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INLEIDING: WOORDNACHT 2020 EN COVID-19 

De vijfde editie van Festival Woordnacht ging van start op vrijdag 26 februari 2021 

en was getiteld De terugkeer van de wolf. Woordnacht 2020 stond gepland voor 2-3 

oktober 2020 op zes locaties. Nadat in het voorjaar het coronavirus optrad, bleef de 

situatie ongewis. We gingen voort zoals gepland met onze samenwerkingspartners 

tot de coronarestricties voor podia en festivals gaandeweg verscherpten, met 

navenante bezoekersaantallen. Op grond hiervan kozen we in het najaar met De 

Doelen voor één grote partner die over meer bezoekerscapaciteit beschikte. Het 

festival werd in verband met de beschikbaarheid van De Doelen uitgesteld naar 6 en 

7 november. Uiteindelijk maakten verder aangescherpte restricties een eind aan alle 

fysieke mogelijkheden. In afstemming met fondsen, partners, deelnemers en 

bezoekers stelden we Woordnacht opnieuw uit naar 26 en 27 februari 2021. Besloten 

werd om het festival op deze data hoe dan ook uit te voeren: in de fysieke vorm of 

middels live-streaming en streaming. Medio januari werd definitief gekozen voor 

een aangepast online festivalconcept zonder fysieke bezoekers. Arminius beschikte 

over de techniek voor (live-)streaming, de overige partners sloten aan voor zover de 

restricties dit toelieten. Moois TV werd uitvoerend co-producent.                                                                                                     

   

De online-editie gold voor Woordnacht als een onverwacht experiment met weinig 

voorbereidingstijd. Ons eigen onderzoek liet zien dat vergelijkbare literaire online 

activiteiten merendeels lage publieksaantallen opleverden (vaak minder dan 100 

views). De begroting liet een budget toe voor een filmploeg met beperkte middelen. 

Desondanks pakte de online-editie gunstig uit. In de aanloop naar Woordnacht 

constateerden we een positieve publieksrespons, mensen keken uit naar het festival 

en dat bleek representatief te zijn. De totale publieksaantallen maken duidelijk dat 

Woordnacht in deze opzet nieuwe bezoekers trekt, afkomstig uit het hele land. Op 

grond hiervan werken we voor onze volgende editie een hybride formule uit.  

De evaluatie schetst een beeld van de werkwijze, de programmering en de 

leerpunten in dit proces. 
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1.   REALISATIE PROGRAMMERING 

Inhoudelijke doelen                                                                                                                             

(a) samenwerking met culturele partners; (b) vermenging van publieksgroepen; (c) veelzijdige en 

attractieve programmering; (d) keuze uit gerenommeerde en aanstormende, landelijke en lokale 

auteurs; (e) stimuleren van ideeën en vrije opinievorming in relatie tot literatuur en samenleving; (f) 

streven naar experiment;  (g) initiëren van nieuwe producties.  

Actuele Nederlandstalige literatuur schept het kader: met aandacht voor lokale, landelijke en Vlaamse 

auteurs, publicaties, discours en een extra accent op genres als spoken word, waarmee jong en 

multicultureel publiek kan worden aangesproken.    

 

(a) Gerealiseerd: samenwerking met culturele partners 

Geplande samenwerking 2-3 oktober 2020 met culturele partners  
Woordnacht koos in eerste instantie voor een beperkt aantal culturele partners met 

wie in de afgelopen edities werd samengewerkt.  

 De meeste programmering stond gepland voor Aminius waar jaarlijks de 

openingavond en de Blamanlezing door een vooraanstaande publicist 

plaatsvinden. Voor 2020 betrof de samenwerking op basis van zaalsponsoring, 

technische en facilitaire ondersteuning voor het eerst beide dagen.   

 De uitreiking van de Jana Beranováprijs werd gepland in het atrium van 

Boekhandel Donner, die financieel bijdraagt aan deze jaarlijkse prijs van 

Woordnacht voor onconventioneel auteurschap.  

 Met Theater Rotterdam/Rotterdamse Schouwburg werd een nieuw jaarlijks 

project voorbereid, gericht op jongeren en multicultureel publiek, de Vlaams 

Nederlandse Vriendschap, een avondvullende voorstelling door Nederlandse en 

Vlaamse spoken wordperformers voorafgegaan door een kennismaking en 

brainstorm om tot structurele samenwerking te komen.  

 De Partij voor de Poëzie gold als Vlaamse partner in dit traject. Met ProBiblio 

en Rotterdamse Bibliotheek werden spoken word masterclasses voorbereid 

door Nederlandse en Vlaamse performers.  

 Naast de vaste samenwerkingspartners benaderde Woordnacht het 

Natuurhistorisch Museum Rotterdam  voor samenwerking. Directeur Kees 

Moeliker zag goede mogelijkheden in het kader van het festivalthema, De 

terugkeer van de wolf: het programmeren van onderdelen, het inbrengen van 

expertise en het optreden van Kees Moeliker als gespreksleider.  

