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moet er op termijn toe leiden dat de grenzen tussen deze 
disciplines vervagen. 

De organisatie beschikt inmiddels over ruim zeven jaar 
festivalervaring, vijf bij Radio Kootwijk in het hartje van de 
Hoge Veluwe en sinds twee jaar in Noordoost-Groningen 
bij voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.

1. INLEIDING

Een kennismaking met stichting 
Grasnapolsky Festivals

Stichting Grasnapolsky Festivals organiseert jaarlijks in 
februari/ maart het Grasnapolsky Festival. Een onafhanke-
lijk, detailverliefd meerdaags festival met een gezonde 
balans tussen muzikanten, theatergezelschappen, dichters 
en auteurs, kunstenaars en expedities. Het festival focust 
op het programmeren van nieuwe ontdekkingen en geeft 
het publiek de kans zich onder te dompelen in deze 
nieuwe cultuur van (podium)kunst en geschiedenis. 
Bijzondere erfgoedlocaties, en de (her)ontdekking 
daarvan, is de rode draad van het festival. Het festival hecht 
waarde aan het vertellen van de geschiedenis en het 
verhaal van de erfgoedlocatie. Het gesprek tussen het 
publiek en inwoners uit de omgeving is daarbij onmisbaar. 

Grasnapolsky biedt een programmatische totaalbeleving, 
met experiment, innovatie, authenticiteit en kwaliteit aan. 
Telkens wordt op de festivallocatie gekeken naar de meest 
geschikte plek om een artiest, voorstelling, interview of 
kunstwerk optimaal tot zijn recht te laten komen. 
De muzikale focus ligt op het presenteren van Nederlandse 
en Belgische underground, met daarnaast een zorgvuldige 
selectie van internationale smaakmakers. Grasnapolsky 
fungeert als een kweekvijver en plek om nieuwe projecten 
en samenwerkingen uit te proberen. De verbreding van het 
programma, ingezet door met name meer hiphop en 
niet-westers aanbod maar ook disciplines als dans, 
literatuur, film en theater aan de line-up toe te voegen, 

“In het steeds voller rakende 

Nederlandse festivallandschap 

groeit het belang van unieke 

evenementen als Grasnapolsky. 

Wie zich vrijdagavond door het 

donker naar de middle of 

nowhere begeeft, voelt 

dat: Grasnapolsky kent 

geen gelijke.” 

OOR
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2. DOELSTELLINGEN

Grasnapolsky tilt bijzondere locaties in Nederland 
(Groningen) op en vertelt het verhaal van deze locatie 
middels een programma van muziek, kunst, expedities, 
talks, theater, dans en poëzie. 

Grasnapolsky creëert belevingswerelden waarin cultuur 
en natuur, architectuur en geschiedenis samenkomen 
rondom het verhaal van een bijzondere (erfgoed)locatie. 
De kernwaarden van Grasnapolsky zijn ontdekken, 
verbinden en bewust worden. Het festival voert die 
kernwaarden door tot in het kleinste detail, om publiek 
tijdens het festival een totaalbeleving te geven. Er wordt 
een microkosmos gecreëerd waarin intimiteit, 
 authenticiteit en aandacht centraal staan. Met muziek, 
kunst, performance en storytelling, geschiedenis, 
 natuureducatie, dans en theater waarbij de rode draad het 
thema en de locatie zijn, laat Grasnapolsky het publiek 
zich telkens weer verwonderen en iets nieuws ontdekken 
op prachtige erfgoedlocaties en in de natuur. 

Stichting Grasnapolsky Festivals zet in de periode 2021 - 
2024 in op drie projecten:

1. Grasnapolsky Festival

Een uitzonderlijke erfgoedlocatie in Groningen huisvest in 
de periode 2021-2024 jaarlijks in februari/maart drie dagen 
het Grasnapolsky Festival, waar kersverse muziek, 
 vernieuwende dans, sterk theater, beeldende kunst en 
performance art de symbiose aangaan met het Groningse 
heden en verleden. De huidige keuze voor de strokartonfa-
briek De Toekomst drukt uit waar Grasnapolsky voor staat: 
niets ligt voor de hand en avontuur is een gegeven. 

Grasnapolsky zet zich in voor de herbestemming van 
bestaande monumenten als evenementenlocatie, door 
publiek uitgebreid mee te nemen in het verhaal van een 
bepaalde plek. Zo ook in Scheemda, waar wij momenteel 
een autonoom (podium)kunstprogramma combineren met 
een nadrukkelijk lokaal geworteld Oost-Gronings 
 erfgoedprogramma. Denk daarbij aan zowel materieel als 
immaterieel erfgoed. 
Voor het tot leven brengen van zo’n bijzondere locatie 
zoekt Grasnapolsky de samenwerking met lokale erfgoed-
professionals en lokale ondernemers - voorkeur zoveel 
mogelijk uit de directe omgeving, van de drankleverancier 
tot de verhalenvertellers voor ons routeprogramma. 

Grasnapolsky is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een 
middelgroot festival, dat zich op landelijke schaal 
 onderscheidt van andere festivals door de bijzondere 
timing, de gewaagde erfgoedlocatie, de nadruk op 
beleving, de winterse intimiteit en de multidisciplinaire en 
gedurfde programmering. Dat trekt een wat ouder en 
bijzonder nieuwsgierig publiek. Anders dan bij vergelijkba-
re kleine tot middelgrote festivals zijn de bezoekers 
daadwerkelijk afkomstig uit het hele land. We mogen veel 

“Nieuwe locatie in Scheemda zit ontdekkingsfestival 
als gegoten. De voormalige strokartonfabriek De 

Toekomst staat fier in het Groningse landschap. Waar 
het buiten guur en koud is, heeft de organisatie 

binnen een behaaglijke oase van warmte, muziek en 
gezelschap weten te creëren. Met een diverse 

programmering en vele zalen is er voor iedereen wel 
een plekje waar je kunt luisteren, dansen, drinken of 

praten. Een festival als een warm bad.” 

3VOOR12 Groningen
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publiek uit de grote steden ontvangen, maar dankzij de vijf 
jaar op Radio Kootwijk kwam ook een groot deel uit 
Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Zwolle, Nijmegen en 
Deventer in het verleden. Sinds de editie in 2019 is daar 
wederom nieuw lokaal publiek bijgekomen; in Noord-
oost-Groningen is het culturele aanbod beperkt en dus is 
Grasnapolsky een frisse aanvulling voor alle Noord-
oost-Groningse dorpen. Maar ook voor mensen uit 
Friesland en Duitsland zijn we heel dichtbij. 

"Ook bezoekers van buiten Groningen zijn 
getroffen door de fabriek en de omgeving. 

Een anonieme Amsterdammer weet het 
treffend te verwoorden: “Het is een 

godskolere eind weg, maar man het is hier 
wel mooi!” Een mooier compliment kan je je 

toch niet wensen.

3voor12

Onze oorspronkelijke focus op natuur zal in de periode 
2021-2024 meer verschuiven naar een focus op landschap 
en omgeving, waar mogelijk in dialoog met omwonenden. 
Dat doen we door de samenwerking aan te gaan en uit te 
breiden met Het Groninger Landschap en Landschapsbe-
heer Groningen, waarmee we expedities ontwikkelen en 
aanbieden, maar ook in de communicatie in aanloop naar 
het festival het publiek al meer meenemen in het verhaal 
van het Groningse landschap en de omgeving.
Met Marketing Groningen ontwikkelen we een podcast die 
o.a. verdieping geeft aan het verhaal over de strokartonfa-
briek, de omgeving van Oost-Groningen, de verborgen 
parels en de toekomst van Groningen. 

Met de lokale bewoners ofwel buren van de fabriek 
hebben we in 2018 en 2019 een goede band opgebouwd. 
Die band willen we komende jaren verder opbouwen en 
benutten, we willen hen, nu het vertrouwen er is, vragen 
bij te dragen aan het programma en mét hen programma 
maken en verhalen vertellen. We gaan het contact met de 
lokale bewoners uitbreiden, van buurtbewoners naar 
dorpsbewoners en omliggende dorpen. Na afloop van de 
Grasnapolsky edities willen we graag horen wat zij ervan 
vinden, een half jaar voorafgaand aan het evenement 
willen we met hen een sessie doen waarin we graag hun 
programma-ideeën willen horen en samen na willen 
denken over hoe we nog meer over hun leefomgeving 
kunnen vertellen en verwerken in het festivalprogramma.  

Grasnapolsky Festival in het culturele veld van 
Groningen

Groningen-Stad heeft een rijke culturele sector, waarbij er 
vooral heel veel in de stad wordt georganiseerd, ook door 
partijen die de Grasnapolsky-contouren raken. Dat is goed, 
want dat betekent dat er zéker een geïnteresseerd publiek 
is. Buiten de stad vindt er echter weinig plaats. Stadjers 
weten het ommeland moeilijk te vinden. Festival Hongeri-
ge Wolf en Terug Naar Het Begin vinden er plaats, maar zijn 
allebei erg lokaal gericht. Grasnapolsky kan de brug naar 
het ommeland slaan door het zeer gevarieerde programma 
dat bezoekers van Eurosonic Noorderslag, Noorderzon, 
Paradigm, Clash XXL, Vera, Simplon, Grand Theater en Club 
OOST aanspreekt, terwijl Grasnapolsky toch heel eigen is. 
De muziekprogrammering van Grasnapolsky heeft een 
internationale uitstraling, waar de programmering van 

"Ook bezoekers van buiten Groningen zijn 
getroffen door de fabriek en de omgeving. 

Een anonieme Amsterdammer weet het 
treffend te verwoorden: “Het is een 

godskolere eind weg, maar man het is hier 
wel mooi!” Een mooier compliment kan je je 

toch niet wensen.

3voor12
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andere festivals buiten de stad (in de provincie) meer 
regionaal gericht zijn. Als je het afzet tegen festivals in de 
stad Groningen, zoals ESNS en Noorderzon, dan proberen 
we met Grasnapolsky net dat stapje eerder te zijn. Mede 
dankzij de relatieve kleinschaligheid, durven we het aan 
acts die nog verder onder de radar zitten op te pikken, 
eigenzinnige keuzes te maken en zelfs artistiek aanbod op 
maat te (laten) ontwikkelen. 

Anders dan bij de meeste festivals proberen we (de 
cultuurhistorische waarde van) de locatie van invloed te 
laten zijn op de programmering en op de optredens. 
Daarnaast onderscheidt Grasnapolsky zich door haar 
verdere programma dat het verhaal van de bijzonder 
locatie en omgeving vertelt, middels het programma van 
dans, theater, literatuur, kunst, expedities en talks. Grasna-
polsky vervult de rol van bruggenbouwer tussen stad en 
ommeland en tussen de rest van Nederland en Groningen. 
Er is geen ander festival dat zo’n spotlight zet op het 
verhaal van Groningen en de schoonheid van deze 
omgeving.

Tijdens de eerste Grasnapolsky-editie in Groningen 
hebben we ruimschoots aandacht besteedt aan het 
verhaal van strokartonfabriek De Toekomst. Uit de enquête 
die we na deze editie uitzetten onder het publiek blijkt dat 
75% van de bezoekers fabriek de Toekomst nog niet kende. 
42% van de bezoekers was zelfs nog nooit in N-O Gronin-
gen geweest. 91% van de bezoekers was zeer enthousiast 
over de sfeer in de fabriek. 74% van de bezoekers wil heel 
graag meer horen over de geschiedenis van het pand, de 
streek en andere verhaallijnen. Deze reacties vertellen ons 
dat we, na een uitgebreide zoektocht, de juiste keuze 
hebben gemaakt om het festival in N-O Groningen te laten 
plaatsvinden. Ook vertelt het ons dat we een publiek 
hebben, dat bijzonder nieuwsgierig en geïnteresseerd is en 
graag meer wil horen en zien over deze fabriek en zijn 
omgeving. Er is nog zoveel te vertellen over De Graanrepu-
bliek, het laatste communisme, de imposante herenboer-
derijen, de strokartonindustrie en de wereldwijde export, 
Fabriek de Toekomst en de arbeiders, het landschap, 
aardbevingen, krimp, de terugkeer van bedrijvigheid in 
een gebied, landbouw, het Groninger Landschap, de trots 
van de Groninger en de afstand tot andere provincies.

“Als je in januari, na Eurosonic/Noorderslag, 
al dat moois op het gebied van Europese 

pop tot je hebt genomen, kun je gerust een 
maandje in Groningen blijven hangen. Het 
zal nazoemen in het Hoge Noorden. Het 
Grasnapolsky-festival verhuist dit jaar 

namelijk van de Veluwe naar Groningen. En 
daarmee is de provincie zijn reputatie als 

bijzondere winterfestivalregio aan het 
versterken.”

De Volkskrant, 3 januari 2019

Strokartonfabriek De Toekomst

Grasnapolsky heeft er na 5 jaar Radio Kootwijk (2014-2018) 
voor gekozen een andere bijzondere locatie in Nederland 
uit te kiezen. Een nieuw verhaal vertellen, het publiek 
kennis laten maken met een ander stukje van Nederland en 
een compleet andere rode draad om door het festival te 
verweven. Na een zoektocht waarin publiek, team en 
locatiescout locaties aandroegen, is gekozen voor voorma-
lig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda, Oost-Gro-
ningen. 
Een locatie met een rijke geschiedenis en een omgeving 
waarover veel te vertellen is. Het verhaal van het product 
strokarton, van de graanrepubliek, het communisme, de 
ontwikkeling van het landschap, de herenboeren, het 
fabrieksproces, de krimp, de flora en de fauna.
Ieder jaar zullen we middels een thema een deel van het 
verhaal van deze locatie en haar omgeving vertellen.Waar 

“Met de ruime fabriekshal, de machinekamer 
waar de stoommachines nog te bewonderen 

zijn en het druipende ketelhuis wekt 
Grasnapolsky het machinale verleden van 

de locatie tot leven. Dat detailverliefde 
wordt extra benadrukt door de focus op 

randprogrammering.” 

