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Hoeveel kunstfestivals waren er
in 2016? Hoe zijn deze festivals
verdeeld over het jaar? En over de
provincies? Zijn er meer gratis dan
betaalde kunstfestivals? Hoeveel
nieuwe kunstfestivals waren er in
2016? Hoe doen kunstfestivals het
ten opzichte van film-, food- en
muziekfestivals?

Het kunstfestivalseizoen
In 2016 waren er in Nederland 100 kunstfestivals
die samen 102 kunstfestivaledities verzorgden,
alleen het festival Incubate verzorgde drie edities in
hetzelfde jaar. Het seizoen kent twee piekmomenten: in mei/juni en september/oktober/november;
de maanden juli/augustus en januari/december zijn
beduidend rustigere periodes. Dit patroon komt
het meest overeen met het filmfestivalseizoen dat
ook de drukste maanden kent in het voorjaar en
najaar. Muziekfestivals en foodfestivals zijn juist
sterk geconcentreerd in de zomermaanden. Er
waren drie dagen in 2016 waarop tegelijkertijd 3
kunstfestivals in Nederland waren, namelijk op 14
oktober (Festival De Betovering; Kunst 10daagse
Bergen; Biënnale Gelderland), 23 september
(Todaysart; Annual Dutch Art Fair; LekArt Festival)
en 4 juni (Festival KUUB; De Nacht van Kunst en
Wetenschap; Sonsbeek). Het algemene seizoenspatroon zien we ook globaal terug als we de festivals opsplitsen in kunstfestivals, kunst als onderdeel
van een algemener festival en beurzen, met de
volgende opmerkingen: populaire maanden voor
kunstfestivals zijn juni en november, beurzen vinden het hele jaar door plaats met uitzondering van
de zomermaanden juli en augustus en de maanden mei en december. Kunst als onderdeel van
een algemener festival kent een piek in de maand
september.
De drie provincies met de meeste kunstfestivals
waren Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, samen goed voor 68% van alle kunstfestivals.
Deze drie provincies voeren ook de boventoon bij
andersoortige festivals zoals muziek- en foodfestivals. Groningen, Friesland en Zeeland hebben maar
een zeer gering aantal kunstfestivals, Flevoland en
Drenthe zelfs geen. Ook dit komt overeen met
cijfers van andere soorten festivals, daar bungelen
Flevoland en Drenthe ook vaak onderaan. De
drukste steden waren Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag. Samen namen deze drie steden 42%
van alle kunstfestivals voor hun rekening. Indien
we de festivals opsplitsen in kunstfestivals, kunst
als onderdeel van een algemener festival en
beurzen, dan valt op dat beurzen zich concen-

treren in Noord-Holland en Zuid-Holland, alleen
in Noord-Brabant zijn er nog twee (Art Breda, Art
Eindhoven) en in Limburg één (Tefaf), andere provincies hebben geen kunstbeurzen.
Het overgrote deel (83%) van de kunstfestivals zijn
jaarlijks terugkerende festivals, dit komt overeen
met de andere soorten festivals (film, food en muziek) waar dit ook verreweg de grootste categorie
is. Opvallend is wel het percentage biënnales (10%),
dit komt bij andere soorten festivals nauwelijks
voor en lijkt dus een typische eigenschap van
kunstfestivals.
Aan de hand van het jaar van oprichting van de
festivals kan een onderverdeling gemaakt worden
in de ‘leeftijdsverdeling’ van de kunstfestivals in
2016. Hieruit blijkt dat 46% van de festivals nog niet
ouder is dan 5 jaar, en nagenoeg een even groot
deel (41%) ouder is dan tien jaar. Vergeleken met
andere soorten festivals is dit aandeel van ‘oude’
festivals het hoogst, bij filmfestivals is dit 33%, bij
muziekfestivals 31% en bij foodfestivals slechts 3%
in 2016.

