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Into The Great Wide Open

 Daniel Norgren (2019)

1. Into The Great Wide Open:
de grootse impact van een klein festival

1.1 Inleiding 

Het Waddengebied is sinds 2008 UNESCO 
Werelderfgoed. In datzelfde jaar vond de 
eerste editie plaats van Into The Great Wide 
Open (ITGWO). Om een natuurgebied te 
verheffen tot Werelderfgoed moet het voldoen 
aan een aantal unieke eigenschappen. De 
Wadden verenigen er drie: het is jong en 
oorspronkelijk, is natuurlijk dynamisch en 
zowel uniek als gevarieerd. 

Het zijn eigenschappen die één op één 
terugkeren in ITGWO, het popculturele festival dat alleen kon ontstaan op Vlieland, 
een van de kroonjuwelen op de Wadden. ITGWO bestaat ‘pas’ elf jaar, is uniek en 
toont cultuur in tal van gedaanten.

ITGWO is sinds de eerste editie een festival waar artiesten, makers en de organisatie 
het experiment aangaan. Mogelijk gemaakt door het eilandgevoel en geïnspireerd 
door wat er op het podium gebeurt. Dit experiment levert op vele vlakken vernieuwing 
op: op het podium, in het werk van kunstenaars, op sociaal en technologisch vlak en 
op de manier waarop een festival georganiseerd wordt. En bovenal in de wijze waarop 
het festival zich tot de eilander bevolking verhoudt en verantwoordelijkheid neemt 
voor de specifieke wensen en noden.

Op Vlieland debuteren tal van artiesten op een echt festival, leren tientallen 
organisatoren ‘groen’ produceren, zijn 
kinderen voor het eerst serieus genomen 
als popfestivalbezoeker, werken musici en 
beeldend kunstenaars samen aan bijzondere 
producties. Elk jaar in mei presenteert de 
organisatie op Vlieland het driedaagse festival 
Here Comes The Summer (HCTS), dat niet 
alleen een kraamkamer is voor muzikaal 
talent, maar ook voor organisatietalent. Jonge 
teamleden en stagiaires krijgen de kans 
om gezamenlijk een volwaardig festival te 
produceren.

ITGWO ziet dat kunst in staat is om het 
experiment aan te zwengelen, sociaal-
maatschappelijke issues te agenderen en 
dat een festival een publiek op de been kan 
brengen dat groot genoeg is om veranderingen 
op gang te brengen. 

De grootse impact van een klein festival
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Wolferd Brederode (2019)Suuns (2016)

Tijdens de komende kunstenplanperiode staan de thema’s verbinden en 
ontwikkelen centraal:

Van disciplines : ITGWO presenteert een programma waarin naast muziek ook kunst, 
film en programma voor kinderen en pubers een belangrijke rol speelt. Een jaarthema 

en verweving van ‘het gesproken woord’ en literatuur 
zorgt voor meer duiding en verbinding tussen en met 
programmaonderdelen

Van artiesten : Het festival initieert producties en nodigt 
artiesten uit om op Vlieland samen aan het werk te gaan 
en dit te presenteren. Ook verbindt het festival zich aan 
artiesten door hen als talent op te pikken en gedurende 
hun carrière te volgen en zo te faciliteren dat ITGWO naast  
belangrijke presentatieplek of een ontwikkelingsplatform is.

Van stijlen en genres : Veel bezoekers ontdekken op 
ITGWO vaak andere muziekstijlen en ontwikkelen hun 
smaak. Niet-Westerse of klassieke muziek staat op Vlieland 
fier overeind tussen indie en hiphop. Op ITGWO horen 

diverse genres naast elkaar en zorgen de verbindingen vaak voor verrassingen zoals 
Spinvis met het Nederlands Kamerkoor.

Van samenleving: Op en voor het podium komen verschillende generaties bij elkaar. 
ITGWO vindt het belangrijk dat een festival met meerdere generaties beleefd kan 
worden en soms artiesten te presenteren die bewezen van invloed te zijn geweest 
op de popmuziek zoals we die nu kennen. Van mensen en bedrijven : De organisatie 
zet zich in voor een meer diverse samenstelling van het team en laat zich door 
muziek sturen om zowel lokaal als nationaal samen te werken en ontwikkeling 
teweeg te brengen binnen de domeinen cultuur, onderwijs, milieu & maatschappij en 
technologie. 

1.2 Missie en hoofddoelstelling
Stichting Great Wide Open stelt zich ten doel activiteiten 
te organiseren waarbij een combinatie wordt geboden van 
disciplines, zoals muziek, beeldende kunst en film. ITGWO 
biedt artiesten en makers ruimte en faciliteiten om zich te 
ontwikkelen en verbindt nieuwe artiesten en genres aan een 
breed publiek. ITGWO ziet dat muziek een geweldig prisma 
is om de toestand in de wereld te beschouwen en wil als 
organisatie de kunsten gebruiken om ook maatschappelijke 
issues te agenderen, adresseren en aan te zwengelen. Het 
festival is progressief, op artistiek, technologisch en op 
sociaal/maatschappelijk vlak en geldt als inspiratie voor 
zowel bezoekers, artiesten, vrijwilligers, medewerkers en 
culturele ondernemers. 

ITGWO is een culturele ANBI, mede dankzij het goede 
ondernemerschap dat de makers vanuit een platte 
organisatie aan de dag leggen. Dat het festival steevast met 
6000 bezoekers is uitverkocht, helpt daarbij alleszins. 

De grootse impact van een klein festival
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Excrementus Megalomanus  
Atelier van Lieshout (2019)

Nederlands Blazers 
Ensemble (2019)

1.3 Historie activiteiten

ITGWO biedt een totaalprogramma. Door sinds 2017 met 
een jaarthema te werken, weten de programmeurs van de 
disciplines Muziek, Kunst, Film, Kinderkunst, Literatuur, De 
Jeugd en Gesproken Woord de programmaonderdelen 
met elkaar te verbinden. Elk onderdeel kan op zich 
worden beleefd, verdieping kan worden gevonden in de 
verbindingen en samensmeltingen.

Muzikaal gezien presenteert ITGWO zo’n 60 tot 65 artiesten, 
van singer-songwriter tot elektronica, van Westers tot 

Oosters en van opkomend tot gearriveerd. Sinds 2019 wordt ook klassieke muziek 
geprogrammeerd. Zo voerde het Nederlands Blazers Ensemble 3 bewerkte stukken 
van Joseph Haydn uit: De Schepping, Het Paradijs en De Hemel. De stukken werden 
gearrangeerd en uitgevoerd met Bart Moeyaert.

Binnen de op genres gebaseerde programmalijnen wordt ook gezocht naar 
verbinding tussen jong en oud - door talent een podium te bieden - en tussen oud en 
jong, door regelmatig artiesten te presenteren die van invloed te zijn geweest op de 
popmuziek zoals we die nu kennen zoals Nile Rodgers (Chic) in 2013, John Cale (The 
Velvet Underground) in 2018 Róisín Murphy (Moloko) in 2018 en in 2020 Raymond van 
het Groenewoud.

Het (beeldende) kunstprogramma van ITGWO heeft zich ontwikkeld tot een 
kunstroute. Tussen de 15 - 20 kunstwerken 
zijn overdag en ‘s avonds te bezichtigen, 
waarbij de bezoekers desgewenst rondgeleid 
worden. Werken zijn veelal te bestempelen 
als situationele licht- en geluidskunst. Een 
aantal kunstenaars reist eerder naar Vlieland 
om ter plaatse werk te ontwikkelen. De 
kunstprogrammeurs werken regelmatig samen 
met co-curatoren. 

Het filmprogramma staat in verband met 
het kunstprogramma. Vast onderdeel is de 
presentatie van een live-kunstperformance 
in Podium Vlieland, de plek van het 
filmprogramma op het festival. Het 
filmprogramma wordt gecureerd door 
Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) 
die, samen met de kunstprogrammeurs, die 
films selecteren die aansluiten op het thema.