3voor12

Festivalthema

Grasnapolsky vertelde de afgelopen jaren steeds een 
verhaal aan de hand thema’s die mooi op elkaar aansloten. 
We begonnen met ‘Dat Wat Je Niet Ziet’, waarmee we 
inzoomden op alle micro-organismen en onontdekte 
plekjes en verhalen van Radio Kootwijk. Met ‘Ver Weg/
Dichtbij’ keken we naar Radio Kootwijk dat als ‘zendstation’ 
mensen met Nederlands-Indië in contact bracht en zo ver 
weg dichtbij haalde. Met ‘De Toekomst Is Onderweg’ 
maakten we in 2019 een knipoog naar de nieuwe locatie in 
Groningen, in een gebied dat enorm worstelt met zijn 
toekomst en tegelijkertijd een heel rijk verleden heeft, 
letterlijk en figuurlijk. Het repetitieve karakter van een 
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 bij Grasnapolsky veel te horen is, 
brengt ons bij het thema voor Grasnapolsky 2020: ‘Ritme 
Van De Tijd’. Het jaar 2020 leek altijd futuristisch en in films 
zo ver weg, maar opeens zijn we daar en heeft het ritme 
van de tijd onze toekomstvisie ingehaald. 
Ook in de periode 2021-2024 werkt Grasnapolsky met een 
festivalthema op de cadans van immer ontwikkelend 
muzikaal- theatraal- en literair talent en een kunst- en 
expeditie programma waarin het ritme van de landbouw, 
de fabrieksprocessen, de geschiedenis én de toekomst van 
Groningen centraal staan.
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“De bijzondere sfeer van Grasnapolsky past 
harmonieus bij het iconisch gebouw De 
Toekomst. Met een breed aanbod aan 
livemuziek en theateracts wordt het 

festivalseizoen overtuigend geopend. Een 
opvallende groeibriljant in de festivalwereld 

waar we veel van verwachten.”

Patrick Beijk, exploitant de Toekomst

we in 2019 een eerste duik in het Groningse verhaal 
namen, willen we dit komende jaren verder uitdiepen. 
Gericht op het verleden, maar zeker ook op de toekomst 
van deze regio. Gericht op de uitwisseling van randstad en 
lokale omgeving, op de verschillen en de overeenkomsten.

Fabriek de Toekomst was in 2019 en begin 2020 een casco 
pand, waarin alle ruimte was om een festival te organise-
ren, maar wat productioneel ook veel uitdagingen met 
zich meebracht. In de komende tijd wordt het pand verder 
ontwikkeld door vastgoedontwikkelaar MWPO en horeca 
ondernemer Patrick Beijk. 
Zij zien de waarde van Grasnapolsky voor de locatie, als 
pionier en ervaringsdeskundige. Samen zullen we 
komende jaren, terwijl het pand in ontwikkeling is, ook 
kijken naar de ontwikkeling van Grasnapolsky in dit 
geheel. Zij willen het evenement graag behouden en 
Grasnapolsky stelt zich flexibel op wanneer het gaat om 
ruimtelijke veranderingen en ruimtelijk gebruik. Een 
voorwaarde voor Grasnapolsky is dat het haar eigen 
karakter, identiteit en gevoel kan behouden en de 
kernwaarden van het festival overeind kunnen blijven bij 
het organiseren van het evenement op deze locatie.

Verbinding met omwonenden en lokale bewoners

Terugblik
In 2018 hebben we de basis voor een goede band met de 
buren opgebouwd. In een tijd waarin het onduidelijk was 
wat er in de Toekomst ging gebeuren, kreeg de buurt een 
helder signaal van Grasnapolsky. Middels burenborrels, 
mail- en appcontact zijn wij met hen in gesprek gebleven. 
Naast informatievoorziening vanuit ons bleek al gauw dat 
dat de buurt namelijk wat terug te zeggen had. Tijdens elke 
borrel hoorden we verhalen, bijvoorbeeld over die keer dat 
er een zwerver in de fabriek zat, dat er ook fabrieksmede-
werkers in de bolkokers zijn gevallen, of die keer dat de film 
Zwartboek er werd opgenomen. Foto’s en filmpjes 
passeerden de revue. Tijdens de festivalopening in 2019 
bleek dan ook hoe erg de fabriek in het hart van de 
omwonenden zit: ze stonden allen vooraan en schalden 
mee met de hit ‘Oost Groningen’ van Drs. P. Tijdens het hele 
weekend begaven ze zich in de fabriek, trots op hun 
achtertuin en het verhaal dat er verteld werd, onder de 
indruk van de productie en blij met de reuring in het 
gebied. 

Een eerste directe samenwerking vond plaats met de 
bewoners van de Drie Linden, het voormalige arbeidersca-
fé naast de fabriek dat tijdens het festival als expeditie loca-
tie werd gebruikt. Maar ook buurman Gerrit Slijm werkte 
mee aan een (andere) expeditie. Scheemter Erwin Zantinga 
organiseerde zelf een populaire expeditie, genaamd ‘Op 
avontuur naar het verleden’. Daarnaast leenden diverse 
boeren ons hun huifkar als vervoer voor expedities. 

“Maanden geleden sloeg de organisatie al 
de vleugels uit naar de omgeving. 

Buurtbewoners werden betrokken (en 
uitgenodigd), evenals lokale (horeca)

ondernemers en muziekprofessionals, zoals 
de initiatiefnemers van nachtclub OOST in 
Groningen en de organisatoren van LOFT, 

de tweewekelijkse dansavond in poppodium 
Vera. Tel daarbij op de ervaring en het lef 

van het Grasnapolsky-team en het resultaat 
is een festival waar het onderscheid tussen 
voor en achter de schermen bijna wegvalt 

dankzij de lage drempels. Waar de ene 
Scheemter zijn huifkar ter beschikking stelt 
en de andere zijn giertank, omdat het pand 

nog niet is aangesloten op de riolering.”

Dagblad van het Noorden 
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Plannen 2021-2024

Voor de editie van 2020 hebben we naast de directe buren, 
ook een begin gemaakt met het contact leggen met buren 
die iets verderop wonen. Zo’n honderd huizen hebben een 
uitnodiging gehad om op de hoogte gehouden te worden 
van de ontwikkelingen van Grasnapolsky. Het is onze 
ambitie om vanaf 2021 dit contact nog verder uit te 
breiden. We gaan hierbij, zoals bij de directe  buren, van 
een monoloog naar een dialoog waarbij we juist waarde-
volle informatie uit de omgeving verzamelen en bundelen 
in ons festival. Wat vertellen de omliggende huizen over de 
fabriek? Welk familieverhaal moet absoluut niet in de 
vergetelheid raken? Deze persoonlijke verhalen zijn een 
fantastische voedingsbodem voor diverse onderdelen van 
het kunst- en expeditieprogramma. Daarnaast betrekken 
we enthousiaste buren nog meer door hen festivalposters 
te verstrekken die ze voor de ramen kunnen hangen.
Grasnapolsky daagt de festivalbezoeker uit om haar heen 
te kijken en zich bewust te zijn van de plek waar het festival 
plaatsvindt. Anders dan bij andere festivals, waar bezoe-
kers in een bus stappen, gaan drinken en gaan feesten en 
dus het feestgedruis in duiken en zich in die bubbel 
begeven, begint Grasnapolsky vooraf al met het in the 
picture zetten van de locatie en omgeving. Daarin onder-
scheidt Grasnapolsky zich van alle andere festivals. Het 
maakt dat het Grasnapolsky publiek meer respect en 
interesse heeft voor de omgeving, dan menig ander 
festivalpubliek. Daar zijn we trots op. 
Op onze social media starten we een campagne met de 
smoelen van de Fabriek waarbij we de buren in de 
spotlight zetten. Ze kunnen dan iets vertellen over de 
Toekomst, Scheemda of juist iets heel anders. Zo zorgen we 
er voor dat de buren tijdens het weekend niet alleen 
onopvallend rondlopen, maar juist ook herkend kunnen 
worden en bezoekers met hen in gesprek raken. 

In 2022 organiseren we een diner bij de Scheemters. Naast 
dat dit een goede gelegenheid is om lokale producten 
onder de aandacht te brengen, vergroot dit nog meer de 
dialoog tussen bewoner en bezoeker. Een rol waarin 
beiden nog moeten groeien tijdens de komende edities. 
Middels muziek en een praatprogramma onderzoeken we 
tijdens dit diner of de afstand tussen Groningen en de rest 
van Nederland nou daadwerkelijk zo groot is. Wat biedt 
deze omgeving de Scheemters? En wat is er voor de 
bezoeker nodig om op zo’n plek te wonen? 

Naast een programmatische invulling gaan we de omwo-
nenden en lokale bewoners ook op andere manieren 
betrekken. Zo proberen we in onze vrijwilligerspoule 
steeds meer lokale mensen aan te trekken, onderzoeken 
we of we vrijwilligers bij buren kunnen onderbrengen en 
proberen we waar mogelijk - zoals eerder genoemd - met 
lokale bedrijven en particulieren samen te werken. 

Programmering

Het programmateam achter Grasnapolsky 2020 wil 
verrassend en kloppend met de locatie programmeren. De 
Toekomst leent zich daar uitstekend voor. Een verrassende 
programmering zit hem bij Grasnapolsky niet alleen in de 
combinatie tussen een unieke locatie en een bijzonder 
programma met lef. Op grond van eerdere edities van 
Grasnapolsky kunnen we concluderen dat acts die op 
Grasnapolsky staan, snel de stap maken naar een groter 
publiek. Enkele voorbeelden zijn Bazart (2016, brak 
datzelfde jaar internationaal door met optredens op 
Pinkpop, Lowlands en een uitverkocht Sportpaleis in 
Antwerpen), Tamino (2017, daarna o.a. Down The Rabbit 
Hole, Lowlands en Europese tournee langs o.a. Frankrijk, 
Duitsland, Groot-Brittannië en Sziget), Amy Root (2019, 
Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole) en Altin Gün (die 
sinds haar festivaldebuut op Grasnapolsky 2017 uitgroeide 
tot nationale festivalfavoriet, genomineerd is voor een 
Grammy en aankomend jaar een plekje op Coachella heeft 
veroverd). 

Verrassing staat bij Grasnapolsky echter niet per definitie 
gelijk aan het onbekende; het zit hem vaak in de kracht van 
een nieuwe act, maar soms ook in het opzoeken van de 
vernieuwing van reeds bekende acts. Het programma gaat 
op zoek naar de randjes en dat is weliswaar een werkwijze 
die vrijwel elk alternatief festival volgt, maar een belangrijk 
verschil is dat Grasnapolsky het alternatief zijn niet als doel 
op zich ziet. Een act die al eens een hit heeft gehad of al 
eerder op het festival stond, is welkom, zolang er vernieu-
wing in het werk zit. 

Grasnapolsky is vooral avontuurlijk, niet alleen artistiek, 
maar zeker ook in de werkwijze. Veel programmeurs gaan 
uit van aanbod, met acts die al touren. Op onderdelen 
(vooral voor de headliners) wordt er gekeken naar de 
mogelijkheden om samen met andere podia een act te 
boeken en zo de kosten te kunnen delen, maar Grasnapols-
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“Wat je op Grasnapolsky ziet qua 
programma, zie je het jaar erna op 

Noorderslag.”
Marlies Timmermans, directeur 

poppodium EKKO

      
Marlies Timmermans,

directeur poppodium EKKO

ky werkt het liefst zo onafhankelijk mogelijk. Onze 
programmeurs vinden het heel belangrijk om buiten de 
markt om acts te boeken en risico’s te nemen, bijvoorbeeld 
door formaties te benaderen die nog geen bestaand werk 
kunnen laten zien/horen. Sterker nog, het streven is ieder 
jaar om minimaal één nieuwe formatie te laten ontstaan op 
initiatief van Grasnapolsky. Zo is De band Klangstof (2015) 
op voorspraak van Grasnapolsky ontstaan en brak in 2016 
internationaal door (o.a. Coachella en een tour door de gro-
tere zalen in de VS). Dit maatwerk staat garant voor 
talentontwikkeling en verrast het publiek. Hetzelfde geldt 
voor de productionele aanpak, die samen een unieke en 
gewaardeerde festivalbeleving creëren. 

"Grasnapolsky biedt in de drie dagen dat 
het in De Toekomst neerstrijkt een 

verrassende randprogrammering met kunst 
en expedities in de fabriek en de omgeving. 

Varierend van een ‘Tour de Boer’ tot een 
heus aardbevingspak. Maar het gaat 

natuurlijk vooral ook om de muziek. Voor de 
muzikale avonturiers is Grasnapolsky een 
grote snoep- winkel. Er is een grote keuze 
uit punk-trekdrop, hiphop-jellybeans en 

singersongwriter-zuurstokken. Een enkele 
artiest komt zelfs in twee verschillende 

smaken.
Zo staat Ray Fuego zowel solo als met zijn 

punkband Ploegendienst op het podium en 
vertolkt Lucky Fonz III samen met De Likt 
naast zijn headliner- show bij de opening 

van het festival op vrijdagavond een versie 
van Oost Groningen van Drs. P.

3voor12

De talenten die op Grasnapolsky voor het eerst op een 
podium getoond worden, of die na een optreden door-
groeien naar de status van bekendere artiesten in Neder-
land geven we de periode 2021-2024 de ruimte om nieuw 
talent te programmeren. Grasnapolsky biedt deze talenten 
een rol aan als curator, om ze ten eerste kennis te laten 
maken met het programmeren van acts en ze daarmee de 
kans te bieden een ander artistiek talent te ontwikkelen. En 
ten tweede als ‘pionier’ nieuwe acts neer te zetten die zij 
zelf ontdekt hebben of bestempelen als dé nieuwe 
opkomende act en de ruimte op Grasnapolsky gunnen 
zichzelf te laten zien. We geloven erin dat deze artiesten 
zeer goed weten welke nieuwe artiesten op de springplank 
staan.   

Specifiek voor de komende vier jaar wil Grasnapolsky een 
gebalanceerd programma opzetten, waarbij kwaliteit 
boven kwantiteit geldt. Een algemeen streven is om meer 
financiële ruimte binnen de totaalbegroting te creëren 
voor het programma, niet alleen om grotere en meer 
internationale acts te kunnen boeken, maar ook om 
aanstormend talent een vergoeding in de lijn van de fair 
practice code aan te kunnen bieden.

Actiepunten programmering per discipline

Muziek
Voor de muziekprogrammering van het Grasnapolsky 
Festival in de periode 2021 - 2024 richten wij ons op 
samenwerkingen met andere podiumkunsten om zo 
multidisciplinaire vormen een podium te bieden. 
We willen nog meer een spannende en doorlopende, 
zintuigprikkelende ervaring programmeren. Een happe-
ning waarbij iedere plek als podium kan dienen en die 
daardoor veel minder weg heeft van een traditioneel 
muziekfestival. 