Enkele kenmerken van de kunstfestivals
Bijna de helft (46%) van de kunstfestivals is gratis
toegankelijk geweest in 2016; 39% hief entree en
in 15% van de gevallen was er sprake van zowel
een gratis gedeelte van het festival (veelal in de
openbare ruimte) en een gedeelte waarvoor entree
werd geheven. Dit percentage van gratis toegankelijke festivals is aanzienlijk hoger dan dat bij filmfestivals in 2016 (7%) en muziekfestivals (23%), maar
een stuk lager dan bij foodfestivals (84%). Over de
maanden heen gekeken is er geen specifiek relatie
met het seizoen: gratis en betaalde kunstfestivals
komen door het hele jaar voor, alleen in januari en
februari waren er geen gratis kunstfestivals, maar
het gaat hier niet om grote aantallen kunstfestivals.
De verdeling van gratis/betaalde kunstfestivals over
de provincies kent wel een aantal opvallende aspecten, zo heeft Noord-Holland relatief meer gratis
kunstfestivals dan Zuid-Holland en Noord-Brabant,
vooral Zuid-Holland heeft een hoog percentage
(68%) van betaalde kunstfestivals. Provincies waar
weinig kunstfestivals voorkomen kennen niet een
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bepaalde voorkeur, zowel gratis, betaalde als een
mix hiervan komen voor.
Kunstfestivals zijn vooral meerdaagse festivals
(86%), 1-daagse kunstfestivals zijn een minderheid
(14%). Het percentage meerdaagse festivals is het
hoogste percentage ten opzichte van andere soorten festivals, alleen foodfestivals komen in de buurt
waar 79% van de festivals meerdaags is; bij filmfestivals is het percentage 64% en bij muziekfestivals is
het juist omgekeerd en is 74% een 1-daags festival.
Opvallend is wel dat daar waar meerdaagse festivals door het hele jaar voorkomen bij kunstfestivals,
de 1-daagse kunstfestivals beperkt lijken tot een
periode van mei tot en met oktober en dan nog 1
in december. Dit kan niet alleen verklaard worden
doordat in de zomer veel andersoortige festivals
zijn (vooral muziek en food) waar kunst een onderdeel van kan zijn, omdat er onder de 1-daagse
kunstfestivals ook ‘volwaardige’ kunstfestivals
zitten, bijvoorbeeld Street Art Festival Apeldoorn,
Mont Marte Festival en Schildersfestival Sellingen.
Bij de verdeling over de provincies valt op dat een
aantal provincies met kleine aantallen kunstfestivals
relatief meer 1-daagse festivals organiseren zoals
Groningen, Gelderland en Utrecht.
Meer dan de helft (55%) van de kunstfestivals zijn
indoor, slechts 18% is outdoor en in 27% van de gevallen is sprake van een mix van indoor en outdoor.
Dit percentage van 55% is een soort middenpositie
ten opzichte van de andere soorten festivals, waarbij filmfestivals vooral indoor zijn (93%), muziekfestivals veel minder (37%) en foodfestivals juist niet
(10%). Outdoor festivals vinden voornamelijk in de
zomermaanden plaats (juni - september), hoewel
het ook in andere maanden voorkomt dat het festival een outdoor gedeelte kent. Maar in de maanden november - april zijn outdoor festivals een
uitzondering. Indien we kijken naar de provincies
dan is opvallend dat in de provincies met de meeste kunstfestivals (Noord-Holland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant) relatief meer indoorfestivals hebben dan andere provincies (uitgezonderd Friesland
en Zeeland, maar daar gaat het om zeer gering
aantal festivals). Provincies in de ‘middenmoot’ qua
aantal kunstfestivals, zoals Gelderland en Utrecht,
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scoren relatief meer outdoor festivals.

