
Het FESTIVAL IN OUR NATURE is een nieuw initiatief 
van de stichting Podium Circulair. Zij werkt hiervoor 
samen met de TURNCLUB uit Amsterdam. De missie van 
Podium Circulair is podiumkunstenaars in te zetten in de 
opbouw van een circulaire samenleving en deze daarmee 
te versnellen en te versterken. De circulaire samenleving 
vraagt om een ware cultuuromslag. Podium Circulair 
realiseert een actief, lerend netwerk waarin kennis en 
ervaringen worden uitgewisseld en de resultaten worden 
gedeeld met producenten, organisatoren, makers en 
publiek, allen ondernemers, elk in hun oorspronkelijke 
ambitie. 

Podium Circulair kiest voor verbinden, denken door te 
doen, positieve ervaringen laten zien en sturen op impact. 
Wij onderzoeken hoe kunst, ecologie en economie 
eff ectief kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van 
een circulaire samenleving. Innovatie ligt immers op het 
snijvlak van disciplines. Podium Circulair opereert in 
en vanuit de Provincie Noord-Brabant en ambieert een 
(inter)nationale uitstraling. Provincie Noord-Brabant wil 
een circulaire hotspot worden. 

FESTIVAL IN OUR NATURE
8 – 9 – 10 oktober 2019

De Kleine Aarde - Boxtel

VERDUURZAMING
CULTURELE FESTIVALS
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FESTIVAL IN OUR NATURE
Eén van de kernactiviteiten van Podium Circulair is het 
ontwikkelen van een platform voor het verduurzamen 
van culturele festivals. We zien dat landelijk de groei van 
het aantal (muziek)festivalbezoekers stagneert. 
In Noord-Brabant daarentegen is het aantal festivals 
met 29% toegenomen, aldus de in september 2018 
gepresenteerde Festivalmonitor. Een mooie trend 
om juist de circulaire economie en de cultuursector 
met elkaar te verbinden. Daarom worden alle – in 
Nederland actieve – muziek-, theater- en dansfestivals 
uitgenodigd om op 8 oktober naar Boxtel te komen. 
Dit platform Verduurzaming Culturele Festivals maakt 
deel uit van het FESTIVAL IN OUR NATURE dat op 
8, 9 en 10 oktober plaatsvindt op het terrein van 
De Kleine Aarde in Boxtel. 

Voor een breed netwerk aan organisatoren, 
producenten, toeleveranciers en dienstverleners 
is een omvattend programma samengesteld waar 
alles bij elkaar komt om deze verduurzaming te 
realiseren. Door niet alleen in te zetten op aspecten 
als materiaal gebruik, logistiek, energiegebruik, maar 
ook op inhoud en programmering. De technologie 
voor het sluiten van de kringlopen is beschikbaar 
maar toepassing is er nauwelijks. 

Het programma voor het verduurzamen van culturele 
festivals is samengesteld door Frans Verouden van 
GREEN STAGES en vindt plaats op dinsdag 8 oktober 
van 10.30 tot 17.00 uur. Tijdens deze dag ontvangen 
wij organisatoren en leveranciers van festivals om 
kennis te delen over innovatieve oplossingen op het 
terrein van duurzaamheid tijdens festivals. Er is veel 
ruimte voor presentaties, innovaties en discussie, 
kortom er wordt een onderscheidend programma 
geboden waarin zowel vraag als aanbod samen 
komen. Geen klassieke beurs maar een kennisplein 
om circulaire ontwikkelingen tot stand te brengen.

Het programma van 9 en 10 oktober is samengesteld 
door Merlijn Twaalfhoven, de bedenker en oprichter 
van de TURNCLUB. Tijdens deze opvolgende 
festivaldagen wordt in allerlei werkvormen en 
interacties met kunstenaars en professionals 
gesproken over onder meer een samenleving 
in transitie, over ieders persoonlijke rol in 
de duurzaamheidsrevolutie, over de natuur 
als inspiratiebron, maar ook over zaken als 
klimaatactivisme, voedselproductie en alternatieve 
energiebronnen. Met veel ruimte voor muziek, fi lm, 
optredens, masterclasses en inspirerende workshops.
Dit programma is gespreid over de ochtenden, 
middagen en avonden.  