ITGWO maakt programma voor alle leeftijden, 
ook voor pubers. De Jeugd (15 -18 jaar) zijn 
de toekomstige bezoekers, artiesten of zelfs 
organisatoren. Sinds 3 jaar wordt samen met 
zo’n 10 wisselende jonge ambassadeurs een 
jeugdprogramma ontwikkeld en heeft de 
Jeugd een Hangout, verboden voor ouders en 

De grootse impact van een klein festival



6

Into The Great Wide Open

HCTS (2019)

alleen toegankelijk voor jongeren 
tussen 15 en 18 jaar. Voor de 
jongsten wordt jaarlijks een nieuw 
kinderprogramma samengesteld, 
met uitzondering van De 
Kolderkrant, de festivalkrant 
voor en door kinderen die 3 keer 
tijdens het festival verschijnt.

Naast de de disciplines Muziek, 
Kunst, Film, Kinderkunst, 
Literatuur en De Jeugd is er ook 
aandacht voor verdieping in het 
programma. Afgelopen jaren 
kende ITGWO de programma’s 
‘Lekker praten’ met Peter 
Buurman (De Speld, Das Mag, 
Promenade) een gesproken 
woord-programma met o.a. ‘Op 
de schans’ (proza, poëzie en 
muziek van Alma Mathijsen en Bonne Reijn in samenwerking met Stichting Literaire 
Activiteiten Amsterdam) en het ‘Clean Pete Journaal’. 

1.4 Historie publieksontwikkeling

De festivals zijn jaarlijks uitverkocht. ITGWO verkoopt 6000 tickets aan volwassenen 
en bijna 1100 tickets aan kinderen onder 14 jaar. Here Comes The Summer is kleiner 
in opzet, in 2019 verkocht het voorjaarsfestival met 1500 tickets voor volwassenen en 
500 voor kinderen vooraf uit. 

De grootse impact van een klein festival
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Hyperplanar (2019) Roisin Murphy (2019)

2. Culturele activiteiten & 
artistieke uitgangspunten
Tijdens de komende kunstenplanperiode 
staan verbinden en ontwikkelen centraal. 
Door een duurzame relatie aan te gaan met 
artiesten en door bij te dragen aan diens 
ontwikkeling. Binnen het programma van 
ITGWO en HCTS vormt muziek de basis en is 
het de aanjager. Een thema zorgt ervoor dat 
er een breder verhaal verteld kan worden, het 
gesproken woord biedt verdieping, kunst en 
film de verbeelding. 

Voor de organisatie is muziek de inspiratie en zorgt het - samen met het isolement 
van het eiland - voor innovatie. Music driven innovation, binnen en buiten te kunsten. 
Muziek brengt gelijkgestemden bij elkaar en verbindt. Het zorgt er voor dat het vizier 
van de bezoeker open staat. Een ‘indie’-liefhebber wordt verrast door een klassiek 
concert of wordt iemand voor het eerst geraakt door een kunstwerk.

ITGWO wil zorgen dat artiesten, muzikanten en kunstenaars zichzelf op het festival 
kunnen overtreffen. Door ze te programmeren op tot de verbeelding sprekende 
plekken, te verbinden met andere makers en een open-minded publiek, ze ruimte 
maar bovenal vertrouwen te geven. Maar ook door artiesten vroeg in hun carrière op 
te pikken en een relatie met ze aan te gaan die langer duurt dan een festivalweekend 
door bijvoorbeeld een gezamenlijke productie op te tuigen.

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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Mauro Pawlowski (2018) Celeste (2019)

2.1 Muziek
—  ITGWO presenteert nieuwe  

artiesten en genres
— ITGWO omarmt talenten en helpt ze  
 zich te ontwikkelen
— ITGWO initieert en produceert   
 unieke uitingen

ITGWO programmeert diverse stijlen, van hiphop en 
elektronische muziek tot psychedelische rock en zelfs 
klassiek. Het festival presenteert bezoekers nieuwe genres 
en artiesten. In de periode 2021-2024 volgt ITGWO de 
programmalijnen jazz/pop/neo-soul, (neo-)klassiek, 
elektronisch en ‘jonge’ indie waarmee het programma 
coherentie en een eigen signatuur krijgt. Context ontstaat 
door ook popculturele erflaters een podium te bieden.
  
Nieuwe artiesten en genres 

Het ITGWO-programma draait niet enkel om de headliners, maar juist om de 
artiesten die vroeg in hun carrière worden opgepikt door de programmeurs. 
Hierdoor spelen vaak artiesten die later door een groter publiek worden ontdekt. 
Ook in het presenteren van niet-populaire genres aan een ‘poppubliek’ loopt ITGWO 

voorop. Publiek gaat met een verbrede horizon naar 
huis. Aankomende editie hoopt de organisatie dat het 
Nederlands Kamerkoor, dat zich aan de wereldtop van de 
koormuziek bevindt, een plek in de programmering krijgt en 
met popartiest Spinvis het experiment aangaat.

Voor veel artiesten is de show op ITGWO de eerste 
presentatie in 
Nederland. Afgelopen 
editie gold dat voor 
Celeste (nu BBC 
sound of 2020), 
Pottery, Helena 
Deland, Squid, The 
Murder Capital, 
Nerija, Faraj Suleiman, 
Winnie Raeder, Peter 
Cat Recording Co.

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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Personal Trainer aan het 
werk

Verbinden aan talent

In de periode 2021-2024 wil ITGWO meer zijn 
dan een presentatieplek. Spelen op ITGWO 
moet voor de artiest bijzonder zijn. Een plek 
waar een act boven zichzelf kan uitstijgen of de 
kans grijpt om het juist anders te doen. 
ITGWO wil dit mogelijk te maken door zo goed 
mogelijk faciliteren. Het eiland zorgt voor een 
inspirerende en vervreemdende omgeving, 
ITGWO creëert door een geweldige en 
duurzame hospitality (transport, communicatie, 
eten, overnachtingen) een  sfeer waarin ruimte 
ontstaat voor nieuwe dingen. ITGWO biedt 
talent een nieuw publiek en brede aandacht, 
zoals Wolferd Brederode, BCUC of Zwangere 
Guy die op het festival een nieuwe doelgroep 
bereiken voor hun ‘genre’. Dit bereiken zij ook 
omdat de figuurlijke schijnwerpers op hen 
staan gericht. Een groot deel van de landelijke 
muziek- en kunstpers is aanwezig. 

Sommige muzikanten worden door het programmateam opgepikt voor ze een 
podiumplek krijgen. In het talentonwikkelingsproject Hit The North krijgen jonge 
artiesten uit het Noorden de mogelijkheid om op ITGWO masterclasses te volgen.

ITGWO gaat een langere verbintenis aan met artiesten en is een belangrijke 
doorstroomplek in de keten. Het publiek heeft hierdoor veel artiesten zien 
ontwikkelen en/of in een andere bezetting terugkeren. Soms gegroeid in zowel 
publieksbereik als in presentatievorm: Eefje de Visser speelde bijvoorbeeld in 2013 
voor het eerst een kleine solo show op HCTS. Ze mocht daarna optreden op ITGWO 
in 2016 en gaf in 2019 een volledige bandshow die door bezoekers, maar ook 
bijvoorbeeld NRC hoog werd gewaardeerd (‘Eefje de Visser betoverend hoogtepunt 

Into The Great Wide Open’).  

