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Een beetje surfen, wat bandjes...
Een festival is zo bedacht. Locatie, muziek en publiek is alles wat je nodig hebt

© Er zijn deze zomer weer
honderden festivals.

© Hoe zet je nog een nieuw
festival op? De organisatoren
van het surffestival MadNes
vertellen hoe zij het deden.

Door Marleen Luijt
Ameland. Aan het einde van de re-
genachtige dag drinken strandwach-
ten Geert Jan Kap (27) en Peter Mooij
(24) nog een biertje op de strandop-
gang. Het zou mooi zijn, zeggen ze
tegen elkaar, als we hier op het strand
ons eigen festival zouden organise-
ren. Overdag surfen, ’s avonds mu-
ziek. Ideaal.

Hun baas Floris Oud (31) komt er-
bij zitten. Hij huurt de jongens in de
zomermaanden in via de Delftse stu-
dentensurfvereniging Planken-
koorts. Het mag wel op mijn strand,
zegt hij. Floris Oud pacht namelijk
een stuk strand van de gemeente
Ameland, vlakbij het plaatsje Nes.

Dat was twee jaar geleden.
De twee jongens vroegen Ritsert

Mans (21) erbij, ook lid van Planken-
koorts. Steven Leeuwerink (22) was
nummer vier, hij zat in het bandje
van Peter. Leeuwerink had als enige
nog nooit gesurft – en surft nog
steeds niet – maar hij wist wel iets van
festivals organiseren, want hij stu-
deert Media Entertainment Manage-
ment in Haarlem.

Het eerste MadNes Festival vond
vorig jaar plaats. Er werden 500 kaar-
ten verkocht voor het driedaagse fes-
tival. Het publiek: meerderheid tus-
sen de 21 en 25 jaar, evenveel mannen
als vrouwen, voorkeur voor rock,
drum ’n bass en reggae en liefhebber
van extreme sporten. Dit weekeinde

is de tweede editie. De prijs van het
kaartje hebben de jongens verhoogd
van 55 naar 70 euro; vorig jaar kwa-
men ze niet helemaal uit. Toch is de
kaartverkoop al opgelopen tot bijna
700, zeggen ze trots.

Nóg een festival. Terwijl tientallen
festivals dit jaar niet doorgaan omdat
sponsors zich terugtrekken en de
kaartverkoop tegenvalt. In de maan-
den juni, juli en augustus vinden er
in Nederland 251 festivals plaats. En
dat zijn alleen nog maar de festivals
met meer dan 5.000 bezoekers, zegt
Respons, dat cijfers bijhoudt over de-
ze sector. Respons schat dat dit jaar 3
tot 5 procent van de festivals en eve-
nementen wordt geschrapt.

Het MadNes festival is uniek in Ne-
derland, dat is een reden waarom het
geen last heeft van een dalende kaart-

En hoe blijf je bestaan?

. „Zet meteen hoog in”, zegt Frens
Frijns, directeur van het STRP festi-
val in Eindhoven. STRP, dat draait
om muziek, kunst en technologie,
vond dit jaar voor de derde keer
plaats. De eerste keer trok het 9.000
bezoekers, dit jaar was dat aantal
opgelopen tot 20.000.

. „Het lukt haast niet om klein te be-
ginnen en langzaam te groeien”,
vertelt Frijns. „Ben je eenmaal klein
en experimenteel, dan blijf je dat
ook. Ga je toch groter, dan verlies je
je imago en je eerste liefdes.”

. Wil je dat het festival langer be-
staat, dan moet het deel uitmaken
van je levensonderhoud. „Als je
eeuwig vrijwilliger blijft, groei je
niet.”

. Wees vernieuwend. „Het concept
moet een eigenheid hebben. Zorg
dat je in de omgeving uniek bent.”

. Blijf jezelf vernieuwen, maar weet
wel: bijna alle festivals hebben een
beperkte houdbaarheidsdatum.
„STRP ontstond omdat er behoefte
aan was. Wij laten de wondere we-
reld van de technologische kunst
zien. Over tien jaar behoort techno-
logische kunst waarschijnlijk tot de
gangbare wereld.”

