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Kasteel de Cannenburch met kinderactiviteit 13 augustus 2022. foto Jan Adelaar, CC BY NC 
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1. Inleiding 
 

Het Gelderse Erfgoedfestival bestaat sinds 2006 en heeft nu acht keer plaatsgevonden. Het festival 

ontwikkelt zich en kent verschillende verschijningsvormen. Het festival is afhankelijk van subsidie van 

de provincie Gelderland en voegt zich naar de zich ontwikkelende inzichten.  

Het Erfgoedfestival 2022 maakt een breuk met de edities van 2020 en 2021. Oorzaak hiervan is dat er 

na de edities van 2020 en 2021 die inhoudelijk zeer goed waren, maar financieel niet uit konden, is 

gezocht naar een andere aanpak die aansluit bij het thema van 2022: het Verhaal van Gelderland. 

Het erfgoedfestival 2022 is een 

samenwerking aangegaan met de 

zomertoer die de hele provincie 

aandeed en in acht zaterdagen 

van prehistorie tot 20e eeuw op 

erfgoedlocaties delen van het 

Verhaal van Gelderland vertelde. 

De Zomertoer eindigde met een 

weekend vol levende 

geschiedenis op kasteel de 

Cannenburch. Het festival haakt 

aan in het Cannenburch weekend 

en maakt van die dagen een nog 

groter feest.  

Waar het erfgoedfestival zich afgelopen 15 jaar afspeelde op vele verschillende locaties, verspreid 

over een periode van 4 weken tot 3 maanden, is het erfgoedfestival in 2022 geconcentreerd in één 

weekend. De aanloop naar het festivalweekend toe inspireert mensen en maakt ze warm om deel te 

nemen, maar het maakt geen onderdeel uit van het erfgoedfestival zelf. 

Vanuit het erfgoedfestival voegen we een artistiek en inhoudelijk programma toe aan de reeds 

geplande levende geschiedenis en lezingen bij het Verhaal van Gelderland weekend dat gepland is 

ter promotie van het boek Verhaal van Gelderland.  

2. Verhaal van Gelderland komt tot leven 
In het weekend van 13 en 14 augustus was kasteel 

Cannenburch bij Vaassen het decor voor een bonte 

verzameling van historische figuren, artiesten en 

kunstenaars. Samen vertelden zij de volledige 

geschiedenis van Gelderland tijdens de finale van de 

Verhaal van Gelderland Zomertoer. 

Ongeveer 3000 bezoekers troffen rond het kasteel 

jagers en verzamelaars uit de steentijd, Romeinse 

soldaten, adellijke bewoners van de Gelderse 

kastelen en Veluwse boeren. Ondanks de warme 

temperaturen trokken zij nog rustig hun volledige 

harnas of andere historische kleding aan om jong en Sfeerimpressie re-enactment 
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oud mee terug te nemen in de tijd. “Het is leuk om nu ook de hele tijdlijn te zien’, vertelt Wouter die 

in het weekend Oswald van den Bergh vertolkte, “Normaalgesproken staan wij alleen op 

middeleeuwse evenementen, maar nu zie ik bijvoorbeeld ook Romeinen langskomen. Het is een heel 

mooi beeld om dat als één geheel te zien.” 

Tijdens het geschiedenisspektakel 

presenteerden verschillende auteurs van 

de boekenreeks Verhaal van Gelderland 

alvast een stukje van de inhoud. In een 

lezingentent zonder beamer en scherm 

brachten ze hun enthousiasme over op de 

bezoekers. Onderwerpen als 

prehistorische sauna’s in Nijmegen-Noord, 

de Vikingen in Zutphen en de voor velen 

nog onbekende Slag bij Woeringen 

passeerden de revue. Het boek Verhaal 

van Gelderland ligt vanaf 10 november in 

de (online) boekwinkels.  

