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vnpf-leden
aantal 
leden
juli 2018

cijfers 
2017 
in deze
publicatie 

GROOT PODIUM (1000 OF MEER)  16 16

MIDDELGROOT PODIUM (400-999) 29 23

KLEIN PODIUM (MINDER DAN 400) 13 12

TOTAAL POPPODIA 58 51

FESTIVALS (1500 OF MEER) 47 45

TOTAAL LEDEN 105 96

klik op de naam of het symbool voor de website

https://intothegreatwideopen.nl
http://www.indiansummerfestival.nl
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https://www.manifesto-hoorn.nl
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http://lowlands.nl
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https://bevrijdingsfestivaloverijssel.nl/cms/
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http://
http://
https://www.facebook.com/BevrijdingsfestivalNijmegen/
http://
http://
https://www.013.nl
http://
https://www.ecicultuurfabriek.nl
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http://


15.426 activiteiten met totaal 4.969.854 bezoeken

73% muziek, trok 88% van het publiek
live concerten: meeste publiek in totaal
clubavonden: drukst bezochte activiteiten

niet-muziek vooral cinema, theater en debat

activiteiten & bezoek poppodia

concerten  in eigen zalen
      42,7%

niet-muziek
activiteiten         

15,0%

muziekactiviteiten 
op andere locaties                

11,4%

besloten verhuur 11,5%

gratis bezoek
gratis activiteiten 

5,9%

betaalde bezoeken 84,1%

clubavonden in eigen zalen 19,3%

concerten  in eigen zalen                     
     45,8%

niet-muziek-activiteiten    

7,6%

muziekactiviteiten 
op andere locaties               

15,3%

besloten verhuur 4,5%

clubavonden in eigen zalen 26,8%

bezoeken

activiteiten

clubavonden

25.045 optredens van artiesten zoals bands en dj’s

merendeel acts is Nederlands, vooral bij clubavonden 

ruim 84% van het publiek betaalde entree

verdeling betaalde en gratis bezoeken

concerten

gratis bezoek   
activiteiten met entreeprijs 

10,0%               

buitenlandse artiesten

36%

buitenlandse artiesten

16%

Nederlandse artiesten 
64%

Nederlandse artiesten 
84%
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overig

stagiair

vrijwillig

freelance

payroll/uitzendkracht

loondienst 54,7%

overig 1,5%

stagiair 3,7%

stagiair 10,5%

vrijwillig 56,2%

vrijwillig 17,4%

freelance 10,6%

freelance 7,5%

payroll/uitzend 9,2%

loondienst 19,5%

loondienst 54,7%

overig 0,9%

payroll/uitzend 8,5%

verdeling medewerkers alle podia naar dienstverband

7.277 medewerkers

56% vrijwilliger en 4% stagiair
40% betaald:  loondienst, payroll, uitzendkracht en zzp

72% van alle werkuren (FTE) was betaald

verdeling werkuren (FTE) alle podia naar dienstverband

 
verdeling werkuren (FTE) naar publiekscapaciteit

grote poppodia vooral betaalde medewerkers
kleine poppodia relatief meer vrijwilligers 
vrijwilligersinzet vooral tijdens openingsuren

48% van de werkuren ingezet voor horeca en techniek

overig werk (32%)  betreft met name kassa, 

garderobe, beveiliging, onderhoud, schoonmaak en 

administratie

verdeling werkuren (FTE) alle podia naar functie

56%
betaald

56%
betaald

82%
betaald

44%
onbetaald

18%
onbetaald

44%
onbetaald
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overighorecaproductie/
techniek

marketingprogrammeringdirectie

27,1% 32,1%
21,0%

10,1%6,5%3,2%

werk poppodia
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uitgaven poppodia

€ 146,2 miljoen uitgaven

alle podia vergelijkbaar aandeel personeelskosten
grote podia groter aandeel programmakosten