 Met de Erven Deelder werd een nieuw tweejaarlijks stipendium voorbereid in 

de geest van Jules Deelder (1944-2019).   

 In de aanloop koos Woordnacht voor De Doelen gezien de publiekscapaciteit.  

In november stopte De Doelen met de fysieke programmering.   
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Uiteindelijke samenwerking 26-27 februari 2021 met culturele partners  

 Vrijwel alle programma’s werden op 26-27 februari 2021 opgenomen in 

Arminius, live gestreamd op 26 februari en gestreamd vanaf 1 april.    

 De Jana Beranováprijs 2020 werd in Donner uitgereikt aan Michael Tedja.   

 Adriaan van Dis en René ten Bos brachten een atelierbezoek aan beeldend 

kunstenaar Annette Splinter in park Schoonoord. 

 In het Chabot Museum stonden een expositiebezoek en de lancering van de 

Beurs van Deelder i.s.m. de Erven Deelder gepland. De opnamen van het 

expositiebezoek werden niet gebruikt vanwege technische beperkingen.  

 Moois TV werd uitvoerend producent voor de live-streaming en streaming 

van het festival, tevens in samenwerking met Arminius. Onafhankelijk filmer 

en cameraman Jorge Bijleveld registreerde enkele specifieke onderdelen.  

 Poetry International was gastprogrammeur met een eigen bijdrage waarin 

dichter Maureen Ghazal werd geïntroduceerd. 

 Met uitgeverij Atlas werd de samenwerking geprolongeerd voor Debutanten 

waarin een gerenommeerde auteur een aankomend debutant adviseert.  

 

(b) Niet gerealiseerd: vermenging van publieksgroepen                                                                                            

De fysieke vermenging van publieksgroepen door het bieden van afwisselende 

locaties en multidisciplinaire programmering kon niet plaatsvinden. 

 

(c) Merendeels gerealiseerd: programma-aanbod 

Programmering, auteurs en performers  

Mede dankzij de soepelheid en beschikbaarheid van deelnemers die in veel gevallen 

al halverwege het vorige jaar toezegden, kon een groot deel van de programmering 

worden gehandhaafd. Woordnacht 2020 bood opnieuw een staalkaart van diverse 

programmering, werk in opdracht, debat, opiniërende thema’s, met oog voor nieuw 

en oorspronkelijk talent. Ongeveer 50 auteurs, performers, musici en moderators 

namen deel: een mix van gerenommeerde namen (zoals Jan Siebelink, Hanna 

Bervoets, Nelleke Noordervliet, Ingmar Heytze) naast doorbrekend talent (Dorien 

Dijkhuis, Dean Bowen, Shantie Singh, Maureen Ghazal e.a.), auteurs/performers 

(Frédérique Spigt, Peggy Verzett) en auteurs/moderators (zoals Adriaan van Dis, 

Wilfried de Jong, Mark Boninsegna). Loes Luca presenteerde de openingsavond.  

 

Stimuleren van ideeën en vrije opinievorming in relatie tot literatuur en samenleving  

Overkoepelend thema van Woordnacht 2020 was: De terugkeer van de wolf. Het 

festival vierde de terugkeer van de wolf in Nederland en propageerde de animale 

kanten van de mens in een functionalistische en technologische samenleving. 

Auteurs, filosofen, wolvenkenners en kunstenaars lieten zich (naast vrije 

programmering) inspireren door de verschuivende opvattingen over de wolf en in 

bredere zin mensen en dieren. Het thema sprak zowel bij de auteurs als de bezoekers 

tot de verbeelding en trok, afgaande op reacties voor- en achteraf, mede 

belangstellenden die minder bekend waren met het festival of met literatuur.  
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De functionalistische samenleving kwam onder meer aan bod in het schrijversdebat 

De mens een wolf onder leiding van Adriaan van Dis, mede in De schrijver als 

(weer)wolf door Eva Meijer en in Geest in de machine met Ewoud Kieft en Henk van der 

Waal die beiden een dystopische roman schreven. De fysieke terugkeer van de wolf 

in Nederland sprak als concreet en actueel gegeven wellicht het meest tot de 

verbeelding van de bezoekers, kijkend naar de grote belangstelling voor 

bestsellerauteur Judith Visser en haar wolfhonden of Eva Meijers Blamanlezing die 

als publicatie kon worden besteld, en gretig aftrek vond.  

 

Streven naar experiment, initiëren van nieuwe producties, (live-)streaming                                                  
Woordnacht verstrekte opdrachten aan Peter Swanborn, Christian Blaha en Cora 

Burggraaf voor Varkensliefde en – leed, een liederenprogramma op basis van de 

monoloog Strategie voor twee hammen waarin een varken zich klaarmaakt voor het 

abattoir. Frédérique Spigt en Corrie van Binsbergen maakten een aangepast poëtisch 

en muzikaal programma rondom de eerste dichtbundel van Spigt, Misantroop (2020). 