Nieuwe en geannuleerde kunstfestivals
Er waren 12 nieuwe kunstfestivals in 2016, dat is
12% van het totaalaanbod. Dit is ongeveer vergelijkbaar met het percentage nieuwe filmfestivals in
2016 (16%) en muziekfestivals (11%), maar blijft ruim
achter bij het aantal nieuwe foodfestivals in 2016
(46%). Nieuwe kunstfestivals waren onder andere
A Festival of Project Spaces, Haute Photographie,
Bombarie Festival en Fabriek Magnifique. De nieuwe festivals zijn gelijkmatig verdeeld over het jaar,
met als opvallende ‘uitschieter’ de maand februari
waarin 3 nieuwe kunstfestivals waren (Haute Photografie, Rotterdam Photo Festival en Hacking Habitat), terwijl februari niet direct de drukste maand
is in het seizoen. De meeste nieuwe festivals zijn
ook in de provincies die al de meeste kunstfestivals herbergen: Noord-Holland, Zuid-Holland en
Noord-Brabant. Utrecht met 2 nieuwe festivals en
Overijssel met 1 nieuw festival complementeren
het nieuwe aanbod. Deze nieuwe kunstfestivals
hebben globaal dezelfde kenmerken als de reeds
bestaande festivals: ze zijn gratis (50%), meerdaags
(75%) en indoor (50%). Er is 1 kunstfestival aangetroffen in 2016 dat geannuleerd is, namelijk de
Glamour Art Fair.

Kunstfestivals en social media
De meeste (93%) van de kunstfestivals hebben een
eigen website, dit is meer dan andersoortige festivals zoals film (76%), food (74%) en muziek (80%).
De meest gebruikte social media platforms zijn
Facebook (88%), Twitter (67%) en Instagram (38%).
Dit zijn vergelijkbare aantallen met andersoortige
festivals waarbij ook Facebook en Twitter de
belangrijkste social media platforms zijn. Ook het
percentage gebruik van Instagram zien we terug bij
andere festivals: 35% (film), 31% (food) en 28% (muziek). Bij filmfestivals en muziekfestival is YouTube
nog een belangrijk social media platform, dat is bij
kunstfestivals beduidend minder. Opvallend is verder wel de score op Linkedin (12%) die bij andere
festivals bijna niet voorkomt.
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Totaal aantal kunstfestivaledities en -beurzen in 2016 per maand
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Aantal kunstfestivaledities en -beurzen in 2016 per maand (uitgesplitst)
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Totaal aantal kunstfestivaledities en -beurzen in 2016 per provincie
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Frequentie van kunstfestivals in 2016

Leeftijd van kunstfestivals in 2016
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Aantal gratis en betaalde kunstfestivaledities in 2016 per maand
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Percentage gratis/betaald
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Aantal gratis en betaalde kunstfestivaledities in
2016 per provincie
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Aantal 1-daagse en meerdaagse kunstfestivaledities in 2016
per maand

Percentage 1-daags/meerdaags

15

14+86+G
14%

13
12
12
8
8

86%

6
4

3
3

3

3

2

2

2
jan

feb

mrt

apr

mei

2
juni

1

1

juli

aug

1
sep

okt

nov

n=101

1-daags
Meerdaags

dec
n=101

Aantal 1-daagse en meerdaagse kunstfestivaledities in 2016 per provincie
Noord-Holland

28

4

Zuid-Holland

3

20

Noord-Brabant 1

12

Gelderland 2

6

Limburg 1

6

Utrecht 1
Overijssel

5
4

Groningen 2 1
Friesland

3

Zeeland 1

Percentage 1-daagse en meerdaagse kunstfestivaledities in 2016 per provincie
Noord-Holland

12

88

Zuid-Holland

13

87

Noord-Brabant

Limburg
Utrecht

25

75

14

86
83

17

Overijssel

100

Groningen

67

33

Friesland

100

Zeeland

100

Flevoland

Drenthe

Drenthe

12 Festival Atlas 2016

92

Gelderland

Flevoland

n=100

8

n=100

Aantal outdoor en indoor kunstfestivaledities in 2016 per maand
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Totaal aantal nieuwe kunstfestivaledities in 2016 per maand
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Verantwoording
16 Festival Atlas 2016

Aan de Festival Atlas 2016 liggen
vele keuzes ten grondslag. Keuzes
ingegeven door het theoretisch
kader van het onderzoek en/of
door praktische overwegingen
over de verzamelde data. Deze
verantwoording geeft inzicht in de
gemaakte keuzes en de gevolgen
ervan voor de presentatie en
interpretatie van de data.

