
17 augustus 1998

Geachte heer van Oorschot,

Op verzoek van Gertjan Oldeman stuur ik u per fax enige achtergrondinformatie over de Mooi Weer
Spelen. E.e.a. ten behoeve van uw komende bezoek aan de TU Delft.

Wij geloven erg in de door de Amerikaanse toekomstverkenner John Naisbitt enige jaren geleden
gepresenteerde 'megatrend': High-tech / High-touch. Hij bedoelt daarmee dat de mens onbewust zoekt
naar emotionele stabiliteit in zijn omgeving. Hoe meer harde technologie, hoe groter de behoefte
wordt aan aaibaar, knuffelbaar, natuurlijk. Wij vertalen en promoten deze gedachte door (harde)
kennis en cultuur aan elkaar te koppelen. Delft biedt daartoe immers uitgelezen mogelijkheden.

In 1999 willen we het idee van het Perpetuum Mobile voor dit doel vorm gaan geven. Een waanidee in
de ogen van de beta-wereld. Maar met een beetje kunst (en vliegwerk) blijkt het plotseling wel
mogelijk. Het zou fantastisch zijn als de TU zich achter dit plan zou scharen (vooral ondersteuning in
natura: apparaten, kinetic art, etc.). Daarnaast zou de TU dan ook kunnen instappen in het op
relatiemanagement gerichte Bedrijvenpark dat jaarlijks aan de MWS wordt gekoppeld.

Delft Kennisstad heeft intussen de toegevoegde waarde van de MWS wel opgepakt. Het zou aardig
zijn als ook de TU zich zou realiseren dat samen bouwen aan een flitsend Delft welbegrepen
eigenbelang is. Zeker nu het gevecht om de student (en de docent) harder wordt.

Uiteraard staan wij klaar om u verder te informeren. Voor nu rest ons dank voor uw bereidheid om te
helpen de MWS bij de TU op de agenda te zetten.

Bijgevoegd heb ik o.m. een verwijzing naar het bedrijvenpark in Delft Kennisstad Mail en de
enthousiaste wijze waarop Festo zijn personeel dit jaar heeft uitgenodigd. Er zit ook een kopietje bij
van een vermelding in een van de vele media die de MWS hebben aangekondigd (city promotion).
Overigens zendt TV West nog steeds met grote regelmaat flitsen uit van het festival (als
pauzefilmpjes).

Met vriendelijke groet,

Gerard van de Schootbrugge
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Promotie bij
platform
onderbrengen

Eenderde deel van het ondervraagde

bedrijfsleven In Delft vindt dat het promoten

van Delft als kennisstad aan een hiervoor

nog op te richten platform overgelaten zou

moeten worden. Daarentegen vindt een

kwart dat meer een taak van de gemeente;

twintig procent pleit ervoor de promotie bij

een aparte stichting onder te brengen.
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Dat blijkt uit het meest recente

bedrijvenpanel. Dat is een pe

riodiek onderzoek van de ge

meente onder het bedrijfsle

ven waarvoor deze keer meer

dan tweehonderd (229) Delftse

bedrijven en instellingen zijn

benaderd. Het onderzoek

kende een respons van 67 pro

cent. Voor het houden van een

maandelijkse meeting heeft 28

procent belangstelling; een

kwart van de bedrijven zou wel

zitting willen nemen in een

ideeëngroep.

Tot het gebruik van promotie

materiaal van Delft Kennisstad

is 16 procent bereid. Voor het

leveren van een financiële bij

drage is de animo beduidend

minder groot: 3 procent. De

bedrijven is voorts gevraagd
of ze positieve aspecten van

de stad in hun communicatie

gebruiken en zo ja welke. Bij

de 34 procent die hierop be

vestigend heeft geantwoord,

gaat het met name om het cul

tuur-historische karakter, de

factor kennis en techniek en de

centrale ligging van Delft.