64% programmakosten waren gages artiesten
overige programmakosten betrof o.a. copyright, 
commissies, hotel en catering

dekking programmakosten door kaartverkoop

tickets horeca overig subsidie

0 20 40 60 80 100 120

Grote podia

Middelgrote podia

Kleine podia

27,0%            32,0%            8,4%            32,5%            

0 20 40 60 80 100 120

Grote podia

Middelgrote podia

Kleine podia

40,5%            23,5%            14,2%            21,9%            

0 20 40 60 80 100 120

Grote podia

Middelgrote podia

Kleine podia

21,3%            23,2%            16,8%            38,6%            

kleine podia

middelgrote podia

grote podia

tickets 36,8%

subsidie 24,9%

horeca 25,1%

sponsoring 1,7%

besloten verhuur 2,3%

overig 9,1%

inkomsten poppodia

€ 147,3 miljoen inkomsten

98% non-profit
 

25% subsidies, 96,5% afkomstig van gemeenten
grote poppodia groter aandeel publieksinkomsten  
kleine poppodia groter aandeel subsidie
 

€ 17,77 kaartverkoop per betalend bezoek
€ 9,89 horecaomzet per bezoek

verdeling inkomsten naar publiekscapaciteit

personeel 32,5%

inkoop horeca 6,8%

programma  34,9%

huisvesting 12,5%

marketing 2,8%

overig 10,6%

100%

al
le
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70% 91% 112% 106%
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popfestivals
verdeling festivals en bezoeken met en zonder entreeprijs

      

 

45 VNPF popfestivals

117 muziekpodia
2.213 muziekoptredens 
gemiddeld 49 muziekacts per festival

1,8 miljoen bezoeken 

38% was een gratis toegankelijk festival
bezocht door ruim 69% van het publiek 

51% was een meerdaags festival 
bezocht door 65% van het totale publiek

ruim 90% vond (gedeeltelijk) buiten plaats
80% vond plaats in mei, juni, juli en augustus
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bezoek
68,6%

37,8%

71% outdoor festival

9% 
indoor 
festival

20% 
mix  indoor 

outdoor festival
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31,4%

62,2%
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013
Tilburg
www.013.nl

