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Worldfestival Parade Brunssum, het folklorefestival dat staat voor 

verbroedering, verdraagzaamheid, vernieuwing, participatie, 

actief mee doen en toegankelijk voor iedereen.



- 2 -

 Inhoud

1)  Inleiding en samenvatting .........................................................................................................3
2)   Worldfestival Parade Brunssum 2020: Discover the Dance  ..............................................4
 2.1  Nieuwe elementen in alle programmalijnen  ..................................................................4
    2.1.1. Moderne folklore  .............................................................................................................5
    2.1.2. Cultuurparticipatie  ........................................................................................................6
    2.1.3. Cultuureducatie ..............................................................................................................  7
 2.2 Programma, deelnemende groepen & locaties  ............................................................9
    2.2.1  Programmaonderdelen ................................................................................................. 9
    2.2.2 Folfklore dansgroepen ................................................................................................. 10
    2.2.3 Programma van dag tot dag ...................................................................................... 13
    2.2.4 Artistiek leider 2020 ....................................................................................................  15
    2.2.5 Locaties ........................................................................................................................... 15
    2.2.6 Impactonderzoek .......................................................................................................... 16
3)   Historie en oorsprong festival .................................................................................................. 17
4)  Organisatie  ................................................................................................................................. 18
 4.1  Samenwerking ..................................................................................................................... 18
 4.2 Ligging en regio ................................................................................................................... 19
5)  Visie en beleid ............................................................................................................................ 20
 5.1  Missie, visie en kernwaarden ............................................................................................ 20
 5.2. Folklore ................................................................................................................................. 21
 5.3  Artistieke visie ...................................................................................................................... 21
 5.4  Doelgroepen ........................................................................................................................ 21
 5.5  Inclusie ..................................................................................................................................22
 5.6  Kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling ............................................................................22
 5.7  PR en communicatie ..........................................................................................................22
6)  Financiële vraag  ........................................................................................................................23
 6.1 Toelichting op begroting .....................................................................................................23
7)  Bijlage .......................................................................................................................................... 24



- 3 -

1. Inleiding en samenvatting
Eén keer in de vier jaar is Parkstad voor even het middelpunt van de wereld. Want tijdens 
Worldfestival Parade Brunssum komen honderden dansers en muzikanten uit de hele  
wereld hier samen. Groepen uit Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Rusland en  
Oceanië staan garant voor wervelende dansvoorstellingen, bijzondere workshops en sfeervolle  
verbroederingsfeesten waar ruim 100.000 bezoekers op afkomen. Het hoogtepunt is de 
fantastische folklore optocht, waarbij alle deelnemers in een bonte stoet door het centrum 
trekken. Kortom: tijdens de ‘Parade’ danst de hele wereld in Brunssum. Om een goede indruk 
te krijgen verwijzen we graag naar de aftermovie van Worldfestival Parade Brunssum 2016: 
https://youtu.be/O79_mNTRZQQ. Het blokkenschema in de bijlagen geeft een goed beeld 
van het uitgebreide programma en de enorme variëteit van het festival.

Hoe ziet het festival er precies uit, wat zijn de uitgangspunten, wat is het thema voor 
2020 en hoe gaat de organisatie te werk? Dat lichten we graag toe in dit document. We  
beschrijven ook de aanvraag voor extra financiële middelen. Die zijn onder andere nodig om 
het festival te vernieuwen en de cultuureducatie en -participatie uit te breiden. Daarmee  
maken we het festival toekomstbestendig en trekken we nieuwe doelgroepen aan. Ook  
willen we een impact onderzoek doen. Strengere regelgeving en hogere kwaliteitseisen  
leggen helaas een steeds grotere druk op de begroting waardoor extra middelen nodig zijn. 
Het succes van dit festival is te danken aan de toewijding van zo’n 500 vrijwilliger. Echter is 
een professionaliseringsslag nodig om het festival nog beter neer te zetten als het gaat om 
communicatie, cultuureducatie, programmering, productie, etc. Dat kunnen we niet zonder 
de hulp van professionals. Gelukkig staan de Gemeente Brunssum, Provincie Limburg en een 
aantal sponsoren en fondsen achter dit festival en ondersteunen ons daarom ook. Maar, we 
zijn er nog niet. Met dit plan willen we meerdere fondsen overtuigen om te participeren en 
bij te dragen aan de totstandkoming van Worldfestival Parade Brunssum 2020.
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2. Worldfestival Parade Brunssum 2020:
        DISCOVER THE DANCE
Met het thema Discover the Dance luiden we in 2020 een periode van vernieuwing in. We 
laten niet alleen de ontwikkeling van folklore door de jaren heen zien, we laten ook de  
ontwikkeling zien naar en in de huidige tijd. Worldfestival Parade Brunssum wil de passie en 
traditie van de folklore tot leven brengen op een manier die relevant is voor het heden. In dit 
hoofdstuk leggen we uit hoe we dat aanpakken. 

2.1 Nieuwe elementen in alle programmalijnen 
Folklore is niet oubollig, maar juist een wezenlijk en vitaal onderdeel van ons leven. Dat 
is wat we duidelijk maken tijdens Worldfestival Parade Brunssum 2020. Door middel van 
dans laten we nieuwe impulsen zien die moderniteit en authenticiteit verbeelden en uit-
stralen. Folklore draagt immers een gouden bron aan vernieuwing in zich als we de brede  
definitie omarmen*. We onderzoeken daarom wat dans in de hedendaagse tijd betekent, 
onder meer voor de huidige jonge generatie en talenten.  

Tijdens Worldfestival Parade Brunssum 2020 bieden we ruimte aan experimentele,  
bijzondere en innovatieve programmaonderdelen. We brengen daarvoor vernieuwende  
elementen in de programmering aan, inhakend op alle programmalijnen: educatie/ 
scholen, workshops, ouderen, de galavoorstellingen, het programma in festivalpark en de 
grote optocht. Ook de verbroederingsavonden bieden volop ruimte voor vernieuwende 
elementen. Tijdens het festival in  2020 geven we deze avonden een vernieuwende swing 
met een aantal ‘verbroederings-maak-momenten’. Dat doen we met ‘battle-circles’ tus-
sen de internationale dansers en Nederlandse/Limburgse urban dansers en bijvoorbeeld 
met dansante interventies in de publieke ruimte (denk aan Blind Walk van Mami Izumi: een  
ontwapenende bewegingsperformance die raakt en bevreemdt. Wat is ruimte? Hoe voelt 
deze als je blind bent? En wat doet dat met je manier van bewegen?). In de grote folklore 
optocht zijn eveneens vernieuwende elementen voorzien. Ook kunnen de dansers van de 
dansscholen uit Brunssum een collectieve presentatie doen, gecoördineerd door Huis voor 
de Kunsten (Grace Bellel). Dansscholen uit Brunssum (waaronder Dance Centre Benito –  
bekend van het tv-programma So You Think You Can Dance, Studio Hellenbrand en  
anderen) staan hier positief tegenover.  