Bijna de helft van de onder

vraagde kennisintensieve be

drijven (48%) blijkt overigens

bereid om derden kennis te

verschaffen en om samen pro

jecten op te starten. Die be

reidheid is groter bij grotere

dan bij kleinere bedrijven. Van

de kennisintensieve bedrijven

heeft 36 procent het afgelopen

jaar met derden een project

opgestart. Bij het opstarten

van projecten zou volgens 58

procent het Projectbureau

Delft Kennisstad een actieve

en ondersteunende rol moeten

spelen.

Cultureel netwerken

In een kleurrijk decor van pa

godetenten en in een informe

le sfeer met Delftse collega-

bedrijven kennismaken en al

netwerkend genieten van

theater in optima forma. De

bedrijvendag op de Paarden

markt als onderdeel van het

jaarlijkse straattheaterfestival

Mooi Weer Spelen was - net

als het driedaagse festival in

de stad zelf - opnieuw een

schot in de roos. Speciale gas

ten op de bedrijvendag waren

ambtenaren van de Meetkun

dige Dienst en de Dienst Weg

en Waterbouwkunde. Ze waren

daar op uitnodiging van bur

gemeester Van Oorschot van

wege het 200-jarig bestaan

van Rijkswaterstaat. Meer over

deze diensten op pagina zes. •
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Lekker Weg Tips en Evenementen

L

Algemeen

1 jUNI

IJburg Open

Op tweede pinksterdag biedt Amsterdam

muziek en spektakel. 'IJburg Open 1998'

biedt een voorproefje op de vele recreatieve

mogelijkheden van IJburg. Bezoekers kun

nen bungeejumpen, surfen, kanoën en zei

len, of even uitblazen op het strandterras.

Ook is er een klimmuur. Het festival wordt

afgesloten met een optreden van de swin

gende band de Kingo Stars.

® (020) 487 40 00

12, 13 EN 14 JUNI

'De Mooi Weer Spelen'

Delfts Straattheaterfestival.

Uw fantasie krijgt een injectie tijdens het

Delfts straattheaterfestival. Het festival

heeft dit jaar als motto 'Blaffen naar de

Maan'. De maan krijgt daarmee een speciale

betekenis tijdens het festival. Delft moet,

als het aan de organisatoren ligt, een beetje

■

lende deelnemers hun artistieke kant zien.

Emailleren, schilderen, kaarsen maken en

poppen boetseren. Het geheel wordt muzi

kaal omlijst. Geopend op donderdag van

17.30 tot 22.00 uur. B (072) 589 73 19

5 lUL"

Dordtse Boekenmarkt

Antiquairs uit Nederland en België bieden

in ruim 400 kramen hun boeken aan. Een

aantrekkelijk activiteitenprogramma langs

het markttraject zorgt voor een leuke afwis

seling tijdens het neuzen in de boeken.

•B (078) 613 28 00

9 JULI TOT 20 JULI

Leidse Lakenfeesten

Groots festival met markten, muziek en

theater. Van 17 t/m 19 juli vindt Leiden Culi

nair plaats, waar u kunt kennismaken met

de Leidse culinaire kwaliteiten in de prach

tige omgeving van de Pieterskerk.

•B (0900) 222 23 33

Fietsen

1 JUNI

'Fiets een rondje met een pontje'

Zeeland biedt u diverse fiets- en vaartoch

ten door de hele provincie waarbij u na een

stukje fietsen van eiland naar eiland 'hopt'

met één van de Zeeuwse pontjes.

B (0118) 65 99 77

5 TOT 8 JUNI

Tour d'Asperges, Weert

Een fietsdriedaagse in Noord- en Midden

Limburg. Via routes van ca. 35 of 60 km.

fietst u langs mooie plekjes, aspergevelden

en diverse bezienswaardigheden. De inwen

dige mens wordt overigens niet vergeten.

B (o43i'6oi 73 45

14 TOT 18 JULI

33e Drentse Rijwielvierdaagse

Mooie fietsroutes door het unieke Drentse

landschap en prachtige natuurgebieden, ü

wordt gezellig ontvangen in de gastvrije

dorpjes: de succesformule van de Drentse

Rijwielvierdaagse.

B (0592) 37 35 66

Wandelen

1 JUNI TOT 1 OKTOBER

De Meije Tuin en Theesalon, Zegveld

Bezoek de 10 thema-tuinen zoals een water-

tuin, kruidentuin, zonnetuin, schaduwtuin

en een wilde bloementuin, in de Theesalon

geniet u van de Schotse keuken.

