnink. Middels de samenwerking kan de programmeur van Grasnapolsky tot nieuwe inzichten en makers komen, wat
wederom een prachtig resultaat opleverde.
Voor het eerst dit jaar richtte het festival een samenwerking op met een kunstacademie, namelijk Academie Minerva in Groningen.
Aanvankelijk werd Minerva betrokken bij expeditie ‘Het ritme van fabriek de toekomst’, om de route op geheel eigen wijze zichtbaar
en/of tastbaar te maken voor bezoekers, zodat bezoekers de expeditie ook zonder gids konden lopen. Eenmaal van start gegaan
met het project groeide deze samenwerking, door het grote enthousiasme van de deelnemende studenten, uit tot drie op zichzelf
staande installaties die ieder op een eigen manier in relatie stonden met de geschiedenis van de fabriek. Inside the Machine is een
immersieve geluidsinstallatie die de machinegeluiden van vroeger liet klinken, The Material nam het stropulp wat uit de bolkokers
komt als uitgangspunt en The Workers liet een schaduwspel en miniaturen van arbeiders zien in en rondom verschillende zalen.

“I love how the artwork that is spread throughout the entire factory is meant to stimulate all your senses.
Soundscapes are provided as a background to psychedelic light installations, using indefinite color
variations and holographic shapes. What I think is especially cool: Part of this year’s art and expedition
program at Grasnapolsky is created by students of the Minerva faculty.” - DATMAG
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Samenwerking Kapitaal
Kapitaal en Grasnapolsky zetten na een pauze van een jaar hun samenwerking voort. In eerdere edities hosten ze al een klein
podium met DJ’s en voorzagen ze het festival van merchandise en crewshirts. In 2020 bood Grasnapolsky Kapitaal een eigen plek
middenin de fabriek waar muziek en (het maken van) prints samenkwamen.
Als reactie op de uitnodiging om op Grasnapolsky een eigen plek te hosten, nodigde Kapitaal op haar beurt vier Groningse
vormgevers uit: Maarten Huizing, Sanne Boekel, Anna Fleuri & Joblin Agteresch. Ieder met een unieke stijl en als gemene deler
jong, opkomend, tegendraads en ongeremd. Kapitaal gaf iedere maker opdracht een nieuw ontwerp te maken voor het festival en
presenteerde een pop-up expo van lokaal talent middenin De Plakplaats.
Aanvullend konden bezoekers zelf aan de slag met zeefdrukken en een limited edition print van onze huisvormgever Nick
Liefhebber printen. Nick maakt het ontwerp, Kapitaal begeleidde het zeefdrukken, regelde de zeef en verf, Solidus Solutions bracht
kartonnen platen van gerecycled papier en Grasnapolsky bracht dit alles samen onder één dak.
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Talentontwikkeling
Grasnapolsky heeft ook voor deze editie jonge kunstenaars een podium geboden. Iedere deelnemende kunstenaar, inclusief de
studenten van Minerva, zijn begeleid in het uitwerken en aanpassen van hun concept voor het festival. Er werd op inhoudelijk en
praktisch niveau meegedacht over de invullingen en presentatie van ieder werk. De kunstprogrammeur zette een locatiebezoek op,
pleegde regelmatig individueel overleg met iedere deelnemer en gaf bij de studenten zowel schriftelijke als mondelinge feedback
gedurende het hele proces. Voor zowel de studenten als kunstenaar Viet was Grasnapolsky het eerste muziekfestival waar men
een bijdrage voor maakte.