Dataverzameling festivals algemeen
Voor de dataverzameling van de kunstenfestivals is
dezelfde systematiek aangehouden die ook is gehanteerd bij de samenstelling van de Festival Atlas
2015 en de Festival Atlas 2016.1 Deze systematiek
bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt een
zogenaamde ‘vuile’ lijst verzameld, dat wil zeggen
zoveel mogelijk festivals worden verzameld vanuit
diverse bronnen: websites, blogs, tijdschriften,
festivalgidsen en festivalkalenders tot (online) festivalwebsites, databestanden, Wikipedia, krantenartikelen met overzichten van het festivalseizoen
en het bevragen van (fanatieke) festivalgangers.
De ontstane lijst is vervolgens opgeschoond door
dubbele registraties eruit te halen en een crosscheck uit te voeren tussen bronnen of het festival
daadwerkelijk bestaat of heeft bestaan.
De tweede fase bestaat uit een evaluatie of een
festival meegenomen zou moeten worden in
de analyses voor de Festival Atlas van het betreffende jaar. Vertrekpunt voor deze evaluatie is de
beschrijving van de kernkenmerken van festivals
zoals beschreven in Van Vliet (2012)2: een festival
is georganiseerd, is publiek toegankelijk (betaald of
niet) en er is sprake van meerdere (minimaal 3) performances die gedurende een specifieke periode
(veelal een dag of weekend) plaatsvinden. De term
‘performances’ moet per festivalsoort specifiek
worden gelezen als optredens’ (muziekfestival),
‘filmvertoningen’ (filmfestivals), ‘foodtrucks/foodstands’ (foodfestivals) en ‘exposerende kunstenaars’
(kunstfestivals). Deze algemene beschrijving is voor
het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan
de Festival Atlas verder gespecificeerd aan de hand
van de volgende kenmerken:
•

Het gaat om Nederlandse festivals, dat wil
zeggen festivals die op Nederlandse bodem

1 H. van Vliet. 2017. Festival Atlas 2016. Amsterdam: Plan B
publishers.
2 H. van Vliet (Red.). 2012. Festivalbeleving. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

•

plaatsvinden (exclusief overzeese gebieden). Dit
kunnen internationaal aansprekende festivals
zijn die in Nederland plaatsvinden, maar niet
een door een Nederlandse organisatie georganiseerd festival in het buitenland. Dit is in
sommige grensstreken het geval met filmfestivals en bij grote dancefeesten in het buitenland
georganiseerd door Nederlandse organisaties.
Het gaat om jaarlijkse festivals, dat wil zeggen
festivals die jaarlijks plaatsvinden, met de volgende uitzonderingen:
- Festivals die eenmalig hebben plaatsgevonden in 2016 zijn ook meegenomen.
- Festivals die tweejaarlijks (biënnales) of driejaarlijks (triënnales) een editie hebben maar
in 2016 geen editie hebben, komen niet voor
in deze rapportages maar staan wel geregistreerd in de database en zullen dan in de
editie van 2017 meetellen.
- Festivals die onregelmatig plaatsvinden maar
in 2016 een editie hebben gehad zijn meegenomen.
- Sommige festivals zijn jaarlijks maar hebben
wel meerdere edities in een jaar zoals een
winter- en zomereditie, indoor en outdoor
editie, et cetera. Deze meerdere edities
worden beschouwd als aparte festivaledities.
Hierdoor ontstaat er een verschil tussen het
aantal festivals en het aantal festivalsedities,
die laatste is altijd groter dan het aantal festivals.
- Sommige festivals zijn jaarlijks maar hebben
wel meerdere edities in een jaar doordat ze
verschillende steden aandoen. Deze meerdere edities worden ook beschouwd als aparte
festivaledities. Ook hierdoor ontstaat dus een
verschil tussen het aantal festivals en het aantal festivaledities, die laatste is altijd groter dan
het aantal festivals. Het aandoen van meerdere steden speelt met name bij foodfestivals en
bij filmfestivals (‘on tour’ edities).
- Door het criterium van jaarlijks vallen (wekelijkse/maandelijkse) ‘evenementen’ niet meer
binnen het onderzoek, voor muziekfestivals
zijn dit vooral de vele dansfeesten, voor
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•