B (0172) 40 87 99

gek, een beetje 'lunatic' worden.

B (015) 212 6100

13 JUNI

'Dans mee met de VW', Amersfoort

Op het Lieve Vrouwe Kerkhof zal met meer

dan 2000 deelnemers, onder het toeziend

oog van een notaris, een poging gedaan

worden het nieuwe record line-dancing te

vestigen. Hierbij wordt een beroep gedaan

op iedereen die wil meedansen.

B (033) 463 28 04

25 JUNI TOT 28 AUGUSTUS

Artistieke markt, Bergen

Rondom de ruïnekerk laten zo'n 70 verschil-

21 JUNI

Culinaire stadwandeling, Middelburg

Ontdek de rijke maritieme historie en de

verrassende culinaire specialiteiten van Zee

land. B (0118) 65 99 44
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stichting Straattheaterfestivai Delft.

Naam: Stichting Straattheaterfestival Delft
Geboortejaar: 1986
Stamvaders: Ruut van Hoofd en Han Geurts

Doelstelling: realisatie van een jaarlijks straattheaterfestival onder de naam Mooi Weer Spelen
Afgeleide doeisteiiingen: Bevorderen van straattheater en het promoten van Delft als podium
daarvan

Essentie Mooi Weer Speien: een weekend hoogwaardig en eigenzinnig straattheater en kunst
op straat

Erkenning: 1994 Cultuurprijs Zuid-Holland
Organisatie: Vrijwilligersorganisatie; Bestuur (9 man), 'vaste' staf (20 man), extra manschappen

tijdens festival (150 vrijwilligers)
Begroting: f 250.000 - f 300.000 per jaar
Finanoiering: subsidies en sponsoring
Beiangrijkste subsidiënten: Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Fonds voor de
Podiumkunsten, VSB-fonds, Cultuurfonds Bank Nederlandse gemeenten
Beiangrijkste sponsors: Brand Bier, TNO, Roccade, Brunei, Gist-brocades
Middeigrote sponsors: circa 20 Delftse bedrijven
Aantai kieine sponsors: circa 125 (waaronder Delftse middenstand)



IVIooi Weer Spelen

Aard Mooi Weer Spelen: authentiek, kleinschalig theater, aangevuld met een groot spektakel en
met verwante kunstvormen zoals beeldende kunst, poëzie, muziek, film en dans
Bijzonder: alle voorstellingen gratis
Aantal voorstellingen: 70-100
Tijd: tweede weekend in juni
Plaats: binnenstad Delft

Aantal bezoekers: circa 50.000

Voorbeelden grote spektakels: Dog Troep (1986), Burbuja (1987), Trajekt (1988), Xarxa
(1992), Titannick (1993), Flan (1994), Les Plasticiens Volants (1995)

Voorbeelden eigen producties: Spektakel 1989 (De Grote Ontluistering),
Dichtersfestivals(vanaf 1992), Telefoonvogels (1994), Filmvierdaagse (1995), De Grote Uittocht (1996),

Kindertovertuin (1997)

Thema's: Magie (1995), Onnozelen in een Tovertuin (1996)
Artistieke samenwerking met: Delftse Komedie (toneel). Stichting Jambe (poëzie). Stichting
Sculptoer (beeldende kunst). Filmhuis Delft, Schouwburg Delft, Pacific Enterprise (spektakels), Hollandia
(experimenteel straattheater)
Grootste supporter: mr. H. van Walsum (tot 1997 burgemeester van Delft)



IVIooi Weer Spelen 1998

Datum: 12, 13 en 14 juni 1998
Motto: Delft op de divan
Thema: Weg met de buis, leve het eigen beeldend vermogen (fantasie)
Speoiale attracties: Griechelgracht (voor kinderen). Beeldenstorm (avondspektakel)
Bijzondere aot: Dark Side of the Moon (theatraal popconcert t.g.v. het feit dat deze beroemde LP
van Pink Floyd in 1998 dertig jaar geleden verscheen)
Samenwerking met: Stichting Jambe, Pacific Enterprise, Jan van der Mast