Expeditieprogramma
Het expeditieprogramma bestond uit een combinatie van negen verschillende routes, wat het grootste aanbod aan expedities tot nu
toe is in de geschiedenis van Grasnapolsky. In samenwerking met diverse (lokale) partijen en organisaties zijn er looproutes,
fietsroutes en huifkarexpedities opgezet die de geschiedenis van het oldambt, de verhalen van fabriek De Toekomst en de toekomst
van het Groningse landschap bevragen en in nieuw licht zetten.
Het expeditieprogramma bestond uit de volgende expedities:
Expeditie de Toekomst in perspective - ontwikkeld door Sijas de Groot
Expeditie tour de boer, op bezoek bij melkveehouderij Krekwakwou en Groninger Jeneverstokerij
Expeditie: Langs de vloedlijn van verdronken dorpen en oude kerken - i.s.m. Stichting Oude Groninger Kerken &
Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
Expeditie het ritme van fabriek De Toekomst - i.s.m. Solidus Solutions & Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland
Expeditie Landgoed Ennemaborg - i.s.m. Groninger Landschap
Expeditie Sterke verhalen in het koetshuis - i.s.m. Groninger Landschap
Expeditie Klokkengieterijmuseum - i.s.m. Stichting Musea Heiligerlee
Expeditie Wildpark de toekomst - i.s.m. Platform GRAS
Expeditie Boerderij Hermans Dijkstra - i.s.m. Boerderij Hermans Dijkstra
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De kwantiteit van de routes is tot stand gekomen dankzij verdieping van samenwerkingen, om wederom een zo compleet mogelijk
beeld te geven aan de bezoeker van De Toekomst, de rijke geschiedenis van Scheemda, het Oldambt, de strokartonindustrie en
meer. Dit is en blijft een belangrijk onderdeel van het expeditieprogramma. Omdat de keuze in expedities steeg is er besloten om
het aantal keer dat een expeditie plaatsvond terug te schroeven van 4x tot 1 of 2x. Op die manier bleven de expedities optimaal
bezet.
Daar waar vorig jaar met name het verhaal van het ‘hier en nu’ werd verteld is er in 2020 meer ruimte ontstaan voor verdieping en
verbreding in het inhoudelijke aanbod van de expedities. Met de route verdronken dorpen, Boerderij Hermans Dijkstra en Wildpark
de Toekomst konden bezoekers in aanraking komen met verhalen uit 1200, 1700 en 2520. Expeditie ‘Langs de vloedlijn van
verdronken dorpen en oude kerken’ vertelde het verhaal van de strijd van Nederland tegen het water van een paar eeuwen geleden,
waarbij herhaaldelijk een groot deel van het huidige Groningen overstroomde, en daarmee herhaaldelijk complete dorpen werden
verwoest. Expeditie Boerderij Hermans ging dieper in op de ontstaansgeschiedenis van de opmerkelijke borgen en
herenboerderijen die Groningen rijk is en Expeditie Wildpark de Toekomst nam een filosofische stap in de toekomst om te zien hoe
men als Nederlanders opnieuw met het water moeten gaan samenleven. Daarbij zijn er voor deze routes nieuwe verbindingen
gelegd met partners die hun expertise deelden met het festival en eigen achterban motiveerde om het festival te bezoeken.
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Samenwerkingen expedities
De veelheid aan samenwerkingen laat zien dat Grasnapolsky wederom met open armen ontvangen is in de regio. In het overzicht
van expedities staan in totaal 11 partijen waarmee is samengewerkt, bestaande uit stichtingen, lokale bedrijven en diverse
instellingen.
Binnen iedere samenwerking leverde de samenwerkingspartner de gidsen voor de expeditie. Grasnapolsky heeft een rol als
verbinder en organisator ingenomen en de partners leverde kennis en inzichten. Bestaande samenwerkingen werden uitgediept,
wat onder andere resulteerde in een extra route onder de vleugels van het festival en Groninger Landschap. Dit jaar was zowel het
aangrenzende landgoed van de Ennemaborg en het historische koetshuis onderdeel van het expeditieprogramma.
Nieuwe partners, zoals het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Boerderij Hermans Dijkstra en Melkveehouderij Krekwakwou zijn blij
met de mogelijkheid hun kennis te delen met de bezoekers van het festival en zijn met mensen in contact gekomen die zonder het
festival niet vanuit hun huis zouden afreizen naar het Oldambt. Platform GRAS, een architectuurplatform uit Groningen Stad sloot
zich aan bij Grasnapolsky, en ontwikkelde voor het festival de expeditie Wildpark de Toekomst, als try-out van een grootschaliger
project wat in later dit jaar zal plaatsvinden. Het klokkengieterijmuseum opende haar deuren voor een sessieprogramma en bood
aan eenmalig een rondleiding door het museum te geven, waardoor de kennis die daar is opgeslagen gedeeld kon worden met een
nieuw publiek. Het festival hielp dit mede vorm te geven en verbond de bezoeker met het museum. Ten alle tijden heeft
Grasnapolsky een op maat gemaakte samenwerking opgezet.

Kunstsmederij
Met De Kunstsmederij creëerden een geheel nieuwe ruimte waar de nadruk werd gelegd op beeldende kunst, expedities, het
gesproken woord en de verdieping van het festivalthema. Het programma bestond uit de volgende onderdelen:
-

-

Een talkshow onder leiding van de Papegaaiduikers, bekend van kunst- en wetenschap radiozender Glasnost die een
veelheid aan gasten ontvingen. De gasten bestonden uit: Geert Lameris (Mensen van de Strokarton), Frits Mulder
(expeditieleider en contactpersoon van Solidus Solutions), Liske Steenbergen (Sustainability manager Grasnapolsky) en
de kunstenaars Jildert Viet, Jimi Kleinbruinink en Louwe Noordhoff
Groninger Geschiedenis voor Dummies i.s.m. De Verhalen van Groningen
De Linkse Mannen Lossen het Op - Het oplossen van het communisme en kapitalisme
Woorden Worden Zinnen (spoken word)
Gronings Goud (literatuur)
NOIR (theatervoorstelling)
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Samenwerkingen Kunstsmederij
Voor de inrichting van de Kunstsmederij is er uiteindelijk niet samengewerkt met Het Resort, de ambitie die beide partijen voor ogen
hadden oversteeg de huidige capaciteit. Er zijn in plaats daarvan plannen gemaakt voor 2021 waarbij eerder zal worden gekeken
naar de mogelijkheden. Dat gezegd hebbende floreerde de kunstsmederij door de inrichting van het gerecyclede festival meubilair,
wat in samenwerking met Solidus Solutions is gemaakt, en de expositie Mensen van de Strokarton.
De in bruikleen gegeven doeken van Mensen van de Strokarton en Erfgoed Groningen kwamen goed tot hun recht in de
kunstsmederij, waar bezoekers tussen de talks en optredens door de expositie konden bezichtigen. Solidus Solutions is een hechte
partner geworden van Grasnapolsky en werkte onder andere samen in het creëren van duurzaam festival meubilair. Deze meubels,
bestaande uit bankjes, stoelen en krukjes, werden gebruikt als meubilair in de Kunstsmederij. Daarbij werd Frits Mulder,
expeditieleider en contactpersoon bij Solidus Solutions, zondag op het podium gevraagd om meer te vertellen over wat Solidus
Solutions doet en hoe zij samen met het festival bijdragen aan een duurzame toekomst.
Verder stond de kunstbalie, dit jaar twee keer zo groot als het jaar daarvoor, in de kunstsmederij en konden bezoekers hun handen
uit de mouwen steken bij de Kartonknipsels. Bezoekers werden aangespoord om voorafgaand aan het Kartonfeest eigen ludieke
creaties te maken van restmateriaal van de kartonindustrie, afkomstig van Solidus Solutions. Men kon ook zelf muziek maken met
Data DUO, een synthesizer ontwikkeld om samen muziek te maken.

