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Openluchttheaters	  in	  2013:	  meer	  bezoekers,	  veel	  muziek,	  toneel	  en	  
jeugdvoorstellingen.	  Cabaret	  en	  kleinkunst	  zichtbaar	  in	  opkomst	  	  
	  
Het	  openluchttheaterseizoen	  2013	  werd	  op	  zaterdag	  2	  november	  in	  Mariahout	  afgesloten	  met	  de	  jaardag	  voor	  
leden	  van	  de	  Vereniging	  van	  Nederlandse	  Openluchttheaters	  (Openluchttheaters.NL).	  
Tijdens	  de	  jaarvergadering	  werden	  de	  bezoekersaantallen	  van	  de	  40	  aangesloten	  openluchttheaters	  bekend	  
gemaakt.	  	  
	  
Bezoekers	  vs	  voorstellingen	  
In	  2013	  trokken	  de	  leden	  openluchttheaters	  met	  560	  voorstellingen	  ruim	  255.000	  bezoekers,	  dat	  zijn	  16.400	  
meer	  bezoekers	  met	  56	  minder	  voorstellingen	  ten	  opzichte	  van	  2012.	  Een	  mooi	  resultaat	  in	  tijden	  van	  crisis!	  
Cabaret	  en	  kleinkunst	  maken	  nu	  voor	  6%	  deel	  uit	  van	  het	  programma	  en	  winnen	  hiermee	  steeds	  meer	  terrein.	  
Muziek	  gaat	  aan	  kop	  met	  32%,	  gevolgd	  door	  toneel	  als	  goede	  tweede	  met	  27%.	  De	  jeugdvoorstellingen	  blijven	  
een	  constante	  factor	  binnen	  de	  programmering	  met	  gemiddeld	  17,5%.	  
Ondanks	  de	  vrij	  natte	  start	  van	  het	  seizoen	  werden	  aanzienlijk	  minder	  voorstellingen	  afgelast	  in	  vergelijking	  
met	  twee	  voorgaande	  jaren.	  Mogelijk	  omdat	  een	  aantal	  afgelaste	  voorstellingen	  op	  een	  later	  tijdstip	  alsnog	  
werd	  uitgevoerd	  en	  steeds	  meer	  openluchttheaters	  een	  overkapping	  van	  het	  toneel	  kunnen	  realiseren.	  	  
	  
Professionals	  vs	  amateurs	  
In	  tegenstelling	  tot	  vele	  vooroordelen	  wordt	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  voorstellingen	  uitgevoerd	  door	  
professionals.	  De	  overige	  voorstellingen	  worden	  uitgevoerd	  door	  amateurs,	  waarvan	  velen	  niet	  onderdoen	  
voor	  een	  professional.	  	  
De	  openluchttheaters	  weten	  ondanks	  de	  beperkte	  middelen	  en	  door	  de	  tomeloze	  inzet	  van	  hun	  vrijwilligers	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  programma	  meer	  en	  meer	  naar	  een	  hoger	  niveau	  te	  tillen.	  Grote	  namen	  als	  Ilse	  de	  Lange,	  De	  
Dijk,	  Rowwen	  Hèze,	  Racoon,	  Di-‐rect	  en	  Wende	  Snijders	  zijn	  steeds	  vaker	  op	  het	  podium	  van	  een	  
openluchttheater	  te	  vinden.	  Ook	  tribute-‐bands	  maken	  in	  toenemende	  mate	  deel	  uit	  van	  het	  programma.	  De	  
bijzondere,	  gemoedelijke	  en	  gezellige	  omstandigheden	  geven	  een	  extra	  dimensie	  voor	  zowel	  artiest	  als	  
bezoeker:	  een	  unieke	  belevenis!	  
	  
Jaardag	  Openluchttheaters	  
De	  jaardag	  voor	  openluchttheaters,	  die	  elk	  jaar	  wordt	  georganiseerd	  in	  samenwerking	  met	  één	  van	  de	  leden	  
openluchttheaters,	  groeit	  uit	  tot	  een	  ontmoetingsplaats	  met	  uitwisseling	  van	  kennis	  en	  ervaring	  in	  een	  
ongedwongen,	  gezellige	  sfeer.	  In	  2013	  was	  er	  voor	  de	  tweede	  maal	  een	  kleine	  markt	  met	  diverse	  
impresariaten,	  artiesten	  en	  vertegenwoordigers	  van	  aanvullende	  diensten	  die	  zich	  met	  een	  korte	  pitch	  konden	  
presenteren.	  Er	  is	  duidelijk	  steeds	  meer	  bewustwording	  van	  de	  speciale	  wensen	  en	  omstandigheden	  van	  een	  
openluchttheater,	  het	  is	  een	  genre	  apart.	  
Op	  zaterdag	  1	  november	  2014	  wordt	  de	  jaardag	  georganiseerd	  door	  Openluchttheater	  Nijverdal.	  
	  	  