A d v e rt e n t i e

© janneke

Hoofd

W e spelen restaurantje deze
week; koken een vegeta-

risch vijfgangenzomermenu.
Vandaag het hoofdgerecht, naar
recept van Sander Overeinder
van restaurant As.

Lauwwarme groenten met salsa verde
en sherry-knoflookvinaigrette, hoofd-
gerecht voor 4 personen:

voor de groente:. 2 venkelknollen, in kwarten. 2 koolrabiknollen, geschild,
in kwarten. 1 krop andijvie, gehalveerd. o l ij f o l i e
w i t t e w ij n a z ij n. ½ theelepel cayennepeper. ½ theelepel paprikapoeder. 1 teen knoflook, fijngehakt. 4 verse augurken, gehalveerd. 8 groene asperges, de onderkant
g e s ch i l d. 1 theelepel verse tijmblaadjes. roomboter

Blancheer achtereenvolgens de
venkel, koolrabi en andijvie en
laat uitlekken. Meng 50 ml olijf-
olie, 50 ml wittewijnazijn, cayen-
nepeper, paprikapoeder, knoflook
en zout en peper.

Leg de andijvie in een oven-
schaal, schenk de marinade er-
over, dek af met aluminiumfolie
en laat 45 minuten garen in een
oven op 180 graden. Laat nog 15
minuten zonder folie bakken, tot
de andijvie begint te karamellise-
ren.

Schep de augurken om met een
drup wijnazijn en olijfolie en bak
ze 10-12 minuten mee in de oven.
Kwast de geblancheerde venkel-
parten in met olie en grill ze op
een grillpan. Kwast de groene as-
perges in met olie, bestrooi met
tijm en grill ze gaar.

Voor salsa verde:. ½ snee oud brood. sap en geraspte schil van ½
citroen. 1 teen knoflook, fijngesneden. 1 sjalot, fijngesneden. 1 eetlepel kappertjes (liefst ge-
zouten). 1 bosje bladpeterselie, fijnge-
sneden. 8 eetlepels mooie olijfolie

Week het brood in het citroensap.
Doe de knoflook, sjalot, kap-
pertjes en peterselie in een vijzel
en stamp en wrijf tot een pasta.
Voeg het brood en de citroenzest
toe en tot slot de olie. Maak op
smaak met zout en versgemalen
p e p e r.

Voor de sherry-knoflookvinaigret-
te :. 100 ml olijfolie. 80 ml sherryazijn. 5 teentjes knoflook, in flinter-

dunne schijfjes. 1 theelepel pimentón dulce
(gerookt paprikapoeder, te koop
bij delicatessenwinkels)

Verwarm de olie in een kleine
sauspan tot 160-180 graden en fri-
tuur de knoflook, voorzichtig roe-
rend in de pan. Voeg als hij goud-
bruin begint te worden de pimen-
tón en de azijn toe. (Let op: haal de
pan van het vuur en houd afstand,
vanwege de hitte en azijnzuren.)

Zet de pan weer terug op het
vuur en laat de vinaigrette tot
1/3 inkoken. Breng op smaak met
zout.

Om het gerecht af te maken:. eetbare bloemen, zoals: Oost-
Indische kers, begonia, viooltjes
en goudsbloem

Schik alle groenten op een mooie
ovenschaal, drapeer hier de dres-
sing overheen en verwarm 10 mi-
nuten in een oven op 160 graden.

Bestrooi de groente met bloem-
blaadjes en serveer met de salsa
verde apart.

Janneke Vreugdenhil

v© Kook jij weleens met bloe-
men uit je tuin? Vertel erover
op www.nrcnext.nl/koken.
Op nrc.tv maakt Janneke
spaghetti met mosselen.