 

Dankzij het aanbod erfgoedfestival een extra verdieping van de beleving 
Wat de finale van de Verhaal van 

Gelderland Zomertoer bijzonder maakte, 

was de unieke combinatie van levende 

geschiedenis met kunst. In het kasteelpark 

gaven artiesten optredens, waarvoor zij 

zich lieten inspireren door historische 

verhalen of locaties in Gelderland. De band 

Clean Pete bezong de Chinese kamer van 

Huis Verwolde, rapper Rico waande zich 

kasteelheer van Huis Bergh, harpist Remy 

van Kesteren maakte een compositie over 

hoe de Maas en de Waal het gebied 

ertussenin gevormd hebben en Farida 

Nabibaks danste met haar team de 

voorstelling ‘‘Swartin’ Anna & mijn 

voormoeders’ over Anna van Vossenburg. “De muziek- en danspresentaties waren indrukwekkend 

van kwaliteit”, vertelt een bezoeker van het finaleweekend, “de dansvoorstelling over Anna en het 

persoonlijke verhaal van de regisseur maakten diepe indruk op me.”  

Voor het festivaldeel werd het park rondom de slingervijver van de Cannenburch betrokken. Rondom 

deze slingervijver werden extra tenten, faciliteiten, horeca en een backstagetent geplaatst. De 

organisatie van het finaleweekend lag bij Erfgoed Gelderland, Omroep Gelderland en Geldersch 

Landschap & Kasteelen (locatie), in samenwerking met Dolly Verhoeven (eindredactie boek). Voor 

het Verhaal van Gelderland evenement werd Cranenburgh Events ingehuurd die alle 

terreinbenodigdheden verzorgden (tenten, toiletten, bekabeling, ehbo), maar ook de contacten met 

de re-enactmentgroepen onderhielden. Voor het festivaldeel werkten we nauw samen met 

Cranenburgh Events. Deze samenwerking liep zeer soepel. De inhoud en productionele invulling van 

Auteurs van het boek vertellen hun verhaal. 

Voorstelling Swartin van Farida Nabbibaks 
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het festivaldeel lag bij Erfgoed Gelderland. Daarbij werd ook nauw samengewerkt met René 

Arendsen van Omroep Gelderland. 

Het beoogde aantal bezoekers van het gehele festivalweekend was 3500 tot 4000. Vanwege het 

extreem warme weer kwamen er minder bezoekers, maar dat waren er toch circa 3000. De 

bezoekers voldeden aan het doelgroep-profiel: zeer breed publiek; gezinnen met jonge kinderen, 

frequente bezoekers van Gelredagen en Zomertoer, toeristen, inwoners van Vaassen. Via promotie, 

mediakanalen en sociale media is een veelvoud van dit aantal in aanraking gekomen met Verhaal van 

Gelderland-festival en de andere producten rondom Verhaal van Gelderland. 

 

3. Activiteiten van het erfgoedfestival 
Erfgoed Gelderland sloot met het erfgoedfestival aan bij het re-enactment evenement op het 

evenemententerrein. De doelen en het publieksbereik lagen in elkaars verlengde: 

- Door samen te werken was het publieksbereik groter; 

- Door samen te werken werd het aanbod groter en diverser, waardoor het publiek een 

grotere kwaliteitservaring had; 

- Samenwerking rond veiligheid, beveiliging en schoonmaak maakte het mogelijk met een 

beperkt budget een kwalitatief hoogwaardig festival neer te zetten. 

 

Gewenste sfeer 
De sfeer zoals die werd voorgesteld, is bereikt. Bezoekers konden ronddwalen over het kasteelterrein 

en tussen kleinere tenten waar artiesten optreden. Ook het kasteel was te bezoeken. 

De tenten boden ruimte aan 20-30 personen. Dat zorgt voor een intieme sfeer met mogelijkheid tot 

interactie tussen de artiest en het publiek. Door het mooie weer konden we werken met open tenten 

of luifels. De sfeer rondom de slingervijver was daardoor zeer levendig. Muzikale klanken waaierden 

door het park.  

Muziekgroep Datura bewoog zich vrij over het hele terrein en wist een levendige 
sfeer te brengen. 

mailto:info@erfgoedgelderland.nl
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Programma 
Voor het programma werd geput uit artiesten die in 2020 en 2021 in residentie zijn geweest in het 

kader van de erfgoedfestivals, maar door corona nauwelijks voor publiek hadden kunnen spelen. 