Het unieke karakter van Grasnapolsky en de tot de 
verbeelding sprekende setting waarin Grasnapolsky zich 
afspeelt, in combinatie met de in het verleden gebleken 
scherpe neus voor nieuw talent dat op internationaal 
niveau hard doorstoomt, maakt dat deze ambities niet 
onrealistisch lijken. De focus ligt voor de komende vier 
jaar op:
Het programmeren van meer Groningse acts, minimaal 
10% van de line-up
Meer internationale acts en samenwerkingen van buiten 
de landsgrenzen, minimaal 10% van de line-up
Uitwisselingen en samenwerkingen die leiden tot een, 
voor het festival,  op maat gemaakt repertoire
Meer samenwerken met lokale, Groningse, partijen. 
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Theater/dans
We zoeken samenwerkingen waarbij voorstellingen 
specifiek worden vormgegeven door de doelstelling van 
het festival en de locatie. Voor 2021 zijn we al in gesprek 
met de Noorderlingen voor de gezamenlijke ontwikkeling 
van een locatiespecifieke voorstelling. Ook met Nineties 
Productions en NITE zijn we reeds in gesprek en zien we 
als zeer interessante samenwerkingspartners voor 
locatiespecifieke voorstellingen.

Film
We organiseren vertoningen van films en documentaires 
over Groningen, in samenwerking met Stichting Filmcol-
lectief Groningen, Marketing Groningen en wellicht 
Verhalen van Groningen.
Een goed voorbeeld is de documentaire ‘Weg uit de Stad’, 
waarin de Groningse filmmaker Saskia Jeulink het 
Amsterdamse gezin Anna en Andor volgt, die met hun 
zoontje Eli verhuizen van Amsterdam naar de leegstaande 
basisschool De Budde in de Borger-compagnie, Noord-
oost-Groningen. De film volgt een nieuw verschijnsel dat 
langzaam aan populariteit lijkt te winnen, namelijk de trek 
van jonge mensen en gezinnen naar het platteland. Of de 
documentaire ‘De laatste boer van Euvelgunne’, een sober 
portret van een boer die tegen de verdrukking van de stad 
in door is blijven boeren.

Met het vertonen van films en documentaires geven we de 
bezoeker de mogelijkheid de sfeer van Groningen te 
beleven en een realistisch beeld van bijvoorbeeld de 
krimpgebieden, waar leegstand en leegloop heerst, te 
scheppen.

Literatuur
• Uitbreiding van het aanbod van literatuur op het 

festival, in samenwerking met NoordWoord.  Genera-
ties dichters en auteurs hebben zich laten inspireren 
door het lege Groninger land, door de oude fabrieken 
en de lijnrechte kanalen, de kerken en de borgen. Het 
landschap zorgt enerzijds voor onbestemde melan-
cholie en het besef dat overal geschiedenis ligt - an-

derzijds wemelt het in de provincie van kunstenaars 
die de toekomst helder in het vizier hebben. Met de 
groei van literaire podium programma's in de 
Randstad willen we nu Groningse dichters en auteurs 
de mogelijkheid bieden zich te presenteren aan een 
landelijk publiek.

• Spoken Word in samenwerking met Woorden Worden 
Zinnen. Als tegenhanger van het programma dat 
gericht is op performers/dichters uit Groningen, slaan 
Woorden Worden Zinnen en Grasnapolsky de handen 
ineen om performers uit de Randstad naar Scheemda 
te halen. Bij het samenstellen van dit programma 
wordt er niet alleen gelet op genre, maar ook op: 
etniciteit, gender en leeftijd. Diversiteit maakt het 
programma laagdrempelig. We slaan een brug tussen 
een succesvol programma uit de Randstad en een 
nieuw en divers publiek in Groningen.

• Uitwisseling tussen (Oost-)Groningse dichters/
auteurs en Randstedelijke dichters/auteurs. We 
initiëren een uitwisselingsproject waarbij de dichters/
auteurs voor een periode van twee weken in elkaars 
wereld stappen en over die verschillen schrijven. 
Staan we wel zo ver van elkaar af als we denken? Wat 
zou het betekenen voor Groningen als de hogesnel-
heidslijn er komt? Wat zijn de minder voor de hand 
liggende verschillen en overeenkomsten tussen het 
leven in de randstad en het leven in krimpgebied in 
Groningen? De bevindingen worden gepresenteerd 
tijdens het festival.

Beeldende kunst 
In de periode 2021 – 2024 wordt er extra aandacht 
besteed aan;
• De combinatie van kunst binnen en buiten de 

festivallocatie
• Man-vrouw verhouding in deelnemende kunstenaars
• Stijging aandeel internationale kunstenaars
• Minimaal een derde van de werken is locatiespecifiek, 

gemaakt of aan te passen aan de plek waar het wordt 
tentoongesteld

• Al het werk staat in relatie tot de locatie en het 
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festivalthema
• Maakproces van kunstenaars meer inzichtelijk maken 

voor het publiek
• Samenwerkingen in Groningen met Groninger 

museum, NP3, Het Resort, Stichting Art of Clash 
(CLASH XXL), Waarkunst, Oldambt Cultuur, Minerva, 
Glasnost, Solidus Solutions, ZUHAUSE, Jonge Harten, 
Explore the North, WERC

• Samenwerkingen nationaal en internationaal met 
FIBER, SETUP, De Brakke Grond

Expedities 
Naast muziek, dans, literatuur, beeldende kunst en meer 
biedt Grasnapolsky ook de mogelijkheid om op expeditie 
te gaan. Expedities brengen verdieping en verbinding 
tussen bezoekers, omwonenden en de locatie tot stand. 
Erfgoed, geschiedenis en de omgeving staan hierin 
centraal, al is er ook ruimte voor speelsheid en bijzondere 
ervaringen. De komende jaren richt Grasnapolsky zich op:
• Het waarborgen van de kwaliteit door samen te 

werken met gidsen uit de directe omgeving van de 
fabriek, of professionals van bepaalde onderwerpen. 
Hierdoor is het mogelijk om iedere expeditie te 
voorzien van een sterk inhoudelijk programma. Het 
festival bepaalt de hoofdlijnen en kiest voor een 
gebalanceerd overzicht van het aanbod, welk verhaal 
wel en niet verteld wordt. Vervolgens worden hier 
gidsen bij gezocht die de expeditie verder uitwerken, 
de specifieke inhoud en routes bepalen. Zoals de 
rondleiding ‘De hoogtijdagen van de Toekomst’ die in 
samenwerking met medewerkers van Solidus 
Solutions is opgezet en ontwikkeld. Onder leiding van 
twee vakmannen uit de kartonindustrie, gaat publiek 
met een koptelefoon op op tour door de fabriek, om 
alles te weten te komen over het fabrieksproces in de 
voormalig Strokartonfabriek.

• Jonge theatermakers (bijvoorbeeld in samenwerking 
met Jonge Harten of ZUHAUSE) en/of dichters een 
expeditie laten maken.

• Samenwerkingen met De mensen van de Strokarton, 
Solidus Solutions, De Verhalen van Groningen, 
Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Stichting 
Groninger Kerken, Oldambt Cultuur, Minerva, 
Landschapsbeheer Groningen. 

Verdieping d.m.v. kunstpodium
Grasnapolsky creëert een podium waar ten alle tijden 
verdieping rondom het kunst-, expeditie- en overige 
programma wordt gepresenteerd: ‘De Kunstsmederij’. Het 
is een multifunctionele ruimte waar een afwisselend 
aanbod zal plaatsvinden, variërend van interviews, artist 
talks, exposities, lezingen en performances met bekende 
en onbekende acts, met een focus op Groningers. Hier 
vinden ook inhoudelijke gesprekken of discussies plaats 
over de woonsituatie in Groningen. Met vraagstukken als; 
wat is er nodig om westerlingen, die behoefte hebben aan 
ruimte en rust, maar ook aan reuring, in Groningen te laten 
wonen? Hoe beleven bewoners de leegloop en 
bezuinigingen? Enzovoort.

“Grasnapolsky is een festival waar de 
ervaring minstens zo belangrijk is als de 

muziek. Zeg maar; het detailverliefde werk 
van Into the Great Wide Open en dat op de 

allercoolste locatie denkbaar. (…) De 
organisatie lijkt de locatie ieder jaar weer 

wat verder te willen verkennen.”

3voor12

2. Tweejaarlijks exclusief event op een 
bijzondere erfgoed locatie elders in de 
provincie Groningen 

Grasnapolsky heeft de wens om, buiten het jaarlijks festival, 
meer zichtbaar te zijn door het jaar heen. Dit willen we niet 
alleen bewerkstelligen door het verder uitdragen van de 
spin-off van het festival, maar ook door een à twee keer in 
het jaar een exclusief event te organiseren op een bijzonde-
re erfgoedlocatie in de provincie Groningen. Voor iedere 
editie wordt er een samenwerking aangegaan met twee 
culturele instellingen uit de provincie. Hierbij denken we aan 
een event dat gericht is op de samenwerking tussen twee 
disciplines, bijvoorbeeld muziek (Vera) en film (Stichting 
Filmcollectief Groningen), theater (De Noorderlingen) en 
beeldende kunst (Groninger Museum), poëzie (Noord-
Woord) en expedities (De Verhalen Van Groningen). Het 
verhaal van de erfgoedlocatie en de wensen van de 
omwonenden spelen een grote rol in de totstandkoming 
van het programma. Door het opzetten van een werkgroep, 
waar ook bewoners in plaatsnemen, geven we gezamenlijk 
het programma vorm. 
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In samenwerking met Verhalen van Groningen gaan we op 
zoek naar bijzondere locaties in Groningen waarvan we het 
verhaal kunnen vertellen middels een een-daagse editie van 
Grasnapolsky door het jaar heen. Voorbeelden van geschikte 
erfgoed locaties zijn:
• Visafslag op Lauwersoog
• Eemshotel in Delfszijl
• Klooster ter Apel
• Visafslag op Lauwersoog
• Eemshotel in Delfszijl
• Veenkoloniaal museum Veendam
• Oosterhouw in Leens
• Bourtange
• Ambonezen bosje
• Haventje Termuntenzijl
• Groninger kerken
• Hermans Dijkstra museumboerderij
• Ennemaborgh
• Klokkengieterij museum
• Groninger Borgen: Wedderborg,Fraeylemaborg, 

Menkemaborg 

3. Grasnapolsky door het jaar heen

De komende vier jaren focust de organisatie van 
Grasnapolsky zich het hele jaar door op de provincie 
Groningen en niet langer alleen in de winter. Simpelweg 
omdat al het moois dat de provincie te bieden heeft niet in 
een weekend te vangen is. Elk seizoen biedt iets unieks: de 
vergezichten tijdens een heldere winterdag, het glooiende 
graan en bloeiende koolzaadvelden in de zomer, de 
weidsheid terwijl het land bedekt is door sneeuw, de 
duizenden kleuren van de herfst, de bloei van de lente. De 
bezoeker bouwt hierdoor een band op met de provincie 
waardoor de afstand die sommige mensen voelen, steeds 
kleiner wordt. Cultuur wordt zo ook een beter gedragen 
begrip dat zorgt voor verbinding. De festivalbezoekers zijn 
niet langer een groepje mensen dat een weekend een plek 
overneemt, maar juist het hele jaar door in contact staat met 
Groningen en haar inwoners. Dit doen we in de periode 
2021 - 2024 door middel van de volgende activiteiten;

• Jaarlijks verzorgen we aan het einde van de zomer een 
groot Grasnapolsky boerendiner, met alleen maar 
lokale producten, op het terrein van De Toekomst. In 
samenwerking met Lokaal Kilo’s Schuiven en de 
Graanrepubliek 2.0. Bezoekers maken kennis met 
Groningse producten waarvan zij de oorsprong niet 
kenden en leren meer over de voedselketen.

• Vanaf januari 2021 presenteren we de twee-maandelijk-
se Grasnapolsky Podcast, die het hele jaar door 
verdieping biedt en niet alleen in de aanloop naar het 
winterfestival. Ook deze koppelen we aan de seizoenen 
en vertelt verhalen over seizoenswerkers, de stroming 
van toerisme in de regio, wat de verandering in flora en 
fauna is door het jaar heen, het verloop van de 
graanvelden, enzovoorts. Een dichter of een artiest 
verzorgt de (muzikale) omlijsting.

• Naast dat we bezoekers het hele jaar door naar de 
provincie halen, brengen we vanaf 2022 ook Groningen 
naar de rest van het land om zo de positie van Gronin-
gen buiten de provincie te versterken. Groningse kunst 
en muzikanten bieden we zo een podium in de rest van 
Nederland, zoals de ‘Dan Komen We Wel Naar Jullie Toer’ 
die Wilbert van de Kamp eerder organiseerde. Hierin 
tourde hij met drie Groningse acts langs diverse 
poppodia in nederland. Ook leent het kunstwerk The 
Intimate Earthquake Archive van Sissel Marie Thon, dat 
eerder op Grasnapolsky 2019 te zien was, zich perfect 
voor een andere locatie in Nederland onder de noemer 
‘Grasnapolsky presents’. Deze interactieve installatie 
laat mensen Groningse aardbevingen voelen en opent 
daarmee het dialoog over de impact van deze human 
made aardbevingen en de gaswinning die er ter 
oorsprong aan ligt. Denk aan een Grasnapolsky pop-up 
op theaterfestival De Parade (Randstad) en het Zeeland 
Nazomerfestival in Middelburg.

• Met het ontwikkelen van expedities voor het program-
ma van Grasnapolsky, creëert het festival iets dat door 
het jaar heen van waarde kan zijn voor het gebied. 
Daarom ontwikkelt Grasnapolsky een toolkit waarin het 
festival handvatten geeft aan bewoners van het 
Oldambt, De Graanrepubliek, Marketing Oldambt, 
Verhalen van Groningen en andere partijen, om door 
het jaar heen deze expedities ook te organiseren. Zo 
brengt het festival iets blijvends, laat het jaarrond iets 
achter voor het gebied, ook buiten de festivalperiode.
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“Grasnapolsky laat Groningen 

zijn verhaal vertellen. Het festival 

stuurt je op ontdekkingstocht in 

het verleden en het heden van 

de karaktervolle fabriekshallen 

van De Toekomst, de omgeving 

én de mensen die er wonen. Met 

muziek, kunst en expedities 

stapt Grasnapolsky steeds 

buiten de gebaande paden en 

laat je het ongewone in het 

gewone ervaren. Grasnapolsky 

kiest voor avontuur en omarmt 

dat wat Groningen Groningen 

maakt. Het resultaat is een fris 

festival dat per definitie verrast, 

of je nu in Groningen woont, of 

elders in het land.”