© hotpants voor mannen
De modehuizen introduceren: hotpants voor de man.

v© Het Belgische Nina brengt het nieuwste zo-
mer-item in kaart. Bekijk ze via nrcnext.nl/links

© 9 redenen om uit te gaan
1 WINKELEN
ShoppingNight
Den Haag. Van 18.00-0.00u.
w w w. s h o p p i n g n i g h t . n l

Tijdens de ShoppingNight zijn winkels
in de gehele Haagse binnenstad tot
middernacht geopend. De nieuwste
collecties van topmerken worden op
catwalks geshowd. Ook zijn er optre-
dens van dj’s en andere artiesten en
veel aanbiedingen in de winkels.

2 DA N C E
E.N.X.S. @ klinch
Amsterdam: Melkweg. Tijd: 23.30u.
Entree: 10 euro. www.melkweg.nl

De eerste Animal Language Label-
night, met: Rex the Dog, Serge San-
tiago, Mason, Tron. De rode draad
van dit feest zal italo house zijn.

3 EINDEXAMENEXPOSITIE
HKU Eind Expo
Utrecht: HKU. Van 25 t/m 28 juni.
Gratis. www.hku.nl/eindexamen

De eindexamenexpositie van de
HKU met nieuw talent in o.a. beel-
dende kunst, fotografie, modeont-
werp en interieurarchitectuur.

4 POËZIE
Poesie Parnassi
Groningen: Jazzcafé de Spieghel.
Tijd: 22.30u. Toegang: gratis.
w w w. j a z z c a f e d e s p i e g h e l . n l

Nieuw poëziepodium waar elke laat-
ste donderdag van de maand poëzie
in combinatie met muziek te horen
zal zijn. Eerste editie met Nyk de
Vries, stadsdichter Anneke Claus,
Wim Sebo en Sander Trispel en de
jonge band Electropoëzie.

5 MUZIEK
X-Factor on tour
Rotterdam: Off_Corso. Tijd: 19.30u.
Vvk: 10 euro. www.off-corso.nl

Vier van de finalisten van X-factor –
Miss Irma Derby, Roan, Jamal en Lui-
giano – trekken gezamenlijk het land
door. Afterparty met dj’s Mixmaster
J, Diamondspin en Meo Mania.

6 POPQUIZ
Three Imaginary Boys
Utrecht: Tivoli. Tijd: 20.45u. Entree:
5 euro. www.threeimaginaryboys.nl

Intro’s raden, verbanden leggen,
clips herkennen: tijdens de popquiz
van de Three Imaginary Boys trekt de
hele popgeschiedenis aan je voorbij.

7 POPQUIZ
Wu n s c h k a m e r
Maastricht: Derlon Theater. T/m 5 ju-
li, 20.30u. www.hetvervolg.nl

Theatergroep Het Vervolg en het
Akense Theater K spelen samen met
de jonge rockband Sungrazer Wu n s ch -
kamer, een nieuw toneelstuk dat de
consequenties en haalbaarheid van
politieke dromen onderzoekt. Duits-
Nederlands gesproken. Ook goed te
volgen als je Duits niet geweldig is.

8 MUZIEK
Z o m e r b o u l e v a rd b re d a
Breda. Van 25 t/m 28 juni. Gratis.
w w w. zo m e r b o u l e v a r d b r e d a . n l

De Zomerboulevard Breda vindt
plaats in de haven van Breda. Met
verschillende Nederlandse artiesten,
o.a. Zuco103 (vanavond 19.00u),
Kraak en Smaak, Ali B, Wouter Ha-
mel en een avond die in het teken
staat van het Nederlandse levenslied.

9 CULINAIR
Taste of Amsterdam
Amsterdam: Amstelpark. Van 25 t/m
28 juni. Kaarten: 12,50 euro.
w w w. t a s t e o f a m s t e r d a m . c o m

Vierdaags culinair festival met wijn-
proeverijen, workshops en specia-
liteiten op de Fine Food Market.

v© Tips voor Uit? Mail naar
nextagenda@nrc.nl

© 5 redenen om tv te kijken
1 VO E T B A L
Confederations Cup
Ned.3, 20.20-22.30u.

Tweede halve finale tussen Brazilië
en Zuid-Afrika. Brazilië bereikte de
halve finale door drie keer te winnen
in groep B. Zuid-Afrika werd tweede
in groep A.