Om dit te bereiken, zetten we in op het organisch integreren van nieuwe makers en nieuwe 
doelgroepen. Het concept is nader uitgewerkt met Limburgse partners in de danswereld, 
waaronder VIA ZUID, platform voor talentontwikkeling in de podiumkunsten. We zien het als 
onze opdracht om cultureel erfgoed door te geven, maar ook om te innoveren en te herdefi-
niëren. De vernieuwing van het festival ondersteunt de UNESCO-doelstelling van diversiteit 
en het bevorderen van de culturele dialoog. En de vernieuwing zit in het DNA van World 
festival Parade Brunssum zelf. Vanaf de eerste editie is ons voornaamste doel het bevorde-
ren van de verdraagzaamheid en de verbroedering tussen de verschillende culturen. Om 
een brug te slaan tussen Brunssum en de rest van de wereld. En er is geen betere manier om 
dit doel te bereiken dan het actief betrekken van de inwoners van de regio Parkstad en de 
inbreng van hedendaagse kunst- en dansgroepen uit Brunssum en de rest van Nederland. 
* In hoofdstuk 5.2 staat een omschrijving van folklore die wij hanteren. 
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2.1.1. Moderne folklore 
Tijdens het festival gaan we Nederlandse ‘urban’ dansers koppelen aan de folkloredansers. 
Urban staat bewust tussen aanhalingstekens omdat we de term gebruiken als kapstok, 
er is ook ruimte voor andere dansstijlen. We richten ons op alle jonge dansers/choreogra-
fen die de folkloristische dans als inspiratie en waardevolle bron zien en van daaruit de  
traditionele dans kunnen herbronnen en vernieuwen. In een periode van twee dagen werken zij  
samen aan een korte presentatie waar de dansstijlen van beide stromingen samenkomen. 
Een cross-over die naadloos past binnen het thema ‘Discover the Dance’. Naast het ont-
dekken van elkaars dansstijlen en de oorsprong van die dansstijlen, gaat het ook om het  
verdiepen in elkaars cultuur en de interactie tussen mensen met een passie voor dans. 

Urban dans heeft zijn oorsprong in alles wat jongeren om zich heen waarnemen. Wat ze op 
straat tegenkomen, wat ze op tv zien, wat online op ze afkomt; kortom, de leefwereld van 
de jongeren is de inspiratiebron tot het creëren van de dans. Dat is nu zo, maar in een tijd 
zonder tv, internet en sociale media was het vooral de culturele achtergrond die bepalend 
was voor de nieuwe interpretaties van dans. De breakdancers in de beginjaren van hiphop 
in New York waren vaak immigranten uit het Caraïbisch gebied. Dat verklaart de invloed 
van salsa, merengue en soca. Anderen hadden door het slavernijverleden een link met het 
Afrikaans continent. Maar, ook invloeden uit Azië en Europa staken de kop op. Het is vooral 
deze mengeling van stijlen uit de verschillende continenten wat urban urban maakt. 

Al deze continenten zijn vertegenwoordigd op Worldfestival Parade. Het is dus een  
geweldige kans om deze nieuwe vormen van dans te koppelen aan dansvormen die  
mogelijk aan de basis hebben gestaan van bepaalde stijlen. Daarnaast vergroten we  
hierdoor kansen en werk- en ontwikkelmogelijkheden voor de makers, die hun roots hebben 
of willen maken in het zuiden.  

Samenwerking met VIA ZUID 
Voor de vernieuwing in het programma hebben we de samenwerking opgezocht met 
VIA ZUID. Als intermediair en katalysator betrekt deze organisatie andere Limburgse  
partners en actoren om mede als gastprogrammeur input te leveren. SALLY, De Neder-
landse Dansdagen, Huis voor de Kunsten/Grace Bellel en HFC Dansstudio/Jop Vermeesch,  
dansprogrammeurs van PLT/Schrit_tmachter zijn al gepolst en staan ervoor open. Ook 
FashionClash kan een rol spelen. Om alles concreet te maken en uit te voeren, heeft VIA 
ZUID het advies gegeven om een professionele coördinator en productieleider aan te  
trekken. ‘Urban culture’-specialist Angelo Martinus gaat deze rol op zich nemen.  

Stappenplan Urban meets Folklore: 
We willen de vernieuwing binnen het festival op een gedegen manier vormgeven. Daar-
om hebben we het traject verdeeld in vijf fasen, die uiteindelijk leiden tot een succesvolle  
samensmelting van stijlen tijdens Worldfestival Parade Brunssum 2020.  

Fase 1 – Oriëntatie 
We – de werkgroep programmering en VIA ZUID – maken een inventarisatie van de folkloristische 
dansgroepen die zullen deelnemen aan Worldfestival Parade 2020. Hieruit volgt een shortlist 
van mogelijke kandidaten die passen bij dit project. Op basis hiervan maken we ook een shortlist 
van geschikte urban dansers. Beide shortlists zullen uit minimaal vier dansers/ groepen bestaan.  
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Fase 2 – Verdieping 
Vervolgens zoeken we contact met de betrokken dansers om het project uit te leggen.  
Vanuit deze gesprekken maken we een uiteindelijke keuze van dansers die aan elkaar  
gelinkt worden. De gesprekken dienen ook om artistiek inhoudelijke input vanuit de dansers 
zelf te verzamelen. We kunnen natuurlijk een richting bepalen, maar het project is er het 
meest bij gebaat als de dansers hun eigen creativiteit erin kunnen leggen. 

Fase 3 – Vastlegging 
Na de verdieping maken we een keuze uit de dansers en stellen we een overeenkomst met 
hen op waarin hun rol tijdens het festival is beschreven. Daarna bespreken we de nodige 
randvoorwaarden zoals het verblijf, repetitieruimtes, technische faciliteiten, etc., en leggen 
we deze – indien mogelijk – vast. 

Fase 4 – Uitvoering 
Tijdens het festival koppelen we steeds twee folkloristische groepen aan twee of  
meerdere urban dansers. Onder leiding van een regisseur werken ze in die twee dagen toe 
naar een presentatie van de samensmelting. Dit gebeurt vooral tijdens de verbroederings- 
avonden, maar ook tijdens voorstellingen bieden we hiervoor voldoende ruimte. Het traject van  
samenwerking wordt ook gedocumenteerd door een videograaf. Zo kunnen we de pilot en 
de vernieuwing van het festival en het verhaal achter de dansers goed in beeld brengen. 

Fase 5 – Evaluatie 
Vanzelfsprekend wordt het project ook geëvalueerd door Worldfestvial Parade Brunssum 
en VIA ZUID. Angelo Martinus levert input voor het eindverslag. Dit eindverslag kan onder-
deel zijn van de eindverantwoording van de Worldfestival Parade en kan daarnaast dienen 
als input voor een vervolg op deze pilot. De coördinator/productieleider (Angelo Martinus)  
monitort het project, maar ook de input van de dansers, de reacties van het publiek en  
natuurlijk onze eigen bevindingen worden meegenomen in het eindverslag. 

2.1.2. Cultuurparticipatie 
Worldfestival Parade Brunssum 2020 komt naar je toe! Daarom gaan de dansgroepen 
van het festival voorafgaand aan de officiële opening (donderdag overdag en vrijdagoch-
tend) op bezoek in de 19 grote wijken in Parkstad. Samen met IBA Parkstad*, 18 scholen,  
wijkteams en wijkcoördinatoren maken we het mogelijk. Hiervoor is ook een aparte  
werkgroep opgericht.  

