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YAF22 - Young Art Festival  
 
Op 15 en 16 juli 2022 vond het Young Art Festival voor het eerst plaats op het terrein 
van Landgoed Rorik. Ruim 2500 bezoekers wisten hun weg te vinden naar onze 
nieuwe locatie, waar ze een weekend lang konden genieten van muziek, theater en 
kunst van lokaal en Nederlands talent. Zo werd er onder andere ruimte gegeven aan 
lokale upcoming bands zoals Fleebag en Jack Juda, en werden nieuwe kunstwerken 
van Suze Giesbergen, Lieke Hendriks en Shannon Uitterdijk getoond. Daarnaast was 
er YAF<playground>, waar jonge mensen aan de slag gingen met hun eigen 
ontdekkingstocht aan de hand van het thema dat ze verder zelf mochten invullen en 
vormgeven. Dat uitte zich in dans, performance en tekst. Tot slot is er samengewerkt 
met lokale initiatieven zoals #Stout en de Zeefdrukclub. Belangrijk uitgangspunt in de 
keuze voor de kunstwerken was de interactie; zo was er een doolhoofd voor je hoofd, 
een levensgroot wie is het? spel, een workshop zeefdrukken, hoelahoep workshops, 
de senseorgan, een orgel waar je zelf muziek mee kon maken, een droominstallatie en 
het interactieve spel ‘lekker spacen’ van Kunsdt.  
 
YAF22 ging, naast de publieke thema’s rondom spelen en beleven, grotendeels over 
het nieuw leven inblazen van de community rondom Young Art, zowel achter de 
schermen alsook bij het publiek. Binnen de organisatie is dat goed gelukt en biedt  
het perspectief voor de toekomst. Het was goed om te zien dat we – ondanks dat we 
het festival met een veel kleinere groep mensen hebben gerealiseerd – percentueel 
een heel groot aantal nieuwe en jonge mensen bij de organisatie hebben weten te 
betrekken. De jongste deelnemer, die heeft geholpen met het bouwen van de bar 
van Wim Aardenburg, was veertien jaar. Binnen de organisatie hebben we op een 
groep van 75-100 medewerkers, meer dan 10% nieuwe aanwas binnengehaald in  
de leeftijdscategorie 15 t/m 30 jaar.  
 
 



 
 
PROGRAMMA YAF22  
Fleebag, Close to Fire, 
3 Point Landing, POM, 
YoungRubbi, Personal 
Trainer, Rocktail Twinz 
Soundsystem, Hang 
Youth, Henjo Techno 
Show, Ricardo Carota, 
Prins S. en de Geit, Arp 
Frique & Family, #Stout, 
Blubberbeats, Nona, 
Afterpartees, 
Blubberbeats, Sophie 
Straat, Starfish, Bob uit 
Zuid, Jack Juda, 
Elephant, Eyecloser, Whayo!, Keraliek, Shannon Uitterdijk, Front 404, Suze 
Giesbergen, De Zeefdrukclub, Hermanders en Showoff Design, Senseorgan, Kunsdt, 
Vitamine Blij, Spatzuiver, Kennemer College, YAF<playground> en Talentklas Theater 
Centrum voor de Kunsten Beverwijk.  
 



Wat betreft de publieksaantallen zien we dat deze echter achtergebleven zijn bij de 
verwachting. Hieronder wordt dit nog verder toegelicht, maar het was een combinatie 
van verschillende factoren die het lastig inschatten maken welke factor nu het zwaarst 
heeft gewogen. Een onderbezetting op de afdeling marketing en communicatie heeft 
daar ook zeker niet aan bijgedragen. De publieksreacties op het nieuwe terrein waren 
soms wisselend, maar overwegend positief. Er kwam inhoudelijk goede feedback, de 
bezoekers hebben een fijne ervaring gehad, zagen vaak de potentie van de nieuwe 
plek en durfden bij ons 
aan te geven wat ze 
hebben gemist, nog 
zouden willen zien en 
waar behoefte aan is.  
We hebben enorm geluk 
gehad met het weer, 
maar daar zullen we in de 
toekomst meer rekening 
mee moeten houden 
(schuilplekken, 
schaduwplekken etc.)  
Uiteraard zijn er ook 
mensen die zouden willen 
dat we teruggaan naar Park Westerhout.  
 