Produceren, 
ontwikkelen en 
presenteren
ITGWO hecht aan het creëren 
van blijvende herinneringen: 
aardewerk, kleding, een 
waterpunt, een kunstroute, een 
speeltuin, een uitvinding, een 
stripboek of een muziekalbum. 
Uit samenwerkingen tussen 
artiesten mag meer overblijven 
dan enkel een optreden op het 
festival. In 2019 kreeg Willem 
Smit, roerganger van de band 
Canshaker Pi, het vertrouwen om 
het project Personal Trainer & The 
Industry uit te voeren. Hij werkte 
op Vlieland aan een album in het 

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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knockvologan observatory 
(2018)

bunkercomplex 12H samen met onder meer 
de jonge talenten Pip Blom, Jaap van der Velde 
(The Homesick), Arie van Vliet (Lewsberg) 
en trompettist Ian Cleaver waarna het album 
live werd gepresenteerd in De Bolder. De 
organisatie wil een dergelijk project jaarlijks 
opzetten en hiermee makers een unieke kans 
bieden. 
Voor aankomende editie nodigen de 
programmeurs de band Squid (UK) uit om 
op het eiland te bivakkeren en met gasten 
het experiment aan te gaan, een productie 
te maken en dit te presenteren. In 2021 wil 
de organisatie op deze manier muzikanten uit verschillende genres aan elkaar 
verbinden.

2.2  Overige programmering

Kunst 
— ontwikkeling van de kunstenaars 
— nieuw werk in omgeving Vlieland
— werk langer laten staan, verbinden met het   
 eiland

Het kunstprogramma van ITGWO heeft zich de afgelopen jaren inhoudelijk sterk 
ontwikkeld. In de periode 2021-2024 wil het festival de presentatie meer inbedden 
in de beroepspraktijk van kunstenaars door thematisch te werken, kunstenaars 
meer tijd en context te bieden, werken langer dan de duur van het festival op 
Vlieland te presenteren en het publiek meer ruimte en tijd bij het werk te bieden.

De kunstredactie gaat in de periode 2021-
2024 werken met een jaarthema. In 2020 is het 
thema ‘De Kritieke Massa’. Deze term -ook wel 
kritische massa genoemd- is oorspronkelijk 
afkomstig uit de natuurkunde maar wordt 
meestal ingezet als metafoor: wanneer er 
genoeg mensen zich achter een idee of 
beweging scharen, kan er verandering komen. 
Kritieke massa gaat ook over de enkeling 
die als eerste een andere kant opgaat en 
daarmee wellicht het begint maakt van nieuwe 
beweging, een nieuwe massa.
Deze thema’s dienen als artistieke focus 
voor het redactieteam, programmamakers 
en kunstenaars, maar dragen ook een 
maatschappelijke relevantie of urgentie in 
zich mee. Door meerdere edities vooruit te 
kijken, wordt de redactie geholpen om meer 
geleidelijk te kunnen werken met overlappende 
thema’s en processen. Voor 2021 wordt het 
thema ‘nurture/nature’ onderzocht.

Direct na het festival gaat de redactie met een groot aantal makers in gesprek, 

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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Telepythia (2019)

waarbij gekeken wordt of werk past bij de locatie, het 
thema en de andere werken. Tijdens Here Comes The 
Summer in mei maken kunstenaars met elkaar en met het 
eiland kennis. Tijdens een presentatie wordt het jaarthema 
geïntroduceerd en vertellen makers over zichzelf. Op HCTS 
2020 wordt ook de eilandkunstenaar van 2021, Marjolijn 
Boterenbrood, voorgesteld. Zij zal samen met schrijfster 
Vonne van der Meer, in de loop van 2020 en aanvang 2021 
een aantal weken op Vlieland verblijven in het artist-in-
residence atelier Studio Betzy om te beginnen met haar 
werk.

De kunstredactie kijkt ook vooruit naar Hi/Lo, een 
beeldende kunstmanifestatie vanaf 2023 op bijzondere 
locaties rondom de Waddenzee, geïnitieerd door ITGWO 
i.s.m. Oerol, mede in opdracht van Leeuwarden-Fryslân 
2028 (LF2028). Op de diverse locaties wordt samengewerkt 
met plaatselijke partijen zoals Museum Kaapse Skil op Texel 
en Wongema in Hornhuizen.

Film
— Film combineren met performance
— Kans voor talent

Het filmprogramma wordt samengesteld in samenwerking met het Internationaal 
Film Festival Rotterdam (IFFR) die aansluitend op het jaarthema ongeveer 8 films 
selecteert uit hun programma. De komende tijd wil ITGWO jong filmtalent een 
ruimere kans geven.

Het filmhuis biedt kans om film te verbinden aan andere disciplines. Jaarlijks 
geeft een artiest in Podium Vlieland een bijzondere performance waarin 
programmaonderdelen zoals muziek, film en beeldende kunst samenkomen.

In de komende kunstenplanperiode zal 
ITGWO samen met de Nederlandse film- en 
kunstacademies ook jong talent een podium 
bieden. In 2019 is al een selectie te zien 
geweest van afstudeerfilms van het Gerrit 
Rietveld Academie.

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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Wildenoptocht (2019)

Kinderkunst en De Jeugd 

— Integratie in het    
 programma  
— Toekomstige    
 organisatoren opleiden

ITGWO nodigt jong en oud uit naar Vlieland 
te komen en stelt, ook voor de jongste 
bezoekers van 4 t/m 14 jaar, een creatief 
kinderprogramma samen. De bezoekers van 
15, 16 en 17 jaar oud vormen een aparte club: 
De Jeugd. Om hen deel te laten nemen aan 
het programma, betrekt de organisatie hen 
actief bij het samenstellen en het promoten 
via ‘hun’ eigen kanalen als Snapchat en TikTok. 

In 2019 hebben de kinderprogrammeurs voor het eerst vanuit een jaarthema 
gewerkt dat in de programmering, de locatie en uitstraling van het programma werd 
doorgevoerd. In de periode 2021-2024 blijven de programmeurs thematisch werken 
waardoor projecten een grotere samenhang hebben. In 2020 wordt het thema ‘Arty 
Farty’. Om de kinderprogrammering van ongeveer 10 activiteiten rond te krijgen, 
worden ‘kinderkunstenaars’ gevraagd programma samen te stellen voor jonge 

doelgroepen van 4 t/m 14 jaar. 
In de komende periode wil 
ITGWO de kinderactiviteiten 
vaker betrekken bij andere 
programmaonderdelen. In 2019 
hielden kinderen rondleidingen 
voor volwassenen langs de 
kunstroute.

Jaarlijks krijgen 13 
jeugdambassadeurs (van 15 
tot 18 jaar) de kans om een jaar 
mee te lopen in de organisatie 
en stellen zij - samen met de 
Jeugd-programmeur - een 
gevarieerd programma samen 
voor leeftijdsgenoten. Ze 
bezoeken HCTS, zijn bij een 
aantal team-meetings en de 
fi nales van de Kunstbende 
om daar mogelijke artiesten 
te scouten. De organisatie 
betrekt op deze manier actief 
jongeren bij hun organisatie 
(het festival) en geeft ze een 
plek. ITGWO ziet de Jeugd als 
toekomstige bezoekers, of zelfs 
organisatoren van het festival 

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten
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Alma Matthijsen (2019)

en neemt hen, ook voor de ontwikkeling van het festival, 
serieus. 
De jeugd is een belangrijke doelgroep om cultuur mee 
te delen, maar ook een intensieve doelgroep: ze willen al 
onafhankelijk van hun ouders een leuk festival beleven, 
maar ook ruimte om te ‘chillen’ en niet te veel ‘verplichte 
nummers’. 

Literatuur & Het gesproken woord

— Het gesproken woord agendeert en  
 legt verbanden
— Gesproken woord integreren in het  
 podiumprogramma
— Woord bundelen en verspreiden

Een relatief nieuw onderdeel is Literatuur & Gesproken 
Woord. Om als festival meer duiding te geven, 
verbanden te leggen en verbinding te maken 
tussen programmaonderdelen krijgen kunstenaars, 
wetenschappers, schrijvers en filosofen een podium om 
al dan niet in gesprek met publiek - vanuit hun visie een 

onderwerp of het (festival)
thema te belichten.