Daarnaast werden kunstenaars en artiesten geprogrammeerd die een duidelijke verbinding hebben 

met de Gelderse geschiedenis. Zo ontstond een verrassende mix van beeldende kunst, literatuur, 

muziek, dans en theater. Dit zijn de artiesten/activiteiten van 2022:  

- Remy van Kesteren met een spetterende show rondom zijn compositie die hij maakte voor 

Museum Tweestromenland bij het erfgoedfestival van 2021; 

- Inbal Abir met een dansvoorstelling geïnspireerd op een scriptie Gelderse geschiedenis 

(Gelderse Landdag 2019); 

- Clean Pete en Anne Soldaat met een 

muzikaal programma rondom hun 

residentie van het erfgoedfestival 2020 bij 

Huis Verwolde; 

- East Wave trad op naar aanleiding van 

hun residentie bij het Van ’t 

Lindenhoutmuseum in 2021; 

- Rico gaf acte de presence en werd weer 

Graaf Mc Dougal van Kasteel Huis Bergh 

(erfgoedfestival 2021); 

Blokkenschema programmering Festival 

Rapper Rico als Graaf Mc Dougal. 
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- Vera Bon liet haar stem over de slingervijver schallen met onder meer het mooie lied dat ze 

maakte bij haar residentie in het Huis der Provincie in 2021; 

- Jaap Robben bracht nog eens zijn verhaal ten gehore dat hij maakte naar aanleiding van zijn 

residentie in 2020 bij het Grenslandmuseum in Dinxperlo; 

- Farida Nabibaks gaf met haar gezelschap de voorstelling ‘Swartin Anna en mijn 

voormoeders’ en bracht daarmee het Gelderse slavernijverleden 

dichterbij het publiek; 

- Het verhaal van de Freule van Dorth werd gebracht door Hermi 

Hartjes; 

- Troubadour/verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink bracht met zijn 

pipo-wagen een eigen sfeer mee en putte uit de rijkdom van 

Gelderse verhalen die hij kan vertellen en bezingen; 

- Een gezelschap van de Gebroeders van Lymborch maakte van een 

kalenderblad een tableau vivant en gaf daarmee het park een 

sprookjesachtig aangezicht; 

- Tot slot verzorgde Louise te Poele met haar team workshops 

Stillevens en liet een grote groep mensen op een andere manier 

kijken naar het vastleggen van een historisch beeldend verhaal. 

- Vanuit het festivalbudget werden ook voor het evenemententerrein 

extra artiesten ingehuurd; voor de zondag huurden we een acteur in 

die als Maarten van Rossem het publiek kon verwelkomen. De 

middeleeuwse muziekgroep Datura verhoogde de sfeer met 

optredens die veel publiek trokken. 

 

Het publiek waardeerde de optredens en workshops zeer. Ook de sfeer in het park kreeg een hoge 

waardering. Het duurde zowel de zaterdag als de zondag wel een tijdje voordat het publiek de weg 

naar de slingervijver wist te vinden. Daardoor werden de eerste voorstellingen minder goed bezocht 

dan de voorstellingen rond het middaguur. Vanwege de warmte is het middagprogramma ook licht 

aangepast. Er was zo veel te doen dat we ook mensen hebben gesproken die op zondag 

terugkwamen om meer van het festival te kunnen beleven. 

Doelen bereikt 
- Bezoekers van het erfgoedfestival genieten van de sfeer van historie in combinatie met 

eigentijdse muziek en theatervormen. 

- Bezoekers van het erfgoedfestival staan positief tegenover het bezoeken van historische 

locaties. 

- Bezoekers worden verrast door voor hen onverwachte muziek of kunstvormen. 

- Bezoekers vergaren kennis over de belangrijke rol die Gelderland speelde in de Nederlandse 

en de Europese geschiedenis. 

Stilleven gemaakt onder leiding van 
Louise te Poele. 
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4. Communicatie: Verhaal van Gelderland -  festival  
Het weekend is neergezet als de finale van de Verhaal van Gelderland Zomertoer. Er is dus 

gecommuniceerd in het kader en in de lijn van de Verhaal van Gelderland Zomertoer. In teksten werd 

daaraan toegevoegd Verhaal van Gelderland Zomertoer Finaleweekend. De naam erfgoedfestival is 

alleen gebruikt in de communicatie met de provincie. 