Leerpunten - Wendingen
Opnieuw werd duidelijk dat het festival ontzettend veel baat heeft bij een goede voorbereiding. Dit geldt voor ieder project, maar met
name samenwerkingen zijn gebaat bij heldere en vroegtijdige communicatie. Opnieuw is er contact gelegd met het Groninger
Museum, maar wegens jaarplannen die al vastlagen aan hun kant bleek er helaas geen mogelijkheid om samen een programma op
te zetten. Wel werd de dienst van adviesverlening verstrekt, waardoor het contact een positieve uitwerking heeft gehad. Ook kleine
partijen gaven aan voordeel te halen uit het eerder samenkomen voor een volgende editie. Hieruit blijkt zowel enthousiasme als de
duurzame verbinding die gelegd is tussen het festival en al haar contacten binnen het kunst- & expeditieprogramma.
Niet alle concepten die in het projectplan stonden zijn in dezelfde vorm tot uiting gekomen als opgeschreven. Zo mondde de
samenwerking tussen Grasnapolsky en Nick Verstand & Salvador Breed uit tot een optreden op het hoofdpodium in plaats van een
een installatie. Het collectief achter WERC gaf na herhaaldelijk overleg aan toch geen mogelijkheid te zien in het tentoonstellen van
werk op het festival. Wel gaven ze aan graag betrokken te willen worden in een adviserende rol en gaven direct aan samen vooruit
te willen kijken naar 2021. Verder is er binnen het expeditieprogramma geen route meer opgezet die geleid werd door de
programmeur. Het plaatsen van de informatiebordjes bij alle werken maakte het mogelijk zelfstandig een route te lopen en
kunstenaars konden gezien en aangesproken worden tijdens en na afloop van het programma in de Kunstsmederij.
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Reacties bezoekers
De publieksenquête geeft een positief beeld weer van het kunst- & expeditie programma. Voorafgaand aan het festival laat 12%
weten vanwege dit programma naar het festival te komen en 58% vanwege de locatie, hetgeen centraal staat in dit programma. De
ervaringen met kunst en expedities is ronduit positief. Meer dan de helft van de bezoekers geeft aan genoten te hebben van
hetgeen Grasnapolsky te bieden had.
Om van de beeldende kunst te genieten was aanwezig zijn op het terrein genoeg, voor de expedities diende je een ticket te halen.
Uit de enquête blijkt dat 42% heeft deelgenomen aan het expeditie programma en dat 71% heeft aangegeven de volgende keer
meer te weten te willen komen over de geschiedenis van het pand, de streek en overige verhaallijnen. Door de beperkte capaciteit
van de expedities is het niet meer dan logisch waar te nemen dat een groot deel van de bezoekers niet deel heeft kunnen nemen
aan het programma. Deze capaciteit is ingesteld om concentratie, exclusiviteit en kwaliteit van de routes te waarborgen. Wel is er
duidelijk behoefte aan meer programmaonderdelen zoals de expedities die ingaan op verhalen, geschiedenis en meer. Hiernaast
kwam in een losse reactie naar boven dat men een ‘uitgebreider kunstprogramma’ wil zien en meer’ interactieve installaties’.
Kortom, er is zowel behoefte en enthousiasme aan verdieping en uitleg, al dan niet binnen het kunst- & expeditie programma.
Verbeterpunten die uit de enquête voortkomen sluiten hierop aan. 49% van de bezoekers geeft aan graag meer (kunst)installaties
rondom het gebouw te willen zien, 10% ziet graag meer (diepte) interviews met kunstenaars, gidsen, artiesten en andere gasten en
15% geeft aan meer expedities te willen zien. In individuele reacties kwam naar boven dat men meer engagement wil zien waarbij
maatschappelijke thema’s worden aangekaart. Verder is er ook behoefte aan spel en meer interactie.

Bovenal geldt dat ik ontzettend positief verrast ben. Door de kwaliteit en verscheidenheid van de
programmering. Maar ook of nog meer dat het hele festival sympathie en een fijne ongedwongen sfeer
ademt, mede ook door Groningen en de inzet van zoveel lokale ondernemers, vrijwilligers en lieve
buschauffeurs. Het mag gezegd worden dat dat, samen met het werkelijk fantastisch geregelde verblijf,
vervoer en de communicatie, een uitzonderlijke prestatie is voor een festival als dit!
- Bezoeker Grasnapolsky 2020
“Het was dit jaar weer fantastisch!! Hou deze identiteit en de bijbehorende sfeer vast. Voor iedereen
die Gras 2020 mogelijk hebben gemaakt, dank jullie wel!!!!! We zien elkaar weer in de winter
van2021.”- Bezoeker Grasnapolsky 2020
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6. Randprogramma
Middels het randprogramma wilden het festival nog verder ontwikkelen tot één geheel. De festivalervaring begint zo al bij aankomst
op het vakantiepark of bij het hotel, waarbij Grasnapolsky bushokjes, vlaggen en welkomstpakketten je onthalen. Daarnaast was het
onze wens dit jaar weer wat te organiseren op het bungalowpark, iets dat bezoekers vorig jaar misten.Bezoekers konden ook het
terrein verkennen en op zoek gaan naar de geheime kopstootbar.

Afterparty & Breakfastclub Emslandermeer
Op vakantiepark Emslandermeer organiseerden we dit jaar een afterparty op vrijdagnacht zodat de bezoekers ook na het
programma nog even konden doorfeesten en daarna direct naar hun bed konden doorrollen. Op zaterdag en zondagochtend
organiseerden we een breakfastclub in het restaurant van het vakantiepark zodat de parkgangers hun dag konden beginnen met
een dansje op de heerlijke deuntjes van leuke Groningse Dj’s. Lekker ontbijten in het restaurant met een mimosa tegen de kater
terwijl Grasnapolsky de aankleding en muziek verzorgde. Tegelijkertijd was dit ook een fijne plek om te wachten tot je de pendelbus
richting het festivalterrein kon pakken.