Alle programmaonderdelen van FESTIVAL IN OUR 
NATURE kunt u ruim voorafgaand aan het festival 
volgen op de websites www.podiumcirculair.nl en  
www.turnclub.org.

DE LOCATIE
Op De Kleine Aarde werken ondernemers, onderwijs 
en overheid samen aan het ontwikkelen van duurzame 
initiatieven en aan het bouwen van een circulaire 
economie en samenleving. Begin 2016 heeft  een groep 
bedrijven en instellingen een plan gemaakt om nieuw 
leven te blazen in De Kleine Aarde. Om opnieuw een 
voorbeeldlocatie te worden voor de circulaire economie 
en samenleving. Waar met bedrijven, studenten, 
vrijwilligers en bewoners wordt samengewerkt en 
gepionierd. Pionieren is altijd de kern geweest van 
De Kleine Aarde. In 1972 richtten Sietze Leefl ang en zijn 
vrouw Anke de Jong De Kleine Aarde op. Al vanaf de 
start trok het initiatief wereldwijd bekijks en gold het 
als voorbeeld voor een circulaire samenleving. 
Speciaal voor het FESTIVAL IN OUR NATURE wordt 
op het terrein van De Kleine Aarde een Spiegeltent 
geplaatst en ingericht voor debatten en presentaties. 

CONCREET
Voor de presentatie van innovatieve oplossingen voor 
‘groene’ festivals hebben wij een aantal leveranciers 
geselecteerd die wij vragen om hun verhaal te 
presenteren in de vorm van een ‘Practice what You 
Preach’-aanpak. Om onze propositie – een status als 
meest duurzame festival in Nederland – te borgen 
vragen we leveranciers op het terrein van Energie, 
Water, Afval, Eten/Drinken, Energie, Materialen, 
Bodem/Groen en Mobiliteit hun oplossing te 
presenteren tijdens het platform op 8 oktober. 
Vervolgens maken we tijdens de festivaldagen op 
9 en 10 oktober gebruik van deze praktijkvoorbeelden. 

WHAT’S IN IT FOR YOU
Als bedrijf, instelling of zelfstandig ondernemer 
kunt u zich presenteren tijdens FESTIVAL IN OUR 
NATURE 2019. U kunt ook partner worden van het 
festival. Op de volgende pagina’s zijn de presentatie 
pakketten en partnerschappen beschreven. Deze 
beschrijving is een globale weergave van de 
mogelijkheden. De tegenprestatie kan geheel naar 
eigen wensen worden ingevuld waarbij de vermelde 
pakketten en tarieven richtinggevend zijn. 

Het FESTIVAL IN OUR NATURE 2019 loopt vooruit op 
een vervolg, een tweede versie in 2020 tijdens de 
Landschapstriënnale in september 2020. Dan wordt 
opnieuw een programma over Verduurzaming Culturele 
Festivals georganiseerd waarvoor we onze partners en 
leveranciers ook zullen uitnodigen. Daarover kunnen nu 
al in de vorm van een optie afspraken, ook fi nancieel, 
worden gemaakt.

Nadat een keuze is gemaakt ontvangt u van ons een 
inschrijff ormulier waarop uw wensen en voorkeuren als 
ook uw persoonlijke gegevens kunnen worden vermeld. 
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GOUD (€ 5.000)
Als tegenprestaties bieden we de mogelijkheid 
om tijdens het festival:
• Uw innovatieve duurzame oplossing voor  
 festivals te demonstreren, in elk geval op 
 8 oktober en in overleg ook op 9 en 10 oktober 
• Als gastspreker op te treden tijdens het   
 programma op 8 oktober
• Uw onderneming te presenteren in één van 
 de nissen in de spiegeltent
• Uw onderneming te vermelden met logo  
 eventueel met onderschrift  op onze website
• Uw logo op het sponsorbord 
• Uw naamsbekendheid te vergroten via 
 de sociale media die we actief inzetten 
 in de aanloop naar dit evenement
• 4 exemplaren dichtbundel AARDE NU
• 8 gratis (dag) kaarten voor 8-9-10 oktober

PARTNER PAKKETTEN 

Uiteraard zijn er in bovenstaande pakketten 
mogelijkheden voor het sluiten van barter-
overeenkomsten waarbij uw dienstverlening – 
gekapitaliseerd - wordt verrekend met uw fi nanciële 
bijdrage aan het festival. Alle bedragen zijn excl. BTW.

