




Producties produceren
Kirsten Sterker 



Programma

• Voorstellen

• Ervaringen

• Produceren is delegeren

• Veiligheid

• Duurzaamheid – middelen en contacten

• Afronding



Kirsten Sterker

• Wie is Kirsten

• Projecten
• UITfestival

• 8ste dag

• Skeltemania



De Twee Pijlers waar produceren voor mij 
over gaat

•Produceren is delegeren - samen

•Veiligheid - voor publiek en natuur



Het produceren

• Wat gaat er gemaakt worden?

• Hoe realiseren / terug denken

• Organogram

• Draaiboek is leidraad



Teams maken

-Horeca
- Routing
- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Acteurs
- Muzikanten
- Planning
- Draaiboek
- Uitnodigingen
- Vrijwilligers

- Zorg dat er niet te veel 
subgroepen zijn, maar zorg er 
wel voor dat iedereen een rol 
kan krijgen! 

- Doel – overzicht en aantrekkelijk 
maken voor deelnemers. 



Veiligheid

-Vergunning gaat over veiligheid. 

- Toiletten
- EHBO
- Vluchtroutes
- Beveiliging
- Tijden 
- Etc.



Duurzaamheid

•Veel kosten worden gedekt door 
publieksgeld.
•Je moet tegenwoordig rekening 
mee houden met duurzaam 
produceren!



Samenvatting

•Iedereen moet een rol kunnen 
krijgen binnen het project 
•Durf te vragen
•Veiligheid
•Duurzaam inkopen



HET KOMT ALTIJD GOED

•De meest creatieve van het stel 
is je producent. 



De essentie van produceren

https://www.youtube.com/watch?v=9YRjX3A_8cM


Wat zijn jullie ervaringen?

•Ik wil graag van iedereen kort horen:

•Wie ben je?
•Wat voor werk doe je?
•Wat voor evenement heb je mee-
georganiseerd?



VRAGEN?





Waterconcert
juni 2020

Opening 

1e Friese Biënnale

‘van idee naar project’



Einddoel

• Leeuwarden en Fryslân hebben de ambitie 
om de ‘waterhub’ van Europa te zijn. Daar 
waar andere steden het vaak zoeken in 
een technologische verbinding, hebben 
we met LF2018 ervaren dat juist cultuur 
zorgt voor een extra dimensie van dit 
soort ambities. Door ambities, beleid en 
cultuur op een unieke wijze bij elkaar te 
laten komen, kan Leeuwarden zich op een 
bijzondere wijze onderscheiden.

• We hebben als einddoel van het 
‘Aanjaagproject’ om samen met de 45 
muziekverenigingen die deelnemen aan 
dit project toe te werken naar een 
‘Waterconcert Leeuwarden’ in het 
voorjaar van 2020, als opening van de 
eerste Friese Biënnale.



Proces
• In de zomer van 2019 start een 

productieproces met de 45 
deelnemende HaFaBra-
verenigingen. Er worden teams 
samengesteld die verantwoordelijk 
worden voor; de artistieke invulling, 
aankleding, logistiek, productie, 
PR/promotie/communicatie, 
fondsenwerving & 
bedrijfspartnership, etc.

• We willen geen bedrijven 
inschakelen maar de 
organisatiekracht van de 
verenigingen stimuleren en inzetten 
onder begeleiding van enkele 
professionals.



Ingrediënten
• OMF, Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân

• 1e Friese Biënnale (global goals)

• Proud Event / Grutsk (start van een traditie)

• Gemeente Leeuwarden (Friese cultuur / cultureel 
erfgoed, economie/toerisme)

• Provincie Fryslân (provinciaal Waterprogramma; 
bewustwording/economie/toerisme)

• CityProms (thema ‘grenzen vervagen / inclusie’, 
klassieke muziek)

• Prins Bernhard Cultuurfonds (naamsbekendheid, 
potentiële collectanten, betekenis voor onze 
maatschappij en leefomgeving)

• LOF (verbetering ondernemersklimaat)





Teams

• artistiek/inhoudelijk 
(uitvoerders, ook dirigenten)

• productie/logistiek

• techniek/licht/geluid

• fondsenwerving/ 
bedrijfspartnership

• PR/communicatie