Jordy’s kopstootbar
Jordy Dijkshoorn, leadzanger van De Likt - één van de bevriende en super populaire acts van Grasnapolsky die bijna ieder jaar
terugkomen, is een veelbesproken gast onder onze bezoekers. Om wat lucht in het programma en de communicatie te brengen,
benoemden we hem dit jaar tot burgemeester van Grasnapolsky. Hij kreeg zijn eigen ambtsketting gemaakt van goud graan, zijn
eigen Kopstootbar, nieuwsbrief, etc. Bezoekers konden op het terrein sjoelschijven winnen bij de Kop van (Jut) Jordy, die als
entreemunt fungeerden voor Jordy’s geheime kopstootbar. In dit oude arbeiderscafé, dat verstopt was net buiten het festivalterrein
werden op gezette tijden feestjes georganiseerd, gehost dooronze burgemeester Jordy Dijkshoorn. Met een razendpopulaire
karaoke set, spannende sjoelcompetities en gewoon héél veel feest werd deze bar in de enquêtes terecht een van de hoogtepunten
van het festival genoemd.

28

Proeflokaal de Machinekamer
In Proeflokaal de Machinekamer brachten we bezoekers op laagdrempelige wijze in aanraking met streekproducten. Naast een
speciale menukaart organiseerden we hier proeverijen, zodat bezoekers niet de fabriek hoefden te verlaten om in contact te komen
met de omgeving. Via een reserveringssysteem waren er tickets te boeken voor de proeverijen met natuurwijn van Vino Per Tutti,
de cider van Groningse restappels van Doggerland Craft Cider en de kazen van Westerwolds Goud. Hier werd gretig gebruik van
gemaakt en werd door alle partijen als enorm leuk ervaren. Deze nieuwe, lokale invulling van de Machinekamer is dan ook zeker
iets wat we een komende editie nog verder willen uitdiepen.

Bussen
Om de bezoekers in de bus onderweg naar het festivalterrein alvast wat meer te laten weten over de omgeving vertelde Pieter
Dekker allerlei leuke verhalen over het Groningse platteland. Zo kwamen de busreizigers bijvoorbeeld op vermakelijke wijze te
weten dat er in het gebied waar ze doorheen rijden vroeger op grote schaal turf werd gewonnen.

Sessies
Een onderdeel dat al jaren tot het randprogramma van Grasnapolsky behoort zijn de sessies. Op bijzondere plekken buiten het
festivalterrein organiseren we meermaals per dag een (semi) akoestisch verrassingsoptreden door verschillende artiesten. Naast de
prachtige Hervormde Kerk in Scheemda, was het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee dit jaar ook één van de locaties. In een
huifkar werd je met een select groepje van maximaal 30 mensen naar de locatie gereden en kreeg je een schitterend privé-optreden
te horen. Zo is er een hele bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen de band Ciao Lucifer en Groninger Vincent HensenOosterdijk, de lokale beiaardier die in de tuin van het museum op een carillon de muziek van Ciao Lucifer begeleidde.
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7. Literatuur
Grasnapolsky heeft dit jaar nog meer andere disciplines aan de programmering toegevoegd, waaronder literatuur. Met dank aan
een bijdrage van het Nederlands Letterenfonds vonden er twee literatuurprogramma’s in de Kunstsmederij plaats. Lokale Groningse
dichters én dichters en performers uit de Randstad droegen daar gedurende het festival voor. Beide programma’s trokken veel
publiek en werden gezien als een welkome en afwisselende aanvulling op de programmering.
Woorden Worden Zinnen
Op zaterdag 7 maart vond het programma Woorden Worden Zinnen plaats. Woorden Worden Zinnen (WWZ) is een laagdrempelig
platform en podiumprogramma in de Randstad voor woordkunst in de breedste zin van het woord. Initiatiefnemers Wesley Loos en
Elten Kiene (tevens WWZ-programma host) staan bekend als bruggenbouwers en proberen iedere editie een zo breed mogelijk en
inclusief programma neer te zetten. Voor de editie tijdens Grasnapolsky sloegen we de handen ineen. Daar waar woorden zinnen
worden, werd er geluisterd naar:
Siham Amghar schrijft voornamelijk gedichten en korte poëtische verhalen. Dit jaar neemt zij deel aan het Slow Writing
Lab van het Nederlands Letterenfonds, waarbinnen zij werkt aan een creatief onderzoek naar vrijheid.
Naomi Veldwijk is een persoonlijke, motiverende, soms shockerende, docerende en altijd eerlijke schrijvende performer.
Haar ongeremdheid heeft haar al op plekken gebracht als IFFR Black Rebels en 3FM.
Cissy Joan & Charlotte Beerda
Cissy Joan is een spoken word artiest en afgestudeerd aan de Academie voor Popcultuur aan de Hanzehogeschool
Groningen.
Charlotte Beerda is een woordkunstenaar en zangeres van Groningse bodem. Zij speelt graag in het spanningsveld
tussen gedachte en gedicht.
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Gronings Goud
Met de groei van literaire podium programma's in de Randstad wilden we nu Groningse dichters de mogelijkheid bieden zich te
presenteren aan een breder landelijk publiek. Generaties dichters lieten zich inspireren door het lege Groninger land, door de oude
fabrieken en de lijnrechte kanalen, de kerken en de borgen. In Gronings Goud presenteerde Grasnapolsky vijf Groningse dichters
die de provincie middels hun poezie beschrijven;
Renée Luth (1979) is stadsdichter van Groningen. Renée laat de grenzen tussen cultuur en natuur zien in schurende,
lyrische poëzie.
Jirke Poetijn groeide op in Veendam. Ze schrijft poëzie waar het ongemak vanaf druipt. Haar poëzie is wrang; ze ontziet
niemand, ook zichzelf niet.
Maaike Rijntjes (1997) was Jonge Dichter des Vaderlands en studeert filosofie in Groningen. Maaike schrijft ritmische
poëzie die de absurditeit van het alledaagse laat zien.
Lammert Voos (1962) is geboren in het Noord-Groningse Eenrum. Hij publiceerde diverse dichtbundels, waaronder het
Groningstalige Mien zinloze Aanwezeghaid en de novelle Malterfoske, waarover de landelijke pers laaiend enthousiast
was.
Lilian Zielstra (1991) was stadsdichter van Groningen en huisdichter van de Groningse universiteit. De poëzie van Lilian is
helder van toon en vol humor. Lilian is mede adviseur voor het programma Gronings Goud.
Gronings Goud werd gepresenteerd door bewoner van fabriek de Toekomst en gastheer van het Grasnapolsky Festival, Gerrit
Blaauw.