Tijdens eerdere edities vond het gesproken woord vooral 
in de ochtenden plaats. ITGWO wil literatuur en het 
gesproken woord meer verweven met het programma. 
Een debat tussen de kunstwerken. Of een lezing op 
het hoofdpodium. Literatuur en Gesproken woord zijn 
kunstvormen die een podium nodig hebben en een 
aangenaam contrast en dynamiek bieden binnen de 
programmering, en makkelijk verbanden leggen. 

Voor 2020 nodigt de organisatie schrijvers als Tommy 
Wieringa uit om te reflecteren op het thema ‘Kritische 
Massa’ van dit jaar. In de periode 2021-2024 wil ITGWO 
blijven samenwerken met Stichting Literaire Activiteiten 
Amsterdam (SLAA). De laatste jaren wordt met hen tijdens 
het festival het programma Op De Schans op Vlieland 
gepresenteerd. SLAA is ook betrokken bij het project The 
Lost Poets, een blijvend kunstwerk dat in 2018 ontstond 
op Vlieland.
In de periode 2021-2024 wil ITGWO opnieuw werk laten 
voortvloeien dat, gezamenlijk met een partner uit het 
domein literatuur, geïnitieerd wordt en waarvoor aan 
een kunstenaar of groep artiesten een opdracht wordt 
verstrekt.

Culturele activiteiten & artistieke uitgangspunten

Peter Buurman (2019)
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Eten en drinken

—Horeca op ITGWO brengt mensen bij elkaar
—Nieuw aanbod creëren
—Voorbeeldfunctie verstevigen

Eten en drinken hebben een belangrijke sociale 
functie. Het festival biedt de gelegenheid 
om uitgebreid te tafelen en te praten. ITGWO 
programmeert geen standaard foodtrucks, 
maar daagt chefs uit een concept voor ITGWO 
te ontwikkelen waardoor er een uniek en 
gewaardeerd aanbod te vinden is.

Thema’s zijn kwaliteit, duurzaamheid en 
authenticiteit: er wordt gekookt met verse 
producten die het liefst zo dichtbij mogelijk 
worden verkregen. Sinds het tweede jaar heeft 
Into The Great Wide Open het transport van 

duizenden flesjes ‘plat’ water in de ban gedaan. 
In 2019 werden stappen gezet met bruiswater 
waardoor ook het transport van frisdranken 
naar het eiland overbodig is. ITGWO brouwt 
zelf bier, maakt eigen ciders en kombucha. 
Voorbeelden die door andere festivals en 
ondernemers worden gevolgd.
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3. Sociaal-
maatschappelijke 
activiteiten
Op Vlieland ontstaan, los van 
het vasteland en in de natuur, 
nieuwe ideeën. Aangejaagd door 
de kunsten worden relevante 
thema’s en problemen opgepakt. 
Cultuur laat zien reflectief te zijn, 
op te roepen tot verandering 
en met oplossingen te komen: 
Music driven innovation. Die 
opgepikt wordt door de rest van 
de sector.

Lab Vlieland
— in 2024 is ITGWO   
 klimaatneutraal 
— In 2024 komen alle 
bezoekers zonder    
 ‘footprint’ naar het festival
— blijven agenderen en 
activeren

In 2013 werd Lab Vlieland opgericht om de duurzame en 
groene doelstellingen van ITGWO vorm te geven, en die 
te delen met anderen. De ambitie is dat ITGWO in 2024 
klimaatneutraal is en dat het festival de uitstoot van het 
transport van artiesten en bezoekers compenseert. In de 
periode 2021-2024 gaat Lab Vlieland de mogelijkheden 
onderzoeken die het zgn. ‘2050-dieet’ biedt. Dit model 
werd door medisch tijdschrift The Lancet opgesteld met 
medewerking van 37 internationale wetenschappers. 
Zij ontdekten dat het mogelijk is om in 2050 tien miljard 
wereldbewoners gezond en duurzaam te kunnen voeden 
binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Naast het 
uitdragen van deze boodschap, zal de catering van het 
festival hierop worden aangepast.

ITGWO is zich bewust van de kwetsbare omgeving. Op 
Vlieland, maar ook in het waddengebied en zelfs globaal. 
ITGWO loopt voorop met duurzame ontwikkelingen 
en toepassingen en ontvangt veel organisaties op het 
eiland om de opgedane kennis en ervaring te delen. In de 
verwachting dat goed voorbeeld doet volgen. 

Sociaal-maatschappelijke activiteiten
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Cement, New Faces & Quiet Community

— ITGWO zet netwerk in om armoede te   
 verzachten en mensen te versterken
— Meer New Faces betrekken bij de productie
— In 2024 maken New Faces deel uit van Team  
 ITGWO

ITGWO is maatschappelijk betrokken en handelt hier naar. Dat uit zich onder meer 
in een samenwerking met de Quiet Community, een 
organisatie die zich inzet voor mensen die in armoede 
leven. Leden van de Quiet kunnen gratis het festival 
bezoeken en wordt gekeken hoe de grote verzameling aan 
talenten en vaardigheden van de bezoekers gekoppeld kan 
worden aan leden van de Quiet community. Initiator van de 
Quiet is Anton Dautzenberg. 

In 2018 is gestart met project New Faces, waarbij 
nieuwkomers in Nederland meedraaien in onder andere 
de opbouw van het festival. Inmiddels heeft een aantal 
van hen zichzelf aangemeld als vrijwilliger. Met de andere 
vrijwilligers hebben zij zo de kans om door te groeien in de 
organisatie. 

Via Cement, een organisatie uit Meppel die zich richt op 
jonge mensen die naast de de arbeidsmarkt staan, is een 
aantal jongeren aan het werk om zich weer te ontwikkelen 
richting een betaalde baan. Dit zijn mensen met een licht 
verstandelijke beperking, psychische aandoening en 
jongeren die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling.

Sociaal-maatschappelijke activiteiten
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Little Simz (2019)

4. Publieksfunctie
— Eigen platform voor      
 verdieping en het ontsluiten van content
— Verslag- en registratieteam 
— Designer in residence blijven uitvoeren,   
 mogelijk internationale partners
— Nieuw publiek aanspreken door   
  communicatie van inhoud

ITGWO verkoopt snel uit. De bezoeker wil 
terugkomen en enthousiasmeert anderen 
om ook te gaan. Door een memorabel 
festivalweekend te organiseren op plekken die 
betoverend mooi zijn en verhalen te vertellen 
die het horen waard zijn, levert de bezoeker 
door het delen hiervan een grote bijdrage in 
de promotie van het festival. De organisatie is, 
als het gaat om pr/marketing/communicatie, 
vooral bezig met het scheppen van context en 
het communiceren van de inhoud. 

Doorgaans komen journalisten en fotografen 
van de grote dagbladen (Leeuwarder Courant, 
Volkskrant, NRC, Parool), omroepen (Human, VPRO, AVRO/Tros), muziekbladen en 
-websites naar Vlieland om verslag te doen. Met hun komst en bijdrage wordt de 
bekendheid van het festival vergroot. De organisatie zoekt waar mogelijk (media)
partners om samen content mee te creëren en te verspreiden. Daarbij wordt ook 
ingezet op aandacht in niet specifiek culturele media zoals bekende foodblogs, 
wetenschappelijke tijdschriften of via de kanalen van De Waddenvereniging of 
Staatsbosbeheer. 

Op ITGWO ontstaan gedurende het weekend nieuwe samenwerkingen, projecten, 
uitvindingen en blijvende creaties waarover ITGWO het complete verhaal wil 
vertellen. Over de kunsten, maar ook over de ontwikkelingen die hieruit voortkomen. 
Om in muziekbeeldspraak te spreken, ITGWO laat het publiek niet een single van een 
artiest horen, maar een volledig album. En niet alleen tijdens het festivalweekend, 

maar gedurende het hele jaar. 