2 ROMANTIEK
Forces of Nature
Net 5, 20.30-22.40u.

Een van de tientallen moderne varia-
ties op de screwball comedy It Happe-
ned One Night (Frank Capra, 1934).
Rechtschapen Ben Affleck probeert
op tijd voor zijn huwelijk in Georgia
te zijn. Op reis vol hindernissen en
misverstanden ontmoet hij wilde-
bras Sandra Bullock. (Bronwen Hug-
hes, 1998).

3 MEER ROMANTIEK
The Best Man
RTL 8, 20.30-22.50u.

Neef van Spike Lee schreef en regis-
seerde betrekkelijk conventionele
huwelijkskomedie. Ceremoniemees-
ter heeft zojuist autobiografische ro-
man gepubliceerd over amoureuze
verleden van de bruiloftsgasten. Met
Taye Diggs, Nia Long. (Malcolm D.
Lee, 1999).

4 KO M E D I E
30 Rock
Comedy Central, 21.15-21.45u.

Begin van het tweede seizoen van 30
Ro ck , een Amerikaanse sitcom rond
comédienne en tv-schrijfster Tina
Fey. Verschillende grote sterren zul-
len hun opwachting maken. Zo zijn
onder andere Jerry Seinfeld, David
Schwimmer (Friends, Band of Brothers),
Edie Falco (The Sopranos, Law & Order)
en Steve Buscemi (The Sopranos, Inter-
view) te bewonderen. De serie ontving
al 26 nominaties en 13 prijzen, waar-
onder verschillende Golden Globes
en Emmy Awards.

5 EN... WEER ROMANTIEK
De 100 singles
Ned.1, 21.30-22.15u.

Realityserie waarin honderd vrijge-
zellen in hun zoektocht naar de ware
liefde worden gevolgd. Afl. 2. Op het
tropische Curaçao runt de 45-jarige
René zijn eigen cateringbedrijf. Het
gaat hem voor de wind, maar privé
wil niet alles vlotten. René mist liefde
en struint datingsites af. Op internet
ontmoet hij de 37-jarige Natascha uit
Noord-Holland.

v© De volledige programma-
ge ge ve n s staan op pagina 25.

Wu n s ch k a m e r

Zo romantisch
met één
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verkoop, denken de organisatoren.
Ze hadden dit jaar wel meer moeite
om sponsors te vinden dan vorig jaar.
Ondanks dat ze vorig jaar nog niets
konden laten zien en nu wel. „We
hebben zeker vierhonderd bedrijven
gevraagd, maar de meeste wezen
sponsoring af wegens de crisis”, ver-
telt Geert Jan Kap. „Gelukkig zijn wij
geen commerciële instelling en dek-
ken we de kosten grotendeels met de
k a a r t v e r k o o p. ” Sponsoring bedraagt
ongeveer 10 procent van de begroting
à 85.000 euro.

Ze wisten niet zo goed waar ze aan
begonnen, bekennen de vier nu. Op
het to do-lijstje voor de eerste vergade-
ring stonden drie punten: locatie,
bands en publiek. „De locatie hadden
we al, dus dat punt streepten we
door”, vertelt Peter Mooij. Al na een
paar vergaderingen had iedereen
A4’tjes vol met actiepunten. Ze moes-
ten een stichting oprichten, een naam
bedenken, zich inschrijven bij de Ka-
mer van Koophandel en vergunnin-
gen en verzekeringen afsluiten. Daar-
na was het een sport om alles via via
en zo goedkoop mogelijk te regelen.

Ze kwamen één keer per week bij
elkaar, rekten hun lening bij de IB-
Groep op en misten het gehele laatste
kwartaal van hun studie.

Behalve de sponsoring bleek alles
de tweede keer makkelijker. Met een
iets groter budget voor muziekpro-
grammering (6.000 euro) dan vorig
jaar (4.000 euro) wisten ze deze keer
21 bands te boeken. Ze kregen – na de
eerste editie – demo’s toegestuurd
(vier schoenendozen vol) en ze struin-
den Myspace af. „Sommige bands
probeerden we live te zien, maar dat
lukte niet altijd. Als we van enthousi-
asme meteen op de bank stonden te
springen, vonden we dat ook niet no-
dig”, vertelt Steven Leeuwerink.