Baroeg
Rotterdam
www.baroeg.nl

Beest, ‘t
Goes
www.tbeest.nl

Bibelot
Dordrecht
www.bibelot.net

Boerderij
Zoetermeer
www.cultuurpodiumboerderij.nl

Bolwerk, Het
Sneek
www.hetbolwerk.nl

Burgerweeshuis
Deventer
www.burgerweeshuis.nl

Capsloc
Capelle aan den IJssel
www.capsloc.nl

Corneel
Lelystad
www.corneel.nl

Doornroosje
Nijmegen
www.doornroosje.nl

Duycker
Hoofddorp
www.duycker.nl

ECI Cultuurfabriek
Roermond
www.ecicultuurfabriek.nl

Effenaar
Eindhoven
www.effenaar.nl

EKKO
Utrecht
www.ekko.nl

Estrado
Harderwijk
www.estrado.nl

FLUOR
Amersfoort
www.fluor033.nl

Flux, De
Zaandam
www.podiumdeflux.nl

Gebouw-T
Bergen op Zoom
www.gebouw-t.nl

Gebr. De Nobel
Leiden
www.gebrdenobel.nl

Gigant
Apeldoorn
www.gigant.nl

Grenswerk
Venlo
www.grenswerk.nl

Groene Engel
Oss
www.groene-engel.nl

Hedon
Zwolle
www.hedon-zwolle.nl

Helling, De
Utrecht
www.dehelling.nl

Iduna
Drachten
www.iduna.nl

Kroepoekfabriek
Vlaardingen
www.kroepoekfabriek.nl

Luxor Live
Arnhem
www.luxorlive.nl

Manifesto
Hoorn
www.manifesto-hoorn.nl

Meester, De
Almere
www.demeesteralmere.nl

Melkweg
Amsterdam
www.melkweg.nl

Merleyn
Nijmegen
www.doornroosje.nl/merleyn

Metropool
Hengelo
www.metropool.nl

Mezz
Breda
www.mezz.nl

Muziekgieterij
Maastricht
www.muziekgieterij.nl

Neushoorn
Leeuwarden
www.neushoorn.nl

Nieuwe Nor
Heerlen
www.nieuwenor.nl

Oosterpoort, De
Groningen
www.de-oosterpoort.nl

P3
Purmerend
www.p3purmerend.nl

P60
Amstelveen
www.p60.nl

Paard
Den Haag
www.paard.nl

Paradiso
Amsterdam
www.paradiso.nl

Patronaat
Haarlem
www.patronaat.nl

Peppel, De
Zeist
www.peppel-zeist.nl

Podium Gorcum
Gorinchem
www.podiumgorcum.nl

Pul, De
Uden
www.livepul.com

Rotown
Rotterdam
www.rotown.nl

Simplon
Groningen
www.simplon.nl

So What!
Gouda
www.so-what.nl

Spot, De
Middelburg
www.despotmiddelburg.nl

Sugarfactory
Amsterdam
www.sugarfactory.nl

TivoliVredenburg
Utrecht
www.tivolivredenburg.nl

Tolhuistuin
Amsterdam
www.tolhuistuin.nl 

Vera
Groningen
www.vera-groningen.nl

Victorie
Alkmaar
www.podiumvictorie.nl

Volt
Sittard
www.poppodium-volt.nl

Vorstin, De
Hilversum
www.devorstin.nl

Willem Twee
Den Bosch
www.willem-twee.nl

WORM
Rotterdam
www.worm.org

Back at Sea
Brouwersdam
www.backatsea.nl

Befrijdingsfestival Fryslân
Leeuwarden
www.befrijdingsfestivalfryslan.nl

Best Kept Secret Festival
Hilvarenbeek
www.bestkeptsecret.nl

Bevrijdingsfestival Amsterdam
Amsterdam
www.4en5meiamsterdam.nl

Bevrijdingsfestival Brabant
Den Bosch
www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl

Bevrijdingsfestival Den Haag
Den Haag
www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Bevrijdingsfestival Flevoland
Almere
www.bevrijdingsfestivalflevoland.nl

Bevrijdingsfestival Groningen
Groningen
www.bevrijdingsfestivalgroningen.nl

Bevrijdingsfestival Limburg
Roermond
www.bevrijdingsfestivallimburg.nl

Bevrijdingsfestival Nijmegen
Nijmegen
www.4en5mei-nijmegen.nl

Bevrijdingsfestival Overijssel
Zwolle
www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl

Bevrijdingsfestival Utrecht
Utrecht
www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl

Bevrijdingsfestival Wageningen
Wageningen
www.bevrijdingsfestivalwageningen.nl

Bevrijdingsfestival Zeeland
Vlissingen
www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland
Rotterdam
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

Bevrijdingspop Haarlem
Haarlem
www.bevrijdingspop.nl

Bospop
Weert
www.bospop.nl

Catch
Utrecht
www.catchfestival.nl

Concert at Sea
Brouwersdam
www.concertatsea.nl

Down The Rabbit Hole
Beuningen
www.downtherabbithole.nl

Encore Festival
Amsterdam
www.encorefestival.nl

Eurosonic Noorderslag
Groningen
www.noorderslag.nl

Holland International  
Blues Festival
Grolloo
www.hollandinternational 
bluesfestival.com