“Niets mis mee zolang ze het waarderen dat er niet alleen milieubewust wordt gedacht en er vegan food
en kartonnen stoeltjes zijn, maar dat ook nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht met de omgeving. En
dat doen ze. Ze laten Gronings Goud de verhalen van Groningen vertellen en de belangstelling voor zo’n
expeditie, in samenwerking met Groninger Landschap, langs de vloedlijn van verdronken dorpen en oude
kerken spreekt boekdelen.”
- Dagblad van het Noorden
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8. Publiciteit
Thema
Grasnapolsky vertelt ieder jaar aan de hand van een thema een verhaal. Een verhaal dat terugkomt in de marketing en
communicatie, maar ook in het kunst- en expeditieprogramma, de aankleding, de horeca en het muziekprogramma. Dit jaar was het
thema het ‘Ritme van de Tijd’, verwijzend naar het repetitieve karakter van de fabriek maar ook van de landbouw, het jaar 2020 dat
écht het gevoel van toekomst geeft, de bewegingen van het Groningse land - de aardbevingen, en het karakter van toekomstmuziek
die op Grasnapolsky veel te horen is.
Grasnapolsky staat bekend om haar mooie en unieke vormgeving, die tot in ieder detail wordt doorgevoerd. Beginnend bij de
poster, tot de buskaarten, parkeerstickers, decoratie op het festival zelf en alle online uitingen. De vormgeving voor Grasnapolsky
2020 werd ook geïnspireerd op het ‘Ritme van de Tijd’, waarbij repeterende patronen de basis vormden.
Daarnaast maakten we een video serie rondom het ‘Ritme van de Tijd’ die te zien was op onze online kanalen met een aantal
veteranen uit de kartonindustrie, waarover hieronder meer.
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Strategie landelijk vs regionaal + resultaat
Het was de tweede editie van Grasnapolsky op de nieuwe festivallocatie in Scheemda, sinds de verhuizing vanaf Radio Kootwijk in
2019. Waar Radio Kootwijk zich centraal in Nederland bevindt en er over vijf jaar een vaste groep bezoekers werd getrokken vanuit
de grote steden (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag), lag er nu de uitdaging om regionaal uit de provincie Groningen (en in
mindere mate Drenthe en Friesland) een nieuw publiek te trekken. Daardoor was de marketing campagne tweeledig: enerzijds een
landelijke campagne die zich vooral richtte op de potentiële doelgroep uit de eerder genoemde grote steden en anderzijds het
nieuwe regionale publiek. Uit de directe omgeving van Scheemda, maar uiteraard ook uit Groningen stad. Een echte studentenstad,
met een grote indie popcultuur met zalen als Vera en Simplon en festivals als Eurosonic Noorderslag en Explore The North.
Online strategie landelijk vs. regionaal
In onze online campagne structuur maakten we gebruik van een gesplitste benadering. Voor de regionale doelgroep waren de
online uitingen gefocust op de dagkaarten en de speciale Grasnapolsky bus die tussen het festival en station Groningen reed (voor
maar €5 per rit), terwijl de uitingen voor de rest van Nederland juist op de weekendtickets in combinatie met de
overnachtingsmogelijkheden gespitst waren.
Landelijk
Onze banden met de landelijke media zijn sterk, zo schreef bijvoorbeeld NRC een lovend stuk over Grasnapolsky 2020 (zie quote
op pagina 10) maar was er ook met name in aanloop naar het festival veel landelijke aandacht. Radiozender KINK besteedde
meerdere malen aandacht aan Grasnapolsky, met als uitschieter een programmablok van een uur dat volledig in het teken stond
van Grasnapolsky 2020. Er werden enkel artiesten gedraaid die op het festival stonden en er waren telefonische interviews met
muziekprogrammeur Jelte en De Likt frontman Jordy (headliner van het festival). Ook op radiozender 3FM werd aandacht
geschonken aan Grasnapolsky. De laatste namen voor het festival werden op primetime bekend gemaakt op de zender. Zelfs BNR
Nieuwsradio liet Grasnapolsky 2020 niet onopgemerkt voorbijgaan en liet festivaldirecteur Mariska Berrevoets aanschuiven voor
een interview.
Ook in het straatbeeld van de grote steden was Grasnapolsky goed zichtbaar. In samenwerking met RailTV werd er een week lang
een Grasnapolsky commercial uitgezonden op grote schermen op alle stations in Nederland. Daarnaast hingen er posters en flyers
in de kroegen, popzalen en restaurants in de grote steden.

Regionaal
Omdat we juist op zoek waren naar een nieuw publiek in de omgeving, lag onze marketing focus voornamelijk op relevant regionaal
bereik. We voegden marketeer Amber Veenstra (Eurosonic Noorderslag, Welcome To The Village) en Mathé Többen (Explore The
North) toe aan ons kernteam, waarmee we de nodige lokale en regionale kennis huis haalden. Er werd daarnaast nauw
samengewerkt met Marketing Oldambt (die o.a. grote Grasnapolsky banieren langs de A7 realiseerden) en Marketing Groningen
(die ons veel goede connecties en adviezen wisten te geven en met wie we een podcastserie maakten - waarover later meer). Ook
werd er met een groot aantal culturele partijen aan crosspromotie gedaan, waarbij partijen als poppodia Vera en Simplon en
festivals als Eurosonic Noorderslag, Welcome To The Village, Noorderzon en Hongerige Wolf op hun sociale media en in hun
nieuwsbrief inhoudelijke aandacht aan Grasnapolsky besteedden.
Tijdens de gehele campagne werden er Grasnapolsky posters en flyers verspreid door de regio. Met pieken tijdens Eurosonic
Noorderslag en twee weken voor het festival, toen er 50 A0 posters op Centercom borden door Groningen stad hingen. Met
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studentenverenigingen werden kortingsacties opgezet, waarbij grotere groepen studenten voor een voordelig tarief kennis konden
maken met Grasnapolsky.
Bovendien wisten de regionale media Grasnapolsky dit jaar erg goed te vinden. Dagblad van het Noorden berichtte frequent over
het festival, in het magazine van jongeren medium Sikkom werd aandacht aan Grasnapolsky besteed en het Streekblad van
Oldambt schreef iedere week over Grasnapolsky. DatMag maakte een podcast aan Grasnapolsky, waarin kunstprogrammeur Cees
en festivaldirecteur Mariska te gast waren. Ook RTV Noord maakte verschillende items over Grasnapolsky.

