Diepenheim, 1 april 2020
Geachte Minister van OCW, mevrouw I. van Engelshoven,
De Vereniging van Buitentheater Festivals Nederland (VBFN) is een vereniging van 17 festivals,
die verspreid zijn over het land, en heeft tot doel de kwaliteit en positie van Nederlandse
buitentheaterfestivals te verbeteren.
Wij zijn de belangrijkste partner voor de artiesten en makers van buitentheater. Wij zijn voor hen
hét podium.
De corona-crisis heeft voor onze festivals grote en ingrijpende gevolgen. Er zijn nu al meerdere
festivals die hebben moeten besluiten om de editie van 2020 niet door te laten gaan (mede ook
door besluit t/m 1 juni), en de verwachting is dat er nog vele festivals de komende maanden dit
negatieve besluit moeten gaan nemen.
Het is een ramp voor de festivals, en het is een ramp voor de artiesten en makers van
buitentheater.
De VBFN roept u dan ook met grote nadruk op de brief van de Taskforce Culturele en Creatieve
Sector (30 maart 2020) te erkennen en te komen tot de gevraagde oplossing, namelijk een
overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector.
In de brief van de Verenigde Podium Kunsten Festivals, dd 28 maart 2020, wordt u gevraagd om
te komen op korte termijn tot extra en specifieke steunmaatregelen voor de
podiumkunstenfestivals. De VBFN ondersteunt deze oproep van harte.
De Belangenvereniging Buitentheater i.o. heeft u in haar brief van 31 maart jl. bovendien
gewezen op de bijzondere en kwetsbare positie van de artiesten en makers van het
buitentheater. Wij herkennen ons in de noodkreet van de Belangenvereniging
Buitentheater.
Mevrouw de minister, het zijn barre en trieste tijden, wij beseﬀen dat u vele verzoeken bereiken
om steunmaatregelen op korte termijn. Ook wij vragen u om steun, voor de festivals van
buitentheater, én voor de artiesten en makers.
Wij vertrouwen erop dat u onze brief betrekt bij de hierboven benoemde brieven, en bij de vele
andere reacties die u inmiddels zijn toegezonden.
Groet,

Adriaan Bruin
voorzitter Vereniging Buitentheater Festivals Nederland
cc: vaste kamercommissies, gemeente- en provinciebesturen
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