Festivaldirecteur Hans Sibarani en cineast Ari Deelder lanceerden de BVD, voluit 

Beurs van Deelder: een tweejaarlijks stipendium voor een auteur die zich, in de geest 

van Jules Deelder, onderscheidt door lef en vitaliteit, stilistische kwaliteit en literaire 

eigenzinnigheid.  Met de jaarlijkse Jana Beranováprijs benadrukte Woordnacht 

opnieuw het belang van autonoom en eigenzinnig schrijver- en dichterschap. De prijs 

werd in 2020 toegekend aan Michael Tedja voor zijn onconventionele proza en 

poëzie en uitgereikt tijdens het festival in Boekhandel Donner.  

 

 
 

Woordnacht ontkwam er door restricties en verschuivingen niet aan om 

programma’s te moeten cancelen dan wel te reserveren voor de volgende editie. Dit 

betrof programma’s in de buitenruimte (De heilige Veronica), tijdsgebonden 

presentaties en optredens (Awater Podium, Deborah Levy) en programma’s met 

Vlaamse deelnemers voor wie reisrestricties golden (De Vlaams Nederlandse 

Vriendschap, Spoken Word Masterclasses, Het Literair Kwartet). Het festival slaagde er 

niettemin in om de inhoudelijke balans te handhaven.  
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Programmatische hoogtepunten 

Live-streaming 26 februari: 

De Blamanlezing van Eva Meijer (De weer-wolf als schrijver) en het optreden van 

Frédérique Spigt (Misantroop) waren hoogtepunten van de openingsavond, afgaande 

op bezoekersreacties. De Blamanlezing kon na afloop worden aangevraagd tegen 

verzendkosten. Bestellingen voor de lezing kwamen uit het hele land.  

Streaming vanaf april: 

Onder meer She-Wolf (Judith Visser), Debutanten (Jan Siebelink, Vincent Merjenberg), 

Meegebracht (Maureen Ghazal), Blootgelegd (Adriaan van Dis, René ten Bos), 

Debutanten (Jan Siebelink, Vincent Merjenberg), Poetsclub XL (Rotterdamse Poetsclub) 

en Waren we dieren (Dorien Dijkhuis) leverden positieve reacties op als streamings. 

  

 
 

 (d) Gerealiseerd: live-streaming en streaming 

Woordnacht stond daarnaast geheel in het teken van streaming en live-streaming, 

nieuw voor het festival. Alle onderdelen werden opgenomen op de geplande 

festivaldagen waarvoor de auteurs en performers waren geboekt. Omdat het 

festivalconcept van Woordnacht uitgaat van gelijktijdige programmering op de 

tweede dag, op verschillende locaties, kozen we voor een combinatie van live-

streaming (programmering voor vrijdag 26 februari op 1 locatie, direct opgenomen 

en uitgezonden) en streaming (programmering voor zaterdag 27 februari op 

meerdere locaties, opgenomen op beide dagen, montage en uitzending vanaf april).  

 

De audiovisuele variant pakte gunstig en verrassend uit. Woordnacht trok nieuw 

publiek en vergrootte zijn actieradius. De programma’s werden gevolgd door 

bezoekers uit het hele land zoals bleek uit reacties, chats en de bestellingen van de 

Blamanlezing door Eva Meijer. Technisch gesproken kan het nodige worden 

verbeterd, nu werd gewerkt met een beperkt budget en minimale middelen. 
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2. REALISATIE MARKETING EN PUBLIEKSDOELEN 

a) Gedeeltelijk gerealiseerd: marketingcampagne                                                          

De meeste marketingdoelen konden vanwege Covid-19 niet worden gerealiseerd. 

Een gefaseerde, in het oog springende marketingcampagne, in afstemming met 

samenwerkingspartners, uitgevers en auteurs, gebruikmakend van hun netwerk en 

expertise, was onhaalbaar. Wel werd een nieuwe website gebouwd die meer 

overzicht en toegankelijkheid verschaft aan bezoekers en als belangrijkste 

communicatiemiddel diende in een tijd van steeds wisselende informatie. 

(b) Gerealiseerd: bezoekersaantallen                                                                    

Woordnacht streefde voor deze editie naar 1100 bezoekers. Fysieke bezoekers waren 

onder Covid-19 uitgesloten. Daar staat tegenover dat live-streaming en streaming 

verrassend gunstig uitpakten voor het festival. Woordnacht vergrootte het aantal 

bezoekers aanzienlijk en vergrootte het landelijke bereik.  

Live-streaming                                                                                                                  

Bezoekers konden het festival volgen (en chatten) via live-streaming op 26 februari 

2021 en gestreamde programma’s die tussen 1 april en 7 mei in première gingen. 