In de samenwerking met IBA brengen we Worldfestival Parade Brunssum naar de inwo-
ners toe en triggeren we hen om ook deel te nemen aan het festival. Onze vrijwilligers  

* IBA Parkstad is een organisatie die de IBA-methode toepast en vernieuwende ideeën ophaalt uit de regio en daarbuiten. 
Daarnaast voegt IBA waarde toe aan projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Met als doel projecten en dus de regio 
beter maken. Bureau IBA Parkstad begeleidt, verbindt en zwengelt projecten aan. 
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 1. Nuth  2. Onderbanken  3. Schinnen

coördineren dit en zorgen ervoor dat de groepen op de afgesproken momenten op de  
afgesproken plekken zijn. Ook stemmen de vrijwilligers dit vooraf met gemeentes af, 
zodat deze eventuele veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. In eerdere edities zijn  
flashmob-achtige acties gedaan waarbij groepen optraden in winkelcentra of bijvoorbeeld 
in Ikea. We hebben dus ervaring in het coördineren hiervan. Vanuit IBA zijn de contacten 
met de wijkteams en coördinatoren gelegd. De optredens vinden plaats op scholen, markt- 
pleinen, in winkelcentra en buurthuizen. Vooralsnog gaat het om deze 19 kernen/wijken:

2.1.3. Cultuureducatie
Voor de omliggende bassischolen ontwikkelen we een educatief programma. Dit doen we in 
samenspraak met de onderwijsinstellingen en de deelnemende groepen. Het programma is 
bedoeld voor de groepen 3 t/m 8 en wordt verzorgd door de Vrije Akademie Parkstad.

Voorafgaand aan het festival komt een kunstenares naar alle Brunssumse scholen om  
samen met de leerlingen een object te maken. Dit object wordt tijdens Worldfestival Parade 
Brunssum op het Lindeplein geplaatst of in het Vijverpark.

Daarnaast is ook de verbinding gelegd met de enige VO-school die Brunssum nog heeft: 
het Compass. Hun leerlingen worden ook bij de parade betrokken. Zij bieden bijvoorbeeld 
ondersteuning bij de workshops in het Vijverpark en een x-aantal leerlingen trekken in de 
grote optocht gezamenlijk op met de fanfare Harpe Davids, de groep van de muziekdocent 
van deze school. Ook de kunstenares zal hier op school een activiteit doen.

Tijdens het festival zelf wordt het Vijverpark omgetoverd tot een ontdekpark. Hier wor-
den 10 workshops gegeven voor de jongeren (4 - 14 jaar) van de deelnemende scholen. Een  
overzicht van de verschillende workshops, die vóór en tijdens het festival plaatsvinden 
 (gratis deelname voor scholen): 

 4. Hoensbroek  5. Heerlerbaan  6. Heerlerheide

 7. Stad-Noord (Heerlen)   8. Stad-Zuid (Heerlen)  9. Kerkrade-West

 10. Kerkrade-Oost  11. Kerkrade-Centrum  12. Schaesberg

 13. Nieuwenhagen  14. Ubach over Worms  15. Simpelveld

 16. Bocholtz  17. Voerendaal/Kunrade

 18. Klimmen/Ransdaal   19. Ubachsberg
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Workshops op  Inhoud Doel / T.b.v. Duur v.d.
10 scholen in  discipline  workshops
Brunssum workshops    2x 1.00u.
   1x 2.00u.

10 scholen x gr 8  Dans  Cultuureducatie &  2.00u
  presentatie voor wie
  zich opgeeft  

 
10 scholen x gr 7  Dans   Cultuureducatie & 2.00u
  presentatie voor wie 
  zich opgeeft  
 

10  scholen x gr 6  Beeldend  Cultuureducatie &  2.00u
 5x kostuums  presentatie of meelopen
 5x hoed als groep tijdens de 
  Parade, voor wie zich 
  opgeeft  

10  scholen x gr 5  Beeldend - Cultuureducatie &  2.00u 
  Parkvogels aankleding park
 

10  scholen x gr 4  Beeldend -  Cultuureducatie & 2.00u
 fabeldieren of  aankleding park
 windvangers    

 10  scholen x gr 3  Beeldend  Cultuureducatie & 2.00u
 Kubus-werk  aankleding park

 

 
 

 

Workshops op 10 scholen in Brunssum  
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2.2 Programma, deelnemende groepen & locaties

2.2.1 Programmaonderdelen
Tijdens Worldfestival Parade Brunssum kunnen bezoekers zich helemaal onderdompelen 
in de wereld van folklore. De werkgroepen Programmering, de programmaregisseur en het  
bestuur zien erop toe dat de variëteit in het programma spannend blijft en dat er steeds 
een andere samenstelling van groepen/landen per dag en per locatie wordt gepland.  
Hieronder beschrijven we de belangrijkste programmaonderdelen.

Galavoorstellingen
Elke avond (met uitzondering van zondag, de dag van de grote folklore optocht) vinden de 
galavoorstellingen plaats. Tijdens deze wervelende shows laten de deelnemende groepen 
uit de hele wereld zien wat ze in huis hebben. Ook passen we bij de voorstellingen inter-
mezzo’s in met vernieuwende elementen. Bezoekers dienen een kaartje te kopen voor de 
galavoorstellingen. De ticketprijs houden we met opzet betaalbaar voor de brede bevolking 
van Parkstad. Tijdens de vorige editie van de Parade waren alle shows dan ook uitverkocht.

Verbroederingsavonden
Iedere avond staat het grote paviljoen in het Vijverpark in het teken van verbroedering. Zo’n 
10.000 bezoekers – jong en oud, inwoners van Parkstad en deelnemende groepen – komen 
samen in het centrum van Brunssum en het festivalterrein om tijdens deze feestavonden 
te genieten van muziek, dans, van elkaar én van een vleugje vernieuwing. De dansgroepen  
betrekken de mensen in hun dans, zo is ook te zien in de impressievideo van 2016. De  
verbroederingsavonden zijn uniek en betekenen veel voor de bezoekers. Hier zijn vriend-
schappen en zelfs liefdes tussen deelnemers en inwoners van Parkstad ontstaan. De vele 
‘Parade’-huwelijken zijn daar getuige van! Kortom, de wereld van folklore en al haar charme 
bevindt zich elke avond in het paviljoen.

Workshops
Ontmoeting en verbroedering tussen de dansgroepen en bezoekers staan centraal in de 
workshops. In een workshopachtige setting wordt het publiek uitgenodigd om mee te doen 
met de deelnemende folkloregroepen, daarnaast is er volop mogelijkheid tot kruisbestui-
ving tussen de verschillende dansgroepen. Bezoekers komen zo in contact met mensen 
vanuit de hele wereld en leren bijvoorbeeld waar hun dansen voor staan. We zetten hier  
bewust groepen in die hier ervaring mee hebben en die dialoog aangaan. Daarnaast zijn 
er ook workshops als Maak je danser, Luister naar de bomen, Levend standbeeld of Vlaggen 
maken. Deze worden georganiseerd en gecoördineerd door de Vrije Akademie Parkstad, 
Centrum voor Cultuureducatie. Bezoekers hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar  
kunnen spontaan deelnemen. Zo ontstaat juist een uitwisseling van cultuur. Er zijn niet al-
leen workshops voor de reguliere bezoekers, maar ook specifiek voor onderwijsgroepen. 
Meer informatie hierover in paragraaf 3.6 Cultuureducatie.