ZILVER (€ 2.500)
Als tegenprestaties bieden we de mogelijkheid 
om:
• Als gastspreker op te treden tijdens het   
 programma op 8 oktober
• Uw onderneming te presenteren in één van 
 de nissen in de spiegeltent
• Naamsvermelding van uw onderneming op  
 onze website
• Uw logo op het sponsorbord
• Uw naamsbekendheid te vergroten via 
 de sociale media die we actief inzetten 
 in de aanloop naar dit evenement
• 2 exemplaren dichtbundel AARDE NU
• 6 gratis (dag) kaarten voor 8-9-10 oktober

BRONS (€ 1.000)
Als tegenprestatie bieden we de mogelijkheid 
om: 
• Uw onderneming te presenteren in één van 
 de nissen in de spiegeltent.
• Naamsvermelding van uw onderneming op  
 onze website
• Naamsvermelding op het sponsorbord
• Uw naamsbekendheid te vergroten via 
 de sociale media die we actief inzetten 
 in de aanloop naar dit evenement
• 1 exemplaar dichtbundel AARDE NU
• 6 gratis (dag) kaarten voor 8-9-10 oktober

KENNISPLEIN voor circulaire innovaties, 
is dé plek voor leveranciers van duurzame faciliteiten en diensten, onder te verdelen in:

• Commerciële organisatie  € 500 inclusief 2 dagkaarten
• Niet-commerciële organisatie of ZZP € 250 inclusief 2 dagkaarten

Uitsluitend op 8 oktober wordt in de Spiegeltent een plek gereserveerd voor korte presentaties van 
maximaal 30 minuten. 

Tijdig aanmelden bij Frans Verouden (frans@greenstages.nl). Tarief in beide gevallen exclusief gebruik 
faciliteiten als laptop, beamer, stroom en wateraansluitingspunt, facturering op nacalculatie.



ADOPTEREN VAN 
PROGRAMMAONDERDELEN
Het is ook mogelijk om naast de verschillende vormen 
van sponsoring een onderdeel uit ons programma te 
adopteren. Een dergelijke adoptie ligt in de orde van 
grootte tussen de € 5.000 en € 7.500. Te denken valt 
aan het mogelijk maken van een inhoudelijk sterk 
openingsdebat over Natuur, Cultuur en Samenleving, 
of een mobiele bios waarin spraakmakende fi lms op 
het vlak Natuur, Cultuur en Samenleving worden 
getoond, of het mogelijk maken van een beeldverslag
door een groep jonge vloggers uit de eigen streek, 
e.a. Het adopteren van het poëzieproject met onder 
meer de dichtbundel AARDE NU, is eveneens mogelijk
Dagelijks worden nieuwe ideeën aangedragen die 
aan het programma toegevoegd kunnen worden en 
waarvoor in de begroting op dit moment geen dekking 
aanwezig is. Aan ideeën geen gebrek dus.

BIJZONDERE FINANCIËLE ACTIES
CROWDFUNDING
Wij gaan ons inzetten om de maand september een 
afsluitende crowdfunding op touw te zetten om de 
fi nanciële basis van projectbegroting en waar nodig 
het publieksprogramma te verstevigen. Mocht u 
voor een adoptie of een bijdrage aan een actie voor 
crowdfunding belangstelling hebben dan maken 
we daar graag een afspraak over om een en ander 
toe te lichten.

DONATEURSCHAP
Voor voorstellen en ideeën van de klassieke 
onbaatzuchtige supporter van de stichting Podium 
Circulair staan we als vanzelfsprekend open. 
Onze voorkeur gaat dan uit naar het creëren van 
steunfonds dat haar werking heeft  op de langere termijn.
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