Najaar 2020 deden we onderzoek naar vergelijkbare (literatuur, cultureel debat) 

online activiteiten. Deze vonden toen beperkt plaats met veelal lage aantallen 

(tientallen tot enkele honderden views). We kozen er voor om Woordnacht online 

uitnodigend te maken voor vaste bezoekers en potentiële geïnteresseerden die een 

kans kregen om het festival langs deze weg te ontdekken. Hiervoor boden we (in 

afstemming met subsidiegevers) gratis programmering aan. Bezoekers stond het vrij 

om naar keuze te doneren. Veel bezoekers deden dat vooraf of tijdens de avond.         

x 

Totale weergaven live-streaming en streaming 26 februari t/m 15 mei 2021 
 

3265 

Totale weergaven streaming 1 april t/m 15 mei 2021* 2035 

Totale weergaven live-streaming 26 februari t/m 15 mei 2021 1230 

Weergaven live-streaming, 1 april t/m 15 mei 2021     36 

Weergaven live-streaming, 27 februari  t/m 1 april 2021   603 

Weergaven live-streaming, 26 februari 2021   591 

Unieke kijkers gemeten 26 februari 2021   339 

Unieke kijkers geschat 26 februari 2021   427 

* Enkele gestreamde items dienden opnieuw te worden geredigeerd. Deze werden opnieuw geupload en tonen 

lagere aantallen views op YouTube, de niet getoonde views werden meegenomen in het overzicht. 
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Op 15 mei 2021 telde Woordnacht 3265 views waarvan 1230 voor de live-streaming 

en 2035 voor de streamings. Het aantal views op de avond van de live-streaming 

bedroeg 591. Bezoekers keken de gehele avond of switchten later terug. Het aantal 

individuele bezoekers kon alleen gemeten worden op 26 februari na de live-

streaming en bedroeg 339. Het reële aantal lag hoger omdat veel bezoekers met meer 

mensen keken. Uitgaande van 20% gezamenlijke kijkers schat Woordnacht het aantal 

individuele bezoekers op 26 februari op 400+. In de volgende maand werd de live-

streaming nog steeds bekeken (603 views), aflopend vanaf april (36 views).  

Dit bevestigt dat het bekijken van live-streaming samenhangt met een live-ervaring 

(er bij zijn, met elkaar beleven) die gaandeweg afneemt. Tevens in samenhang 

hiermee is een inschatting dat het aantal individuele kijkers in de maand na het 

festival hoger ligt dan tijdens de avond zelf. Bezoekers zullen minder met elkaar 

hebben gekeken, maar ook minder hebben geswitcht. We houden een conservatieve 

schatting aan van 450 individuele kijkers die achteraf het programma geheel of 

gedeeltelijk bekeken, en 877 individuele kijkers voor de live-stream in totaal.  

Streaming                                                                                                                                            

Vanaf april 2021 verschoof tevens de aandacht naar de gestreamde onderdelen die na 

het festival werden gemonteerd. Deze werden tussen 1 april en 7 mei in 4 reeksen 

wekelijks op de vrijdag aangeboden uitgezonderd 29 april. Het aantal views op 15 

mei bedroeg 2035. We schatten het aantal individuele volgers die een of meerdere 

streamings bekeken op 950. Woordnacht gaat hierbij uit van de reguliere 

festivalformule waarbij het publiek op de tweede avond van Woordnacht meerdere 

programma’s kan bezoeken. Het betreft een tussenstand. De streamings blijven 

online toegankelijk en zullen in de maanden mei en juni nog toenemen.*  
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Vergelijking voorgaande editie                                                                                            

Het onderstaande overzicht laat de publieksdeelname en de bezochte programma’s 

zien van de voorlaatste en laatste editie. De (live-)streaming leverde voor het festival 

gunstige resultaten op. Hoewel het bezoekersgedrag niet volstrekt vergelijkbaar is, is 

evident dat de (live-)streaming van het festival extra bezoekers heeft opgeleverd (met 

een toename van 141%). Het lagere aantal programma’s in 2021 (20 tegenover 29 in 

2019) is in deze percentuele berekening buiten beschouwing gelaten. Berekend naar 

bezoekers per onderdeel betekent dit een gemiddelde verhoging van 250%.  

2019  Woordnacht 2019, Stilte                                           2021 Woordnacht 2020, De terugkeer van de wolf                                         

dag(deel) onderdelen bezoekers bezoeken première onderdelen bezoekers views* 

25 
oktober  

5 (inclusief 
opening) 

250 250 26 
februari 

6 (inclusief 
opening) 

   877 1230 

26 okt 

(middag) 

3 

 

180 215 1 april – 

7 mei 

14   950 2035 

26 okt 
(avond) 

21 325 1025 

totaal 29 

 