Sponsorpakket

Hoofdsponsor: naam sponsor in alle gedrukte en audiovisuele media die op het festival betrekking
hebben; koppeling van de naam aan het hoofdspektakel en het hoofdpodium, de meest prominente positie
op het businesspark, theater bij/voor het bedrijf, bijzondere en volledig compleet verzorgde
theaterarrangementen

Deelname Businesspark: Business-to-Business. Bedoeld voor relatie-marketing,
personeelswerving en personeelsfeesten. Mogelijkheden tot bedrijfspromotie. Specifieke brochure
beschikbaar. Aard Businesspark: besloten, informele sfeer, uitbundige en hoogwaardige
theaterprogrammering, afgestemde catering, ook zeer geschikt voor families en kinderen
Podiumadoptie: Bedrijfspromotie gekoppeld aan een specifiek podium/speelplek op het festivalterrein
met een vrijwel continu theateraanbod.
Naamspromotie: verschillende opties in programmabrochure, pamfletten, affiches en spandoeken
Speoiaities: reclame op festivalkleding zoals shirts, petjes, hoofdbanden, paraplu's, zitkussens en
gimmicks
Bedrijfspresentaties: clowning als rollenspel voor management-training
impressariaat: organisatie, selectie en advisering van en bij bedrijfsevenementen (opening, jubilea,
e.d.), theater op maat



Wortels straattheater

- Grieken en Romeinen

- Mysteriespelen
- Commedia del' Arte

- Kermis en Circus

- Straatcultuur jaren zestig



Kenmerken straattheater

- Buiten

- Weinig techniek
- Wisselende omstandigheden
- Breed publiek
- Interactief

- Gratis (meestal)
- Veelzijdig



Straattheater nu

- Animatie

- Fools

- Projecttheater
- Locatietheater

- Spektakel



Trends

- Artistieker, verfijnder, fraaier
- Publiek onderdeel voorstelling
- Accent op beeld, mimiek en beweging,

tekst minder belangrijk



Mooi Weer Spelen: kenmerken

- Start 1987

- Artiesten nationaal / internationaal

- Eigen producties
- Delft: podium en decor
- High-tech / High-touch
- 1998 circa 40.000 bezoekers



Mooi Weer Spelen: belang voor gemeente

- Nationale bekendheid en beeldvorming
- Stabiele cultuurfactor

- Cultuurkatalysator
initiëren projecten
stimuleren lokale producenten

- Gemeentelijk leefklimaat



Mooi Weer Spelen: belang voor provincie

- Cultuurbeleid 'kleine steden'

- Bevorderen cultuurbeleving
- Bevorderen cultuur



Mooi Weer Spelen: lokale inbedding

- Politiek

- Overheid

- Delftse Kring
- Delftse cultuurwereld

- Sponsor-achterban



Mooi Weer Spelen: financiering

- Ontwikkeling budget
1988: 40 kf 1998; 300 kf

- Opbouw budget 1998
Subsidie (gemeente/provincie) 15%
Fondsen 35 %

Sponsors 50 %
(middenst. 10%, MKB 70%, grote bedr. 30%)



Sponsorwerving

- Gebruikelijke campagne
- Relatie-marketing
- Bijzondere aanbiedingen



Sponsoring van cultuur (algemeen)

1984 5 Mf

1992 50 Mf

1996 75 Mf

Sport in 1996: 550 Mf

Bron: Economie en Arbeid, april 1996



Waarom cultuur sponsoren?

- Productpromotie
- Imago
- Maatschappelijke rol



Voordelen cultuursponsoring

- Positieve associatie

- Hoge status

In het bijzonder straatcultuur

- Directe bereikbaarheid klant/relatie

- Eigen exposure
- Veel parallelle mogelijkheden



MWS 1999

- Relatie Delft Kennisstad - Delft Cultuurstad

- High-tech / High-touch
- Speciaal project: Perpetuum Mobile of hoe een
verbond van kunst en techniek het onmogelijke
mogelijk maakt

- Belangrijke randvoorwaarde: deelname TU Delft