Publieksfunctie
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De organisatie wil dit realiseren maar maakt 
zich grote zorgen over de ontwikkelingen in 
het (social)media-landschap. Hier staat het 
als festivalproducent niet alleen in. Enerzijds 
ziet de organisatie dat mediapartners minder 
budget hebben om bijvoorbeeld kwalitatieve 
registraties te maken. Anderzijds zijn de social 
media onbetrouwbaar in het bereik door steeds 
wisselende algoritmes, daarnaast bieden 
zij vaak niet de (technische) omgeving om 
bijzondere creaties te (ver)tonen.

 ITGWO zet de komende periode daarom 
verder in op de eigen nieuwsbrief en zal de 
website doorontwikkelen tot een independent 
platform met een brede publieksfunctie. Dit 
vereist grote technische aanpassingen. En om 
dit platform inhoud te geven vraagt ITGWO 
journalisten, kunstenaars en bijvoorbeeld 
wetenschappers om een reportage, 
beeldverslag, hoorspel, videosessie of 
documentaire te maken. ITGWO wil met haar 
bredere platformfunctie makers en mensen 
met goede ideeën verbinden met haar eigen 
en potentiële publiek. De organisatie wil samen 
met andere organisatoren onderzoeken hoe 
het eigen mediateams kan formeren. 

Door te investeren in de eigen inhoud en gedurende het hele jaar over muziek, 
artiesten en bredere maatschappelijke thema’s te communiceren bereikt ITGWO een  
groter publiek dan alleen de bezoekers van het festivalweekend. Door op deze manier 
continu het publiek te verbreden verwelkomt het festival ook veel nieuwe bezoekers: 
jaarlijks is een kwart van de bezoekers voor het eerst op ITGWO.  

Publieksfunctie

Romain Tardy - The Great 
Indecision Council (2018)
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4.1 Doelgroep

ITGWO richt zich tijdens de festivals op een 
brede doelgroep van 4 tot 80 en stemt de 
programmering op de verschillende generaties 
af. In publiekssamenstelling zijn er jaarlijks 
kleine verschuivingen te zien. Informatie 
hierover verkrijgt het festival uit ticketverkoop 
en de enquête die elk jaar onder bezoekers 
wordt verspreid (+/- 10% respons). Van de 
bezoekers is al jaren ongeveer 55% vrouw, 45% 
man. Een belangrijke doelgroep voor ITGWO is 
de groep vrijwilligers, zo’n 10% van het totale 
bezoekersaantal. Deze inclusieve doelgroep (grote diversiteit in gender, afkomst, 
sociale status en leeftijd) wordt goed geïnformeerd en verzorgd waardoor vrijwilligers 
zich veelal opstellen als ambassadeur van ITGWO.

Het festival richt zich ook op de eilandbewoners en biedt kaarten tegen gereduceerd 
tarief aan. Voor hen zijn ITGWO en HCTS de enige lokale muziekfestivals. Kinderen 
op Vlieland zijn met ITGWO opgegroeid en hebben zich steeds meer cultureel 
ontwikkeld. De eerste lokale jongeren gaan stage lopen op de HKU of filmacademie 
en een club jonge modeontwerpers (Pinkorangeclub) ontwerpt design-shirts die op 
het festival verkocht worden (en zeer populair zijn onder de jeugd).

ITGWO is actief bezig haar doelgroep te verdiepen door o.a. via New Faces 
nieuwkomers te betrekken, kansen te bieden voor mensen die leven in armoede en 
jongeren met weinig financiële middelen te laten vrijwilligen.

Publieksfunctie
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4.2 Designer in residence

ITGWO werkt met een zogenaamde ‘designer-in-residence’. In 2020 zal Roosje Klap 
- in samenwerking met Loes Claessens - aantreden als designer-in residence. De 
designer bepaalt de look and feel en mag de uitingen van het festival vanuit volledige 
vrijheid vormgeven. De communicatie van het festival wordt mede tot kunst verheven 
en beschikbaar gesteld. 

5. 

1–3 mei 2020
Vlieland

herecomesthesummer.nl

Publieksfunctie
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5. Inbedding: culturele en maatschappelijke 
relevantie

— Geïnspireerd blijven door de Wadden 
— Verrijken van het lokale ecosysteem en   
 investeren in de lokale omgeving
— Culturele infrastructuur      
 versterken
— Het netwerk van medewerkers inzetten   
 voor nieuwe (regionale)      
 samenwerkingen

ITGWO is een organisatie die de verbinding zoekt met andere partijen, zowel 
landelijk als lokaal.

Het grootst is de impact op en meerwaarde voor Vlieland. Het eiland heeft 1020 
inwoners en wanneer het festival bezig is, draait Vlieland op volle toeren. Alle 
accommodaties (hotels, huisjes, campings) zijn volgeboekt, de horeca in het dorp is 
druk bezet, fietsverhuurbedrijven verzamelen alle beschikbare fietsen om tijdens het 
festival te verhuren, bouwbedrijven helpen in de opbouw, winkels doen goede zaken  
bijna 25% van de cateraars komt van het eiland.

“Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat 80 procent van de festivalbezoekers het 
eiland Vlieland wil gaan bezoeken buiten de festivalperiode; dit dankzij hun 
bezoek aan Into The Great Wide Open; 37% van deze mensen heeft kinderen.” 
— Uit het onderzoek van Hendrik Beerda (2016) naar economische waarde van 
ITGWO 

 Inbedding: culturele en maatschappelijke relevantie
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5.1 Lokale en provinciale 
omgeving

Voor de eilanders is het festival uniek, en kan 
dichtbij van verschillende vormen van cultuur 
worden genoten. Ook maatschappelijk gezien 
is ITGWO een belangrijke meerwaarde voor 
Vlieland. 

Een relatie tussen ITGWO, (Gemeente) Vlieland, 
de provincie Fryslân en het Noorden is er op vele 
cultureel/maatschappelijke vlakken, bovendien 
ontvangt ITGWO een financiële bijdrage van gemeente en provincie:

• In samenwerking met Vlielandse schoolkinderen en kunstenaars ontstond het 
idee voor een nieuwe Natuurspeeltuin ( ‘t Hol van Stout Konijn) op Vlieland die 
in 2019 officieel werd geopend. Een aantal jaren eerder schonk de organisatie 
naar aanleiding van het 5-jarig bestaan al een permanent drinkwaterpunt aan het 
eiland.

• Tal van bedrijven op Vlieland en in Harlingen profiteren van ITGWO: Campings, 
fietsverhuur, Rederij Doeksen, lokale horeca, diverse Wadden transporteurs, 
securitydiensten, supermarkten en de jachthaven.

• Leerlingen van De Jutter, Brede school voor primair en voortgezet Onderwijs 
Vlieland, zijn betrokken bij het festival. De jongsten werken mee aan festivalkrant 
De Kolderkrant, oudere kinderen lopen stage op het productiekantoor.

• In 2019 is ITGWO een traject gestart met het ‘waddencentrum’ De Noordwester. 
ITGWO heeft in samenwerking met Triomf een plan ontwikkeld dit centrum te 
herontwikkelen naar een meer eigentijds 
bezoekerscentrum. De Noordwester ziet in 
ITGWO een organisatie met veel kennis en 
netwerk.

• Mede op initiatief van ITGWO wil de 
gemeente Vlieland in 2020 volledig 
fossielvrij zijn. Hiervoor is projectgroep 
Vlieland Duurzaam opgezet, bestaande 
uit Werkgroep 2020 (Vlielands 
burgerinitiatief), ECV (Energie Coöperatie 
Vlieland), OVV (Ondernemers Vereniging 
Vlieland), Commissie duurzaamheid 
(vertegenwoordiging van de raad), 
Urgenda (adviseur/energieloket), 
Gemeente Vlieland en Lab Vlieland dat 
zowel een initiërende, adviserende als 
producerende rol heeft.