- Simone Gerritsen, projectmanager 
Marketing Groningen

“Het festival heeft als missie een 
groot deel van het programma te 
wijden aan acts die even talentvol 

als onbekend zijn. U zegt: ‘Nog nooit 
van gehoord.’ Wij zeggen: ‘Geeft 
niets.’ Op Grasnapolsky gaat het 

om cultuur ontdekken in de 
breedste zin van het woord.”

De Volkskrant
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3. MARKETING & 
COMMUNICATIEPLAN

Identiteit

Grasnapolsky creëert belevingswerelden waarin cultuur 
en natuur, architectuur en geschiedenis samenkomen. De 
kernwaarden van Grasnapolsky zijn ontdekken, verbinden 
en bewust worden. Het festival voert die kernwaarden 
door tot in het kleinste detail, om publiek tijdens het 
festival een totaalbeleving te geven. Er wordt een 
microkosmos gecreëerd waarin intimiteit, authenticiteit 
en aandacht centraal staan. Met muziek, kunst, perfor-
mance en storytelling, geschiedenis, natuureducatie, 
literatuur, dans en theater laat Grasnapolsky het publiek 
zich telkens weer verwonderen en iets nieuws ontdekken 
op prachtige erfgoedlocaties en in de natuur.

Doelstellingen

1. Groei bezoekersaantallen
Eén van de redenen van het wisselen van locatie was de 
capaciteit en mogelijkheid tot groei, om zo de continuïteit 
van het festival en de beoogde events te kunnen waarbor-
gen. In 2019 werden er ruim 1100 passe-partouts en 400 
dagkaarten verkocht. In de periode 2021 – 2024 willen we 
groeien naar 2200 bezoekers. 40% van de bezoekers van 
de editie 2019 – de eerste editie in Groningen – heeft ook 
de 2018 editie van Grasnapolsky bezocht. Uit de bezoeker-
senquête blijkt dat de nieuwe locatie in Groningen als zeer 
positief wordt ervaren. Er liggen nog grote groeikansen bij 
het aanspreken van een nieuw regionaal publiek.

Beoogde groei publiek - Grasnapolsky Festival 
2021 – 1600 bezoekers
2022 – 1800 bezoekers
2023 – 2000 bezoekers
2024 – 2200 bezoekers

Beoogde groei publiek - Tweejaarlijks exclusief Grasna-
polsky event 
2021 – 250 bezoekers (per event)
2022 – 350 bezoekers (per event)
2023 – 350 bezoekers (per event)
2024 – 350 bezoekers (per event)

Beoogd bereik publiek - Grasnapolsky door het jaar heen 
(inclusief podcast)
2021 - 1500
2022 - 2000
2023 - 2500
2024 - 3000

2. Groei publieksinkomen
Met de groei in bezoekersaantallen hebben we uiteraard 
als doel meer mensen kennis te laten maken met Grasna-
polsky. Daarnaast verhoogt het de recettes, waardoor we 
financieel gezonder worden. Groei in bezoekersaantal 
betekent o.a. ook een verhoogde horeca-omzet en hogere 
omzet op de commissie van overnachtingen. 

3. Content en communicatie zijn één 
In de aanloop naar het festival en de events  worden in de 
(online) communicatie de verhalen van muziek en andere 
programmering verweven. Het festival vertelt naast de 
muziek ook verhalen over de geschiedenis van het 
erfgoed, de omgeving, de natuur en maakt hiervoor 
optimaal gebruik van de online middelen. Hierop inzetten 
past bij de filosofie van het festival; de totaalbeleving 

14



begint al voordat het publiek het festival en de events  
bezoekt en vormt na afloop een duurzaam archief vol 
verhalen, dat ook daarna blijft bestaan. Ons archief van 
aftermovies op Vimeo is hier een goed voorbeeld van. 
Hierin lichten we kort en krachtig verschillende kernwaar-
den uit. Dit is te bekijken op: https://vimeo.com/grasna-
polsky

4. Verhogen naamsbekendheid
Naast een toename in publiek wil Grasnapolsky ook haar 
naamsbekendheid verhogen door het vergroten van haar 
bereik. Dit gebeurt door extra media(partner)bereik en het 
inzetten van het bestaande publiek als ambassadeur. 

Met de online campagne van 2019 hebben we ruim 
100.000 personen bereikt. De campagnes voor de 
komende activiteiten worden zo ingericht dat we mini-
maal hetzelfde aantal mensen bereiken. Deze strategie 
past bij onze doelstelling om de naamsbekendheid van 
Grasnapolsky te vergroten en het merk Grasnapolsky 
sterker te maken.

5. Hogere conversie online kanalen naar kaartverkoop 
Een andere concrete doelstelling is om een hogere conver-
sie ratio van online engagement naar ticketverkoop te 
realiseren. Dit gaan we bewerkstelligen door middel van 
pixeltracking in ons ticketsysteem in combinatie met een 
slimme funnel, die de potentiële bezoekers meeneemt in 
het verhaal en later richting de kaartverkoop leidt. Dit 
doen we door een customer journey in te richten die 
wordt geleid door het touch, tell, sell, care-principe. 

Strategie en planning 

We kiezen ervoor om vanaf 2020 het festival in maart te 
laten plaatsvinden. Zo hebben we meer tijd om een goede 
campagne te voeren na de hectische maanden december 
en januari. Een ander bijkomend voordeel is dat we zo 
verder van Eurosonic/Noorderslag af zitten. 

In september maken we de data voor de Grasnapolsky 
Festivals bekend. In oktober gaan we met de eerste namen 
naar buiten en zal de kaartverkoop van zowel de week-
endtickets als de dagtickets van start gaan. Later in het 
najaar volgt nog een deel van het programma, waarna in 
januari het volledige programma bekend zal worden 
gemaakt. Vanaf de bekendmaking van het eerste deel van 
het programma start de online-campagne. Deze wordt 
vanaf januari versterkt door offline (poster)campagnes in 
de regio. 

Tevens organiseren we tijdens Eurosonic/ Noorderslag 
wederom een event in Groningen. Dit bleek eerder  een 
mooie kennismaking met Grasnapolsky voor velen, iets 
waar we graag op voort willen borduren. De overige activi-
teiten verspreiden we over de rest van het jaar, zodat 
Grasnapolsky het hele jaar door zichtbaar is in de provin-
cie Groningen.

De Volkskrant
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De locatie + thema centraal 

In de uitingen van Grasnapolsky staan de locatie en het 
thema altijd centraal. Het vormt de rode draad door alle 
creatieve wortels van het festival. Programma, kunst, 
verhalen vertellen, de vormgeving, aankleding, horeca, 
alles sluit aan bij de unieke plek waar Grasnapolsky 
neerstrijkt en het thema dat daaraan gekoppeld wordt. 
Afgelopen jaar vormde het beeld van De Toekomst dan 
ook een prominente rol in alle uitingen.

Publiek mee naar nieuwe locatie 

Grasnapolsky heeft een trouw publiek dat veelal herhaal-
bezoeken deed aan het festival en daarbij ook altijd weer 
een nieuwe schare vrienden wist mee te trekken. Het 
bleek tijdens de eerste editie in Scheemda dat een 
aanzienlijk deel van de trouwe bezoekers mee zijn 
verhuisd naar onze nieuwe locatie. Dit is vooral te danken 
aan de sterke relatie die we de afgelopen jaren met onze 
bezoekers hebben opgebouwd. De positieve verhalen en 
recensies zullen eraan bijdragen om ook de resterende 
bezoekers van eerdere edities te overtuigen om in de 
toekomst Grasnapolsky te blijven bezoeken. 

Door middel van een direct mailing (DM) strategie in 
combinatie met een custom audience Facebook en 
Instagram campagne zullen we bezoekers die Grasnapols-
ky eerder hebben bezocht meenemen in ons verhaal om 
ze zo uiteindelijk te overtuigen samen met ons naar 
Scheemda af te reizen. Over de afgelopen jaren hebben 
we ruim 5.000 mail-adressen verzameld die we met DM’s 
zullen benaderen gedurende de campagne. Vanaf de 
eerste aankondiging verzenden we regelmatig nieuws-
brieven waarin we het verhaal van Grasnapolsky lading 
zullen geven en de abonnees op deze manier overtuigen 
een ticket voor het festival te kopen. Met deze database 
creëren we ook binnen de Facebook Business Manager 
een custom audience. Zo kunnen we op Facebook en 
Instagram conversiegerichte advertenties vertonen aan 
onze kerndoelgroep. Binnen de Facebook Business 
Manager maken we via eerdergenoemde custom audien-
ce een look-a-like doelgroep. Facebook maakt zo een 
doelgroep bestaande uit personen met vergelijkbare 
interesses en gedrag binnen het platform. Dit is een 
effectieve en goedkope manier om een nieuwe relevante 
doelgroep te vinden voor al onze activiteiten, die we 
vervolgens eenvoudig advertenties binnen Facebook en 
Instagram kunnen tonen en mee kunnen nemen in onze 
funnel.

Publiek uit regio aanspreken 

Nu Grasnapolsky verplaatst is naar een andere hoek van 
Nederland, ligt daar de uitdaging het vaste publiek mee te 
nemen in de reis naar een nieuwe plek. Grasnapolsky trok 
de eerste vijf edities op Radio Kootwijk veel publiek uit de 
grote steden: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, maar ook uit provincie Gelderland. Daar voegen we 
nu Groningen, Drenthe en Leeuwarden als nieuw potenti-

eel publiek aan toe, plekken waar we in 2019 voor het 
eerst op hebben gefocust met onze communicatie. Door 
het duidelijke profiel dat Grasnapolsky heeft, kunnen we 
potentiële nieuwe bezoekers goed bereiken via online 
advertising op platforms als Facebook, Instagram en 
Google. Groningen-Stad en Leeuwarden hebben een (vaak 
landelijk) actief cultureel publiek dat veel raakvlakken 
heeft met een festival als Grasnapolsky. Denk aan bezoe-
kers van Noorderzon-festival, Paradigm, Eurosonic 
Noorderslag, Hongerige Wolf, Clash, Let’s Gro Groningen, 
Welcome To The Village, poppodia Simplon, Vera en 
Asteriks. Met Welcome To The Village en Noorderzon zijn al 
actieve promotie-afspraken gemaakt. We crossposten 
elkaars events en delen aankondigingen met elkaars 
achterban. Voor 2021 - 2024 is de ambitie om dit ook met 
de rest van de genoemde evenementen te doen. Daar-
naast organiseerden we met Hooghoudt in 2019 een 
Grasnapolsky-event tijdens Eurosonic/ Noorderslag, dat 
meer dan 1.000 bezoekers trok. De bezoekers van deze 
festivals en venues vormen voor ons een belangrijke en 
warme doelgroep. 
Deze nieuwe groep van potentiële bezoekers bereiken we 
door middel van lokale en regionale (media)partners, loka-
le ambassadeurs (zo hostten Groningse initiatieven een 
avond tijdens Grasnapolsky), offline marketing (zichtbaar-
heid d.m.v. van posters in de regio) en online marketing. 
Ook zijn er bestaande connecties met de redacties van 
regionale media als Dagblad van het Noorden, Glasnost 
(OOG-Radio) en Zomaar Radio (zie ook de paragraaf 
Mediapartners). Vanaf 2021 komen daar ook artikelen en 
advertenties in lokale kranten en tijdschriften bij. Daar-
naast is het onze ambitie om samen te werken met 
studentenverenigingen en jongerenmedia zoals Sikkom. 
Speciaal voor studentenverenigingen gaan we een 
ambassadeursprogramma opzetten waarbij voor iedere 10 
kaarten die ze verkopen ze er twee gratis krijgen. Op deze 
manier willen we Grasnapolsky als organisator van 
bijzondere activiteiten bekender maken onder studenten 
en de kaartverkoop onder studenten laten groeien. 

Ook het samenwerken met lokale marketingcollega’s is 
waardevol. We zijn reeds samenwerkingen aangegaan met 
Marketing Oldambt en Marketing Groningen. Deze twee 
partijen zijn tevens de connectie met lokale initiatieven en 
het vertellen van het verhaal van het gebied. De komende 
periode  gaan we nog nauwer samenwerken met beide 
partijen. De UIT kalender van Marketing Oldambt en de 
Facebookpagina ‘Er Gaat Niets Boven Groningen’ (70.000+ 
likes) van Marketing Groningen zijn kanalen die we graag 
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gebruiken. Bovendien hebben we een marketeer uit 
Groningen aan ons marketing- en communicatieteam 
toegevoegd. Iemand die weet hoe de hazen in de regio 
lopen en haar lokale netwerk kan inzetten om het publiek 
uit de nieuwe regio nog beter te bereiken.

Bezoekers verleiden: drempels wegnemen 

Grasnapolsky Festival vindt plaats in de winter. Daarom is 
een ander belangrijk onderdeel voor in ieder geval het 
festival samenwerken met vakantieparken voor overnach-
tingen van de bezoekers. Afgelopen jaren werd gebruik 
gemaakt van de vakantieparken Emslandermeer, Pagedal 
en Westerwolde. Tussen de parken en het festivalterrein 
rijden pendelbussen. Hier ligt een kans met betrekking tot 
sponsoren: sponsoren kunnen zich verbinden aan een bus 
en voor een specifi eke bus de programmering op zich 
nemen of Grasnapolsky vragen een activatie voor ze uit te 
werken. 
Er wordt een directe buslijn opgezet tussen Groningen 
stad en de festivallocatie, om zo de drempel het festival te 
bezoeken nog verder te verlagen. Deze buslijn wordt extra 
uitgelicht binnen de marketing gericht op Groningen stad. 

Spin-off en free publicity: bereik vergroten door 
mediapartners 

Grasnapolsky streeft ernaar om naast haar bezoekers een 
groter publiek te bereiken door samen te werken met 
mediapartners zoals RailTV, VPRO 3voor12 en 3FM. Maar 
ook met NRC Media en de Groene Amsterdammer. 
Daarnaast zetten we vol in op free publicity, waar we de 
afgelopen jaren veel extra bereik mee hebben gecreëerd. 
VPRO 3voor12 krijgt de primeur van elke ronde met 
nieuwe toevoegingen aan het programma, dit levert ons 
een groot organisch bereik op. Met 3FM gaan we op 
programmaniveau de diepte in met het voorstellen van 
nieuwe acts die op Grasnapolsky spelen. Dankzij partner 
RailTV zijn we met een promo-spotje te zien op alle grote 
stations en in de treinen. 

Met potentiële nieuwe mediapartner Dagblad van het 
Noorden willen we een intensieve samenwerking aangaan 
waarbij we naast redactionele aandacht en advertenties 
een ledenactie doen. Abonnees van het dagblad (die van 
het begin van de campagne worden meegenomen in ons 
verhaal dankzij redactionele stukken) kunnen tegen een 
gereduceerd tarief naar activiteiten van Grasnapolsky. 
 