•

•

•

foodfestivals de vele wekelijkse (food)markten
die er zijn, voor filmfestivals de zogenaamde
seizoenreeksen en voor kunstfestivals open
ateliers en reguliere tentoonstellingen en
exposities.
Het gaat om festivals die in 2016 een editie
hebben gehad, dit kan een afgelaste editie zijn.
Een afgelaste editie is een aangekondigd festival
dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Het is iets anders als een festival communiceert dat bijvoorbeeld een jaar wordt overgeslagen, dat wordt
niet beschouwd als een afgelasting omdat er
nooit is gecommuniceerd dat er een festival in
het betreffende jaar zou plaatsvinden. Festivals
die niet meer in 2016 bestonden zijn natuurlijk
niet meegenomen in dit overzicht over 2016,
maar kunnen wel in de database voorkomen.
Er is in de selectie van festivals geen kwantitatief criterium gehanteerd ten aanzien van de
grootte van het festival, niet in de vorm van
een minimum capaciteit noch een minimum
aantal bezoekers. Kleine (enkele honderden
bezoekers) en grote festivals (tienduizenden
bezoekers) zijn allemaal meegenomen.
Er is in de selectie van festivals geen normatief criterium gehanteerd ten aanzien van de
kwaliteit van het festival. Bij muziekfestivals zijn
een smartlappenfestival, een avant-gardistisch
muziekfestival, een groot publiekstrekkend
muziekfestival of een popfestival in een dorp
dat al meer dan dertig jaar bestaat, allemaal in
de database als één record geregistreerd die elk
even zwaar meetellen. Bij de foodfestivals is ook
geen selectiecriterium gehanteerd over bijvoorbeeld ’gezond’ of niet en wordt bijvoorbeeld
het festival Rotzooi als eerste fermentatiefestival
meegenomen. Het is ons juist te doen om de
eventuele diversiteit in kaart te brengen zonder
waardeoordeel.
Muziek, film, food of kunst moet centraal
staan bij wat we als muziekfestival, filmfestival,
foodfestival respectievelijk kunstfestival beschouwen. Vele festivals kennen zogenaamde
randprogrammering zoals lezingen, workshops,
springkussens, literaire podia et cetera. Het is
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niet ongebruikelijk dat op muziekfestivals vele
foodtrucks staan (bijvoorbeeld op muziekfestival
Japies Hof) en dat bij foodfestivals DJ’s muziek
draaien (zoals de uitgebreide line-up bij Amsterdam Kookt). Er zijn muziekfestivals waar ook
films gedraaid worden (onder andere Lowlands,
Amsterdam Woods), en filmfestivals die over
food gaan (onder andere Slow Food Filmfestival) en waar tussen de filmvertoningen door
specifieke aandacht is voor food. Het overgrote
deel van de festivals is echter vrij eenvoudig te
classificeren in muziek, film, food of kunst, maar
er zijn zeker ook twijfelgevallen aangetroffen.
Het gaat dan om hooguit 2% van alle geregistreerde festivals. Deze discussie over ‘wat
centraal staat’ en de bijbehorende classificatie
van festivals komt niet onverwacht (zie Van
Vliet, 2012; in press3 ). De (onderzoeksmatige)
verplichting die hieraan verbonden kan worden
is om precies aan te geven hoe met deze twijfelgevallen wordt omgegaan.

