Zomerterras 2015

16de editie: 7 – 22 augustus

Kerngegevens
Het Zomerterras 2015 is gerealiseerd in opdracht van Stichting Zomerterras. Het Zomerterras
is gehouden van vrijdag 7 augustus tot en met zaterdag 22 augustus (8 festivaldagen) onder
algemene projectleiding van Frank Tomeï.
Aantal bezoeken
Aantal acts totaal
Pop
Wereldmuziek
Jazz
Singer songwriter
Klassiek
Kunstprojecten
Kinderprogramma
Overig

37.000
46
15
10
2
6
1
1
6
5

Zomerterras 2015 is uitgevoerd door 10 medewerkers en 80 vrijwilligers en 2 stagiaires.
De uitvoering van het projectplan van 2015 is het uitgangspunt voor deze evaluatie. De
uitkomsten van de evaluatie worden verwerkt in het projectplan en organisatiestructuur om
weer een mooie(re) editie van het Zomerterras in 2016 te realiseren.

Korte samenvatting
Zomerterras 2015 kan bijgeschreven worden als een succesvolle editie. Ten opzichte van 2014
was er meer publiek en waren er meer acts geprogrammeerd. De theatertent is vervallen en in
de plaats daarvan is een tweede podium gerealiseerd. Hierdoor kreeg het muziekprogramma
een doorlopend effect en kon er ruime aandacht gegeven worden aan talentvolle bands en
lokaal talent. Dit had een duidelijk effect op het bezoekersaantal en publieksbereik.
Naast het muziekprogramma was er een creatief programma voor kinderen, een beeldende
kunstproject, een culinair programma (foodcartsfestival en wijnproeverij).
De financieringsmix is de laatste jaren veranderd. De dekking van de kosten bestaat steeds
meer uit eigen inkomsten, en steeds minder uit publieke middelen, zoals subsidies. Dit maakt
het Zomerterras steeds onafhankelijker van overheidssubsidies, maar steeds kwetsbaarder
voor tegenvallers. Gelukkig was het weer tijdens Zomerterras 2015 uitstekend en kon er een
positieve exploitatie geboekt worden. Keerzijde is dat ‘de meer culturele’ programma’s onder
druk komen te staan. Zo kunnen het theaterprogramma en het kunstprogramma alleen
doorgang vinden als er aparte funding voor is.
De Zomerterras Finale genereert eigen inkomsten en is daarom belangrijk voor het
Zomerterras. In 2015 is de Zomerterras Finale wederom uitverkocht en succesvol.
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Foto impressie

Lokale band “De Vaart” opent het Zomerterras succesvol

Al vroeg druk vanwege Foodcarts
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Interactieve beeldende kunst

veel enthousiasme voor onbekende Spaanse band
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Publiek geniet volop

Zomerterras voor iedereen leuk
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Klassieke wereldmuziek op zondag

Jongeren genieten
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Resultaat
Een van de doelstellingen was om publiek eerder, in de vroege avond, al naar het Zomerterras
te krijgen. Door het muziekprogramma op het kleine podium en het Foodcart Festival, dat om
17.00 startte, is dat goed gelukt. Alle dagen werd het Zomerterras goed bezocht, was de sfeer
goed en waren er geen incidenten. De target van 35.000 bezoekers is zelfs overschreden, het
Zomerterras ontving 37.000 bezoekers.

Toekomst
Het Zomerterras heeft een formule die oneindig mee kan. Een multidisciplinair festival voor
podiumkunsten in de openlucht, in een prachtig, centraal gelegen stadspark. Voor de
zomermaanden DE ontmoetingsplek voor Vlaardingers, oud-Vlaardingers en nieuwe
Vlaardingers. Het festival is geen doel, maar een middel om verschillende doelen te bereiken.
Een grote ontmoetingsplek voor de inwoners en het aanbieden van kunst en amusement op
een laagdrempelige manier.
Er is ruim voldoende aanleiding om in 2016 een 17de editie van Zomerterras te organiseren.
Hiertoe zal het bestuur van Stichting Zomerterras het projectteam formeel opdracht geven.
Vlaardingen, 31 december 2015
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