• Eerder werd samen met Staatsbosbeheer 
een permanente kunstroute en het 
kunstwerk The Lost Poets op Vlieland 

 Inbedding: culturele en maatschappelijke relevantie
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ontwikkeld. Voor de periode 2021-2024 wordt een 
partnership opgezet om de achterban van het 
festival te enthousiasmeren voor het Wad terwijl de 
Waddenvereniging de duurzaamheidsdoelstelling van 
ITGWO deelt in bijvoorbeeld hun magazine. 

• Samen met de Waddenvereniging, NHL Stenden 
Hogeschool - Maritiem Instituut Willem Barentsz, 
Maritieme Academie Harlingen en Kaap de Groene 
Hoop uit Amsterdam wordt een nieuwe groene vloot 
ontwikkeld uit oude zeilschepen. Aan het eerste 
testschip, waarop ook artiesten kunnen werken, wordt 
momenteel gebouwd.

• Staatsbosbeheer is de partner in natuur. In operationele 
samenwerking met Staatsbosbeheer hebben 
bezoekers al vele bijzondere plekken op het eiland 
ontdekt. ITGWO richt de omgeving in (en laat deze 
weer schoon achter) met respect voor de natuur. 
Staatsbosbeheer heeft begrip voor een (duurzame) 
productie. 

• ITGWO is actief in het lokale debat en neemt deel in de OVV. De gemeente neemt 
ITGWO serieus als kennis- en ervaringsbron. 

• Stichting Recreatiebelangen Vlieland (SRV) subsidieert het festival, ITGWO 
wakkert voor hen groene ontwikkelingen aan en zorgt ervoor dat Vlieland op de 
kaart komt en verjongt. 

• De organisatie heeft mede geïnvesteerd in het sportterrein waardoor 
Voetbalvereniging VSV ‘31 weer in de KNVB-competitie meespeelt. Het festival 
maakt gebruik van het sportveld.

• In 2013 brouwde ITGWO het eerste Vlielandse bier. Zeven jaar later is er een 
professionele brouwerij die het festival ziet als inspirator en aanjager. 

• In 2018 is met Museum Tromp’s Huys een nieuw atelier opgezet: Studio Betsy, 
vernoemd naar de gebruikster van het atelier in de jaren ‘30, Betzy Akersloot-
Berg. Kunstenaars kunnen hier werken, Tromp’s Huys voert de exploitatie, ITGWO-
programmeur Peter van Hoof zit in selectiecommissie. 

• Met filmhuis annex ijssalon Podium 
Vlieland is er al sinds de eerste editie innig 
contact,  waarbij de organisatie en het 
filmhuis diensten uitwisselen.

• ITGWO maakte kraanwater opnieuw 
populair op het eiland en introduceerde 
de zogenaamde Wadflessen waarin 
kraanwater kan worden getapt. Inmiddels 
staan deze flessen op tafel van veel 
restaurants op Vlieland.

 Inbedding: culturele en maatschappelijke relevantie

Men Who Sail
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1. The Desmonds (Hit The 
North, 2019)

2. Claudy Jongstra, Five 
Pits (2019)

• Veel materiaal van ITGWO is opgeslagen bij Rijkswaterstaat en wordt gedeeld 
met de gemeenschap, zoals de Vlielander Kerstmarkt, de Vuurtorenloop en 
Outdoor Vlieland.

• Kinderen op Vlieland zijn met het festival opgegroeid. ITGWO zorgt ervoor dat 
jeugd zich cultureel ontwikkelt en ook manifesteert. De eerste lokale jongeren 
gaan stage lopen op de HKU of filmacademie en een club jonge modeontwerpers 
(Pinkorangeclub) ontwerpt design-shirts die op het festival verkocht worden (en 
zeer populair zijn onder de jeugd).

5.2 Noordelijke omgeving
• Binnen een iets ruimere omgeving werkt 

ITGWO onder de noemer Hit The North 
samen met Eurosonic Noorderslag en 
de drie noordelijke popkoepels Kunst en 
Cultuur Drenthe Popmuziek, POPgroningen, 
Friesland Pop en De Popfabryk. Het 
geselecteerde talent van Hit The North volgt 
gedurende de week voorafgaand aan ITGWO 
masterclasses op Vlieland van o.a. ITGWO 
medewerkers. Momenteel loopt een BIS 
ontwikkelfunctie-aanvraag door Popfabryk 
en ESNS om Hit The North voort te zetten.

• Met diverse Noordelijke festivals worden materialen, ideeën en kennis gedeeld. 
ITGWO deelt met ESNS en Oerol een kantoorruimte in Amsterdam. Op 
productioneel vlak delen Oerol en ITGWO vraagstukken over het produceren 
op de wadden, vergunningen, transport en bijvoorbeeld lichtuitstraling. Met 
Madness (Ameland) bestaat dit overleg in kleinere omvang.

• ITGWO is founding partner van Innofest,  een belangrijke organisatie voor 
succesvolle tests van startups op festivals.

• ITGWO bouwt een duurzame relatie op met kunstenaars (uit het Noorden). 
Muzikanten werken op uitnodiging aan een project. Zo stond het festival 
bijvoorbeeld aan de basis van de oprichting van New Wave, het latere zeer 
succesvolle hiphopcollectief dat Edisons 
won. Ook voor Noordelijke artiesten 
als Meindert Talma, Esther de Jong, 
The Homesick en kunstenares Claudy 
Jongstra begon het klein, maar kwamen 
zij meermalen terug. Jongstra maakte 
een werk, was later nog betrokken bij het 
gesproken woord en maakte in 2019 een 
interactieve performance op het strand.

 Inbedding: culturele en maatschappelijke relevantie
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5.3 (Inter)nationale 
omgeving

• In 2019 tekende ITGWO met diverse (inter)
nationale festivals de ‘Green Deal Circular 
Festivals’, een initiatief van minister Stientje 
Van Veldhoven van Milieu en Wonen. 
Hierdoor wordt ook ontwikkeld voor en 
kennis gedeeld met (internationale) 
collega’s als ESNS, Roskilde en 
Glastonbury.

• ITGWO heeft een innovatieve voorbeeldfunctie in de festivalketen. Het veld ziet 
dit en festivals als Lowlands, Best Kept Secret, Oerol, WTTV, TT Assen, Festival der 
Aa, Noorderzon, ESNS, Sufana en Paradigm Groningen komen langs ter inspiratie.

• Voor ID&T deed Lab Vlieland de gehele compostering van Milkshake en 
Amsterdam Open Air.

• 
• Afstemming met o.a. Grasnapolsky, Bruis, Tuckerville, Once In A Blue Moon, Misty 

Fields, Best Kept Secret, Lowlands, Down The Rabbit Hole, RakkettNatt (N), End of 
the Road Festival ( UK)

• Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) maakt een selectie voor het 
filmprogramma van ITGWO

• Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam helpt met het Het gesproken woord. 
Voor de toekomst in gesprek met instanties als BAK – basis voor actuele kunst – in 
Utrecht.

 Inbedding: culturele en maatschappelijke relevantie

Claudy Jongstra (2019)
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6. Organisatie 
6.1 Samenstelling

De teamstructuur is ingericht 
met een Dagelijks Bureau dat 
stuurt: Ferry Roseboom (creatieve 
leiding), Nienke Bodewes (team 
& organisatie) en Arnout de la 
Houssaye (zakelijke leiding). Naast 
het DB is er een maandelijkse Tafel 
waar het festival daadwerkelijk 
gemaakt wordt. Hier komen naast 
het DB, de inhoudelijke teamleden, 
PR, horeca, technische productie, 
Lab Vlieland en vormgeving 
locaties bij elkaar. Door het jaar 
heen werkt vooral de Tafel aan de 
inhoudelijke plannen en stuurt 
het Dagelijks Bureau op cijfers, 
(eiland-) politiek en deadlines/
jaarplanning. Het Dagelijks Bureau 
vergadert vier keer per jaar met het 
bestuur van Stichting Great Wide 
Open, bestaande uit: Margriet van 

Kraats (voorzitter), Jan van der Veen (secretaris), Henk Eigenbrood (penningmeester) 
en Cor Schlösser en Kees Terwisscha van Scheltinga als algemeen lid.