Dataverzameling kunstfestivals
Naast de algemene uitgangspunten zijn er aanvullende selectiecriteria te geven in de selectie van
festivals per specifieke soort, dit zal hier gebeuren
voor de kunstfestivals.
• Niet meegenomen in de tellingen zijn kunstroutes zoals Get Lost art route, Kunst-aan-huis
Atelierroute en Kunstroute Zijpe. Evenmin beschouwen we de vele open ateliers als festivals,
ze dragen ongetwijfeld bij aan het aanbod van
kunstevenementen maar ze zijn meer speciale
openstellingen dan festivals. Ze worden ook
niet als festival gepresenteerd aan het publiek.
• Ook ‘graduation shows’ tellen we niet mee als
festivals, evenmin als de Kinderkustweek. Het
educatieve karakter van deze evenementen
in de zin van projecten en programma’s in de
Kinderkustweek voor scholen in samenwerking
met musea staat hier centraal.

3 H. van Vliet. (in press). Festival Experience. A Visitor’s Perspective. Amsterdam University Press.
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Er is een aantal multidisciplinaire, multimedia
of ‘digitale’ festivals waar juist als uitgangspunt
niet 1 vorm (film, theater, muziek, kunst, etc.)
centraal staat. Dit zijn festivals zoals het Impakt
Festival, Incubate, Sonic Acts, STRP Biënnale en
Playgrounds. Deze festivals kunnen bij meerdere ‘soorten’ festivals terugkomen indien de
betreffende discipline (film, muziek, food, kunst)
aan bod komt. Deze festivals vallen hier in de
categorie ‘kunst als onderdeel van het festival’.
Dit om ze te onderscheiden van de festivals
waar kunst alleen centraal staat.
Kunst is ook aangetroffen als randprogrammering bij andersoortige festivals, zoals bij muziekfestivals. Voorbeelden hiervan zijn: Aangeschoten Wild - Blues rond de Pomp - DGTL Festival
- Dig out the Gems - Helemaal Melkweg - Into
the Great Wide Open - Lowlands -Potatoland
- PRSPCT RVLT - The Notorious IBE - Vestrock.
Dit is (nog) niet systematisch geïnventariseerd
in het onderzoek van de Festival Atlas, maar is
zeker een interessante ontwikkeling om te monitoren.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld film- en muziekfestivals komen biënnales regelmatig voor
in de kunstensector. Dit betekent dat een aantal
(bekende) kunstfestivals niet meegeteld zijn
over 2016 omdat het festival geen editie had in
dit jaar. Ze zijn wel geregistreerd in de database
zodat ze in 2017 wel meegeteld kunnen worden. Het gaat onder andere om: Artzuid - Fiber
Festival - Fotofestival Naarden - Graphic Design
Festival Breda - Internationaal Fotofestival Leiden - K_nstvl___Festival - Kunst aan de Schinkel
- Plein Air Curacao Festival - STRP Biënnale
Festival - Triënnale van Beetsterzwaag - Twente
Biënnale.
Beurzen zijn op verzoek van het Mondriaan
Fonds wel meegenomen in de tellingen vanwege het grote belang voor de kunstensector
en het af en toe moeilijke onderscheid dat is te
maken tussen een beurs, manifestatie en festival
in deze sector. In de analyses zal aandacht besteed worden aan deze specifieke subcategorie.
Er is 1 festival gevonden dat meerdere edities