755 1590 totaal 20 1827 3265 

* Viewingsaantallen update juli 2021: Live-streaming: 1263. Streaming: 2439. Totaal: 3702                                                 

x                                                                                                                                                                      

Doelgroepen                                                                                                                          

Literatuurliefhebbers, literair geïnteresseerden, culturele omnivoren en professionals 

behoren tot de vaste doelgroepen. Woordnacht streeft er bovendien naar om vaste, 

specifieke en exclusieve doelgroepen te verbinden. Zo werkte Woordnacht voor het 

tweede achtereenvolgende jaar met doventolken op de openingsavond. We konden 

helaas echter geen inschatting maken ten aanzien van doelgroepen op basis van 

ticketverkoop, fysieke bezoekers of gegevens van samenwerkingspartners.                      

x 

Vrouw 26 februari 2021 66,3% 

Man 26 februari 2021 33,7% 

Nederland 26 februari 2021 93,9% 

Buiten Nederland 26 februari 2021   6,1% 
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Statistieken YouTube t/m  15 mei 2021 

Vrouw 48,8% 

Man 51,2% 

Extern (via link) 35,8% 

YouTube zoekopdracht  19,4% 

Direct of onbekend 
 

19% 

Kanaalpagina’s 7,8% 

Aanbevolen video’s 8,8% 

Nederland 74,5% 

Buiten Nederland 25,5% 

 

Doelgroepenmarketing                                                                                                                          

In het algemeen was een gerichte marketingcampagne, daarbij nog focussend op 

specifieke groepen, onder Covid-19 niet haalbaar. Niettemin slaagde de marketing er 

in het algemeen in om nieuwe bezoekers te trekken. Dit blijkt uit publieksreacties 

vooraf en na het festival en uit de vele bestellingen van de Blamanlezing. Kijkend 

naar de marketingcampagne bestaat het ruime internationale publieksaandeel 

vermoedelijk vooral uit Nederlandse bezoekers die buitenslands verbleven.                                                                                                         

x                                                                                                                                                          

(c) Gerealiseerd: publiciteit                                                                                             

Geschreven media                                                                                                                                

We zagen af van affiches en andere vormen van fysieke zichtbaarheid voor wat 

uiteindelijk een online festival werd en zetten in op social media. Ondanks onzekere  

data besteedden ook landelijke en lokale media aandacht aan Woordnacht. In 

vergelijking met de voorgaande editie kreeg Woordnacht zelfs meer aandacht, 

inclusief de Jana Beranováprijs en de nieuwe Beurs van Deelder. Zo verscheen een 

uitgebreid artikel in NRC en belichtte Trouw twee keer het festival, als enige 

landelijke krant die eerder nog geen bericht aan Woordnacht wijdde. AD en 

Volkskrant schreven over Woordnacht evenals Linda, Elegance, Elle en Libelle.  

Audiovisueel                                                                                                                                     

Open Rotterdam zond een serie korte interviews uit voorafgaand aan het festival en 

een trailer van Festival TV. RTV Rijnmond, Radio1 en Radio5 zonden interviews uit 

met festivaldirecteur Hans Sibarani en Beranováprijswinnaar Michael Tedja. 
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Wat 2016 2018 2019 2021 

Flyers 2.000  20.000  10.000 - 

Posters (Randstad) 150  950  650 - 

Posters (buitenruimte) - - 10 - 

Facebook likes 902  1.559  1.706 1.809 

Nieuwsbrieven 8 7 6 10 

Nieuwsbrief subscribers 1.654 1.958 1.917 1.869 

Nieuwsbrief geopend (gemiddeld) 33%  39%  37% 31,2% 

Twitter volgers - - onbekend 283 

Instagram volgers - - - 609 

Free publicity (gedrukt) 2 8 1 9 

Free publicity (online) 34  76  26 32  

Persbericht geopend 22% 28% 26% 21,1% 

Persdatabase 204 1.219 1.247 1.127 

YouTube abonnees - - - 19 

WOW scherm CS - 21 dagen - - 

Mediawand Schouwburg - 7 dagen 3 dagen - 
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3. WOORDNACHT 2020: SUCCESSEN EN LEERPUNTEN                                            

Successen                                                                                                                           

Covid-19 vergde extra inspanningen om het festival te realiseren, maar was 

uiteindelijk grotendeels bepalend voor het welslagen van Woordnacht 2020. Er werd 

uitgekeken naar een literair festival door bezoekers die hier onder de restricties van 

verstoken waren, en dit zowel vooraf als achteraf kenbaar maakten. Auteurs en 

performers waren merkbaar gemotiveerd om op te treden, vaak na een 

maandenlange stop. Live-streaming en streaming boden nieuwe mogelijkheden om 

kennis te maken met het festival en verschaften een bijzonder elan. Kijkend naar de 

actualiteit rondom Covid-19 viel het festival ook inhoudelijk op zijn plek. Het 

festivalthema De terugkeer van de wolf impliceerde dat de natuur zich niet laat 

reguleren. Het thema bracht bovendien geïnteresseerden in de wolf in aanraking met 

Nederlandstalige literatuur. 

Puntsgewijs samengevat: 

 De programmering van Woordnacht 2020 kreeg positieve en lovende reacties.   