Naast de Tafel is er een grote groep medewerkers met veelal een uitvoerende taak. 
Producenten kunst, kinderkunst, medewerkers van het PR-team, algemene productie, 
technische productie en productie van de horeca. Tijdens de opbouw komen er op 
het eiland nog vele uitvoerders bij. Niemand werkt in vaste dienst voor het festival 
of heeft er een fulltime job aan waardoor er een brede mix van ideeën en instroom 
overeind blijft. Teamleden werken allemaal ook voor andere organisaties. Hierdoor 
beschikt de organisatie over een breed netwerk.

6.2 Vrijwilligers
Deze groep is essentieel voor het festival en 
vormt een belangrijk onderdeel van het DNA. 
Er werken meer dan 700 vrijwilligers mee 
aan het festival, elk jaar zijn er veel nieuwe 
aanmeldingen, maar ook vrijwilligers die 
meerdere jaren terugkomen. Vrijwilligers zijn 
soms jonge studenten die hun weg zoeken 
in het culturele veld. Maar het blijft in leeftijd 
een brede groep waarin ook managers en 
bestuurders zitten die een weekend hun 
handen uit de mouwen willen steken. Bijzonder 
is de samenwerking met Cement (herintreders) 
en New Faces zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Organisatie
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6.3 Organisatiestructuur Here Comes The Summer

Here Comes The Summer (HCTS) is een los onderdeel in de organisatiestructuur. 
Hier wordt jong talent aan een volwassen productie verbonden. HCTS wordt door 
een junior producent gedraaid, onder begeleiding van een aantal ervaren mensen 
uit het team, met een stagiaire aan zijn/haar zijde. HCTS is de plek waar jong talent 
de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te pakken. HCTS is 
qua structuur ingericht op ontwikkelen en leren. Nieuwe teamleden leren bovendien 
het eiland al goed kennen, maar ook de andere teamleden en de manier van werken. 
Vaak lopen nieuwe producenten van ITGWO al mee in het voorjaar. Dat geldt dus ook 
voor nieuwe stagiaires. HCTS kan - gezien het gebruik maakt van de volledige back-
office, middelen en kennis van ITGWO, alleen bestaan omdat eind augustus een 
groter festival op dezelfde plek plaatsvindt. En ITGWO ontwikkelt talenten en verloopt 
soepeler door de leerschool die Here Comes The Summer heet.

6.4 Codes Cultural Governance, Diversiteit en Fair 
Practice

In de bijlagen vindt u de doelstellingen en actiepunten van Into The Great Wide Open 
op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, eerlijke en transparante beloningen 
en cultural governance. ITGWO draagt graag bij aan mens en maatschappij en 
onderschrijft het belang van de codes. De organisatie is op veel vlakken al bezig met 
deze thema’s en beschrijft welke stappen gezet gaan worden. ITGWO hoopt dat het 
fonds in de toekomst eveneens een Code Duurzaamheid introduceert.

Organisatie
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Bijlage: Toelichting op de meerjarenbegroting
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Baten

Stichting Great Wide Open heeft de ANBI status en er is in de afgelopen jaren een 
gezonde slechtweer- buffer opgebouwd. Ook in 2020 blijken beide festivals gewild, 
op het moment van schrijven zijn ze beiden nagenoeg uitverkocht. Dit maakt dat 
het op het gebied van primaire inkomsten (recette) goed gaat. Punt van aandacht 
hierin blijft hoe we in de huidige ticketmarkt, die onder druk staat van de secundairy 
ticketers, de kaarten aan de juiste mensen kunnen verkopen. Voor ITGWO hanteert 
het festival hier zijn eigen online marktplaats in waarin we kaarten terugkopen van 
bezoekers en via een wachtlijst weer verkopen. Het festival wil in deze ontwikkelingen 
voorop lopen. Op het gebied van horeca en merchandise weet ITGWO het aanbod 
aan producten te verdiepen en te verbreden en hiermee de omzet ieder jaar een klein 
beetje te laten groeien.

Aan de kant van subsidies zien we een groei in de afgelopen 4 jaar. De 
festivalorganisatie weet zijn weg naar de fondsen beter te vinden en ontwikkelt 
op eigen kracht en gesteund door die fondsen een breder programma. Basis is en 
blijft het muziekprogramma, maar er zijn goede relaties met het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds die bijdragen aan het kunst- en 
filmprogramma. Ook het VSB fonds heeft de laatste 4 jaar het festival gesteund 
met oplopend bedrag juist vanwege de sociaal-maatschappelijke verdieping en 
verbreding van het programma. Met het Prins Bernhard Cultuurfonds is er een warme 
relatie als het gaat om het stimuleren van muzikanten die nieuw werk maken en het 
programmeren van debutanten in de popmuziek. Met al deze fondsen is er (nog) 
geen structurele relaties, dit geeft enerzijds onrust en druk anderzijds maakt het dat 
de organisatie ieder jaar zijn gedrevenheid goed en gefundeerd op het papier moet 
zetten in concrete aanvragen. Er is wel structurele steun (2021-2024) van Stichting 
Recreatiebelangen Vlieland en de Gemeente Vlieland. Dit resulteert in een lokale 
bijdrage van minimaal €80.000 per jaar aangevuld met een subsidie van de provincie 
Fryslan van €50.000.

De derde component aan de inkomsten zijn de sponsorbijdragen en de 
doorbelastingen. Hierin zien we dat harde cash sponsorbijdragen van grote 
bedrijven lastig binnen te halen zijn, maar dat het heel erg goed gaat met het 
Vuurtorengenootschap. Vanaf 2020 zit dit vol met 100 enthousiaste
leden, 50% hiervan zijn bijdragen voor 5 jaar die in een door de belastingdienst 
goedgekeurde overeenkomst zijn vastgelegd: financieel aantrekkelijk voor 
donateurs en voor de organisatie een vorm van zekerheid. Bij de overige inkomsten 
zien we een sterke stijging van vooral de doorbelaste kosten. Door de schaarste 
aan reis- en verblijfsmogelijkheden zien we hier een ontwikkeling dat ITGWO 
steeds meer overnachtingsplekken en bootkaarten vooraf inkoopt en doorbelast 
aan de eindgebruikers zoals artiesten, programmeurs, subsidiënten, cateraars, 
mediapartners of leveranciers.

In onze begroting voor de periode 2021-2024 houden we rekening met de structurele, 
te verwachten bijdragen van lokale overheden te weten de provincie Fryslân en de 
gemeente Flylân. De laatstgenoemde draagt zowel rechtstreeks bij aan ITGWO als via 
de door haar beheerste stichting recreatiebelangen Vlieland, waarvan de gemeente 
tevens beleidsbepaler is.