•

heeft gehad in 2016, namelijk Incubate, namelijk
3 edties verspreid over het jaar.
Specifieke lijst van online bronnen die geraadpleegd zijn, naast alle individuele kunstfestival
websites en andersoortige bronnen:
- Kunstkrant
- Metropolis M
- www.festivalinfo.nl
- www.wearepublic.nl
- www.welikeart.nl
- www.metropolism.com
- www.kunstmeisjes.com
- www.tubelight.nl
- www.seeallthis.com
- www.gonzocircus.com
- www.8weekly.nl
- www.mistermotley.nl
- nl.allexciting.com
- www.trendbeheer.com
- www.fonds21.nl
- www.vsbfonds.nl
- www.stimuleringsfonds.nl
- www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
- www.cultuurfonds.nl
- www.cultuurparticipatie.nl
- www.mediafonds.nl
- evenementen.amsterdam.nl
- www.theartofimpact.nl
- www.artnieuws.nl
- www.theartglobal.com
- www.kunstbeurzen.nl

Dataregistratie
Voor de registratie van de onderzoeksdata is in
2015 een relationele database ontwikkeld onder
de naam Festivalmonitor, in de Festival Atlas 2016
(Van Vliet, 2017) is meer te lezen over de opzet
van deze database. De registratie van de data is in
januari 2017 gestart op basis van de toen verzamelde kunstfestivals, mede aangedragen door de
Mondriaanstichting, en liep door tot en met april
2017. Hierbij deed zich het probleem voor dat al
eerder was geconstateerd bij het verzamelen van
festivalinformatie: informatie op festival websites
‘vervliegt’ nogal snel, dat wil zeggen na afloop van
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het festival is het niet ongebruikelijk dat de website
wordt geschoond van informatie om plaats te
maken voor de aankondiging van de editie van het
volgende jaar. Met de wayback machine op internet (archive.org/web) is wel gezocht naar eerdere
versies van websites maar dat leverde ook maar in
een beperkt aantal gevallen de benodigde informatie op. Om deze reden is in sommige gevallen
teruggevallen op secundaire bronnen voor de
informatie zoals festivalgidsen en festivalinformatie
websites. Deze informatie is wel altijd gecontroleerd door een vergelijking met minimaal één
andere bron. Typefouten bij de registratie blijven
echter onvermijdelijk gegeven ook de hoeveelheid
data die is geregistreerd. Voor de kwantitatieve data
zijn in de database specifieke query’s gedraaid om
lege velden, datumvelden en aantallen op te sporen die onwaarschijnlijk leken, waarna de data waar
nodig werd gecorrigeerd of aangevuld.

Data-analyse
De meeste analyses zijn relatief simpele tellingen
van gegevens in de database, uitgesplitst naar bijvoorbeeld periode (per maand), locatie (per provincie) of met onderverdelingen zoals gratis/betaald.
Hierbij zijn de volgende regels gehanteerd:
• Voor de vaststelling van de maand waarin de
festivaleditie heeft plaats gevonden is bij meerdaagse festivals de eerste dag genomen van
het festival. Dit is van belang voor meerdaagse
festivals die over een maandgrens heenlopen,
dus bijvoorbeeld een festival van 29 augustus
tot 1 september is ingedeeld bij de maand augustus, een festival van 31 juli tot 2 augustus is
ingedeeld bij de maand juli.
• De indeling van een festival in ‘1-daags’ of
‘meerdaags’ lijkt simpel maar sommige festival
informatiewebsites gaan hier toch verschillend
mee om, in die zin dat een festival dat stopt na
middernacht, bijvoorbeeld om 01:00, dan als
einddatum de datum van de nieuwe dag krijgt.
Hier wordt dit niet op deze manier gehanteerd.
Indien een festival op zaterdag begint en
doorloopt tot 01:00 ’s nachts van wat dan de
zondag is, dan is dit beschouwd als een 1-daags