 Het festivalthema, De terugkeer van de wolf, sprak tot de verbeelding. 

 Hoewel de programmering moest worden aangepast, bleef de inhoudelijke en 

thematische balans voldoende intact. 

 De realisatie van het festival door middel van live-streaming werd toegejuicht 

door de deelnemers en het publiek. Het neerzetten van een literair evenement 

onder moeilijk werkbare condities werd als moedig ervaren en versterkte de 

band met het publiek. 

 De live-streaming werd goed bekeken, afgemeten ook aan literaire 

evenementen, debatten en programma’s van andere instellingen. 

 Live-streaming en streaming resulteerden in publieksvergroting en een 

grotere actieradius. Bezoekers uit alle delen van het land bekeken de live-

streaming tijdens of na het festival.  

 Het festivalthema De terugkeer van de wolf trok nieuwe bezoekers naar het 

festival die door het thema in aanraking kwamen met actuele literatuur.  

 Het beperkte aantal locaties bood productionele en logistieke voordelen. Er 

kon overzichtelijk worden gewerkt met een beperkt aantal vrijwilligers.  

 Auteurs en andere deelnemers waren gemotiveerd en coöperatief onder de 

omstandigheden. Ook samenwerkingspartners stelden zich flexibel op. 

 Het organisatieteam was hecht. Er werd eendrachtig gewerkt aan het tot stand 

brengen van een festival onder complexe omstandigheden met veel 

onzekerheden en beperkingen. 
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Leerpunten                                                                                                                        

Woordnacht 2020 werd onder bijzondere omstandigheden gerealiseerd. Dit vroeg 

om een aangepaste formule, werkwijze, budgetverdeling, marketing, samenwerking 

en een compleet andere uitvoering zonder fysieke bezoekers. Voorwaarden om het 

festival te laten slagen, lagen in transparante communicatie en in het benutten van 

live-streaming en streaming als nieuwe mogelijkheden om bezoekers te bereiken. Het 

festival wist dit grotendeels te verwezenlijken. Woordnacht ziet ook verbeterpunten. 

Het (live-)streamen van programma’s gebeurde voor het eerst, met een smal budget. 

Alle opnamen dienden plaats te vinden tijdens de twee festivaldagen waarop 

deelnemers waren geboekt. Dergelijke opnamen vergen gewoonlijk aanzienlijk meer 

tijd en budget om kwaliteit te kunnen garanderen en ook meer expertise: voor alle 

betrokken partijen die nu meewerkten, inclusief de audiovisuele co-producenten, 

was live-streaming tamelijk nieuw.  Qua marketing vragen live-streaming en 

streaming om een specifieke campagne. Hierin kunnen slagen worden gemaakt op 

grond van de opgedane ervaringen.                                                                                            

x                                                                                                                                                 

Puntsgewijs samengevat en aangevuld: 
 Het welslagen van een festival onder onvoorziene omstandigheden vergt 

allereerst transparantie en doelgerichte communicatie, intern en extern. 

 Het opnemen van programma’s voor live-streaming en streaming gebeurde 

voor het eerst in Woordnacht en betekende een leerschool. De audiovisuele 

samenwerking met twee partijen (de Rotterdamse producent Moois TV en 

Arminius) vroeg om gedetailleerd overleg vooraf, met en tussen de 

uitvoerende producenten. De verkennende fase was kort, technisch en 

productioneel moest nog veel worden afgetast tijdens de opnamen. Onder 

andere omstandigheden zou een langere voorbereiding zijn getroffen. 

 Woordnacht beschikte over een relatief beperkt budget en beperkte 

opnametijd tijdens de twee geplande festivaldagen. Meer tijd, budget en in het 

algemeen meer expertise zijn vereisten om de kwaliteit van (live-)streaming 

van een festival inhoudelijk en vooral ook technisch te kunnen garanderen.  

 Live-streaming en streaming kunnen bezoekersaantallen verhogen en de 

actieradius van een festival vergroten (en zijn een overweging waard in het 

licht van toekomstige programmering). Ze vragen om een specifieke 

marketingcampagne, hebben een verschillende nieuwswaarde, vergen andere 

distributiekanalen en een netwerk van onlinepartners om naamsbekendheid 

en verspreiding te kunnen optimaliseren.   

 Afgaande op de resultaten voor 2020 ziet Woordnacht goede mogelijkheden 

voor hybride programmering. Voor de komende editie werken we een 

innoverend festivalconcept uit waarin de beschreven leerpunten worden 

meegenomen.  