Middelen en planning 

Naast de inzet van standaard communicatiemiddelen zoals 
landelijke verspreiding van posters, flyers, en (online) 
advertenties, zal in de eigenzinnige Grasnapolsky aanpak 
ook doorklinken specifieke elementen van de marketing en 
communicatie. 

Delen is fijn: content(makers) centraal 

Er worden diverse ambassadeurs benaderd die passen bij 
de verschillende doelgroepen en kennis hebben van de 
elementen van het festival; muziek, kunst, erfgoed en 
natuur. Ze schrijven blogs vanuit hun eigen expertise en 
verzamelen ook verhalen uit de omgeving. Deze bloggers/
personalities benadrukken in hun verhalen de waarde van 
het ontdekken en beleven van nieuwe muziek, kunst, 
erfgoed, historie en natuur. De content van deze bloggers 
en personalities moet interessant, leuk en handig zijn om te 
delen voor de bezoe- kers. Zodat zij zich kunnen ontwikke-
len tot ambassadeurs. Daarmee spreken we niet alleen de 
achterban van de bloggers aan, maar ook die van onze 
bezoekers. 

Earned media
- Redactionele aandacht bij eerdergenoemde 
mediapartners en free publicity kanalen 

Owned media
- Blogposts
- Podcast serie 

Paid media
- Facebook ads - Instagram ads
- Google Ads  - Advertenties 

Shared media
- Social posts van bezoekers
- Mond-op-mond-reclame van bezoekers afgelopen edities 

Onze social media-kanalen zijn belangrijke communicatie-
kanalen in onze campagne met een groot bereik;
• Instagram 2.800 +
• Facebook 7.800 +
• Twitter 1.800 + 

Onze ambities wat het bereik betreft kunnen we onderver-
delen onder de volgende vier types: 
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Mediapartners

Grasnapolsky heeft enkele strategische media-partners om 
het bereik te vergroten zoals 3FM, RailTV en VPRO 
3VOOR12. Grasnapolsky heeft goede banden met de 
voornaamste kanalen van de underground en weet 
hierdoor een grote doelgroep van gepassioneerde 
muziekliefhebbers te bereiken. Eén van de landelijke 
mediapartners van Grasnapolsky is 3voor12 (VPRO). Zij 
richten zich met hun online medium op non-mainstream 
bands uit allerlei genres. In 2017, 2018 en 2019 deden ze via 
hun website verslag van het festival. In het verleden 
vonden de opnames van hun 3voor12 sessies plaats tijdens 
Grasnapolsky, iets waar we ook in de komende edities naar 
streven. Ook werken we samen met radiozender 3FM die 
live vanaf Grasnapolsky uitzond, een samenwerking die we 
voort willen zetten. 
Offline zullen samenwerkingen met media zoals Dagblad 
van het Noorden, RTV Noord, tv/radio zender RTV Drenthe 
en RailTV op de grote stations worden gelegd. Ook zullen 
we gebruik maken van vier prominente reclameborden van 
het Blauwe Lint, die langs de A7 gesitueerd staan, de 
agenda’s op de sites van Marketing Oldambt en Marketing 
Groningen en hun nieuwsbrieven.

Doelgroepen en publieksbereik

Grasnapolsky heeft diverse doelgroepen. Om een verras-
send aanbod te blijven creëren, wordt er naar gestreefd om 
zo inclusief mogelijk te zijn en verwelkomend voor 
iedereen. Om verschillende doelgroepen te omschrijven is 

“Complimenten voor de wijze 
waarop jullie een geheel weten 

neer te zetten: een mooie huisstijl, 
lichtshows, merchandise, lekker 

eten, mooie muziek om te 
ontdekken, een fantastische stijl. 

Grasnapolsky 2020: here I come!!”

Bezoeker Grasnapolsky 2019
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gebruik gemaakt van het Mentality-model van Motivaction 
waarmee organisaties doelgroepen gerichter mee kunnen 
definiëren. 

Qua publiek streven we voor al onze activiteiten naar een 
25/75 verhouding. Vijfentwintig procent van het publiek 
komt uit de omgeving en vijfenzeventig procent van het 
publiek komt uit andere delen van Nederland en het 
buitenland. De events hebben een uniek karakter en 
worden ook op die manier aangeboden. Grasnapolsky wil 
blijven verrassen en streeft er naar nieuwe doelgroepen te 
bereiken. Daarom is er in de programmering aandacht voor 
inclusiviteit door interculturele en interdisciplinaire acts.
In de komende vier jaar zetten we in op de volgende vijf 
publieksgroepen;

1. Bestaand publiek 
Belangrijke voorwaarde voor groei is behoud van het 
bestaande publiek. Grasnapolsky heeft een trouw publiek 
dat bestaat uit verschillende doelgroepen die gemeen 
hebben dat ze afkomen op de eigenzinnige programme-
ring en de bijzondere locatie. 

2. Nieuw lokaal breed-cultureel geïnteresseerd publiek 
Ontdekking en beleving zullen centraal staan in het 
bereiken van deze doelgroep, zowel programmatisch als in 
promotie. De mogelijkheid actief deel te nemen, vooraf-
gaand aan het festival, via (hoge)scholen, universiteiten of 
andere instellingen, vergroot de betrokkenheid en 
daarmee het publiek. De communicatie loopt hierbij zoveel 
mogelijk direct via de partners en de programma’s van de 
partners gaan dienen als opstap of preview naar/op 
festivalprogramma’s. 

3. Nieuw nationaal publiek 
Grasnapolsky geniet een grote naamsbekendheid, zowel 
onder het Gronings culturele publiek als het publiek buiten 
de provincie. Met name een hoger opgeleid publiek vindt 
tijdens het Grasnapolsky Festival de weg naar Scheemda. 
Via inhoudelijke samenwerkingen met gelijkgestemde 
instellingen uit andere disciplines gaan we deze bekend-

heid omzetten in een hoger bezoek aan onze activiteiten. 
Voor een specifiek cultureel geïnteresseerd, publiek (boven 
de dertig, hoog opgeleid en bovenmodaal inkomen), zijn 
niet al te hoge drempels in de zin van afstand en geld 
overkomelijk.

4. Nieuw internationaal publiek
Door het doorvoeren van een Internationale slag in de 
programmering streven we ernaar om ook een internatio-
naal publiek te verleiden om met name het Grasnapolsky 
Festival te bezoeken. Dit doen we door samenwerkingen 
en uitwisselingen  aan te gaan met gelijkgestemde festivals 
in onder andere Duitsland, Engeland en Frankrijk. 

5. Professionals 
Grasnapolsky gaat zich meer richten op professionals in het 
veld. Juist van deze groep verwacht je dat men in grote 
getalen inspiratie komt halen bij onze activiteiten, maar de 
realiteit leert dat hier een extra zetje voor nodig is. Hiervoor 
ontwikkelt Grasnapolsky gerichte festivalprogramma’s en 
een specifiek uitnodigingsbeleid. Voorbeelden zijn 
ontmoetingen tussen makers onderling, het in beeld 
brengen van inhoudelijke matches tussen lokale, nationale 
en internationale muzikanten, theatermakers, auteurs en 
kunstenaars.

"Bedankt organisatie en vrijwilligers! 
Het was geweldig. Wat een 

mogelijkheden biedt deze locatie, 
binnen en buiten. Schitterend 
ingevuld! We doen veel meer 

festivals, ook Le Guess Who? en 
Motel Mozaique. Grasnapolsky kleurt 
daar prachtig bij. We reizen vanuit 
het Groningse voor concerten 

veelvuldig naar Utrecht en 
Amsterdam. Dit konden we op de 

fiets doen. Dit is heerlijk thuiskomen. 
Kom terug!!"

     
Bezoeker Grasnapolsky

19



4. DIVERSITEIT EN 
INCLUSIVITEIT

Stichting Grasnapolsky Festivals stelt zich in de periode 
2021-2024 een aantal expliciete doelen om de diversiteit en 
inclusiviteit binnen de organisatie en de programma’s te 
vergroten. De organisatie is van mening dat je als culturele 
organisatie de verantwoordelijkheid moet nemen ten 
opzichte van diversiteit en inclusiviteit en het niet moet 
worden gezien als een vrijblijvende mogelijkheid.

Organisatie

• Vanaf 2020 breiden we het bestuur uit met twee 
nieuwe leden. We schakelen Colourful People in om 
kandidaten te werven met een cultureel diverse 
achtergrond en met een Gronings profiel. 

• Eind 2024 bestaat een kwart van het team uit mede-
werkers met een cultureel diverse achtergrond.

• Vanaf 2021 werken we voor de werving van vrijwilli-
gers samen met New faces, een organisatie die 
vluchtelingen als vrijwilligers aan festivals koppelt.

Programma 

• Het is het expliciete doel om vanaf 2021 binnen de 
gehele programmering een gelijkwaardige balans 
tussen vrouwen en mannen te creëren. Grasnapolsky 
staat tevens nadrukkelijk open voor niet-Westers 
aanbod en streeft vanaf 2021 naar een percentage van 
20% van het totale programma. Daaronder verstaat 
het programmateam alles wat niet (uitsluitend) 
geïnspireerd is op Europese of Noord-Amerikaanse 
muziek en/of niet door acts afkomstig uit Europa en 
Amerika gespeeld wordt. (Voorbeeld: een act uit 
Australië̈ die Aboriginal-cultuur centraal stelt, 
noemen we niet-westers, maar op Amerikaanse surf 
gebaseerde muziek uit Nieuw-Zeeland noemen we 
wel westers.) 

• De lokale bevolking/omwonenden gaan we nog meer 
bij de programma’s van Grasnapolsky betrekken. Door 
onder andere een participatieproject waarbij de 
locaties, voorafgaand aan de events, worden openge-
steld voor bezoekers en zij input kunnen geven voor 
samenwerkingen, productie en programmatische 
invulling van de events.

• Ook ouderen willen we graag een rol bij onze pro-
gramma’s geven. Ze zijn weliswaar geen bezoeker 
maar met name ouderen hebben volop herinneringen 
aan erfgoedlocaties en de geschiedenis van het 
Groninger landschap. Het project ‘Mensen Van De 
Strokarton’ is hiervoor een goede leidraad. Via dit 
project kunnen we in aanraking komen met mensen 

die ooit een rol speelden in de strokartonindustrie en 
hun verhalen gebruiken. Ook zullen we lokale 
verzorgingstehuizen bezoeken en in gesprek gaan 
met de bewoners (pilot januari 2022). De uitkomst van 
deze gesprekken delen we later in een Podcast. 
Middels een samenwerking met het Groningse project 
Oma Post, sturen we de bewoners later een kaartje 
met herinneringen aan de gevoerde gesprekken.In de 
Kunstsmederij kunnen bezoekers aan de bar in 
gesprek met ‘Opa Jan’, of mee doen aan de ‘café-quiz’ 
die hij organiseert. 

• We onderzoeken in 2021 en 2022 of we een dergelijk 
traject kunnen inzetten in asielzoekerscentra Delfzijl 
en/of Ter Apel. Het gaat dan niet om herinneringen 
delen van de omgeving, maar we leggen hen het 
festivalthema voor en gaan in gesprek over wat dat 
thema voor raakvlakken heeft met hun leven en 
huidige leven in Groningen. Ook kan een locatiebe-
zoek worden gepland voor vluchtelingen om ze te 
laten inspireren door de omgeving en de erfgoedloca-
tie om vervolgens samen met een professioneel 
beeldend kunstenaar te werken aan een karton-kunst-
werk dat tijdens het festival een plek zal krijgen.
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5. EDUCATIE EN 
TALENTONTWIKKELING

Educatie en talentontwikkeling is een kans waar Grasna-
polsky zich in de periode 2021-2024 zich op gaat richten, 
zowel binnen het festival als daarbuiten.

Educatie

Publiek

De expedities en de verdiepende interviews tijdens het 
Grasnapolsky Festival richten zich op de verdieping van 
kennis over de erfgoedlocatie en de provincie Groningen. 
De geschiedenis en de omgeving staan hierin centraal. 

Onderwijs

In samenwerking met de coördinator cultuureducatie van 
gemeente Oldambt werken we aan een educatief traject 
voor het primair en voortgezet onderwijs;

Primair onderwijs

We richten ons op de klassen 5/6 en 7/8 van basisscholen 
uit de omgeving van Scheemda. Kinderen maken middels 
een speelse manier kennis met Grasnapolsky en met de 
culturele geschiedenis van de omgeving. Zij krijgen, 
voorafgaand aan het festival, een introductieles (workshop) 
op school en brengen voorafgaand aan het festival een 
bezoek aan fabriek De Toekomst. Daar worden de klassen 
ontvangen door een kunstenaar, die hen vertelt over het 
proces van strokarton maken, zoals dat vroeger in de 
fabriek gebeurde. Door de aanwezigheid van bolkokers, 
ketels en andere restanten van de machinerie van het 
fabrieksproces, komt het verhaal tot leven. Met de kunste-
naar maken de kinderen een werk van (stro)karton. Pilot zal 
plaatsvinden tijdens de 7e editie van het festival in maart 
2020 met openbare basisschool Jaarfke.

Voortgezet onderwijs

We richten ons op de klassen 1 en 2 van praktijkscholen uit 
de gemeente Oldambt. Zij krijgen, voorafgaand aan het 

festival, een introductieles (workshop) op school en 
brengen een bezoek aan fabriek De Toekomst. Daar 
worden de klassen ontvangen door een muzikant, 
kunstenaar, DJ, songwriter, hiphop formatie, die samen met 
hen een stuk maken. De leerlingen krijgen de mogelijkheid 
dit stuk tijdens het festival op te voeren. 
We kiezen bewust voor een samenwerking met praktijk-
scholen, omdat het educatieve aanbod in de cultuursector 
voor deze groep mager is.

Talentontwikkeling

Samenwerking met jonge makers

Grasnapolsky ziet het als haar taak jonge makers bij haar 
activiteiten te betrekken en de mogelijkheid te bieden een 
programmaonderdeel te ontwikkelen. We nodigen in de 
periode 2021-2024 ieder jaar minstens twee jonge pro-
grammeurs uit. Onder begeleiding van een programmeur, 
en het meegeven van kaders, ontwikkelen zij een specifiek 
programmaonderdeel. De maker kan, in overleg met de 
programmeur en na het meegeven van kaders, een 
expeditie, theaterstuk, kunstwerk, artiest(en) programme-
ren. Zodoende krijgen jonge talenten een plaats in het 
programma van Grasnapolsky zonder onder te doen aan 
de kwaliteit die we voor ogen hebben. 