Open podia
Op de open podia kunnen bezoekers en groepen die door het Vijverpark en over het Linde-
plein trekken, spontaan optreden. Afgelopen edities zorgde dit voor spontane ontmoetin-
gen en interactie tussen bezoekers en dansers.
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Folklore optocht
Op zondag 12 juli vindt de grote Parade optocht plaats. Deze bonte optocht door het  
centrum van Brunssum trekt iedere keer ruim 50.000 bezoekers van heinde en verre. Het 
rijke verenigingsleven (dat veelal haar oorsprong vindt in de tijd van de mijnen) presenteert 
zich samen met de deelnemende folkloregroepen in de straten van Brunssum: harmonie-
en, fanfares, schutterijen en muziekgezelschappen samen met dansgroepen vanuit de hele  
wereld. De optocht staat garant voor veel dans, muziek, reuring en dansende bezoekers.

Cultuurmarkt
Op zaterdag 11 juli van 10.00 tot 15.00 uur zal de traditionele cultuurmarkt plaatsvinden 
(vrij toegankelijk). Deze culturele uitwisseling vindt plaats op het Lindeplein, gelegen tussen 
de Brikke Oave en het Vijverpark. De deelnemende landen zullen zich tijdens deze markt 
aan het publiek presenteren en krijgen de gelegenheid om producten uit hun land aan  
bezoekers te verkopen. Daarnaast zullen er op de Cultuurmarkt organisaties en personen te 
zien zijn die oude ambachten tot leven brengen, hun eigen kunstvoorwerpen presenteren of 
op een andere manier een bijdrage leveren aan de Cultuurmarkt. De Cultuurmarkt staat dus 
niet alleen voor het onder de aandacht brengen van de verschillende bezoekende culturen, 
maar ook voor het leren over indrukwekkende oude ambachten en technieken.

Opening en sluiting
Een festival kan natuurlijk niet zonder feestelijke opening en sluiting. Tijdens de opening op  
vrijdag 10 juli in het Vijverpark zullen diverse hoogwaardigheidsbekleders het festival  
officieel openen en presenteren de deelnemende groepen zich voor het eerst aan de  
bezoekers. Daarna barst het festival echt los met een feestelijke verbroederingsavond. Bij 
de sluiting op woensdag 15 juli nemen de groepen weer afscheid van het publiek na een ener-
verend festival. Zoals elke editie gaan we er knallend, dus met een mooie vuurwerkshow, uit!

2.2.2 Folfklore dansgroepen
Elke vier jaar streeft de organisatie van Worldfestival Parade Brunssum ernaar om aanspre-
kende, hoogwaardige folkloregroepen uit alle werelddelen te selecteren. Een proces dat 
vaak veel tijd en moeite kost, maar alle moeite meer dan waard is. De groepen vormen  
immers het middelpunt van het festival! Hier alvast een greep uit de lijst van de folklo-
re dansgroepen waarmee we in gesprek zijn en die we graag willen committeren aan  
Worldfestival Parade Brunssum 2020:

Deze energieke dansgroep werd opgericht in 
2007 door vier talentvolle mannen uit Thamaga, 
een dorp in het district Kweneng in Botswana. 
De nu 35 actieve leden laten dansen zien met 
aansprekende namen als etapa, tsutsube,  
selete, sekalaka, phathisi en dikhwaere. Het 
doel van de groep is het creëren van vriend- 
schappen door sociale interactie met publiek en  
het promoten van Botswana.

Botswana, Kgabosereto Traditional Troupe
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Ama Zebra is afkomstig uit de provincie  
KwaZoeloe-Natal in Zuid-Afrika. Deze groep, 
die als derde eindigde in South-Africa’s Got  
Talent 2017, brengt traditionele Zulu-dansen met 
een moderne twist. Traditioneel werden deze  
dansen uitgevoerd bij overgangsrites, huldigin-
gen en feestelijkheden. Ze worden gekenmerkt 
door ritmisch benen- en voetenwerk en soepele 
heupbewegingen.

Zuid-Afrika, Ama Zebra Dance Group

Een rituele dans, traditioneel en religieus. Ofwel: 
één groot Braziliaans feest vol kleur, ritme en 
plezier! Dat is wat deze getalenteerde dansers  
brengen. De invloed van hun tradities is zichtbaar 
in hun repertoire, zoals de Siriri en de Amerindian 
muziek.

Brazilië, Flor Ribeirinha

Deze groep van drummers heeft diverse awards 
gewonnen op internationale events, zoals het 
CIOFF Festival in Spanje (2012). In de groep zit-
ten jongeren uit Burundi, waarbij niet wordt  
gekeken naar etniciteit of religieuze overtuigin-
gen. Zij gebruiken de drums als een vorm van 
communicatie en vieren daarmee hun cultuur. 

Burundi, batimbo percussion magique

Deze Argentijnse show, geregisseerd door de  
gerenommeerde danser en Maestro Ángel  
Carabajal, is niet alleen professioneel maar ook 
nog eens origineel opgezet. Met verschillende 
internationale erkenningen op zak reizen zij de 
wereld over. 

Argentinie, COMPAÑIA SENTIRES
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Deze groep treedt in middeleeuws ogende kos-
tuums op, in de kleuren wit, geel, zwart, rood en 
groen. De vlaggendragers en muzikanten beho-
ren tot de meest getalenteerde van Italië en voe-
ren een middeleeuws vlaggenspel uit. 

Italie, FAENZA

Passie voor hiphop en straatdansen én veel  
wilskracht. Zo werd in 1994 de Impacto Group 
geboren. De groep bestaat uit vier dansers die 
zijn opgeleid in het Experimenteel Centrum voor 
de Kunsten - Viçosa City Hall. Als doel stelt de 
groep de straatkunst te onderzoeken, ontwik-
kelen en verfijnen. De eerste professionele show 
was ‘No Alto da Rua’, van de gerenommeerde 
choreograaf Mário Nascimento. De show, die in 
première ging in 2009, was zo succesvol dat het  
 leidde tot optredens met een publiek van meer  
 van twintigduizend toeschouwers. 

Brazilie, Grupo Impacto de Dança

Nieuw-Zeeland, Ngati Ranginui Togo, Group Maobe
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India, Taal Group Indonesië (West-Sumatra), Be a project

Noord-Ierland, Celtic Flair, Jordan 
Academy Irish dance

Algerije, Beaux-Arts Sidi Bel Abbés

2.2.3 Programma van dag tot dag 
Hoe komen de verschillende activiteiten terug in het festival? Om dat duidelijk te maken, 
schetsen we hier het programma van de Parade 2020 van dag tot dag.  

Vrijdag 10 juli:
- ontvangst van genodigden (sponsoren, subsidieverstrekkers, etc. waarbij gemeente 
  Brunssum gedeeltelijk de kosten draagt van deze avond) vanaf 17.00 uur in de verbroe- 
 deringstent, met een walking dinner voor de genodigden;
- officiële opening door de gedeputeerde, wethouder, vertegenwoordiger IBA en voorzitter
 Worldfestival Parade van 18.10 -18.20 uur;
- openingsceremonie in Vijverpark van 18.20 – 19.30 uur voor iedereen met een presentatie  
 van de groepen in de openlucht of verbroederingstent (afhankelijk van de weersomstan- 
 digheden);
- voor genodigden is er een galavoorstelling in de Brikke Oave en het openluchttheater  
 (dus 2 separate voorstellingen) vanaf 19.45 uur;
- verbroedering na de presentatie en voorstellingen, vanaf 20.00 uur start programma in 
  verbroederingstent tot 02.30 uur (einde muziek en drank om 02.00 uur, sluiting om 02.30 
  uur). De verschillende dansgroepen zullen participeren, spontaan of omdat het onder- 
 deel is van de programmering.
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Zaterdag 11 juli:
- vanaf 10.00 tot 15.00 uur cultuurmarkt op het Lindeplein, voor iedereen vrij toegankelijk 
  en georganiseerd door Rotary Brunssum Onderbanken;
- vanaf 14.00 uur zal er een verbroederingsfeest starten met een ‘Limburgs tintje’ in de 
 verbroederingstent met o.a. workshops en om 15.30 uur een optocht door het centrum; 
- van 19.00 tot 21.45 uur galavoorstellingen in de Brikke Oave inclusief 45 minuten pauze  
 en van 19.45 tot 21.45 uur voorstelling in het openluchttheater;
- verbroedering na de voorstellingen in het paviljoen tot 02.30 uur (einde muziek en 
  drank om 02.00 uur, sluiting om 02.30 uur).