“Het is opvallend dat wie je ook spreekt, de loftrompet steekt over de zo fraai gerestaureerde fabriek uit
1901. Stadjers die er rondlopen zijn er speciaal voor naar het Ommeland getrokken met bus en/of trein.”
- Dagblad van het Noorden
Online
Website
Voor de 2020 editie van Grasnapolsky werd een nieuwe uitgebreide website ontwikkeld waarbinnen veel ruimte is voor inhoudelijke
diepgang. De website is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en trok in de periode oktober 2019 t/m maart 2020 meer dan 40.000
unieke bezoekers (waarvan maar liefst 68% de site bezocht via een mobile device). De website is technisch zo opgebouwd dat door
middel van pixeltracking, bezoekers na hun bezoek aan de site via Facebook en Instagram met meerdere advertenties werden
verleid tot het kopen van een festivalticket.
Socials
De sociale media van Grasnapolsky hebben tijdens de campagne een flinke groei in following gerealiseerd.
Medium: Volgers start campagne:
Instagram
2.800
Facebook
7.800
Twitter
1.800

Volgers einde campagne:
3.200
8.600
1.900

Procentuele stijging:
14% +
10% +
6% +

Online marketing
De eerder benoemde online campagnes van Grasnapolsky hebben een ongekend hoog bereik gegenereerd, wat bijdraagt aan de
doelstelling om de naambekendheid van Grasnapolsky te verbeteren en het merk te versterken.
In totaal zijn 255.000+ personen bereikt met de online campagnes en waren er in totaal 1.113.000+ weergaven van online uitingen.

Eurosonic Noorderslag: Grasnapolsky Presents
Eurosonic Noorderslag is hét toonaangevende showcase festival van Europa, waar verspreid over 4 festivaldagen, artiesten vanuit
heel Europa hun nieuwe muziek laten horen. Het festival is sinds jaar en dag de kick-off van het jaar voor de hele muziekindustrie
en vindt in januari plaats in Groningen. In 2019 presenteerde Grasnapolsky zich tijdens het festival met een avondvullend
programma in samenwerking met Hooghoudt. Dit jaar organiseerde Grasnapolsky op eigen kracht een evenement: Grasnapolsky
Presents. In een venue aan de Grote Markt van Groningen kregen bezoekers een voorproefje van het festival door optredens van
artiesten die twee maanden later op het festival stonden en talks met kunstenaars die hun werk op Grasnapolsky tentoonstelden.
Dit drukbezochte evenement was de ideale manier om muziekliefhebbers uit Groningen stad kennis te maken met het festival.

Burgermeester
Tijdens Grasnapolsky Presents werd Jordy Dijkshoorn, de frontman van De Likt en Het Gezelschap, beëdigd tot burgemeester van
Grasnapolsky. Wie aan Grasnapolsky denkt, denkt aan Jordy. Hij stond met eerder genoemde acts op vrijwel alle edities van
Grasnapolsky (al dan niet als verrassingsact) en tijdens de 2020 editie van het festival had hij als burgemeester zijn eigen
Kopstootbar, een onderdeel van het randprogramma. Bezoekers konden op het horecaplein op de Kop van Jordy (kop van jut)
slaan om een toegangsbewijs voor de Kopstootbar te verdienen. Deze bar was gedurende het weekend slechts een aantal keer
geopend en stond garant voor een heel goed feestje.
In de communicatie gebruikten we burgemeester Jordy ook als marketingtool, zo schreven we nieuwsbrieven vanuit zijn naam en
gebruikten we de kanalen van De Likt en Het Gezelschap voor een additioneel relevant bereik.
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Duurzaamheidsproject Solidus
Duurzaamheid staat bij Grasnapolsky hoog in het vaandel. In januari startten we in samenwerking met karton- en
verpakkingsproducent Solidus Solutions het project ‘De Toekomst van oud festivalpapier’. Festivals, poppodia en andere
instellingen produceren veel papierwerk zoals programmaboekjes, posters, flyers en ander promotiemateriaal. Binnen dit project
riepen we andere organisaties op om hun restanten promomateriaal tijdens Eurosonic Noorderslag in een container in te leveren.
Vervolgens werd dit oude papier door Solidus Solutions verwerkt tot kartonnen meubilair zoals stoelen en banken, dat als meubilair
werd gebruikt tijdens Grasnapolsky 2020. Mojo Concerts, Eurosonic Noorderslag en zo’n 20 andere partijen deden mee aan het
project. Het initiatief werd door de pers goed opgevangen en zorgde daarmee voor veel free publicity. EenVandaag maakte zelfs
een item over het duurzaamheidsproject dat werd uitgezonden op NPO1, met een bereik van 2 miljoen kijkers.