 

 

 



Woordnacht 2020 De terugkeer van de wolf                                                                                       Projectverslag                                                                  15 

4. GEREALISEERD PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA LOCATIE DEELNEMERS OPNAMEN UITZENDING 

Opening 

Woordnacht  

Arminius Hans Sibarani en 

Loes Luca 

26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Blamanlezing  Arminius Eva Meijer 26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Archaïsch de 

dieren 

Arminius Hester Knibbe 26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Wolvenpoëzie Arminius Ingmar Heytze  26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Varkensliefde en 

– leed 

Arminius Cora Burggraaf 

(zang), Christian 

Blaha (vleugel) 

26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Schrijversdebat: 

De mens een 

wolf 

Arminius Adriaan van Dis 

(gespreksleider), 

Hanna Bervoets, Eva 

Meijer, René ten Bos 

26 februari 

2021 

26 februari 

2021 

Misantroop Arminius Frédérique Spigt 

(tekst, performance, 

zang), Corrie van 

Binsbergen (gitaar), 

Mark Nieuwenhuis 

(trompet), Tijmen 

Veelenturf (viool) 

26 februari 

2021 

26 februari 

2021  

___________ 

8 april 2021 

 

De kinderen van 

de nacht 

Arminius Dik van der Meulen, 

Paul van der Gaag 

26 februari 

2021 

2 april 2021 

Blootgelegd Schoonoord René ten Bos, 

Adriaan van Dis, 

Annette Splinter, 

Marieke van Leeuwen 

26 februari 

2021 

2 april 2021 

Het geniale dier Arminius René ten Bos, 

Adriaan van Dis 

26 februari 

2021 

2 april 2021 

She-Wolf Arminius Judith Visser, Alek 

Dabrowski 

27 februari 

2021 

2 april 2021 
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Debutanten Arminius Jan Siebelink, Vincent 

Merjenberg, Alek 

Dabrowski 

27 februari 

2021 

9 april 2021 

Geest in de 

machine 

Arminius Ewoud Kieft, Henk 

van der Waal, Hans 

van Willigenburg 

27 februari 

2021 

9 april 2021 

BVD  Chabot 

Museum 

Ari Deelder, Hans 

Sibarani, Alek 

Dabrowski 

27 februari 

2021 

16 april 2021 

Uitreiking Jana 

Beranováprijs 

Boekhandel 

Donner 

Michael Tedja, Jana 

Beranová, Wilma 

Scheffers, Combo 

Peggy Verzett, Mark 

Boninsegna 

27 februari 

2021 

16 april 2021 

(prijs) 

16 april 

2021(Combo) 

Waren we dieren Arminius Dorien Dijkhuis, 

Hans Sibarani 

27 februari 

2021 

16 april 2021 

Wereldreiziger 

voor het 

vaderland 

Arminius Dik van der Meulen, 

Paul van der Gaag 

27 februari 

2021 

23 april 2021 

Meegebracht Arminius Maureen Ghazal, Inez 

Boogaarts 

27 februari 

2021 

23 april 2021 

Voorbij de 

brandgrens 

Arminius Wilfried de Jong 

(gespreksleider), 

Nelleke Noordervliet, 

Dean Bowen, Shantie 

Singh, Saïd El Haji, 

Daphne Huisden 

27 februari 

2021 

23 april 2021 

Poetsclub XL Arminius Jeroen Naaktgeboren, 

Miguel Santos, 
Angelika Geronymaki, 

Bima Engels, Peer 

Hommel, Amber 

Hernandez, Maaike 

Vincentie, Olivier van 

Nooten, Mark 

Boninsegna  

(interviews) 

27 februari 

2021 

__________ 

10 april 

2021 

7 mei 2021 
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5. TOELICHTING OP FINANCIEEL VERSLAG 

 

De totale inkomsten van Woordnacht 2020 bedroegen 85.850 euro. De totale uitgaven 

bedroegen 85.711 euro.  

In de aanloop naar het evenement werd de definitieve begroting reeds omlaag 

gebracht naar om en nabij 85.850 euro. Dit in relatie tot 2x uitstel vanwege Covid 19 

en de toezeggingen van fondsen en subsidiënten. Nadat we in overleg met onze 

subsidiënten besloten om het festival in digitale vorm op 26 en 27 februari 2021 te 

laten doorgaan, ontstond een andere begroting, zowel voor programmatische als 

productionele kosten (filmcrew, website, technisch materiaal). Kosten als 

drukwerk/affiches etc. zijn in deze komen te vervallen.  

Mede door de toezegging van het Letterenfonds Corona steunpakket van de 

Schrijverscentrale voor een aantal van de deelnemende auteurs hebben wij de kosten 

kunnen dekken en is de post Gesproken programma met € 10.323 lager uitgevallen.  