Indian Summer
Langedijk
www.indiansummerfestival.nl

Into The Great Wide Open
Vlieland
www.intothegreatwideopen.nl

Latin Weekender
America
www.latinweekender.com

Le Guess Who?
Utrecht
www.leguesswho.nl

Lowlands
Biddinghuizen
www.lowlands.nl

Motel Mozaïque
Rotterdam
www.motelmozaique.nl

North Sea Jazz
Rotterdam
www.northseajazz.nl

Oranjepop
Nijmegen
www.oranjepop-nijmegen.nl

Parkpop Den Haag
Den Haag
www.parkpop.nl/parkpop-festival

Parkpop Downtown
Den Haag
www.parkpop.nl/downtown

Parkpop Saturday Night
Den Haag
www.parkpop.nl/saturdaynight

Pinkpop
Landgraaf
www.pinkpop.nl

Popronde
diverse steden
www.popronde.nl

Rotterdam Unlimited
Rotterdam
www.rotterdamunlimited.com/nl

Royal Park
Baarn
www.royalparklive.nl

So What’s Next?
Eindhoven
www.sowhatsnext.nl

Soccerrocker
Amsterdam
www.soccerrocker.nl

Transition Festival
Utrecht
www.tivolivredenburg.nl

Tuckerville
Enschede
www.tuckerville.nl

Valkhof Festival
Nijmegen
www.valkhoffestival.nl

We Are Electric
Eersel
www.we-are-electric.nl

Welcome to The Village
Leeuwarden
www.welcometothevillage.nl

WOO HAH!
Tilburg
www.woohahfestival.com

Zomerparkfeest
Venlo
www.zomerparkfeest.nl

vnpf poppodia 2018 vnpf popfestivals 2018

http://www.013.nl/
http://www.baroeg.nl/
http://www.tbeest.nl
http://www.bibelot.net/
http://www.cultuurpodiumboerderij.nl/
http://www.hetbolwerk.nl/
http://www.burgerweeshuis.nl
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http://www.fluor033.nl/
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http://www.gigant.nl/
http://www.grenswerk.nl
http://www.groene-engel.nl/
http://www.hedon-zwolle.nl/
http://www.dehelling.nl/
http://www.iduna.nl
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http://www.luxorlive.nl/
http://www.manifesto-hoorn.nl/
http://www.demeesteralmere.nl/
http://www.melkweg.nl/
http://www.doornroosje.nl/merleyn
http://www.metropool.nl/
http://www.mezz.nl/
http://www.muziekgieterij.nl/
http://www.neushoorn.nl/
http://www.nieuwenor.nl
http://www.de-oosterpoort.nl/
http://www.p3purmerend.nl/
http://www.p60.nl/
http://www.paard.nl/
http://www.paradiso.nl/
http://www.patronaat.nl/
http://www.peppel-zeist.nl/
http://www.podiumgorcum.nl
http://www.livepul.com/
http://www.rotown.nl/
http://www.simplon.nl/
http://www.so-what.nl/
http://www.despotmiddelburg.nl
http://www.sugarfactory.nl/
http://www.tivolivredenburg.nl/
http://www.tolhuistuin.nl/
http://www.vera-groningen.nl/
http://www.podiumvictorie.nl/
http://www.poppodium-volt.nl
http://www.devorstin.nl/
http://www.willem-twee.nl/
http://www.worm.org/
http://www.backatsea.nl
http://www.befrijdingsfestivalfryslan.nl
http://www.bestkeptsecret.nl
http://www.4en5meiamsterdam.nl
https://www.bevrijdingsfestivalbrabant.nl
http://www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl
http://www.bevrijdingsfestivalflevoland.nl
http://www.bevrijdingsfestivalgroningen.nl
http://www.bevrijdingsfestivallimburg.nl
http://www.4en5mei-nijmegen.nl
http://www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl
http://www.bevrijdingsfestivalutrecht.nl
http://www.bevrijdingsfestivalwageningen.nl
http://www.bevrijdingsfestivalzeeland.nl
http://www.bevrijdingsfestivalzh.nl
http://www.bevrijdingspop.nl
http://www.bospop.nl
http://www.catchfestival.nl
http://www.concertatsea.nl
http://www.downtherabbithole.nl
http://www.encorefestival.nl
http://www.noorderslag.nl
http://bluesfestival.com
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http://www.latinweekender.com
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http://www.motelmozaique.nl
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http://www.parkpop.nl
http://www.parkpop.nl
http://www.parkpop.nl/saturdaynight
http://www.pinkpop.nl
http://www.popronde.nl
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http://www.royalparklive.nl
http://www.sowhatsnext.nl
http://www.soccerrocker.nl
http://www.tivolivredenburg.nl
http://www.tuckerville.nl
http://www.valkhoffestival.nl
http://www.we-are-electric.nl
http://www.welcometothevillage.nl
http://www.woohahfestival.com
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Wat doet de VNPF? 
De VNPF is de branchevereniging van poppodia en popfestivals 

in Nederland en bestaat sinds 1993. In juli 2018 heeft de VNPF 

105 leden, bestaande uit 58 poppodia en 47 popfestivals.

De VNPF adviseert haar leden en oefent waar mogelijk 

invloed uit op wetgeving en overheidsbeleid. Belangrijke 

aandachtspunten zijn o.a. cultuurbeleid, arbeidszaken, 

belastingen, auteursrechten, programmering, preventie van 

gehoorschade en regelgeving omtrent openbare veiligheid.