Ook dit jaar is het Groningse Scheemda weer de achtergrond voor het charmante festival
Grasnapolsky. Tuurlijk is er veel Nederlands talent, maar even belangrijk voor het festival is de
locatie. Die doen ze recht aan met een boel georganiseerde expedities die je op je brakke
gemak kan ondernemen. Oh, en had je al gehoord over die coole recycle-actie die ze dit jaar
organiseren?! - 3voor12 landelijk

Video’s uit de buurt + bereik
Zoals eerder vermeld hebben we een videoserie gemaakt waarin we een aantal veteranen uit de kartonindustrie portretteerden. In
de contentserie vertellen Hans Sportel, Tammo Mellema en Andries Brans over de rol die fabriek de Toekomst vroeger had en hoe
zij het vinden dat er nu een festival als Grasnapolsky in de fabriek wordt georganiseerd. De videoserie deelden we via al onze
online kanalen, waar deze in totaal 31.000 keer bekeken werd. De hoofdrolspelers in de serie deelden de video’s ook via hun hun
eigen kanalen, waardoor er een compleet nieuwe doelgroep werd bereikt.
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Kaartverkoop evaluatie
Afgelopen zomer spraken we de ambitie uit om in oktober de eerste namen voor de 2020 editie bekend te maken en de verkoop
van de festivaltickets te starten. Deze strategie, in combinatie met de verplaatsing van het festival van februari naar maart, zou er
voor zorgen dat we over een langere periode kaarten zouden kunnen verkopen. Iets wat wenselijk was na het verloop van de vorige
editie, waarbij we zagen dat december en januari qua kaartverkoop lastige maanden zijn. Wegens vertraging in het
onderhandelingstraject met de locatie konden we uiteindelijk pas eind november met de eerste namen van het programma naar
buiten treden. In oktober verkochten we wel alvast Early Bird tickets, voor de trouwe fans die blind een festivalticket wilden
bestellen. Deze 200 tickets verkochten binnen twee dagen uit.
Eind november ging de reguliere kaartverkoop van start. De start hiervan lag in de lijn met de verwachte aantallen. Het gemiddelde
aantal verkochte kaarten per week lag ook in lijn met verwachtingen, echter door de kortere campagneduur dan gepland bleef het
absolute aantal kaarten wat achter op de verwachtingen. Normaal gesproken worden in de laatste twee weken voor Grasnapolsky
aanzienlijk meer kaarten verkocht dan in de periode daarvoor. Met deze eindsprint hadden we de verwachting om uit te komen op
het beoogde aantal tickets, echter begon vanaf februari de corona crisis duidelijke invloed te hebben op het consumentengedrag en
het vertrouwen in veilig naar evenementen gaan. Hierdoor bleef de verwachte eindsprint uit, waardoor we onder het gewenste
aantal betalende bezoekers zijn gebleven.