 
PRODUCTIONELE KEUZES  
In het maakproces van slechts 3,5 maand hebben we enorm vaak moeten schakelen  
in de werkbegroting, omdat prijzen soms per dag verschilden en veel materialen niet 
te krijgen waren. Tijdens de coronaperiode hebben veel bedrijven materieel verkocht 
en is personeel iets anders gaan doen; hierdoor is er een tekort aan kwalitatieve 
materialen, is er veel kennis binnen de sector verloren gegaan en zijn er grote 
personeelstekorten. Deze problematiek zagen we terug op alle vlakken, waardoor  
we hier en daar moeilijke keuzes hebben moeten maken. Dit is terug te zien in de 
eindafrekening als je kijkt naar de facilitaire kosten; deze zijn een stuk hoger dan 
oorspronkelijk begroot.  
 
Een onderbezetting binnen de eigen organisatie op twee belangrijke posten (externe 
communicatie en vrijwilligerscoordinatie) maakte het ook voor ons enorm lastig om te 
investeren in de kwantiteit van deelnemers, waardoor we de focus uiteindelijk hebben 
gelegd op de nieuwe mensen die binnen zijn gekomen op een intensieve manier 
betrekken, om op deze manier met hen verder te kunnen bouwen aan het nieuwe 
Young Art.  
 



 
 
 
JONGEREN 
Aan YAF<Playground> hebben 10 jonge deelnemers en makers meegedaan, en 
hebben we daarnaast ook binnen <Playground> een podium geboden aan de 
talentklas theater van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk. Dat is zeker niet het 
beoogde aantal, maar we hebben gemerkt dat het voor veel jongeren vlak na de 
coronaperiode erg veel tijd en energie kostte om de dagelijkse gang van zaken weer 
op te pakken. Op school, privé, maar ook in het sociale verkeer. Er zijn bijna twee keer 
zoveel aanmeldingen binnengekomen, maar een aantal hebben deelname uiteindelijk 
een jaar voor zich uitgeschoven of op het laatste moment afgezegd. Gedeeltelijk 
heeft het ook te maken met het laat op gang komen van de communicatie, en het gat 
van 2 jaar niet zichtbaar zijn voor juist die jongeren in de middelbare schoolleeftijd.  
 
In het voortraject en op het festivalterrein hebben we – door de samenwerking  
met het Kennemer College Beroepsgericht – dertig jongeren betrokken. Daarnaast 
hebben we zo’n 15 jonge talenten een podium- of kunstplek kunnen bieden en 
binnen de organisatie (bouwen, meedenken, achter de schermen werken etc.)  
een stuk of 10 jongeren een plek kunnen bieden. In totaal hebben we met de  
korte voorbereidingstijd toch zeker 35 jongeren en jonge talenten, en indirect  
zo’n 30 leerlingen, aan ons weten te binden.  
 
Wat niet direct zichtbaar is geworden dit jaar, maar wel degelijk relevant, is de 
investering die gemaakt is richting de scholen om voor komende jaren beter samen  
te werken. Zo is er gesproken met het Kennemer College in Beverwijk, Felisenum in 
Velsen-Zuid, het Ichtus in Velsen en het Bonhoeffer College in Castricum. Zij denken 
erover na om een project te maken onder lestijd, en Young Art Festival in te zetten als 
podium en bredere kennismaking voor de leerlingen met verschillende 
kunstdisciplines. Met het Kennemer College Beroepsgericht is tevens gesproken over 
het geven van een scholenbrede presentatie, om ook docenten en de schoolbesturen 
mee te krijgen en gezamenlijk het belang van organisaties zoals Young Art uit te 
dragen.  



Tot slot is er een initiatief geweest in samenwerking met Nul251 van Stichting 
Jongerenwerk en ISOO voor het faciliteren van gesprekken tussen jongeren en de 
gemeenteraad middels een fotografieproject. Helaas kwam er onder andere vanuit de 
raadsleden te weinig respons om het project uit te kunnen voeren.  
 