Zondag 12 juli:
- Heilige mis van 10.00 uur tot 12.00 uur;
- vanaf 13.00 tot 17.30 uur de grote optocht door het centrum van Brunssum;
- verbroedering na de optocht in het paviljoen van 17.30 uur tot 02.30 uur (einde muziek 
 en drank om 02.00 uur, sluiting om 02.30 uur).

Maandag 13 juli:
- vanaf 10.00 uur workshops/ open podium in paviljoen;
- vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur matineevoorstelling Zonnebloem in de Brikke Oave;
- van 19.00 tot 21.45 uur galavoorstellingen in de Brikke Oave inclusief 45 minuten pauze 
  en van 19.45 tot 21.45 uur voorstelling in het openluchttheater;
- verbroedering na de voorstellingen in het paviljoen tot 01.30 uur (einde muziek en drank 
 om 01.00 uur, sluiting om 01.30 uur).

Dinsdag 14 juli:
- vanaf 10.00 uur workshops/open podium in paviljoen;
- vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur matineevoorstelling Zonnebloem in de Brikke Oave;
- van 19.00 tot 21.45 uur galavoorstellingen in de Brikke Oave inclusief 45 minuten pauze 
 en van 19.45 tot 21.45 uur voorstelling in het openluchttheater;
- verbroedering na de voorstellingen in het paviljoen tot 01.30 uur (einde muziek en drank
 om 01.00 uur, sluiting om 01.30 uur).

Woensdag 15 juli:
- vanaf 10.00 uur workshops/open podium in paviljoen;
- vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur matineevoorstelling Zonnebloem in de Brikke Oave;
- van 19.00 tot 21.45 uur galavoorstellingen in de Brikke Oave inclusief 45 minuten pauze
 en van 19.45 tot 21.45 uur voorstelling in het openluchttheater;
- om 22.00 uur afsluiting festival (met vuurwerk) in het Vijverpark;
-  verbroedering na de voorstellingen in het paviljoen tot 01.30 uur (einde muziek en drank 
 om 01.00 uur, sluiting om 01.30 uur).
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2.2.4 Artistiek leider 2020 
De artistieke festivalcommissie van de 2020 editie wordt geleid door Jacqueline Kerkhof. 
Zij heeft een grondige kennis van de folkloristische danstradities, die veelal verbonden zijn 
met belangrijke ankerpunten in het leven (geboorte, huwelijk of dood) of met de natuur 
(oogsten, jaargetijden). 
 
Jacqueline studeerde in 1990 af aan de toneelacademie Maastricht. Nadat ze enkele jaren 
later deelnam aan Cameretten en de publieks- en de persoonlijkheidsprijs won, startte haar 
carrière in de theaters. Hier combineerde ze haar liefde voor schrijven, componeren, humor 
en acteren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jacqueline zich voor de Parade van 2020 
gaat bezighouden met de regie van de galavoorstellingen.  

Daarnaast willen we met het festival laten zien dat folklore niet oubollig is, maar juist een 
wezenlijk en vitaal onderdeel van ons leven. Ook in moderne dansen zijn bovendien folklo-
ristische elementen terug te vinden. Niet voor niets willen we tijdens de Parade van 2020 
nadrukkelijk die verbinding opzoeken tussen folklore en ‘urban’ dansvormen, zoals hiphop. 
Om deze innovatieve cross-over activiteiten vorm te geven hebben we de expertise van 
VIA ZUID en Angelo Martinus ingeschakeld. We hebben hen gevraagd om als professioneel 
gastcuratoren te fungeren voor de nieuwe, meer experimentele kanten van het program-
ma. VIA ZUID kan als netwerkorganisatie verbindingen leggen tussen andere organisaties 
en festivals, Angelo heeft van kleins af aan een grote liefde voor hiphop; de muziek, de cul-
tuur en het hele gedachtegoed. Als jongerenwerker ontdekte hij hoe hiphop een ingang tot  
cultuur is voor jongeren die daar anders niet vanzelfsprekend mee in aanraking komen.  

2.2.5 Locaties 
Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Brunssum die zich in en rond het Vijver-
park concentreren. Alles is dus op loopafstand met elkaar verbonden: 

Vijverpark 
Het Vijverpark vormt het hart van Worldfestival Parade Brunssum. De verschillende activi-
teiten concentreren zich in en rond het Vijverpark van Brunssum. Met een groot paviljoen en 
meerdere kleine tenten in het park vinden hier de verbroederingsavonden plaats. Bij mooi 
weer zijn hier ook workshops en voorstellingen in het openluchttheater. 

Theaters 
De galavoorstellingen vinden plaats op twee locaties: De Brikke Oave en het sfeervolle 
Openluchttheater. De Brikke Oave heeft een capaciteit van 450 zitplaatsen. Het Open-
luchttheater in het Vijverpark heeft een capaciteit van zo’n 600 zitplaatsen. Gemeente 
Brunssum gaat voorafgaand aan het festival een overkapping realiseren. Daardoor is zo’n 
80% van de zitplaatsen droog bij regen.
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In de grote zaal van de Brikke Oave zijn ook voldoende faciliteiten voor de ruim 400 dan-
sers om zich terug te trekken, om te eten en op te frissen. Tussen de Brikke Oave en het Vij-
verpark ligt het Lindeplein, dat tijdens de vorige editie van het festival bruiste dankzij een  
goede mix van plaatselijke horeca, bezoekers en internationale groepen. In de editie van 
2020 zal de Cultuurmarkt plaatsvinden op het Lindeplein.

2.2.6. Impactonderzoek
We onderzoeken samen met Gemeente Brunssum de mogelijkheid om een impact- 
onderzoek uit te laten voeren door Universiteit Maastricht (Joop de Jong) waarbij dan  
gekozen wordt voor een sociaal-, culturele insteek.
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3. Historie en oorsprong festival

Worldfestival Parade Brunssum is een festival met een mondiale allure en reputatie. Het is 
een van de belangrijkste festivals van het CIOFF*, waarbij Brunssum wordt omgetoverd tot 
dé internationale folkloristische dans’hub’. In dit en het volgende hoofdstuk leggen we uit 
hoe het festival tot stand is gekomen en hoe de organisatie, Stichting Worldfestival Parade 
Brunssum, in elkaar zit. 

Worldfestival Parade Brunssum is een vierjaarlijks festival en vindt zijn oorsprong in 1953. 
Uit solidariteit met de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland werd carnaval afge-
last. Als alternatief vond in de zomer van dat jaar een bescheiden driedaags folkloristisch 
festival plaats. De groepen die destijds naar Brunssum kwamen werd tevens gevraagd om 
meer over hun cultuur (klederdracht, dans, eetgebruiken) te vertellen. Groepen uit Marokko 
en Italië bijvoorbeeld, zorgden daarmee als bijkomend voordeel voor wederkerigheid bij de 
mijnwerkers uit die landen die in die periode in deze regio werkten. 