20 Festival Atlas 2016

•

•

•

festival. We zijn geen gevallen tegengekomen
dat we moesten beslissen wat te doen als het
festival bijvoorbeeld doorloopt tot 07:00 ’s ochtends de volgende dag.
Festivals zijn als outdoor geregistreerd indien
de optredens buiten plaatsvonden dat wil zeggen niet in een gebouw. Optredens in (tijdelijk
geplaatste) tenten worden beschouwd als outdoor. In sommige gevallen gebruiken festivals
zowel een indoor als een outdoor ruimte, dan is
dit geregistreerd als ‘indoor+outdoor’.
Bij enkele festivals is het niet mogelijk gebleken
het jaar van de eerste editie te achterhalen.
Deze festivals tellen dan niet mee daar waar
over festivaledities wordt gerapporteerd. Omdat
sommige festivals meerdere edities hebben kan
het wel voorkomen dat de aantallen toch boven
het totaal aantal van festivals uitkomen.
De Dag van de Architectuur en de Kunstweek
spelen zich in meerdere provincies af en zijn in
dit geval dan ook niet toegekend aan een specifieke provincie.

Alfabetische lijst kunstfestivals
A Festival of Project Spaces - Amsterdam Art
Weekend - Amsterdam Light Festival - Amsterdam
Was Public - Architectuurfestival ZigZagCity Biennale Gelderland - BredaPhoto - Dag van de
Architectuur - De Kunstweek - De Nacht van
Kunst & Wetenschap - Drawing Front - Dutch
Design Week - Fashion + Design Festival FashionClash - Festival Designkwartier - Fotofair
- GLOW Lichtfestival - Hacking Habitat - Haute
Photographie - International Architecture Biënnale
Rotterdam - Kunst 10daagse Bergen - Kunst in
Ootmarsum - Kunstfestival - Kunst achter Dijken
- Kunstfestival Ede - Kunstlijn Haarlem - Media
Art Festival - Media Art Flow Festival - Meesterlijk
- Modern Body Festival - Mont Martre Festival Nationale Kunstdagen - Noord-Holland Biennale
- Noorderlicht - NZ/ZN festival - Oddstream Oorzaken Festival - Playful Arts Festival - Rotterdam
Photo Festival - Schilderfestival Noordwijk
- Schildersfestival Sellingen - Schildersweek
Domburg - Sonic Acts Academy - Sonsbeek -

Street Art Festival Apeldoorn - Tec Art - Texelse
kunstfestival Klifhanger - This is Media - Todaysart
- Unfair - Unnoticed Art Festival - Unseen Photo
Festival.

Alfabetische lijst kunst als onderdeel van een
festival
Bombarie Festival - Border Sessions Festival CineKid (Kunst) - Cultura Nova - Fabriek Magnifique
- Festival Art Carnivale - Festival Dag der Kunsten
- Festival De Betovering - Festival Hembrug
Happening - Festival KUUB (Popup) - Gogbot IDFA (Kunst) - Impakt Festival (Kunst) - Incubate
(Kunst) #1 - Incubate (Kunst) #2 - Incubate (Kunst)
#3 - Kunst tot de Nacht - Kunstdagen Wittem KunstTour - LekArt Festival - Mash-Up! - Musica
Sacra - Nacht van Kunst en Kennis - Nijmeegse
Kunstnacht - Park & Schotel Festival - Playgrounds
(Kunst) - Popup Festival (Ede) - Ringbiënnale Tweetakt (Kaap) - Wild Combination - Writer’s Block
Festival - Young Art Festival.

Alfabetische lijst kunstbeurzen
Affordable Art Fair - Amsterdam Drawing - Annual
Dutch Art Fair - Art Breda - Art Eindhoven - Art
Laren - Art Rotterdam - Art The Hague - Forreal Glamour Art Fair - Kunst-Antiekweekend Naarden
- KunstRAI - Object - Pan Amsterdam - Rotterdam
Contemporary Art Fair - Rotterdam International
Art Fair - Sieraad Art Fair - Tefaf - Tribal Art Fair.
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