Podcast ‘Groninger Grond’
In samenwerking met Marketing Groningen en twee lokale makers hebben we een podcast-serie gemaakt, bestaande uit vijf
afleveringen. In de podcast gaan de lokale makers op zoek naar verhalen over de grond waar we op leven, de Groninger Grond. Op
zoek naar wat deze grond zo speciaal maakt. Dit hebben ze gedaan aan de hand van vijf thema’s: Ontdek Groningen, Bezinning,
Erfgoed, Streekproducten en Natuur. Iedere aflevering stelt een thema centraal en wordt door middel van interviews met
betrokkenen opgebouwd. Er zijn twee afleveringen voorafgaand aan het festival gelanceerd en drie na het festival. Dit is zowel op
onze eigen kanalen als die van Marketing Groningen gedeeld.
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Publieksonderzoek
Na het festival is er een enquête verstuurd via onze nieuwsbrief en onze socials naar bezoekers van Grasnapolsky 2020. Deze is
door 174 bezoekers ingevuld. Opvallend aan de resultaten is dat meer dan de helft van de respondenten het festival kent door
familie en/of vrienden. Daarnaast wordt de communicatie vanuit het festival door ruim 80% van de respondenten bestempeld met
een 8 of hoger. Opvallend vaak wordt de vormgeving, de tone of voice en de nieuwsbrieven als positief genoemd. De respondenten
volgen ons veelal via Facebook, Instagram en de nieuwsbrief.
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9. Financiële afronding
Het Grasnapolsky Festival 2020 is met groot succes neergezet. Met bijbehorende lovende kritieken en bovenal een warm ontvangst
in Groningen.
De verhuizing in 2019 bracht een hoop onzekerheden met zich mee. Helaas kregen we in 2020 ook te maken met een aantal
financiële uitdagingen. Naast het feit dat de organisatie enorm veel draagkracht heeft weten te bewerkstelligen bij fondsen en
sponsoren, de Provincie Groningen, de Gemeente Oldambt en alle samenwerkingspartners, maar ook aan het enthousiasme van
alle samenwerkingspartners, sluiten we het festival af met een negatief financieel resultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit
dat de structurele verbeteringen aan De Toekomst, die, ondanks toezeggingen, uitbleven, waardoor we dit jaar wederom tegen
extra hoge productiekosten op liepen. Daarnaast zorgde de uitbraak van het COVID-19 virus voor een uitblijvende laatste sprint in
de ticketverkoop. Zaken die het een financieel pittig jaar maken.
Tegelijkertijd zijn er veel signalen dat deze investering het begin kan zijn van een langdurige samenwerking met de Provincie
Groningen. Grasnapolsky heeft daar een meerjaren aanvraag ingediend voor structurele ondersteuning in de periode 2021 – 2024.
Eind mei verwachten we het eerste advies van de Kunstraad Groningen.
Verschil in baten
Het Grasnapolsky Festival 2020 is ondersteund door de Provincie Groningen, Kunstraad Groningen, ERL, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten, VSBfonds, Fonds 21, Gemeente Oldambt, Nederlands Letterenfonds, Rabobank Noord-oost
Groningen, Leader-Oost Groningen, Blauwe Stad, Mondriaan Fonds, Beringer Hazewinkel Fonds en J.B. Scholtenfonds. We zijn
dankbaar voor de verworven steun en het vertrouwen. Het is een bijzonder en belangrijk gegeven dat zowel nationale als lokale
fondsen (en publiek en ondernemers) vertrouwen hebben in Grasnapolsky Festival. Er werd meer binnengehaald aan subsidies en
sponsoring dan verwacht.
Ook dit jaar wisten we een groot deel van de achterban van Grasnapolsky te overtuigen om naar Scheemda te reizen. Daarnaast
hebben we opnieuw het Gronings publiek weten aan te spreken. Toch is het aantal verkochte tickets, mede door de dreiging van het
COVID-19 virus, drastisch lager dan dat we hebben begroot. Dat resulteert in lagere inkomsten zowel op de kaartverkoop als
natuurlijk ook op horeca.
Tot slot hebben we geen bijdrage aangevraagd vanuit de 2P regeling van het Fonds Podiumkunsten. Wel zijn we relevante
samenwerkingen aangegaan met culturele instellingen De Brakke Grond en De Popunie die beiden financieel hebben bijgedragen
aan het festival. Lokale ondernemer Van der Flier sponsorde de kas op het foodplein en ook Toukomst en KRAAK hebben een
financiële bijdrage geleverd.
Verschil in kosten
Het was in 2019 uitzonderlijk lastig om vooraf in te schatten wat de kosten zouden zijn om de locatie gereed te maken. Daar
mochten we in 2020 profiteren van meer inzicht. De verwachting (en belofte) aan het begin van de voorbereidingen was dat de
Strokartonfabriek reeds verder ontwikkeld zou zijn tegen de tijd dat het festival plaats zou vinden. Uiteindelijk heeft Grasnapolsky
wederom veel meer dan verwacht zelf moeten doen om de locatie op orde te krijgen. Denk aan het aanleggen van
stroomvoorziening en water, toiletten, internet, het op orde brengen van het pand mbt brandveiligheid.
Hierdoor hebben we enigszins moeten bezuinigen op personeels- en programmakosten. Op de fees voor het personeel had
Grasnapolsky in 2020, met als leidraad de code Fair Practice, een grote stap willen maken. Het festival kan bestaan dankzij een
zeer grote bevlogenheid in het team, dat er veel vrije tijd in steekt om er iets prachtigs van te maken. Dat is natuurlijk fantastisch,
maar neemt niet weg dat het realistisch uitbetalen van de medewerkers van groot belang is. In 2021 hopen we deze stap wel te
kunnen maken.
Conclusie
Festival Grasnapolsky 2020 was een groot succes als we kijken naar de waardering van publiek. De Strokartonfabriek is een
prachtige locatie die veel potentie en mogelijkheden biedt voor de toekomst. Financieel is editie 2020 uitgekomen op een verlies. Dit
zien wij als een investering die in de komende jaren goed gemaakt gaat worden, zeker als we een positieve beoordeling op de
aanvraag voor structurele ondersteuning van de Provincie Groningen krijgen.
Ondanks deze uitdaging, die uiteraard onzekerheid met zich meebrengt, blijven we er van overtuigd dat we van Grasnapolsky in de
toekomst een financieel gezonde organisatie kunnen maken. Festival Grasnapolsky wordt al twee jaar met open armen ontvangen
door de Provincie Groningen, de Gemeente Oldambt, lokale fondsen en partijen en, voor ons misschien wel het meest waardevol,
de inwoners van de Gemeente Oldambt.
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We kijken voorzichtig uit naar de editie in 2021 en voeren op dit moment gesprekken met de huidige en nieuwe mogelijke fondsen
en sponsoren. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de locatie gestaag verder, waardoor we naar verwachting minder kosten (en
capaciteit) nodig hebben om de locatie gereed te maken.
Het team, het publiek en de lokale partijen zijn enthousiast en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

39

10. Enquete resultaten
Publieksenquete onder Grasnapolsky ticketkopers.
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11. Samenvatting publieksonderzoek Grasnapolsky
Enquête Jos Bosma advies in opdracht van de gemeente Oldambt
Tijdens het evenement Grasnapolsky van 6, 7 en 8 maart 2020 zijn in het kader van de toeristische monitor Oldambt (2020)
enquêtes afgenomen onder het publiek. De enquêtes zijn afgenomen op 7 en 8 maart. In totaal zijn er 87 enquêtes ingevuld door
bezoekers aan het evenement. Omdat de respons niet bedoeld is voor een uitvoerige ‘individuele’ evenement-evaluatie, moeten de
resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De belangrijkste uitkomsten:
●
75% van de bezoekers overnacht elders dan thuis
●
49% (van alle respondenten) doet dat in de gemeente Oldambt, gemiddeld 2,3 nachten.
●
3% van de bezoekers komt uit België, de rest uit Nederland
●
33% van de bezoekers komt uit Noord-Nederland
●
53% van de bezoekers is voor het eerst in Oldambt
●
Het grootste deel van de bezoekers (73%) is er omdat de muziek ze erg aanspreekt
●
Familie, vrienden en collega’s vormen de belangrijkste informatiebron voor het bezoek. Als tweede informatiebron wordt
social media genoemd.
●
38% van de bezoekers is van plan om waarschijnlijk of zeker nog een evenement in Oldambt te bezoeken dit jaar.
●
Bezoekers die dat niet van plan zijn vinden de afstand te groot (63%) of hebben geen idee wanneer er een volgend
evenement is (37%).
●
Van de bezoekers die in de gemeente Oldambt overnachten, gaat 30% ook nog wandelen in de gemeente en 23%
fietsen. 14% geeft aan eveneens een attractie te bezoeken (overigens worden daarbij ook attracties buiten de gemeente
genoemd)
●
Het evenement krijgt als gemiddeld rapportcijfer een 8,3! Er zijn geen onvoldoendes uitgedeeld
●
De gemiddelde uitgave per persoon (per dag) is €130,-. Bezoekers die er geen overnachting bij hebben geven gemiddeld
€54,70 uit.
●
De bezoeker heeft gemiddeld genomen een bovenmodaal inkomen, een HBO/WO opleiding genoten en komt met
vrienden/kennissen of met partner naar het evenement. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 36,8.
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