Communicatieaanloop  
De presentatie van het boek Verhaal van Gelderland, de zeven zaterdagen van de Verhaal van 

Gelderland - Zomertoer in de zomer en de museumpromotie vanuit Ieders Museum zijn alle 

communicatie-ingrediënten die worden gebruikt om dit afsluitende weekend onder de aandacht van 

het publiek te brengen.  

Alle partijen communiceren tegelijkertijd over het Verhaal van Gelderland-Zomertoer 

Finaleweekend. Een late start van de festivalorganisatie, maakte dat het gereed krijgen van de 

communicatie uitingen een grote uitdaging vormde. De communicatie is begeleid door de afdeling 

communicatie van Erfgoed Gelderland. 

Communicatiemiddelen 
De gebruikte communicatiemiddelen zijn o.a.: persberichten, digitale flyers(advertenties) op de 

sociale media, teksten in verschillende nieuwsbrieven, interviews. Er is gebruik gemaakt van de 

kanalen van Erfgoed Gelderland, mijnGelderland, Omroep Gelderland, Stichting Geldersch Landschap 

en Kasteelen en de provincie Gelderland. In de weken voorafgaand aan het festival zijn in en rond 

Vaassen sandwichborden ingekocht ter promotie van het weekend. 

Omroep Gelderland maakte een registratie van de eerste dag van het weekend en zond dit uit tijdens 

de repeterende journaals van zaterdagavond 13 augustus. 

Er is geen festivalwebsite ingezet. Voor de communicatie door Erfgoed Gelderland is gebruikgemaakt 

van het bestaande platform voor breed publiek: www.mijngelderland.nl. Op deze website zijn 

landingspagina’s gemaakt voor de Zomertoerdagen en voor het Finaleweekend. Ook het 

blokkenschema, de plattegrond, het overzicht van de artiesten en de praktische informatie voor 

Festival 2022; online banner artiesten Festival 2022: communicatie op het festivalterrein, plattegrond. 

mailto:info@erfgoedgelderland.nl
http://www.mijngelderland.nl/
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bezoekers kregen een goede plek op mijngelderland.nl. Naar deze pagina’s is via advertenties op 

sociale media extra publiek geleid. De landingspagina’s zijn bijna zesduizend keer bekeken, met een 

gemiddelde paginatijd van meer dan een minuut. 

Naast middelen voor de promotie van het festival is een deel van het budget ingezet op 

communicatie-uitingen op de dag zelf: foamborden met informatie over de artiesten, opmaak van 

het blokkenschema en de plattegrond, bewegwijzering. 

Na het festival heeft Omroep Gelderland een aftermovie voor de sociale media geleverd. 

 

Still uit Aftermovie van Omroep Gelderland 

 

5. Organisatie 
Interne projectleider voor het erfgoedfestival was Henriette Kosse. Inhoudelijke afstemming over de 

programmering is gedaan in samenwerking met René Arendsen van Omroep Gelderland en een 

intern team, bestaande uit Ben Bregman, Liesbeth Tonckens en Karen Marchal. De communicatie lag 

in handen van de medewerkers communicatie van Erfgoed Gelderland: Monique van der Wielen en 

Ianthe van Beuningen. Voor de productie werkten we samen met Menno Brouwers van Cranenburgh 

Events. Daarnaast huurden we een extern producent/locatiemanager in. Door ziekte moesten we 

deze vervangen en is vanaf juni Inger van 

Opstal van INGR projectmanagement aan het 

festivalteam toegevoegd. Karen Marchal van 

Erfgoed Gelderland zorgde voor oneindig veel 

praktische zaken en voor de coördinatie van 

de in te zetten vrijwilligers. Voor de techniek 

van de artiesten werden technici van T3Live 

ingehuurd. In het weekend zelf hebben veel 

andere collega’s van Erfgoed Gelderland 

geholpen bij het opbouwen, in de 

informatiestand, als tentmanager of bij het 

afbreken. Daarnaast zijn we de vrijwilligers die 

zich hebben aangemeld enorm dankbaar. 