Residenties

In het verlengde van talentontwikkeling ligt de optie om 
residenties te faciliteren. Grasnapolsky kenmerkt zich door 
het kiezen voor bijzondere locaties. Om de locatie te 
doorgronden en haar publiek hiermee in aanraking te laten 
komen gebruiken we de locatie, de ruimtes die ze biedt en 
zetten we het programma in om de kracht van de ruimte 
compleet te benutten. Een betere manier om een plek te 
laten zien aan bezoekers, door de ogen van een maker die 
er lange tijd de mogelijkheid heeft gehad om zich de plek 
eigen te maken, is er haast niet. Vanaf 2022 bieden we via 
een open call een residentie (4 weken) aan voor een 
gerenommeerd maker. We wijzen geïnteresseerden op de 
open call via onze nieuwsbrief, website en social media. 
Daarnaast werken we samen met het online residentie 
platform TransArtist.
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6. INVESTERING IN DE 
OMGEVING
Festival Grasnapolsky zorgt voor een waardevolle culturele, 
financiële en maatschappelijke injectie in de regio rondom 
Scheemda. Waar mogelijk wordt er zo veel mogelijk samen-
gewerkt met lokale ondernemers, om zo het festival in de 
regio te borgen, maar ook om lokale partijen langdurig bij 
het festival te betrekken. Deze lokale samenwerkingen 
komen ook de duurzaamheidsdoelstellingen en kosten van 
het festival ten goede: er wordt bespaard op transport, 
inkoop en uitstoot. Grasnapolsky biedt op haar beurt deze 
lokale en regionale partners landelijke PR, nieuwe ervarin-
gen en exposure op andere terreinen en voor andere 
doelgroepen. Er is een heel nieuw publiek dat niet eerder 
in de regio kwam en in aanraking komt met de schoonheid 
en de verhalen van het gebied, en tegelijkertijd wordt de 
locatie en haar omgeving in een ander daglicht gesteld bij 
bewoners van het gebied en simpelweg zelfs toegankelijk 
gemaakt. De programmering die Grasnapolsky biedt, is in 
dit deel van Groningen niet op deze schaal te vinden. 

In de toekomst zullen we deze lokale samenwerkingen 
meer en meer opzoeken, onder andere door in contact te 
staan met Ondernemersgroep Oldambt, de lokale rotary, 
accountmanager bedrijven van de gemeente Oldambt, 
Marketing Groningen, Marketing Oldambt en de buren, 
zullen we dit komende jaren alleen maar verder uitbreiden.

Door in nauw contact te staan met buren, gemeente, 
provincie en lokale ondernemers, heeft Grasnapolsky in 
2019 gezorgd voor een financiële lokale injectie van meer 
dan €155.000 (zie bijlage). 
Lokale partijen waar we in 2019 en 2020 mee hebben 
samengewerkt zijn bijvoorbeeld:
• Loonbedrijf Sportel
• Verkeersgroep Oldambt
• Pagedal vakantieparken
• Vakantiepark Emslandermeer
• Camping de Bouwte
• Scheemderkerk
• Blauwestadhoeve
• Virol
• Pieter Dekker
• Zummer Cider
• Solidus Solutions
• De Graanrepubliek 2.0
• Hooghoudt
• Zomaar Radio
• EM2
• Van der Valk Zuidbroek
• Roggeveld fietsen

Lokale overnachtingen door publiek vinden o.a. plaats bij 
lokale B&B’s, hotels, vakantieparken, groepsaccommoda-
ties, hostels en campings. Veel van deze accommodaties 
zijn gedurende het festival volgeboekt. 

"Dit is TOEKOMST voor de Toekomst, 
super als buurtgenoot genoten."

Derk Komdeur, buurtbewoner

"Gedurfd en ongedwongen, zo 
voelde de eerste Oost-Groningse 
editie van festival Grasnapolsky in 

oude stokartonfabriek De Toekomst  
  in Scheemda." 

Dagblad van het Noorden

22



7. DUURZAAMHEID
Door de jaren heen

Grasnapolsky heeft al jaren duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan. Zo scheidt het festival afval in samenwer-
king met Virol, werkt het met hardcups, koopt en huurt 
zoveel mogelijk lokaal in om transport te beperken, richt 
Grasnapolsky het terrein in met tweedehands meubels en 
gebruikt het gerecycled karton in de aankleding. Het 
festival hergebruikt de gemaakte aankleding ieder jaar en 
vult het aan met zoveel mogelijk hergebruikte materialen. 
Daarnaast pakken het team en de vrijwilligers zoveel 
mogelijk de trein en carpoolt waar nodig. 

Ook in de catering proberen we duurzame keuzes te 
maken. Zo is de catering, zowel voor publiek als voor crew 
& guests, 90% vegetarisch en veelal voorzien van lokale, 
biologische producten. Daarnaast is het wegwerpservies 
van de foodtrucks biologisch afbreekbaar. We vragen 
artiesten hun eigen drinkfles mee te nemen en verschaf-
fen watertaps in de backstage in plaats van de gebruikelij-
ke waterflesjes. 

Doelstellingen: bewustwording, verandering, 
verduurzaming

• De catering wordt 100% vegetarisch. 
• Het festival zal de komende jaren opnieuw de 

mogelijkheid tot pin-only voor publiek onderzoeken 
(afhankelijk van internet en financiële risico’s), om zo 
geen plastic munten meer te hoeven aanschaffen.

“Maanden geleden sloeg de organisatie al de vleugels uit naar de 

omgeving. Buurtbewoners werden betrokken (en uitgenodigd), 

evenals lokale (horeca)ondernemers en muziekprofessionals, zoals de 

initiatiefnemers van nachtclub OOST in Groningen en de 

organisatoren van LOFT, de tweewekelijkse dansavond in poppodium 

Vera. Tel daarbij op de ervaring en het lef van het Grasnapolsky-team 

en het resultaat is een festival waar het onderscheid tussen voor en 

achter de schermen bijna wegvalt dankzij de lage drempels. Waar de 

ene Scheemter zijn huifkar ter beschikking stelt en de andere zijn 

giertank, omdat het pand nog niet is aangesloten op de riolering.”

Dagblad Van Het Noorden

• We zetten een duurzame buslijn op voor bezoekers, 
die zorgt voor zoveel mogelijk gevulde bussen en zo 
min mogelijk ritjes tussen Groningen stad/vakantie-
park/hotel en festival. 

• We streven ernaar alle bussen op Hydrotreated 
Vegetable Oils te laten rijden; een biologische, 
duurzame brandstof welke maar liefst 90% minder 
CO2 uitstoot dan reguliere diesel. 

• Komende jaren zullen we streven naar zoveel 
mogelijk gebruik van groene stroom voor het 
verwarmen van het pand en gebruik van techniek.

• We streven ernaar al het drukwerk te minimaliseren 
en drukwerk en merchandise op en met ecologische 
materialen te laten drukken. 

• We streven ernaar artiestenvervoer te verduurzamen 
door slimmer om te gaan met vervoersmiddelen en in 
de toekomst voor duurzame opties te kiezen zoals 
elektrische 9p autobussen.

• Naar publiek, vrijwilligers, artiesten en crew zullen we 
altijd OV als eerste optie uitleggen en het gebruik 
ervan zoveel mogelijk te stimuleren.

• In samenwerking met Virol zullen we afvalstromen in 
kaart brengen, verkleinen en composteren waar 
mogelijk.

• Op het Grasnapolsky kantoor gaan we omschakelen 
naar een koffiefilterapparaat ipv nespresso cupjes, 
havermelk i.p.v. koemelk, een 100% vegetarische 
lunch en afval scheiden.

• Grasnapolsky stelt een sustainability manager aan, 
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die ten doel heeft het festival zo duurzaam mogelijk 
te maken. Hij/ zij zal zich hard gaan maken voor de 
overstap naar een groene bank, maar zal ook 
onderzoek doen naar het gebruik van circulaire 
toiletten, biodiesel voor aggregaten of het gebruik 
van mobiele opslagbatterijen. Ook zal hij/ zij onder-
zoek doen naar het laten opwekken van energie door 
bezoekers, om daar een podium geheel op te laten 
draaien. 

• Met de inspanningen van de sustainability manager 
willen we tevens bezoekers bewust maken van de 
footprint die je als festival en haar bezoeker maakt, 
door hier aandacht aan te besteden in de communi-
catie en het talks-programma op het festival. Ook 
willen we bijdragen aan de bewustwording door bij 
de foodtrucks meer te informeren over herkomst van 
producten, in het programmaboekje aan te geven 
wat het aan materiaal, energie en transport heeft 
gekost. 

Duurzaamheidsproject
 
In samenwerking met Solidus Solutions (de Europese 
producent van massief karton en voortgekomen uit één 
van de eerste strokartonfabrieken, in 1888 in Oude Pekela) 
probeert Grasnapolsky haar publiek bekend te maken met 
het fabrieksproces van (stro)karton. Dit product werd 
vroeger gemaakt van restproducten van graan en 
tegenwoordig van 100% gerecycled oud papier. 

Om het publiek en andere festivals bewust te maken van 
de grote hoeveelheid drukwerk die vaak overblijft na een 
festival en de impact die de ontwikkeling van dat 
drukwerk heeft, zetten we samen met Solidus Solutions en 
Virol het project ‘De Toekomst van oud festival papier’ op. 
Samen roepen zij festivals in Nederland op hun oud 
promotiemateriaal(programmaboekjes, posters en flyers) 
te verzamelen en in te leveren. Al dit ingezamelde oud 
papier zal Solidus Solutions verwerken tot nieuw karton. 
Dit kan verwerkt worden tot kartonnen bankjes, krukjes, 
afvalbakken, tenten en kartonplaten waarop Grasnapolsky 
bezoekers hun eigen poster kunnen zeefdrukken tijdens 
het festival. 

Het gehele proces van inzameling tot verwerking in de 
fabriek, zal worden vastgelegd en door Grasnapolsky naar 
buiten worden gebracht in een videoreeks. 
Festivals die oud papier hebben ingeleverd, kunnen 
gebruik maken van de bankjes, krukjes, tenten en 
vuilnisbakken, waarna ze dit vervolgens weer inzamelen 
en opnieuw aanbieden voor recycling.  
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8. (LOKALE) 
SAMENWERKINGEN
Grasnapolsky onderscheidt zich ten opzichte van andere 
festivals omdat we niet komen, een feestje geven en weer 
weggaan. We proberen zo goed mogelijk in te bedden in 
de omgeving en voor lokale, duurzame samenwerkingen 
te kiezen. 
We stellen ons ten doel het festival zo toegankelijk 
mogelijk te maken, daarbij is het verlagen van de drem-
pels waar mogelijk en het aangaan van uiteenlopende 
verbindingen met de omgeving van groot belang. Dit 
varieert van lokale bierleveranciers tot een literaire special 
met Groningse dichters en van de burenborrel en het 
lenen van de huifkar van een lokale boer tot het uitgebrei-
de rand- en expeditie programma. 

In de komende jaren wil Grasnapolsky, zoals eerder 
benoemd, de betrokkenheid van de bewoners van 
Groningen en Scheemda en omgeving nog meer stimule-
ren en daarmee versterken. Waar in 2019 de eerste nieuws-
gierigen uit de omgeving het festival al bezochten en de 
lokale gemeenschap vooral veel informatie en tips deelde, 
willen wij komende editie nog meer inzetten op het 
verwelkomen van de gemeenschap als deelnemer aan het 
festival. Voor mensen die in Oost-Groningen wonen, gaat 

de fabriek na al die jaren eindelijk open, als een evene-
mentenlocatie in wording. De locatie is een publiekstrek-
ker, zeker voor locals die het gebouw regelmatig passeren 
als ze over de A7 rijden, maar er nog nooit of in geen jaren 
binnen zijn geweest. Toch voelt die fabriek als ‘hun’ 
achtertuin en dat is een heel interessant gegeven voor een 
programma waarbinnen festivalpubliek gekoppeld wordt 
aan lokale historie.

“En nogmaals dikke complimenten voor de 
keuze voor De Toekomst als locatie. Ik rijd 
er al jaren elke dag langs als ik de snelweg 

op en af rijd en heb er nooit echt om 
gegeven of me in verdiept. Wel heb ik altijd 
gedacht dat het de ultieme locatie voor een 
festival zou zijn; dat bleek het geval. Sinds 

het festival heb ik me verdiept in de historie 
van De Toekomst en voelt het meer ‘van 
mij’... Ik kijk tegenwoordig even elke dag 

opzij als ik de op- en afrit neem. Dank 
daarvoor!”

Bezoeker Grasnapolsky 2019
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Het succes van Grasnapolsky Festival is mede mogelijk 
door de samenwerking met lokale en nationale organisa-
ties en instellingen. Op hun beurt geven die instellingen 
aan dat de samenwerking met Grasnapolsky hun pro-
gramma’s verrijkt door de verdiepende en verbredende 
toevoeging van het verhaal uit de omgeving, het sterke 
nationale netwerk en het breed erkende kwaliteitsstem-
pel. Op het gebied van de samenwerkingen in de periode 
2021-2024 richt Grasnapolsky zich op instellingen met een 
overeenkomstige professionaliteit, ambitie, focus op 
kwaliteit en de overtuiging van het belang van cultureel 
erfgoed. Hiernaast hebben we de ambitie om meer 
internationale samenwerkingen aan te gaan, over de 
grenzen te kijken naar België, Duitsland, Scandinavië en 
Engeland.

Samenwerkingen in de Provincie Groningen
Inhoudelijk

• VERA | Inhoudelijk overleg en afstemming program-
makeuzes, wederzijdse promotie.

• Minerva | Samen uitwerken en vormgeven expeditie 
om breder toegankelijk te maken.

• Noordwoord | Inhoudelijk  overleg en samenstellen 
aantrekkelijk literair programma. 

• De Noorderlingen | Ontwikkelen van locatiespecifieke 
voorstelling.

• Het Resort | Realiseren uniek, locatiespecifiek werk en 
begeleiden in totstandkoming.

• Groninger Museum | Overleg op programmatisch 
niveau, gezamenlijk tentoonstellen werk (jonge) 
maker dat gecreëerd is voor Grasnapolsky.

• Club Guy & Roni | Lokale multidisciplinaire program-
mapartner.

• OOST | Lokale club, samenwerking in programma.
• LOFT | Bekende Groningse dansavond, program-

mapartner.
• Galerie Waarkunst | Adviseren en cureren op gebied 

van lokale kunst, expositielocatie voor specifiek 
gemaakt werk. Locatie voor bijzonder programma 
gedurende festival.