De VNPF ontwikkelt diensten voor haar leden om daarmee 

hun prestaties te verbeteren. Met het Poppodium Analyse 

Systeem (PAS) kunnen poppodia hun bedrijfsvoering onderling 

vergelijken. Dankzij collectieve overeenkomsten met leveranciers 

kunnen poppodia kortingen genieten op diverse producten en 

diensten. Het VNPF-bureau voert ook het secretariaat van de 

zustervereniging Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia 

en -Festivals (WNPF), die de eigen cao NPF mede heeft 

ontwikkeld.

De VNPF bevordert kennisuitwisseling met een online platform 

voor leden en diverse bijeenkomsten, zoals ledendagen, het 

jaarlijkse Congres Podia & Festivals in september en seminars 

tijdens  

Eurosonic Noorderslag in januari. Tijdens ESNS vindt ook de 

jaarlijkse uitreiking van de IJzeren Podiumdieren plaats.  

Voor meer info zie www.vnpf.nl

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
Bataviastraat 24, unit 1.13, 1095 ET Amsterdam

020 4215005

info@vnpf.nl

www.vnpf.nl

Redactie
Arne Dee (VNPF), Berend Schans (VNPF)

Databewerking poppodia
Arne Dee (VNPF), Fenke Legerstee (ABF Research, Delft)

Databewerking popfestivals
Arne Dee (VNPF), Lex Kruijver (Respons, Festival Monitor),   

Harry van Vliet (HvA, Festival Atlas)

Grafisch ontwerp
Helma Timmermans  go@helmatimmermans.nl

Druk
Flyerzone 

Fotocredits
Cover: Kelela - Paradiso Noord (Tolhuistuin), 2017 © Willem Schalekamp

Back: Melkweg, 2016 © Melanie Lemahieu, Shutterstock   

In juli 2018 waren 58 poppodia en 47 popfestivals aangesloten bij de 

VNPF.  Deze publicatie geeft een overzicht van 51 van deze poppodia en 

45 van deze festivals, die in 2017 actief waren en waarvan de gegevens 

beschikbaar of (deels) te extrapoleren waren. De gegevens opgenomen 

in deze publicatie betreft alle poppodia en -festivals op de bijgevoegde 

ledenlijst, exclusief podia ’t Beest, ECI Cultuurfabriek, Estrado, Gigant, 

Groene Engel, Podium Gorcum en Volt en exclusief festivals Back at Sea 

en de Popronde.

Alle bedragen in deze publicatie zijn exclusief btw

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kan de 

uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is 

van enige fout in deze uitgave. De VNPF wil tevens benadrukken dat deze 

cijferpresentatie totalen en gemiddelden van de poppodia betreft en op 

basis hiervan geen uitspraken over individuele poppodia kunnen worden 

gedaan.

‘Poppodia en -Festivals in Cijfers 2017’ is een uitgave van de VNPF, 

Amsterdam © 2018. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig 

andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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https://www.vnpf.nl/dossiers/cultuurbeleid
https://www.vnpf.nl/dossiers/personeel-organisatie
https://www.vnpf.nl/dossiers/fiscaal
https://www.vnpf.nl/dossiers/auteursrecht
https://www.vnpf.nl/dossiers/marketing-programmering/programmering
https://www.vnpf.nl/dossiers/veiligheid/gehoorschade
https://www.vnpf.nl/dossiers/veiligheid/gehoorschade
https://www.vnpf.nl/dossiers/veiligheid
https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodium-analyse-systeem
https://www.vnpf.nl/dossiers/facts-figures/poppodium-analyse-systeem
https://www.vnpf.nl/ledenvoordeel
https://www.vnpf.nl/wnpf
https://www.vnpf.nl/wnpf
https://caopoppodia.nl/
https://www.congrespodiaenfestivals.nl/
https://www.vnpf.nl/dossiers/prijzen/ijzeren-podiumdieren
mailto:info%40vnpf.nl?subject=
http://www.vnpf.nl
https://www.abfresearch.nl/
http://www.respons.nl/monitoren-online-databases/festival-monitor-online
https://www.helmatimmermans.com
mailto:go%40helmatimmermans.nl?subject=Hallo%2C%20ik%20wil%20graag%20wat%20informatie
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