Posters uit resp. 1953, 1959 en 1964. Laatste twee ontworpen door beeldend kunstenaar Frans Deumes. 

In de loop van de jaren is het festival uitgegroeid tot het grootste werelddansfestival in  
Nederland en een van de grootste in Europa. Elke editie heeft een eigen thema. Rondom dit 
centrale thema vinden allerlei activiteiten plaats, waaronder de bekende (dans)voorstel-
lingen, de grote folklore optocht en de dagelijkse activiteiten in en rond het Vijverpark, dat 
het centrale punt vormt van de Worldfestival Parade. Vanaf de eerste editie heeft de Parade 
één hoofddoel: de verdraagzaamheid en de verbroedering tussen de verschillende culturen 
bevorderen. Zoals de initiatiefnemer van Worldfestival Parade Brunssum, Zef Hendriks, het 
in 1956 verwoordde:  

“Traditionele uitingen van dans en muziek zijn nauw verbonden met belangrijke gebeur-
tenissen in het leven van de (gewone) mensen. Traditionele waarden en cultuur geven 
hen houvast, troost en identiteit. Muziek en dans tonen hun hart. Folklore is hier de optel-
som van. Zo kan folklore een brug zijn naar onderling begrip tussen generaties, regio’s en  
landen en (politieke) barrières slechten. Het Brunssumse festival moet voor iedereen betaal-
baar zijn. Het doorgeven van het cultureel erfgoed van generatie op generatie moet geen  
statisch proces zijn.” 

Dankzij de inzet van ruim 500 vrijwilligers en verschillende partners (Provincie, gemeen-
ten, cultuurfondsen en bedrijven) is het iedere editie weer een hoogstaand evenement dat  
mensen vanuit de verre omgeving trekt. 

* Comité International des Organisateurs des Festivals Folkloriques, waarbij 127 landen en 500 festivals zijn aangesloten. 
CIOFF is een officiële partner van UNESCO en staat garant voor de hoge artistieke kwaliteit en de goede organisatie van 
het festival



- 18 -

4. Organisatie
De organisatie van Worldfestival Parade Brunssum ligt in handen van zeer gewaardeerde 
vrijwilligers. Velen van hen dragen de Parade al sinds jaar en dag een warm hart toe en  
zorgen ervoor dat elke Parade weer een succes wordt. Zij worden daarin aangestuurd 
door een algemeen bestuur (tevens het stichtingsbestuur), dat ook onbezoldigd werkt. De  
bestuursleden zijn Ron Kamerman (voorzitter), Roger Gordijn (secretaris), Jack van Oppen 
(penningmeester), Peter Heinen, Jasper van Laanen, Raenys Martis, Bart Meuffels, Maria 
Pastoor, René Rijnders en Maurice Velraeds.  

Het bestuur stuurt in totaal twaalf werkgroepen aan, die elk een stukje van de organisatie 
op zich nemen: 

- Werkgroep CIOFF
- Werkgroep facilitair, onderbrenging en vervoer
- Werkgroep financiën/sponsoring/subsidies
- Werkgroep jeugd
- Werkgroep optocht
- Werkgroep PR/communicatie
- Werkgroep programmering feestpaviljoen en workshops
- Werkgroep opening en sluiting
- Werkgroep programmering voorstellingen
- Werkgroep IBA
- Werkgroep personeel
- Werkgroep openbare orde en veiligheid
- Werkgroep tolken en begeleiders

Elke werkgroep telt zo’n 5 tot 20 vrijwilligers. Vaak sturen de werkgroepen ook weer vrijwilli-
gers aan, bijvoorbeeld voor het bemannen van de informatiebalie of de tolken/begeleiders. 
Elke dansgroep heeft een vaste contactpersoon die er voor zorgt dat de groep alles krijgt 
wat nodig en afgesproken is.  

Het vrijwillig meewerken is voor vele inwoners van Brunssum en omstreken gelukkig heel 
vanzelfsprekend. Vrijwilligers worden altijd in een werkgroep ingedeeld, waarbij we kijken 
welke vaardigheden en achtergrond het beste passen. Op piekmomenten zijn zo’n 400 vrij-
willigers tegelijkertijd aan het werk.  

4.1 Samenwerking 
Als organisatie is het noodzakelijk om met verschillende partners samen te werken. Zij hel-
pen ons niet alleen bij de organisatorische aspecten, maar ook om een kwalitatief hoog-
waardig en vernieuwend programma neer te zetten. Hieronder een overzicht van de be-
langrijkste partners en hun rol.
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•  VIA ZUID:
 talentontwikkeling voor podiumkunsten in LimburgVIA ZUID helpt ons in het selecteren 
  van nieuwe makers en gezelschappen voor de vernieuwende programmaonderdelen.
• Folklorefestivals Op Roakeldais en Hello Schouten (BE):
 elkaar versterken en waar mogelijk uitwisseling van groepen. Sommige groepen komen 
  niet voor één festival en op deze manier kunnen we ook kosten (zoals reiskosten)  
 besparen. Ook wordt gekeken naar andere festivals in bijvoorbeeld België in dezelfde periode.
• Gemeente Brunssum:
 mede gastheer, ondersteunen facilitair en city branding, maar ook op cultureel niveau (in  
 het mede bepalen van beleid).
• Huis voor de Kunsten Limburg:
 programmaondersteuning en advies. Huis voor de Kunsten zal ook een deel van de  
 administratie overnemen om ons te ontlasten.
• CIOFF:
 via CIOFF krijgen we de groepen, zij helpen bij de selectie en zorgen voor kwaliteit, wij  
 zorgen ervoor dat de mensen goed gehuisvest worden en zich welkom voelen in  
 Brunssum. CIOFF ziet erop toe dat we aan de richtlijnen voldoen als het gaat om  
 maatschappelijke betrokkenheid.
• L1 en Media Groep Limburg:
 onze mediapartners doen verslag en verzorgen de uitzending van de grote folklore  
 optocht. We hebben daarnaast de ambitie om ook landelijke media te betrekken.
• De bewoners van Brunssum:
 Worldfestival Parade Brunssum zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van de inwoners 
  van Brunssum. Velen van hen werken al jaren mee als vrijwilliger aan het festival.  
 Daarnaast vragen we ook wat van inwoners die minder hebben met de drukte rondom 
  een festival. In juli 2019 hebben we daarom samen met Gemeente Brunssum een  
 bewonersbijeenkomst georganiseerd om het evenementenbeleid en de impact van het  
 festival te bespreken met de inwoners. Met een positief-kritische inslag hebben we goed 
 geluisterd naar inwoners en waar nodig naar compromissen gezocht. Het moet namelijk 
 voor iedereen prettig zijn.

4.2 Ligging en regio 
Worldfestival Parade Brunssum vindt plaats in de gemeente Brunssum, van oorsprong een 
gastvrije gemeente. Dat heeft zich geuit in onder andere de vele Joodse kinderen die hier 
zijn ondergedoken tijdens de oorlog en de vele mijnwerkers uit Europa en daarbuiten die hier 
zijn opgenomen in de samenleving. Daarnaast is in Brunssum de  Joint Force Command  HQ  
NATO-basis gevestigd. We zeggen ook wel dat Brunssum hospitality voor de wereldburger biedt. 