• De Mensen Van De Strokarton | Voorzien van informa-
tie strokartonindustrie, samenwerking rondom 
expositie.

• Stadsdichter Groningen | Opzetten literatuur program-
ma ‘Gronings Goud’.

• Graanrepubliek 2.0 | Kennisdeling, netwerk en 
producten.

• Groninger Landschap | Partner in opzetten en 
realiseren van expedities en vertellen verhaal van 
landschap, contactpersoon landgoed Ennemaborgh. 

• Stichting Groninger Kerken | Partner voor input 
expeditie en koppeling tussen festival en lokale 
kerken.

• Landgoed Ennemaborgh |  Locatie expedities.
• Solidus Solutions | Opzetten expedities over (stro)

kartonindustrie, leverancier duurzame materialen 
aankleding en participatieprojecten. 
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• Sijas de Groot | Theatermaker en expeditieleider 
locatiespecifieke voorstellingen/expedities.

• Zomaar Radio | Podcast en radioplatform, aandeel in 
festivalprogramma en promotie.

• Glasnost | Radioprogramma rondom kunst- en 
wetenschap dat talksprogramma tijdens festival zal 
hosten.

• De Verhalen van Groningen | Inhoudelijke input 
expedities en verhalen die tijdens en voorafgaand aan 
festival verteld worden, host programma ‘Groningen 
voor Dummies’.

• Mr. Mofongo | Gezamenlijke organisatie pre-party 
tijdens Eurosonic Noorderslag.

• Scheemderkerk | Locatie voor sessies.
• Clash XXL | Programmapartner binnen beeldende 

kunst.

Horeca

• Landschapsexpert Gert Noordhoff | Netwerk lokale 
Groningse leveranciers/producten.

• Egbert ter Veen - Geitenhouder - Dokwerd | Levering 
lokale biologische bokkenburgers.

• Erwin Westers - Akkerbouwer - Horahalm | Leverancier 
aardappels voor de Friethoes foodtruck. 

• Koffiestation - Koffiebranders - Groningen | Leveran-
cier koffie voor foodtrucks. 

• Sandra Ronde-van der Laan - De Streekboer - Gronin-
gen | Leverancier lokale producten crewcatering. 

• Boonman Midwolda | Locatie expeditie Tour de Boer 
- rondleiding Grasnapolsky bezoekers bij lokale boer.

• De Wilde Slager - Groningen | Foodtruck  
 wildproducten.

• Toffe Koffie - Meedhuizen | Lokale Groningse food-
truck.

• Zummer Cider | Leverancier cider van Groningse rest 
appels.

• Hooghoudt | Inrichten jenevercafé op festival, levering 
welkomstdrankjes voor bezoekers in bungalows, 
samen opzetten pre-party tijdens Eurosonic Noor-
derslag.

Marketing
 
Met alle onderstaande partijen werkt Grasnapolsky samen 
in marketing, communicatie en promotie. 
• Terug Naar Het Begin
• ESNS
• 3voor12 Groningen
• RTV Noord
• Marketing Oldambt 
• Marketing Groningen 
• Hongerige Wolf
• Clash XXL
• De Oosterpoort
• RTV Oldambt
• OOG TV
• Glasnost
• Dagblad van het Noorden
• NDC Media group

Productie

• Virol | Afvalverwerking
• Loonbedrijf Sportel | Afvoer toiletten 
• Verkeersgroep Oldambt | Verkeersregelaars bussen en 

publieksvervoer tijdens evenement
• Pagedal Vakantieparken | Overnachtingslocatie 

publiek 
• Vakantiepark Emslandermeer | Overnachtingslocatie 

publiek 
• Van der Valk Zuidbroek | Overnachtingslocatie publiek, 

crew en artiesten
• Camping de Bouwte | Overnachtingslocatie crew 
• Pieter Dekker | Vervoer pendelbussen publiek 
• Arriva Touring | Vervoer pendelbussen publiek 
• Roggeveld fietsen | Huur fietsen crew en publiek
• Huifkarren via Camping de Bouwte en Jan Niemeyer | 

Vervoer publiek naar sessie-locaties en tour de bour 
expeditie  

• Menno Wolthuis licht en geluid | Techniek tijdens 
festival

“De goedlachse chauffeur van de 
pendeldienst staat met een Grunnigs accent 

zijn passagiers enthousiast te woord over 
van alles en nog wat. Het Ommelander 

Ziekenhuis, zijn rondvaartbedrijf, de Blauwe 
Stad en natuurlijk de aankleding van De 

Toekomst passeren de revue. Vooral over dit 
laatste is hij erg te spreken en hij raadt 

iedereen aan pas 's avonds de bus terug te 
pakken, omdat het pand dan zo mooi 

verlicht is. Een hartelijker welkom kan een 
festivalganger zich niet wensen.”

3voor12 Groningen
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Zakelijk

• De Blauwestad | Sponsor.
• MWPO | Vastgoedontwikkelaar, verhuurder fabriek.
• Mr. Mofongo | Horeca-ondernemer, verhuurder 

fabriek.
• Van der Valk Zuidbroek | Multifunctioneel partner op 

gebied van publiek en crew.
• Vakantiepark Emslandermeer | Deal rondom overnach-

tingsaanbod publiek.
• Vakantiepark Weddermeer | Deal rondom overnach-

tingsaanbod publiek. 
 

Samenwerkingen nationaal 

• Brakke Grond | Inhoudelijke programmapartner op het 
gebied van Vlaamse artiesten en kunst. 

• Popunie | Inhoudelijke programmapartner op het 
gebied van Rotterdamse artiesten.

• Nineties Productions | Inhoudelijke programmapart-
ner, locatiespecifieke voorstelling.

• FIBER | Inhoudelijke programmapartner op gebied van 
technologische en visuele kunst.

• Eye | Inhoudelijke programmapartner op gebied van 
film.

"Na het succes van 2019 willen wij, samen 
met onze partner Patrick Beijk, graag een 

langdurige relatie aangaan met 
Grasnapolsky. De sfeer, uitstraling en de 
organisatie past bij ons als ondernemers. 

Grasnapolsky heeft oog voor de omgeving 
en de locatie en weet het gebouw optimaal 

te benutten."

Emil Meems, MWPO

• Meerdere onafhankelijke agencies/labels zoals 
bijvoorbeeld On Track Agency | Inhoudelijke program-
mapartners op gebied van muziek

• RailTV | Promotioneel partner; video’s op schermen 
NS-stations en treinen. 

• The Daily Indie | Promotioneel partner; inhoudelijke 
stukken vooraf en na festival.

• Blauwe Uur | Visueel kunstenaarscollectief dat sinds 
2015 Grasnapolsky voorziet van projecties op de 
panden.

• De Likt | Rotterdamse rapformatie die sinds 2015 
vriend is van het festival, meerdere optredens deed  
en in 2019 de opening verzorgde.

• Lucky Fonz III | Singer-songwriter die sinds 2015 vriend 
is van het festival, meerdere optredens deed en in 
2019 de opening verzorgde. 

• Nazaten drs. P | Vertegenwoordiger van de auteurs-
rechten van Drs. P, samenwerking lied ‘Oost-Gronin-
gen’.

• 3voor12 | Landelijk media-platform van de VPRO, 
maakt jaarlijks inhoudelijk artikel en verslag.

• De Volkskrant | Landelijke krant, neemt Grasnapolsky 
mee als dé tip voor het eerste kwartaal.

• De Futurist | Platform voor beginnende en ervaren 
sciencefictionschrijvers, programmapartner.

• Staatsbosbeheer | De grootste bos- en natuurbeheer-
der van Nederland werkt al jaren samen met Grasna-
polsky op het gebied van expedities en het vertellen 
van het verhaal van natuur in Nederland.

• 3FM | Verslaggeving voorafgaand aan en tijdens 
festival. 
 "In 2019 werkten de Brakke Grond en 
Grasnapolsky samen om ondanks de 

verhuizing, die het festival nog 170 kilometer 
verder van Vlaanderen plaatste, alsnog de 
spannende en opkomende Vlaamse acts te 

boeken zoals ze de jaren ervoor ook 
deden."

De Brakke Grond
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Samenwerkingen internationaal  
 
Grasnapolsky is voornemens samenwerkingen te 
bewerkstelligen met internationale culturele organisaties 
(Duitsland, België, Engeland, Scandinavië), vanwege de 
overtuiging dat een spannend, internationaal aansprekend 
kunst- en cultuuraanbod essentieel is voor de provincie 
Groningen, voor het vestigingsklimaat, voor de 
aantrekkelijkheid van de provincie, voor bezoekers en 
(nieuwe) bewoners. Denk aan een uitwisseling met het 
Duitse (Mannheim) indie festival Maifeld Derby of het 
Haldern festival.

Internationale samenwerking met lokale partners 
Grasnapolsky benadert internationaal opererende 
kunstinstellingen in de provincie Groningen en formuleert 
samen met hen doelen en ambities voor een collectief 
internationaal cultuurbeleid. Denk aan We the North en het 
Groninger  museum, Met een paar van die organisaties 
ambieert Grasnapolsky intensievere samenwerking door 
middel van projecten. 

"Met het Grasnapolsky festival in de Toekomst 
wordt bekendheid gegeven aan de historie van 

de Toekomst. Het festival loopt vooruit op 
toekomstige evenementen in en rond de 
Toekomst en is voor de gemeentelijke 

plantoetsers ook een leerproces.

Daarnaast komen bezoekers uit heel Nederland 
het festival bezoeken en ook vanuit Noord-
Duitsland. Het festival heeft dan ook een 

regionale functie voor het Oldambt en de regio 
Oost Groningen.

De festival bezoekers kunnen op verschillende 
momenten inzicht krijgen in de 

ontstaansgeschiedenis van de Toekomst en de 
regio.

Ze worden onder andere meegenomen in het 
verhaal van de Graanrepubliek.

Ook worden andere rijksmonumenten en 
beeldbepalende gebouwen gebruikt voor 

optredens, verhalen vertellen  en uitbeelden.
 

De bezoekers overnachten in hotels, pensions, 
parken en zorgen daarmee voor een 

economische impuls in de gemeente Oldambt 
en in de regio. De lokale bedrijven worden door 

Grasnapolsky ingezet voor het festival, zoals 
vervoer en veiligheid, de cateraars.

 
Het Grasnapolsky festival in de Toekomst heeft 

een aanzuigende werking voor andere 
initiatieven voor de Toekomst en biedt een 

podium voor jonge muzikanten, wat weer zorgt 
voor jongeren die uit heel Nederland het festival 

bezoeken."

Engelko Abbas, Beleidsadviseur cluster 
Ruimtelijke Zaken Gemeente Oldambt
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• Kunst- en expeditieprogrammeur: Cees Martens 
Betrokken sinds 2018. Vrijwilligerscoördinator 
Wonderfeel, Gaudeamus, Le Guess Who?. 
Programmapanel Stadsschouwburg Utrecht.

• Marketing & communicatie: Jochem Winterwerp 
Betrokken sinds 2018. 
Voorheen: Marketing & PR Friendly Fire/Best Kept 
Secret Festival.

Bestuur Stichting Grasnapolsky Festivals

• Voorzitter: Franc Faaij 
Senior Projectleider Festivals, Rotterdam Festivals. 
Voorzitter bestuur Stichting Le Guess Who?

• Penningmeester: Jorien Waanders 
Zakelijk directeur Bijlmer Parktheater.

• Algemeen bestuurslid: Johan Gijsen 
Directeur festival Le Guess Who? Bestuurslid stichting 
RAUM.

• Algemeen bestuurslid: Arlette de Jong 
Hoofd Marketing Musis en Stadstheater Arnhem. 

Vrijwilligers

Naarmate het festival dichterbij komt, wordt het team 
steeds verder uitgebreid en uiteindelijk wordt het 
aangevuld met uiteenlopende betrokken (lokale) vrijwilli-
gers, zonder wie het festival niet zou kunnen bestaan. 

Via diverse kanalen van Grasnapolsky werven wij oude en 
nieuwe vrijwilligers voor ons festival. Hierbij zetten we ook 
het bereik van andere lokale poppodia en festivals in, in 
combinatie met een Groningse vrijwilligerscoördinator. 
Deze coördinator behandelt alle aanmeldingen, ontmoet 
potentiële vrijwilligers, voorziet hen van werkinstructies 
en kleding en draagt verantwoordelijkheid voor de 
algehele verzorging van vrijwilligers tijdens het festival. 
Hieronder vallen eten + logies, een veilige werkplek en 
een niet te belastend werkschema. 

Vanaf 2021 starten we een samenwerking met New Faces, 
een organisatie die vluchtelingen als vrijwilligers aan 
festivals koppelt. Naast dat we hiermee inclusief en 
toegankelijk voor nieuwkomers worden, zorgt dit ervoor 
dat vluchtelingen een kans hebben om te participeren, 
werkervaring op te doen, actief te blijven en hun netwerk 
in de omgeving te vergroten. 

9. ORGANISATIE
Grasnapolsky wordt mogelijk gemaakt door een dynami-
sche projectorganisatie die groeit naarmate het festival/
event dichterbij komt. Het managementteam bestaat uit 
een stevige kern met zowel medewerkers die een aantal 
edities meedraaien als medewerkers die frisse energie en 
nieuwe ideeën kunnen bieden. Naarmate het festival/
event  dichterbij komt, wordt het team steeds verder 
uitgebreid en uiteindelijk wordt het aangevuld met 
uiteenlopende betrokken (lokale) vrijwilligers, zonder wie 
het festival niet zou kunnen bestaan.

• Directeur: Mariska Berrevoets  
Betrokken sinds start in 2009 | Artistieke leiding & 
Marketing Grasnapolsky. 
Marketing- en communicatiemanager: Creative 
Coding Utrecht. 
Voorheen: BuitenLand, Slagwerk Den Haag, Young-
Works, Sizzer Amsterdam

• Zakelijk leider: Katja Nootenboom 
Betrokken sinds 2019. Organisator duurzaam mode 
festival KoLere. 
Voorheen: Poetry International Festival.

• Projectmanager: Liske Steenbergen 
Betrokken sinds 2018. Organisator eendaags festival 
‘Concerto Koffie Serveert’ van Amsterdamse platen-
zaak Concerto.  
Voorheen: CJP.

• Uitvoerend technisch producent: Martin Cramer 
Betrokken sinds 2017. Productiemanager en consul-
tant RH23-enterprises. Productiemanager Paaspop 
Events. Voorheen: Productiemanager events en 
concerten MOJO Concerts.