  

mailto:info@erfgoedgelderland.nl
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6. Financiële verantwoording 
 

 
VERANTWOORDING  

begroting 
2022 

Kosten 2022 Kosten 2021 
  

1 Activiteitenkosten € 30.000 € 30.084,86 € 34.750 
2 Productiekosten € 18.000  € 22.954,55  € 12.800 
3 Personeel  € 17.500 € 14.200,34 € 93.950 
4 Communicatie € 5.500 € 5.542,91 € 52.500 
 Totaal ex btw € 71.000 € 72.782,66 € 194.000 

   
 

 
 DEKKING kosten   
5 Provincie Gelderland € 67.270,00   
6 Erfgoed Gelderland € 5.512,66   
 Totaal ex btw € 72.782,66   

 

 

Toelichting  
In de begroting is geen rekening gehouden met aanvullende fondsen ter financiering van het plan. 

Zonder deze aanvullende fondsen, heeft Erfgoed Gelderland een eigen bijdrage ingezet van ruim  

€5.500 euro. Er is een verschil ontstaan tussen de begrote kosten voor productie en personeel en de 

daadwerkelijk gemaakte kosten. Hieronder een puntsgewijze toelichting op een aantal posten: 

 

1) Activiteitenkosten. Hieronder vallen de kosten voor de programmering van artiesten. 

Richtbedrag was €1.500 per artiest / groep. Voor artiesten van naam is dit richtbedrag 

overschreden, voor jonge talenten en andersoortige activiteiten zijn andere tarieven 

gehanteerd. Het budget is gebruikt om een mooie programmering neer te zetten. Begroting 

en werkelijke kosten verschillen nauwelijks en behoeven geen nadere toelichting. 

2) Productiekosten. Hierbij gaat het om het inrichten van het terrein met tenten, het huren van 

technische apparatuur voor semi-akoestische optredens en de aankleding van de tenten. 

Ook het extra aggregaat, beveiliging, verzekering en EHBO vallen onder deze kosten.  

Cranenburgh Events nam de meeste van deze activiteiten op zich. Daardoor viel deze post 

iets hoger uit dan begroot, maar pakten de personeelskosten lager uit. 

3) Personeel. Kosten voor het boeken en inplannen van de artiesten en hen ter plaatse goed 

begeleiden, zorgen voor benodigde technische faciliteiten, communicatie etc. Door het 

festival toe te voegen aan het al geplande Verhaal van Gelderland evenement konden de 

personeelskosten laag blijven. Onder personeelskosten vallen ook de kosten voor catering 

voor de artiesten en vrijwilligers en bedankjes voor de vrijwilligers. 

4) Communicatie, kosten met name voor vormgeving en productie communicatiemiddelen en 

inkoop advertentieruimte op sociale media. In 2021 waren de kosten vele malen hoger door 

het betrekken van een extern bureau voor sociale media communicatie en communicatie 

uitingen gericht op landelijk bereik. Daarnaast was er voor 2021 een aparte festivalwebsite 

ontwikkeld. 

5) Budget van de provincie voor realisatie erfgoedfestival 2022. 

6) Eigen bijdrage Erfgoed Gelderland. 

mailto:info@erfgoedgelderland.nl
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De begroting 2022 viel lager uit door een drastische bezuiniging op inhuur van extern  personeel en 

externe communicatiekracht. Door samenwerking met Omroep Gelderland en kasteel de 

Cannenburch en door het festival als plus toe te voegen aan het al te organiseren Verhaal van 

Gelderland-evenement was het mogelijk om met dit budget een bijzonder festival neer te zetten.  

 

Voor vragen over deze verantwoording van het erfgoedfestival 2022 

 

Erfgoed Gelderland 

Liesbeth Tonckens (directeur bedrijfsvoering) 

l.tonckens@erfgoedgelderland.nl 

06-19306792 

 

Erfgoed Gelderland 

Henriette Kosse (projectleider) 

h.kosse@erfgoedgelderland.nl  

06-50746179 
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