GEVOLGEN CORONACRISIS / TOELICHTING FINANCIËN  
De gevolgen van de coronacrisis waren dit jaar zeer goed voelbaar. De afgelopen 
twee jaar hebben we geen festival georganiseerd, omdat dat op dat moment niet 
mogelijk dan wel haalbaar was. We hebben ons toen beperkt tot kleinere activiteiten, 
omdat dat voor onze achterban van wezenlijk belang was. Denk aan de expositie die 
niemand gezien heeft. Voor de betrokken cultuurmakers was dit zeer belangrijk om 
hun artistieke energie kwijt te kunnen en zich weer een beetje volwaardig te voelen. 
Denk aan Playground in Westerhout in 2021. Belangrijk voor ons als organisatie is om 
in contact te blijven met onze vrijwilligers en onze doelgroep jongeren en 
jongvolwassenen. Voor de jongeren was het belangrijk om weer aan hun persoonlijke 
ontwikkeling te kunnen werken na een zeer lange lockdown. 
  
In 2022 was het mogelijk om weer een volwaardig festival te organiseren. Echter niet 
zonder risico’s, want in maart zijn pas de laatste corona maatregelen zoals de QR-
code vervallen en kon de horeca weer open. Dit betekende dat we 3,5 maand de tijd 
hadden om het festival te organiseren met een uitvoerend team dat kleiner was dan 
voorheen. Het festivallandschap was ondertussen flink veranderd. Veel facilitaire zaken 
waren moeilijk te krijgen of veel duurder, omdat veel leveranciers zijn gestopt of een 
andere markt hebben aangeboord. Bestaande sponsordeals in materialen of transport 
werden niet meer verlengd. We hebben zowel inhoudelijk als facilitair de nodige 
concessies moeten doen om binnen de begroting te blijven. Dat is wel gelukt! 

  
Wat deze editie echter is tegengevallen zijn de publieksaantallen. Dit is iets wat ook 
bij andere festivals en theaters is terug te zien. Er is een tweedeling ontstaan tussen 
festivals en voorstellingen met bekende artiesten die goed lopen, en de kwalitatief 
goede, maar meer eigenzinnige festivals en voorstellingen waar de publieksaantallen 
duidelijk ver achter blijven en soms zelfs door het publiek gemeden lijken te worden. 
YAF heeft zich altijd geprofileerd als festival voor het aanstormend talent en valt 
daarmee in de laatste categorie.  In combinatie met de korte termijn en het 
uitgedunde team waarmee YAF 22 moest worden georganiseerd, hebben we niet 
alles uit de kast kunnen trekken om publiek binnen te halen. We hebben daarmee de 
begrote inkomsten uit kaartverkoop en horeca niet gehaald. Het exploitatieresultaat  
is negatief. In hoeverre de verandering van locatie heeft meegespeeld, is niet goed in 
te schatten. We hebben dit negatieve resultaat kunnen dekken door de ontvangen 
coronasteun 2022, restant van de coronasteun 2021 en extra donaties en 
sponsorinkomsten.  
  
 
 
 
 
 



EVALUATIE 
Uit de evaluaties is gebleken dat er binnen het team voldoende energie zit voor het 
ontwikkelen van nieuwe artistieke ideeën, elkaar, het nieuwe terrein en de toekomst. 
Maar tegelijkertijd beseffen we ons dat er goed gekeken moet worden naar de 
haalbaarheid van een nieuwe editie in de nieuwe situatie na corona. Naast de grote 
financiële uitdagingen is Young Art is op sommige vlakken een kwetsbare organisatie. 
Niet alleen omdat we werken met vrijwilligers en jonge talenten, maar omdat we toe 
moeten en willen werken naar een toekomstbestendige, duurzame organisatie. En dat 
kost tijd, geld en aandacht. Er is de noodzaak en behoefte om op een aantal vlakken 
te professionaliseren, om op deze manier zorg te kunnen dragen voor de toekomst en 
de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De komende periode zullen we 
onderzoeken of en in welke vorm dit haalbaar is in de huidige tijd.  
 
 
SELECTIE PUBLICATIES  
 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/302769/young-art-festival-verhuist-naar-landgoed-
rorik-nieuw-begin-als-groeiend-festival 
 
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220717_96793990?utm_source=google&
utm_medium=organic 
 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220717_66557379?utm_source=ww
w.haarlemsdagblad.nl&utm_medium=referral&utm_content=/ 
 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220717_81697754?utm_source=goo
gle&utm_medium=organic 
 



 



 