• Uitvoerend algemeen producent: Valerie Bollegraf 
Betrokken sinds 2018. Freelance creatief producent 
Volkshotel, DUS. 
Voorheen: horeca ITGWO, Volkshotel, Roest.

• Muziekprogrammeur: Jelte Heringa 
Programmeur Tweetakt. Docent Codarts. Toetsenist 
Moss, Janna Lagerström. Ontwikkelaar kindervoor-
stelling Grrrroenten. 
Voorheen: Grasnapolsky 2015 - 2017, toetsenist Janne 
Schra. 
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10. Financiële positie
Terugblik editie 2019

Ondanks een spannende start met veel onzekerheden 
over de locatie, is het Grasnapolsky Festival 2019 met 
groot succes neergezet in Groningen, met bijbehorende 
lovende kritieken en bovenal een warm ontvangst. Een 
verhuizing brengt altijd een hoop onzekerheden met zich 
mee en gaandeweg zagen we dat we flink moesten 
investeren in de eerste Grasnapolsky editie in Groningen. 
Deze investeringen waren nodig omdat de fabriek nog 
lang niet klaar was en we tegen extra productiekosten aan 
liepen. Het was uitzonderlijk lastig om deze vooraf in te 
schatten. De verwachting (en belofte) aan het begin van 
de voorbereidingen was dat de Strokartonfabriek reeds 
veel verder ontwikkeld zou zijn tegen de tijd dat het 
festival plaats zou vinden. Uiteindelijk heeft Grasnapolsky 
veel meer dan verwacht zelf moeten doen om de locatie 
op orde te krijgen. Denk aan het aanleggen van stroom-
voorziening en water, toiletten, internet, het op orde 
brengen van het pand mbt brandveiligheid. Hierdoor 
hebben we ook enigszins moeten bezuinigen op perso-
neels- en programmakosten. Op de fees voor het perso-
neel had Grasnapolsky in 2019 een grote stap vooruit 
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 
2020 hopen we deze stap wel te kunnen maken. 

Het Grasnapolsky Festival 2019 werd ondersteund door 
Kunstraad Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Fonds Podiumkunsten, Gemeente Oldambt en Lea-
der-Oost Groningen. Het is een bijzonder en belangrijk 
gegeven dat lokale fondsen (en ook publiek en onderne-
mers) Grasnapolsky zo welkom hebben geheten. Daar-
naast zijn we relevante samenwerkingen aangegaan met 
culturele instellingen De Brakke Grond en De Popunie die 
beiden financieel hebben bijgedragen aan het festival. 
Marketing Oldambt heeft ons gesponsord door langs de 
A7 in Oost-Groningen banners van Grasnapolsky Festival 
te plaatsen.

Conclusie

Grasnapolsky Festival 2019 was een groot succes als we 
kijken naar de waardering van publiek. In de Strokartonfa-
briek is een prachtige, nieuwe locatie gevonden die veel 
potentie en mogelijkheden biedt voor de toekomst. 
Financieel is editie 2019 uitgekomen op een verlies. Dit 
zien wij als een investering die in de komende jaren goed 
gemaakt gaat worden. We zijn er vol van overtuigd dat 
editie 2020 financieel gezond te maken is. Doordat we 
vroeg met de voorbereidingen editie 2020 zijn gestart, 
kunnen we veel eerder dan afgelopen jaar de fondsen 
benaderen en de kaartverkoop en promotie starten. Er zijn 
reeds toekenningen van het Fonds Podiumkunsten, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Beringer Hazewinkel Fonds, 
Kunstraad Groningen en het J.B. Scholtenfonds en er 
lopen nog aanvragen bij Fonds 21, het VSB Fonds, 
Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. 
Tevens is er een sponsoring vanuit de Blauwestad en Mr. 
Mofongo bevestigd. 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 vol vertrouwen.  

Aanpak 2021-2024 

Balans in personele zin tussen overhead en activiteiten
Stichting Grasnapolsky Festivals heeft ten opzichte van 
andere festivalorganisaties een klein percentage aan 
personeelskosten, 18% van de totaalbegroting. De 
organisatie werkt met een vast kernteam en een hele 
trouwe achterban met veel expertise die we inschakelen 
op momenten dat het nodig is. De overheadkosten komen 
lager uit, namelijk op 8% van de totale jaarbegroting. Meer 
dan 70% van de jaarbegroting wordt geïnvesteerd in 
activiteiten.
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Toegankelijkheid en prijsstrategie
Grasnapolsky biedt bijzondere events en een unieke 
beleving aan, maar is zich er terdege van bewust dat het 
veel van haar publiek vraagt. Naast de aanschaf van een 
passe-partout of ticket, vraagt een bezoek aan onze 
events ook om een investering en reis, verblijf en vervoer. 
We werken daarvoor samen met vakantieparken, hotels, 
en aanbieders van busvervoer om tot mooie aanbiedingen 
te komen voor onze bezoekers. Ook in de ticketprijzen 
houden we daar rekening mee. Zo geeft een bezoeker 
nooit meer dan € 100,- uit voor een passe-partout of € 
50,- voor een dagkaart of event.    

Financieringsmix
Grasnapolsky heeft een zeer diverse financieringsmix;
1.  Publieksinkomsten zoals entreetickets en horeca 
inkomsten zijn erg belangrijk voor Grasnapolsky, deze 
inkomsten dekken het grootste deel van de activiteitskos-
ten. Ook heeft Grasnapolsky inkomsten door een commis-
sie over de door Grasnapolsky publiek geboekte over-
nachtingen te ontvangen.
2.  Om de activiteiten van Grasnapolsky te realise-
ren vraagt de stichting jaarlijks bijdragen aan bij de 
Gemeente Oldambt, de Kunstraad Groningen en de 
Provincie Groningen. In de periode 2021 - 2024 hoopt de 
stichting op structurele financiële ondersteuning vanuit 
de Provincie Groningen.

3.  Ook vraagt de stichting jaarlijks aan bij landelijke 
en lokale fondsen. Voorgaande activiteiten werden onder 
andere ondersteund door het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, Fonds Podiumkunsten, Berlinger Hazwinkel Fonds 
en H.S. Kammingafonds & J.B. Scholtenfonds. Voor de 
festivaleditie 2020 staan er nog een aantal aanvragen uit 
bij Fonds 21, VSB Fonds, Mondriaan Fonds en het Neder-
lands Letterenfonds.  
4.  De afgelopen jaren heeft Grasnapolsky ook met 
verschillende partijen samengewerkt op het gebied van 
sponsoring. We mochten een bijdrage ontvangen van 
Hooghoudt, Fritz Kola, Fitz & Huxley, Vlaams Cultuurhuis 
De Brakke Grond en de Popunie Rotterdam. 
5.  Daarnaast ontvangt de stichting een bijdrage 
voor het plaatsen van advertenties in programmaboekjes.

Strategie bij tegenvallende inkomsten
Grasnapolsky heeft zeer bewust de keuze gemaakt voor 
de provincie Groningen. In 2020 en de periode 2021 - 2024 
blijven we daarom ook in deze keuze investeren. Grasna-
polsky is een (redelijk) nieuw begrip in Groningen en het 
zal tijd nodig hebben om iedereen van ons unieke aanbod 
en beleving te overtuigen. Mochten de inkomsten 
onverhoopt tegenvallen dan is het denkbaar dat we een 
minder ruim aanbod hebben in de programmering. Voor 
het Grasnapolsky Festival is dit geen enkel probleem, 
omdat we nu eenmaal in vier ruimtes, een podium, en dus 
een programma  aanbieden. Voor de overige activiteiten 
zou dit kunnen betekenen dat ze minder compleet 
worden uitgewerkt dan we in eerste instantie voor ogen 
hadden.

Structurele subsidie 2021 - 2024 Provincie Groningen
Grasnapolsky gaat in eerste instantie de aangevraagde 
structurele bijdrage van 50K per jaar inzetten voor het 
verstevigen van het festival en samenwerkingen in 
Groningen. Met de andere twee activiteiten gaan we van 
start als de basis voor het festival stevig genoeg is en we 
steeds beter in kunnen schatten wat de hoogte van de 
productiekosten en de publieksinkomsten gaan zijn. Zie 
de begroting voor een uitgebreide toelichting.
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11. KWALITEIT VAN DE 
ORGANISATIE
 
Code Cultural Governance

Sinds 2017 wordt Grasnapolsky georganiseerd door een 
onafhankelijke stichting, met een eigen bestuur. Het 
bestuur werkt onbezoldigd en onderschrijft en volgt de 
Governance Code Cultuur, met alle verplichtingen die 
daarbij horen. De stichting Grasnapolsky Festivals is in 
2016 opgericht. Hiervoor werd Grasnapolsky onder de 
vlag van Stichting Stef georganiseerd. Voorzitter van het 
bestuur is Franc Faaij. 

De financiële organisatie is onder leiding van de penning-
meester geprofessionaliseerd en beschreven. Er is een 
jaarrooster van afstemming met de accountant en de 
bestuursvergaderingen volgen de jaarlijkse verantwoor-
dingscyclus (jaarverslag, jaarrekening) nauwlettend op de 
voet.

Het bestuur toetst jaarlijks de eigen manier van werken 
aan de governance code cultuur, zoals deze door onder 
andere Cultuur+Ondernemen is gepubliceerd.  Voor 
specifieke onderwerpen (financiën, juridisch advies, 
beleid, strategie, lobby, rechten etc.) werden afzonderlijke 
bestuursleden door de directeur bij de besluitvorming 
betrokken. 

Fair Practice Code 

Grasnapolsky onderschrijft het belang van de Fair Practice 
Code. 
Fair Pay heeft bij ons de aandacht, en er zijn in de afgelo-
pen jaren dan ook al flinke stappen in gemaakt, maar we 
zijn er nog niet. Dit speelt voor zowel de artiesten als voor 
het team. Een meerjarige bijdrage zou hier enorm bij 
helpen. 

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. 

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. 

Code Culturele diversiteit 

Stichting Grasnapolsky Festivals stelt zich, zoals eerder in 
dit plan beschreven, in de periode 2021-2024 een aantal 
expliciete doelen om de diversiteit en inclusiviteit binnen 
de organisatie en de programma’s te vergroten. De 
organisatie is van mening dat je als culturele organisatie 
de verantwoordelijkheid moet nemen ten opzichte van 
diversiteit en inclusiviteit en het niet moet worden gezien 
als een vrijblijvende mogelijkheid.

“Grasnapolsky is voor mij een echte lieveling geworden. De opzet, 

vormgeving, sfeer, bands, inhoud, alles was boven verwachting. Zo 

anders dan andere mega festivals. Een heel ‘eigen’ festival, lekker 

authentiek! Overal is aan gedacht, van begin tot eind.” 

Bezoeker Grasnapolsky
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12. GRASNAPOLSKY X PIJLERS 
PROVINCIE GRONINGEN
1. Een sterke basis en ruimte voor 
vernieuwing 

Doordat Grasnapolsky ruimte biedt aan beginnende 
muzikanten en kunstenaars is er volop ruimte voor 
experiment. Dit doen we door bands te programmeren die 
pas later hun opmars maken in de Nederlandse mu-
ziekscene en door een open call voor kunstenaars te doen, 
waarbij iedereen met een idee kan reageren. Daarbij 
schuwt Grasnapolsky het niet om nieuwe samenstellingen 
tussen kunstenaars en artiesten te bewerkstelligen. Zo 
bracht de combinatie tussen De Likt en Lucky Fonz 
afgelopen jaar een cover van Drs. P. Oost-Groningen ten 
gehore en liet DJ St. Paul diverse artiesten (Donna Blue, 
Amber Arcades, Pip Blom, Lucky Fonz III) live optreden in 
zijn dj-set. Daarnaast zoeken wij ook in onze Marketing en 
Communicatie jaarlijks naar vernieuwing. Zo vertelden wij 
eerder via een scrollytelling website het verhaal van de 
locatie Radio Kootwijk en afgelopen jaar doken we met 
een podcast door Peter Buurman en Jan van Tienen het 
thema in. 

2. Samenleven met cultuur 

Grasnapolsky vindt plaats in een cultuurarm gebied. Op 
kleine schaal vinden er activiteiten plaats, maar Grasna-
polsky zorgt voor nationale reuring in de achtertuin. Iets 
waar de lokale bewoners dan ook reikhalzend naar 
uitkijken en graag onderdeel van zijn. Om te gluren, om 
trots mee te zingen met Groningse klassiekers en om 
iedereen te vertellen en te laten zien waar zij wonen. 
Hierdoor komen zij in contact met bezoekers die uit de 
rest van Nederland komen. Via programma-onderdelen 
zoals het screenen van films, talks over krimp en het 
wonen in Groningen en kunstwerken zoals The Intimate 
Earthquake Archive van Sissel Marie Thon gaan bezoekers 
in gesprek met de Groninger en geeft dit stof tot naden-
ken over actuele, maatschappelijke thema’s. 

Reuring op 't Oldambt

"Aan de andere kant van het pand is 
Gerrit Slijm (69) net aan de arm van zijn 
vrouw Martha (67) gestaag via een grote 

trap de fabriek in geklommen. In de 
transmissie- ruimte, die het oude 

verzendlokaal met de machinekamer 
verbindt, staan ze door het    raam uit te 

kijken over de parkeerplaats. 
„Kijk”, zegt hij, fier wijzend op een rood 
huis pal achter de fabriek. „Daar wonen 
wij.” Sinds jaar en dag kijkt het echtpaar 

uit op de fabriek die zo mooi is 
opgeknapt en sprookjesachtig verlicht.

      
„Prachtig mooi ja”, stelt Gerrit. Lachend 
verklapt hij een geheim. „Er is hier ook 
verder niks te doen ja, op ‘t Oldambt.” 
Maar nu is er Grasnapolsky. Laat het de 

rest van het land niet horen."

Dagblad van het Noorden

3. Overal cultuur 
 
Stichting Grasnapolsky verrijkt, zoals eerder beschreven, 
de provincie Groningen met een bruisend cultureel 
aanbod dat ommeland met stad verbindt en daarbuiten. 
Grasnapolsky is naast een muziekfestival een verhalenver-
teller, via de diverse programmering, mooie beelduitin-
gen, maar zeker ook de marketing. Het festival genereert 
positieve, landelijke media-aandacht (voor een plek die 
doorgaans alleen in het nieuws is vanwege aardbevingen) 
die allen tot dezelfde conclusie komen: Grasnapolsky is 
een uniek festival dat haar gelijke haast niet kent. 
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