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Project: Keetpop cultureel muziek festival 2017 
 

Beschrijving project 
Keetpop festival is een cultureel muziekfestival in de gemeente Loppersum. Door een festival te 

organiseren wordt er een culturele impuls gegeven aan het gebied. Zeven jongeren plus een groot 

aantal vrijwilligers uit de omgeving zetten zich vrijwillig in. Het is de bedoeling dat het festival voor 

iedereen toegankelijk is, jong & oud, arm & rijk. Op deze manier kan dit initiatief bijdragen aan de 

leefbaarheid van dit krimpgebied. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: 3.700 

 

“Culturele impuls blijven geven aan de krimp regio” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Dit project is nodig omdat er weinig op cultureel gebied wordt georganiseerd in de regio wat  

toegankelijk is voor inwoners. Een kaartje kost al snel 20 tot 30 euro en de consumpties zijn duur. 

Door dit project is er toch een festival dat op muzikaal/cultureel gebied iets toevoegt aan de 

omgeving.  

Het project heeft invloed op de leefbaarheid in het gebied. Het festival wordt nu 8 jaar opeenvolgend 

georganiseerd. De eerste keren was het aftasten. Nu is er een omslag geweest, ook de media heeft 

het opgepikt. Voor het dorp en de regio is het een toegevoegde waarde, er zijn nooit incidenten. 

Daarnaast gaat de organisatie door de opgedane ervaring steeds beter. 

Wat wel altijd lastig blijft, is het krijgen van vergunningen en het werven van sponsoren. De 

regelgeving is steeds strenger, ook omdat het festival steeds groter wordt. Hierdoor gaan de kosten 

voor beveiliging en EHBO omhoog. De gemeente had een aantal opmerkingen zoals dat ‘onder de 18 

niks’ bordjes misten. 

De positieve energie van het project heeft verrast, er was een verdubbeling van het aantal 

bezoekers. Deze toename is nu stabiel. Eigenlijk gaat het elk jaar beter, ook het weer was goed vorige 

keer (daar zijn ze wel van afhankelijk omdat het een openlucht festival is). 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Veertien vrijwilligers zijn betrokken bij dit festival, zij vergaderen eens per maand. Daarnaast heeft 

iedereen een eigen commissie. Afhankelijk van de commissie wordt daar ook geregeld tijd in 

gestoken. Er wordt elke zondag geknutseld, vorig jaar is bijvoorbeeld ze een piratenschip gebouwd 

ter decoratie voor het festival. De week voor het festival wordt er opgebouwd en de week na het 

festival moet alles worden afgebouwd. 

Daarnaast wordt er geld gestoken in materiaal, zoals dixies, haspels en het onderhoud hiervan. Ook 

beveiliging en artiesten kosten geld. 

Het festival levert veel plezier op, financieel hoeft het niks op te leveren. Alles wat er verdient wordt, 

is mooi en wordt meegenomen naar het volgende jaar. Het festival vormt een bindmiddel voor 

degenen die het organiseren en op deze manier geven ze iets terug aan de omgeving. Alle bezoekers 



 
 

reageren positief, ook de gemeente is positief. Ze hebben al eens de provinciale vrijwilligersprijs van 

Groningen gewonnen. 

De gouden tip  
Houd het zelf in de hand: kies niet voor super-de-luxe attributen etc. maar maak dingen zelf met 

vrijwilligers. Bijvoorbeeld een eigen podium, hierdoor kan je de kosten drukken. 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Marijn Teerling (m.teerling@live.nl) 