Trenchcoat is de enige band die dit
jaar weer optreedt. Ze wilden graag
een nieuwe line-up, alhoewel ze
dachten vorig jaar alle leuke bands al
gehad te hebben. De meeste zijn Ne-
derlands. Het is vaak onbetaalbaar
om bands uit het buitenland over te
laten komen. Leeuwerink: „We heb-

ben de Amerikaan Jack Johnson ge-
probeerd, zoon van de beroemde sur-
fer Jeff Johnson. Moesten we eerst
5.000 dollar overmaken, dan zou het
management contact opnemen.”

Op Ameland laten ze zien waar ze
het allemaal voor doen. In hun oude
rode Mercedes rijden we naar strand
Nes. „Oh, eerst nog even de stacara-
van leegmaken, Floris heeft ’m ver-
huurd”, zegt Mooij. Als de vier op
Ameland zijn, kunnen ze op de cam-
ping van Oud slapen. Hij is onderne-
mer en heeft een strandtent, camping
en restaurant. Hij zorgt voor de drank
op het festival. En via hem leren de
vier andere Amelanders kennen.

Oud kende nog wel een licht- en ge-
luidsman, regelde de grote tent en ad-
viseert hun regelmatig. Hij heeft va-
ker evenementen op zijn strand. „In
het begin stelden ze wel heel basale
vragen, zoals ‘wat doen we als het re-
gent?’ En toen er een bestickerde auto
met zelf geknutselde installatie op
het dak de boot af kwam rijden,
maakte ik me een beetje zorgen. Maar
het bruist wel, en als er dingen gere-
geld moeten worden, gebeurt dat
ook.”

Slechts een enkele keer heeft Oud

keihard nee gezegd. Toen ze voorstel-
den om de Dixi, het mobiele toilet, op
het podium neer te zetten. „Dat leek
ons hilarisch: doe je je behoefte, stap
je uit de Dixi, staan daar honderden
mensen voor je te juichen”, zegt
Mooij. Ook de beveiliging leek dat
niet zo’n goed idee.

Vier beveiligers hadden ze inge-
huurd. Om 22.30 uur zeiden ze: gaan
jullie maar naar huis, er gebeurt toch
niks. Het heftigst was een bloedneus.
Twijfelen de jongens of iets vandalis-
megevoelig is, of riskant voor de be-
zoekers, dan laten ze Ritsert Mans er-
op los. Hij heeft, zo kun je het nog het
beste samenvatten, ervaring met het
opzoeken van de grenzen wat wel en
niet kan, en wat wel en niet mag.

„En daar komen twee witte ten-
ten”, wijst Peter Mooij. De caravan is
schoon, dus we zijn verder gereden en
staan op de duinpan waar we uitkij-
ken over het strand bij Nes. Een

schoolklas rent naar zee, rechts staat
de strandtent van Oud en aan de an-
dere kant van de duinpan is de cam-
ping. „Honderden tentjes zullen er
staan, en dit stukje zee zal straks vol
liggen met surfers.”

MadNes leek vooral hunzelf een
goede combinatie van hun hobby’s
surfen en muziek, maar konden ze
wel genieten de eerste keer? Op vrij-
dag, de dag dat het begon, hebben ze
lekker uitgeslapen. Zeggen ze stoer.
Alcohol hebben ze wel gemeden dat
weekeinde. Dat was stoer, maar ook
een beetje jammer. Mooij: „Het was
even stressen om iedereen op de laat-
ste boot te krijgen. Verder kon er niet
zoveel misgaan. We hebben kunnen
springen bij optredens. En crowdsur-
fen. Want bij ons mag dat gewoon.”

v© Kijk voor informatie over
tickets en de line-up op
www.madnesfesti val.nl

MadNes Festival 2008. Fo t o ’s Vincent Basler en Ivo Oosterbaan


