Festivals
Het festivalseizoen staat voor de deur. De line-ups van diverse festivals in de regio zijn
bekend.

1 Voor welk festival heeft u de kaartjes al binnen?
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5 mei bevrijdingsfestival
Afro Latino Festival
Ben geen festival ganger dus nergens kaartjes voor
Bezoek ere-begraafplaatsen (Margraten, Hombourg)
Bezoek geen festivals (2x)
BEZOEK NOOIT FESTIVALS
Dierentuin
Dominator, 7th Sunday, Thunderdome
Familietuin
Ga niet naar festivals (2x)
Ga nooit naar festivals (2x)
Geen (4x)
Geen behoefte aan
Geen interesse (2x)
Geen Limburgse festivals
Geen tijd
Hollands festival in Brabant
Ik ben daarvoor te oud.
Ik ben geen bezoeker festivals
Ik ga niet naar festivals
Ik ga wel altijd naar het 'buren-rondje' van Solar, leuk en gezellig initiatief voor omwonenden.
Ik hou daar niet van
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Moulin Blues
N.v.t.
Nog nooit festival bezocht!
Nooit
North sea jazz
North Sea Jazz
Op dreef (4x)
Op Dreef
Op Dreef, Dynamo
Pop on Top Valkenburg
Rock Werchter & Appelpop
Tuinrock

1.1 Waarom bezoekt u geen festivals waar u kaartjes voor
moet kopen?
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B en geen frestivalbezoeker
Ben geen festivalganger
Bezoek alleen losse concerten.
Dan komt je eigen inventiviteit tov daginvulling beter naar voren
De viering van 5 mei houdt veel meer opties in dan een festival
Dit jaar geen zin in.
Door de kinderen komt het er niet van
Er is geen enkele groep dat ik leuk vind
Ga nooit naar festivals kan niet tegen de drukte
Geen belangstelling voor festivals.
Geen festivals voor klassieke musiek
Geen geld dit jaar
Geen interesse (6x)
Geen tijd. te druk in de weekenden
Hen hier niet echt interessse in
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Hou er niet van
Ik ben nooit gegaan
Ik ben tijdens Solar op vakantie
Ik ben wel een muziekliefhebber maar geen festivalbezoeker
Ik besluit zoiets op het laatste moment.
Ik doe niet aan festivals
Ik ga nooit naar festivals.
Ik heb hier geen behoefte aan
Ik ken de bands niet
Interesse voor andere muziek richting
Kan niet bij grote menigten
Komt niet goed uit wbt data
Line ups zijn ruk
Met 2 kleine kinden en weinig oppas mogelijkhede gaat het niet
Niet mijn muziek.
Niet mogelijk met 10 jarig kind
Nog nooit kennis mee gemaakt, maar lijkt mij toch wel leuk
Te luid
Te druk
Te veel herrie (2x)
Vind er niks aan en te hoog geluid

2

2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Roermond
georganiseerd wordt?
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Alle steden willen zich steeds meer profileren met evenementen, maar omdat alle
steden hetzelfde doen zal het m.i. weinig effect hebben als PR. Maar tegen zoiets als
Solar heb ik geen bezwaar, zoiets moet ook kunnenen is leuk voor de vele bezoekers.
De sportevenementen (running, wielrennen) waar een flink deel vd stad langere tijd
wordt afgesloten vind ik wèl teveel overlast voor degenen die langs de routes wonen.
Kan de route niet anders, zodat bewoners er minder hinder van hebben en de stad
niet zo chaotisch wordt? (De Outlet zullen ze NOOIT afsluiten voor zo`n event....)
Leuk dat er zo veel voor de jeugd te doen is, maar er zijn ook oudere bewoners.
Roermond denk zich ermee op de kaart te zetten, maar dat denk ik niet. Veel
inwoners hebben moeite met drukte, herrie en onveiligheid. De handhaving in
Roermond is bovendien bedroevend. Niemand van de gemeente voert de regie of
grijpt in als regels aan de laars worden gelapt. Daarom is het goed dat mensen uit de
Weerd naar de rechter zijn gestapt en hebben gewonnen. Dit was blijkbaar de enige
mogelijkheid om het altijd wegkijkende stadsbestuur met de neus op de feiten te
drukken. Anderen zullen volgen en terecht!
Alleen rondom de ECI zijn geen enkele activiteiten. Er zijn ook nooit vanuit de ECI
georganiseerde concerten. Een poppodium ontbreekt hiermee, al hebben we gelukkig
de azijnfabriek.
Geeft de stad wat extra,s. Ik doe weliswaar niet mee maar geniet van het bruisende
ervan
Precies goed weet ik niet maar het lijkt me voldoende!
Voor jongeren mag wel wat meer komen.
Evenementen voor jongeren tot 18
Ik ben van mening dat een een stad een ruim aanbod moet hebben aan activiteiten.
Zowel populaire- als cultureel hoogwaardige evenementen. Evenementen dienen niet
uitsluitend voor de eigen bevolking te zijn, maar dienen er ook toe bij te dragen dat
mensen van elders (binnen- én buitenland) naar Roermond komen.
Jazzevenement Klassieke muziek live (kleinere ensembles)
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Roermond mag z`n subsidiepot van Eci weleens inzetten voor live muziek, zodat
Roermond weer een live muziek stad wordt met regelmatig grote artiesten (binnen en
buiten). Nu ligt Roermond qua muziek en evenementen ver achter andere steden in
Limburg. Bijna, nee, is beschamend
Voor een bruisende stad als Roermond is er te weinig te doen
Er zou wat meer in de ECI georganiseerd kunnen worden. Concerten van `grotere`
bands. Voor Pain of Salvation en voor Niels Geusebroek zijn wij naar Venlo geweest.
Omdat ik nooit maar festivals ga heb ik hierover geen eigen mening

Als u een tip mag geven voor het organiseren van een (soort) evenement in Roermond

2.1 Wat voor (soort) evenement zou u organiseren?
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Congres voor jongeren of over duurzaamheid
Festivals
Hardere stijlen festival
Meer festivals
Meer foodtruckfestivals maar dan betaalbaarder dan de editie van vorig jaar
Muziek
Nederlandstalig festival zoals Muziek op het plein
Waar vooral de jeugd van houdt zodat ze niet ver weg moeten om een festival bij te wonen
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