Het positieve resultaat van het festival is € 139,00 (= 0,16%). 
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6.  ORGANISATIE 

Organisatieteam                                                                                                                       
Hans Sibarani     Directeur en hoofdprogrammeur 

Marijke van Lubeck  Zakelijk leider                                                                    

Wilma Scheffers      Programmeur                                                                     

Mark Boninsegna         Marketingcoördinator                                                  

Anne Valk         Productie- en opnameleider                                                           

Pieter Kers                                 Vormgever                                                                           

Gari Koolen         Website                                                                            

Marieke Sibarani         Pers                                                                                   

Talitha Nöllen        Social Media                                                                             

Edwin de Voigt         Productiemedewerker Vlaams Nederlandse Vriendschap   

Festivalteam (aanvullend) 
Ron van der Kooij                     Fotograaf 

Gabrielle Anceaux                         Fotograaf, productioneel 

 

Moois TV (uitvoerend producent)              

Michel Bosch                             Camera 

Sjoerd Schipper                        Camera en montage 

Geert ter Steeg                          Productie                           

Christiaan van Schermbeek   Regie   

 

Arminius (uitvoerend producent)   
Menoush Ibrahim                           Productieleiding 

Barend Hokke                                 Floormanagement 

Boubker El Manouzi                     Hosting 

Pieter Rexwinkel              Techniek 

Jochem van den Bos                      Techniek 

 

Freelance opnamecrew 
Jorge Bijleveld                                Camera, montage 

Chiel Schouten                               Camera 

 

Vrijwilligers 

Francisca Csaky-Pallavicini 

Jeroen Degenaar 

Margriet Jochem 

Marjet Kamstra 

Ronald Ligtenberg 

Emma Valk 

 

Lof der Zotheid                              Catering 
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7. LINKS 

 

Live-stream Woordnacht 26 februari                                     

https://youtu.be/AntwvLxaOKQ  /  https://youtu.be/mDv84ul2svI 

She-Wolf                                                                                         
https://youtu.be/mffZhDGwJio 

Debutanten                                                                                                

https://youtu.be/G0xRgmlwC8U                                                                                        

Voorbij de brandgrens                                                                                        

https://youtu.be/k-GdHBT-ZkE                                                                                            

Het geniale dier                                                                                

https://youtu.be/w3wMvbvbBv0                                                                                

Blootgelegd                                                                                     

https://youtu.be/jhiCq3qUJf8xx                                                                                               

BVD                                                                                                    

https://youtu.be/mg7F7sLtke8                                                                                   

Poetsclub XL                                                                                  

https://youtu.be/XYIBZmbfHio                                                                                                                                                                                         

Waren we dieren                                                                                                      

https://youtu.be/-aMxapbHeJo                                                                                   

Meegebracht                                                                                     

https://youtu.be/Lh4iX6jwE8k                                                                                                                                                                                     

Geest in de machine                                                                                           

https://youtu.be/N-2IAFCV0V0                                                                                       

Live in Donner                                                                                     

https://youtu.be/UqPfT2fkB6o                                                                                

Uitreiking Jana Beranováprijs                                                     

https://youtu.be/TNQYulC4jKI   /  https://youtu.be/C1OcCJOnKi4                                                                             

Wereldreiziger voor het vaderland                                                   

https://youtu.be/8fKevEP1xwIx                                                                                              

De kinderen van de nacht                                                                   

https://youtu.be/f9rNz98Ylj8                                                                                                      

Woordnacht neemt je mee (trailer, Festival TV/Open Rotterdam TV)                                            

https://youtu.be/VEtzMAtEIwU                                                                                                    

Eigenzinnige schrijvers maken kans op Beurs van Deelder (AD) 

https://www.ad.nl/rotterdam/eigenzinnige- schrijvers-maken-kans-op-beurs-van-

deelder~a0e02ddb/                                                                                                                  

Prijswinnaar Michael Tedja: ‘Experimenteren is noodzakelijk voor de wereld’ (NRC) 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/prijswinnaar-michael-tedja-experimenteel-

zijn-is-noodzakelijk-voor-de-wereld-a4015619  

https://youtu.be/AntwvLxaOKQ
https://youtu.be/mDv84ul2svI
https://youtu.be/mffZhDGwJio
https://youtu.be/G0xRgmlwC8U
https://youtu.be/k-GdHBT-ZkE
https://youtu.be/w3wMvbvbBv0
https://youtu.be/jhiCq3qUJf8xx
https://youtu.be/mg7F7sLtke8
https://youtu.be/XYIBZmbfHio
https://youtu.be/-aMxapbHeJo
https://youtu.be/Lh4iX6jwE8k
https://youtu.be/N-2IAFCV0V0
https://youtu.be/UqPfT2fkB6o
https://youtu.be/TNQYulC4jKI
https://youtu.be/8fKevEP1xwIx
https://youtu.be/f9rNz98Ylj8
https://youtu.be/VEtzMAtEIwU
https://www.ad.nl/rotterdam/eigenzinnige-%20schrijvers-maken-kans-op-beurs-van-deelder~a0e02ddb/
https://www.ad.nl/rotterdam/eigenzinnige-%20schrijvers-maken-kans-op-beurs-van-deelder~a0e02ddb/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/prijswinnaar-michael-tedja-experimenteel-zijn-is-noodzakelijk-voor-de-wereld-a4015619
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/prijswinnaar-michael-tedja-experimenteel-zijn-is-noodzakelijk-voor-de-wereld-a4015619