Brunssum ligt in Parkstad Limburg, een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen 7  
gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voe-
rendaal). Er wordt grensoverschrijdend samengewerkt op de thema’s economie & toeris-
me, wonen & herstructurering, ruimte en mobiliteit. De regio kent ruim 246.000 inwoners. 
Vanuit een voormalig grijs industrieel mijngebied heeft Parkstad Limburg zich, in vijftien 
jaar tijd, ontwikkeld tot een van de groenste stadsregio’s van Nederland. Door toerisme,  
cultuur en natuur als speerpunten in de ontwikkelingsstrategie op te nemen en deze jarenlang  
consequent door te voeren, is het de ondernemers en bestuurders in Parkstad Limburg  
gelukt om uit het niets een bloeiende sector op te bouwen met grote dagattracties en  
evenementen. 
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5. Visie en beleid
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is het hoofddoel van Worldfestival Parade Brunssum het  
bevorderen van de verdraagzaamheid en de verbroedering tussen de verschillende  
culturen. Dit was zo in 1953 en daar is in de loop der jaren niet aan getornd. In dit hoofdstuk  
vertellen we meer over onze visie hierop en het beleid dat we hanteren om dit mooie hoofd-
doel te bereiken. 

5.1 Missie, visie en kernwaarden 
Onze visie, missie en kernwaarden sluiten nauw aan bij het hoofddoel van de Parade. 

Visie: 
Worldfestival Parade Brunssum is een mondiaal, folkloristisch festival, dat mensen uit heel 
de wereld bij elkaar brengt en dat vriendschap en respect voor andere culturen hoog in het 
vaandel heeft staan. Ons motto: de hele wereld danst in Brunssum. 

Missie: 
Met ons festival, dat eens in de vier jaar mensen uit alle werelddelen met hun uitingen 
van dans, muziek en klederdracht bij elkaar brengt, willen we de verdraagzaamheid en de  
verbroedering tussen de culturen bevorderen. Dit doen we door het organiseren van dage-
lijkse voorstellingen met folkloristische groepen, een folkloristische optocht door de starten 
van Brunssum, verbroederingsavonden en workshops. 
Daarnaast streven we naar verbreding van onze doelgroep (van alle leeftijden, ongeacht 
religie of herkomst, jong of oud) door het festival te transformeren en toekomstbestendig te 
maken. Daarvoor gaan we strategische partnerships aan met andere festivals, autoriteiten 
en gespecialiseerde organisaties binnen de danssector. Zo kunnen we het festival moder- 
niseren en professionaliseren zonder de kernwaarden uit het oog te verliezen. 

Kernwaarden 
Als festival hanteren we een aantal kernwaarden, die ons bij iedere editie helpen om te  
komen tot een zinvolle, creatieve en aansprekende invulling van het programma:  

• verbroedering/verdraagzaamheid:  
 mensen ontmoeten elkaar, samensmelting van culturen, tegengaan vereenzaming, 
 elkaar respecteren en waarderen;
•  vernieuwing/innovatie: 
 nieuwe, verjongende activiteiten introduceren, zonder de traditionele, vertrouwde 
 programmaonderdelen tekort te doen;
•  participatie: 
 de verschillende activiteiten, deelname van bezoekers, cultuurparticipatie, workshops,
  het festival trekt de wijken in;
•  actief: 
 de vele activiteiten, betrokkenheid van vrijwilligers en bezoekers
• toegankelijk/laagdrempelig: 
 inclusie, zo laag mogelijke entree, het festival naar de wijken toe, ook op tv te zien, 
 mensen met een beperking worden begeleid;
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•  sprankelend: reuring, andere culturen, exotisch, continu iets moois gaande, positiviteit.

5.2. Folklore 
Worldfestival Parade Brunssum is een folkloristisch festival. Maar wat is folklore eigen-
lijk en hoe geven we deze term invulling in het festival? Als organisatie hanteren we de 
volgende omschrijving: folklore is alles wat een volk creëert of heeft gecreëerd; het is de  
gezamenlijke creatieve activiteit, waarin het leven, levensbeschouwing, levensgevoel en 
idealen worden weerspiegeld. Folkloristische uitingen behoren tot werelderfgoed, maar zijn 
nooit statisch. Folklore is ook een levendige en dynamische uiting of verbeelding van ons le-
ven in muziek, dans, kleding, rituelen en beeld. Het wordt doorgegeven per land of streek, van  
generatie op generatie en verandert daardoor voortdurend van karakter. Als we over folklore  
spreken, heeft dans een haast mythische lading. Via de dans worden namelijk levensver-
halen verteld die voor een bepaalde cultuur van betekenis zijn. Wat mensen zich vaak niet  
realiseren, is dat ook de traditionele folkloredans geëvolueerd is. De huidige urban dance scene 
(streetdance, hiphop, etc.) bijvoorbeeld, vindt zijn oorsprong in (Afrikaanse) folklore. Met het  
thema ‘Discover the Dance’ spelen we hier tijdens het festival van 2020 op in.  

5.3 Artistieke visie 
We werken elke editie samen met een regisseur om  de artistieke visie in de inhoud van de 
programmering te waarborgen. Worldfestival Parade Brunssum is een festival voor ieder-
een. Daarom is het belangrijk om met de dansvoorstellingen en theatervormen een breed 
publiek aan te spreken. De artistieke festivalcommissie streeft er ook naar om folkloristische 
dansgroepen te selecteren die op authentieke wijze hun volk vertegenwoordigen.  

5.4 Doelgroepen 
Worldfestival Parade Brunssum is een breed gedragen volksfeest. Het is een feest voor  
iedereen; jong en oud, ongeacht herkomst, cultuur of religie. We willen graag iedereen  
uitnodigen om op de een of andere manier mee te doen. Hierbij geven we – voortbordu-
rend op ervaringen (bezoekersaantallen) uit het verleden – prioriteit aan de inwoners van 
Zuid-Limburg. Per leeftijdscategorie is een doel geformuleerd:

•  we willen kinderen zo breed mogelijk laten kennis maken met alle facetten van ons mul- 
 ticulturele festival;
•  we willen tieners betrokken houden door ze toe te leiden naar aanbod dat aansluit bij 
 hun interesse; inzet van intermediairs zal dit nader inkleuren;
•  we willen jongvolwassenen vertier bieden in combinatie met ontmoeting
 dans/cultuur/activiteiten. Voor deze editie zetten we vooral in op deze doelgroep door 
  het vernieuwende aanbod dat aansluiting vindt bij deze doelgroep;
•  voor volwassenen vormen de dansvoorstellingen, cultuur, ontmoeting en vertier de  
 belangrijkste trekpleisters;
•  ouderen willen we toeleiden naar dansvoorstellingen, ook thuis laten genieten van het 
  festival en informeren over achtergronden.



- 22 -

5.5 Inclusie 
Bij de organisatie van Worldfestival Parade Brunssum houden we rekening met  
inclusie. Omdat het festival voor iedereen is, is het ook van belang dat het toegankelijk  
gemaakt wordt voor iedereen. Vanwege onze sociaal-demografische achtergrond bieden we  
zoveel mogelijk activiteiten gratis aan. Denk aan de verbroederingsavonden, workshops en  
cultuurmarkt. Ook kunnen scholen gratis deelnemen aan het educatieve programma. Voor 
de (gala)voorstellingen houden we de entreeprijzen zo laag mogelijk. 