Baten
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Bijlage: Codes

Code Cultural Governance

Hoe verhoudt ITGWO zicht tot de Governance Code Cultuur? Al elf edities is Stichting 
Great Wide Open verantwoordelijk voor het festival ITGWO en alweer 7 jaar voor Here 
Comes The Summer. Het bestuur van deze stichting werkt onbezoldigd, er worden 
alleen reiskosten voor de vergaderingen vergoed en de reis- en verblijfskosten 
tijdens het festival. De tabel hieronder geeft een overzicht van de bestuursleden. 
Samenstelling bestuur per eind 2019 en WNT Tabel:

Naam Functie Aantreden Zittend tot en met

Margriet van kraats Voorzitter 03-02-2009 Heden

Henk Eigenbrood Penningmeester 04-07-2012
Heden, overdracht 
wordt in gang 
gezet, opvolger 
wordt Janke Brands

Jan van der Veen Secretaris 03-02-2009 Heden

Cor schlösser Bestuurslid 06-07-2011 Heden

Kees Terwisscha 
van Scheltinga

Bestuurslid 26-06-2017 Heden

Het bestuur heeft een controlerende en toezichthoudende functie op Dagelijks 
Bureau en Bureau en komt vijf keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering. 
Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast. Dit laatste gebeurt onder 
begeleiding en controle van accountantsbureau Hofsteenge Zeeman uit Groningen. 
Het bestuur kiest niet voor een RvT-model omdat dit niet past bij het team, dat in 
Dagelijks Bureau en Bureau de organisatie op gelijkwaardig niveau vormgeeft. De 
Code Cultural Governance van Cultuur en Ondernemen wordt altijd gevolgd en 
aanvullend is een bestuursreglement vastgesteld. Het bestuur onderwerpt zich 
jaarlijks aan een beknopte zelfevaluatie. Hoe implementeren we de Governance 
Code Cultuur en wat is het stappenplan tot 2024? Zoals hierboven al wordt 
beschreven passen we op dit moment de Governance Code Cultuur al toe in onze 
organisatie. De organisatie vindt het belangrijk dat er goed toezicht is vanuit het 
bestuur, dat ongewenste belangenverstrengeling voorkomen wordt. Dat kan alleen 
door openheid en transparantie en zo is de organisatie ingericht. Vanuit zowel het 

Bijlage: codes
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Dagelijks Bureau als vanuit het Bestuur zijn er vertrouwenspersonen die bereikbaar 
zijn voor het hele team.
In de periode 2021-2024:
• wordt het bestuursreglement aangepast zodat deze leidraad zal fungeren voor 

een inclusieve samenstelling van het bestuur
• wordt een procedure opgesteld om vormen van belangenverstrengelingen te 

voorkomen
• zal de rol van vertrouwenspersoon worden geformaliseerd
• wordt er een officiële procedure ingesteld ter controle

Fair Practice
Van 2021 tot 2024 is het uitgangspunt binnen de programmering om verder te 
werken aan het eerlijker betalen van de kunstenaars en artiesten voor hun projecten. 
Hierbij zullen met dezelfde middelen, bij eerlijkere betaling, iets minder projecten 
en optredens kunnen worden geselecteerd. Afgelopen jaar is deze lijn al ingezet 
door iets minder artiesten te boeken. Wat doen we om de Fair Practice Code te 
implementeren en hoe ziet het stappenplan naar 2024 eruit? Momenteel is de 

organisatie in gesprek met de Popcoalitie, 
VNPF en Beroepsvereniging voor
Auteur-Muzikanten (BAM) om zich te 
committeren aan een fair practice model van 
minimale betalingen aan artiesten, opgesteld 
door muzikanten zelf. ITGWO ziet als klein 
festival een mogelijkheid hierin voorop 
te lopen en ondersteunt vanaf 2021 het 
muzikantenmodel zoals is weergegeven

Voor de betaling van medewerkers hanteert 
ITGWO een systeem van klusprijzen en 
eenheden (dagprijzen). Hierbij doet de 
organisatie het naar eigen mening redelijk 

goed en is de verhouding ten opzichte van elkaar leidend. Helaas kan het niet tot 
vaste banen leiden en blijft er veel inzet en passie nodig. De organisatie stelt hier 
echter wel gunstige arbeidsomstandigheden tegenover waar elke werknemer 
voordelen uit kan halen: Werkplek: De organisatie stelt kantoorruimte ter beschikking 
om te werken. Ook medewerkers die niet bezig zijn met werkzaamheden voor het 
festival kunnen ‘op kantoor’ terecht. Netwerk: Doordat medewerkers niet alleen 
voor de organisatie van het festival een kantoor delen, maar veelvuldiger met 
elkaar een ruimte delen, ontstaan er snel nieuwe netwerken van mensen die samen 
een klus aanvliegen, of worden collega’s getipt op mogelijke werkzaamheden. 
Broodfonds: De medewerkers van het festival hebben gezamenlijk als zzp’er 
een broodfonds opgericht om bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid eventuele 
financiële klappen op te vangen. Met de overheidsplannen voor een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt dit broodfonds wellicht 
overbodig. Evaluaties en uitjes: Goede samenkomsten, goed eten en inspirerende 
sessies zijn belangrijk, voor de ontwikkeling van werknemers en de festivals. ITGWO 
stimuleert ontwikkeling van haar werknemers.

In de periode 2021-2024:
• ontwikkelen van een organisatievorm waarin medewerkers ‘eigenaar’ kunnen 

worden van ITGWO
• voorop lopen en implementeren van een eerlijke betaling aan artiesten

Fair practice
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Code Culturele Diversiteit

Hoe verhouden we ons tot de 
Code Diversiteit en Inclusie, 
hoe implementeren we dit in de 
organisatie?

ITGWO ziet voor zichzelf een belangrijke rol als het gaat om inclusiviteit. 
‘Het begint bij jezelf’ is hier het credo. En de organisatie hoopt dat goed 
voorbeeld doet volgen. Op het podium is bij ITGWO diversiteit in leeftijd, 
seksen en etniciteiten goed zichtbaar. In het geval van medewerkers 
(10% van het totale publiek) streeft het festival er naar toegankelijker 
te zijn om zo een meer diverse samenstelling te krijgen in etnische, 
sociale en/of culturele achtergronden. De organisatie beseft zich dat 
een bepaald soort evenement ook een bepaald soort publiek trekt, zeker 
op een van de duurste Waddeneilanden. De prijsstelling van overtocht, 
overnachtingen, festivalticket en consumpties zorgen er ook voor dat het 
festival niet voor iedereen toegankelijk is of aantrekkelijk zal zijn.

In de periode 2021-2024:

• Een bezoek aan ITGWO is duur. Daarom 
stelt ITGWO de entree deels open voor 
doelgroepen met minder toegang tot 
culturele activiteiten, zoals gezinnen met 
financiële problemen. Door een intensieve 
samenwerking aan te gaan met de Quiet 
Community kan het festival een aantal 
gezinnen (10) met financiële moeilijkheden 
uitnodigen op het festival.

• In 2024 wil de organisatie dat 10% van de 
subcoördinatoren ten minste één ouder 
heeft uit een ander land van herkomst 
dan Nederland. Ook streven we ernaar mensen door te laten groeien naar het 
kantoorteam.

• Om meer diversiteit te bevorderen is het nodig om meer diversiteit te illustreren, 
toegankelijkheid start bij uitstraling. In uitingen is de diversiteit in leeftijden en 
seksen zeer goed verdeeld, ook in etniciteiten zal in de communicatie rondom 
ITGWO een diverser beeld te zien zijn.

• ITGWO is maar een relatief klein festival, de organisatie probeert op sommige 
vlakken het effect groter te laten zijn dan alleen de effecten die tijdens het 
festivalweekend ontstaan. Zo vraagt de organisatie actief aan alle relaties 
of zij de Quiet Community ook gedurende de rest van het jaar kan helpen 
door bijvoorbeeld een dienst of service aan te bieden: kampeerplekken 
(Kampeerterrein Stortemelk), kaarten voor concerten (TivoliVredenburg), 
gastenlijstplekken (artiesten), een tafel in een restaurant (cateraars), 
administratieve hulp (boekhouder). In 2024 hoopt ITGWO dat 20% van alle relaties 
ook een bijdrage levert.

• ITGWO zet een taskforce op (met lokale partners) om betaalbare toeristische 
faciliteiten te creëren op Vlieland.

• ITGWO neemt het initiatief tot de opzet van een Quiet Community op meer 
plekken in Nederland.

• Het bestuursreglement wordt aangepast zodat deze leidraad zal fungeren voor 
een inclusieve samenstelling van het bestuur.

Code culturele diversiteit