Daarnaast bieden we leden van de Stichting Zonnebloem tickets aan voor een gereduceerd 
tarief van € 8,00 (in plaats van € 17,50), inclusief een kopje koffie met een stukje vlaai. We 
werken voor deze mensen onder de kostprijs, maar dat doen we zodat ouderen ook deel 
kunnen nemen.  

Verder zenden we de grote folklore optocht uit op L1 (de Limburgse televisiezender). Zo  
kunnen mensen die niet goed ter been zijn, toch genieten van de Parade. Onze vrijwilligers 
coördineren daarnaast het bezoek van mensen met een lichamelijke beperking en zorgen 
ervoor dat deze mensen op de goede plek op het juiste moment bij de voorstelling zijn.  

5.6 Kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling 
Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Worldfestival Parade Brunssum. Dat willen we graag 
zo houden. We zorgen voor de borging via het onderhouden van internationale contacten, 
uitwisseling van groepen, een kwaliteitsonderzoek van het CIOFF en een enquête onder het 
publiek tijdens elke editie. Ook onderhoudt de artistieke festivalleiding contacten met het 
IOV in de federatie van folkloristische festivals in Nederland.  

Belangrijk om te vermelden is dat we de mogelijkheden onderzoeken om een jaarlijkse of 
tweejaarlijkse (variant van) Worldfestival Parade Brunssum te organiseren. Met die verhoog-
de frequentie kunnen we het festival nog meer verankeren en laten beklijven in de regio.  
Tijdens de 2020 editie wordt hierover gesproken met de dansgroepen en de andere  
festivals waar we mee samenwerken. 

5.7 PR en communicatie 
Een evenement als Worldfestival Parade Brunssum kan natuurlijk niet zonder bezoekers. Om 
mensen te informeren en vooral te activeren, zetten we een brede PR- en reclamecampag-
ne in. Daarbij maken we zowel gebruik van traditionele mediakanalen als digitale kanalen, 
waaronder Facebook en Instagram. De doelstelling is om zoveel mogelijk bezoekers naar 
het festival te trekken. Enerzijds bezoekers die betalen om naar een voorstelling te komen 
kijken. Anderzijds bezoekers voor de niet-betaalde activiteiten zoals de optocht, folklore-
markt, verbroederingsavonden, jeugdactiviteiten, workshops en de dagelijkse activiteiten 
op het festivalterrein. 

Dankzij de combinatie van kwalitatief goede dansgroepen en de vele contacten tussen 
deze groepen onderling en tussen de groepen en de plaatselijke bevolking, heeft Brunssum 
een festival in huis dat een ideale basis vormt om mensen op een plezierige manier met  
elkaar te verbinden. We hebben dan ook al een schat aan verhalen in huis, die we vooral via 
social media een nieuwe dimensie kunnen geven en waarmee we het unieke verhaal van het 
festival kunnen versterken. Op basis hiervan kunnen we ook de dialoog met de verschillen-
de doelgroepen spelenderwijs ontwikkelen en onderhouden. Via sociale media kunnen we  
bovendien eenvoudig onze invloed peilen en sturen. 
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Door likes, reacties en deelacties is het engagement van het publiek immers direct zichtbaar 
én meetbaar.  

Bij het opstellen van het communicatieplan houden we rekening met de in h. 5.4 benoemde 
doelgroepen en zijn wij ons bewust van het gevraagde onderscheid in aanpak. 

6. Financiële vraag

Het organiseren van een evenement als Worldfestival Parade Brunssum kost natuurlijk veel 
geld. We willen immers kwalitatief hoogwaardige groepen binnenhalen en aansprekende 
activiteiten neerzetten voor een brede doelgroep. Daarnaast willen we graag ruimte te 
creëren voor nieuwe elementen in de programmering, waarmee we nieuwe doelgroepen 
aantrekken. Dit is echt noodzakelijk om de toekomst van het festival te garanderen in de 
toekomst. 

De inkomsten van toegangskaartjes en horeca zijn helaas niet voldoende om een sluiten-
de begroting te krijgen. Met behulp van toegewijde partners (o.a. gemeente Brunssum) en 
sponsoren komen we al een heel eind. Maar ook voor ons geldt dat kwaliteit geld kost en 
strengere wetgeving (bijvoorbeeld rondom veiligheid of de strengere eisen die door CIOF 
worden gesteld aan de huisvesting van groepen) een druk legt op de begroting. Al deze  
zaken zorgen ervoor dat de kosten steeds hoger worden. Daarom willen we graag een  
beroep doen op subsidiënten en fondsen die bereid zijn een financiële bijdrage te leveren 
om dit unieke multiculturele festival mogelijk te maken. 

6.1 Toelichting op begroting 
In de bijlage bij dit document is een uitgebreide begroting te vinden. De meeste kostenpos-
ten in de begroting spreken voor zich. Toch lichten we een aantal hieronder graag nog even 
toe. 

1. Post groepen en vervoer
• Onvoorziene kosten
 In deze post is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor onvoorziene kosten. In de afge- 
 lopen jaren is het namelijk regelmatig voorgekomen dat groepen geen geld meer hebben 
 voor de terugreis. Of met een bus komen die in zo’n slechte staat is, dat eerst reparaties 
  nodig zijn die zij niet kunnen betalen. Als organisatie nemen we die kosten dan – na een 
  zeer zorgvuldige afweging – op ons. Daarnaast is het ook wel eens nodig om kleding van  
 de dansgroepen te laten reinigen, bijvoorbeeld omdat dansers van festival naar festival 
  gaan. We werken hiervoor zoveel mogelijk samen met wasserettes uit ons netwerk maar  
 het kan voorkomen dat er toch wat kosten voor berekend worden. Ook is uit eerdere  
 edities gebleken dat dansers niet altijd verzekerd zijn. Bij ongevallen moeten eventuele 
 EHBO-kosten wel betaald worden. We nemen die kosten in dat geval op ons omdat we 
  ons als organisatie verantwoordelijk voelen voor het welzijn van de dansers.
•  Kosten Brikke Oave
 De kosten voor festivallocatie de Brikke Oave zijn relatief hoog. Dit komt omdat we de 
  gehele locatie afhuren tijdens het festival. Naast de galavoorstellingen is het logistiek  
 echter niet mogelijk om andere programmering te laten plaatsvinden. Groepen oefenen  
 hier, nuttigen hun maaltijden in het complex en kunnen zich er even terugtrekken.
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• Vervoer in de regio
 Om dansgroepen ook in de omgeving (IBA-project met groepen in de wijken van 
 Parkstad Limburg en op scholen) te kunnen laten optreden, is extra buscapaciteit nodig.  
 De bussen brengen de groepen, wachten tot ze klaar zijn en brengen ze dan weer terug.

2.Post organisatiekosten en diversen
• Vergoeding vrijwilligers en verenigingen
 Een aantal verenigingen (onder andere veteranen SV Langeberg, oorlogsveteranen,  
 judoclub, Lions, Kiwanis en Podlasie, een Poolse dansvereniging die zijn oorsprong uit de 
  mijnbouw kent) helpen mee tijdens het festival. Denk aan op- en afbouw, tolken, EHBO, 
  opruimen, stoelen klaar zetten, kaartjes lezen, gasten ontvangen. 

x. Post Impact onderzoek
• alleen bij voldoende financiële middelen. Mocht er niet voldoende geld worden opge- 
 haald, vervalt dit onderdeel.

7 Bijlage
Blokkenschema 2016 voor een impressie in de veelheid aan activiteiten
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