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

1. Voor welk festival heeft u de kaartjes al binnen?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

(n=195)

17%
1%
Ik bezoek
dit jaar
geen
festivals
waar ik
kaartjes
voor moet
kopen

Bospop

1%

0%

Funpop Jera on Air

0%

0%

0%

1%

OMG!
Festival

Roest
Festival

Solar

Wild
Kingdom

Anders

Anders, namelijk






















19 mei crazy pianos venray
Beestenboel
Bezoek niet deze festival ivm muziekaanbod. Ik mis wel enkele namen binnen het Limburgse,
aanbod van namen is vooral gericht op noord.
Bluesrock Tegelen
Flying dutchman
Ga niet naar festivals
Ga nooit
Ga nooit naar een festival
Gaan nooit naar een festival
Geen (5x)
Geen Limburgse festivals dit jaar.
Geen van allen (2x)
Graspop, Dynamo Metalfest, Sweden Rock, Wacken open Air
Helaas niet voor ons( senior) maar wel voor onze kleinzonen
Ik bezoek nooit festivals
Ik ga naar geen festival
Ik ga naar oerol op Terschelling
Ik ga niet naar festivals (2x)
Ik ga nooit naar een festival
Intens defqon
Mañana Mañana
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Nee
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Nooit
Rowwen heze
The Flying Dutch
Vivi classic Venlo

1.1 Waarom bezoekt u geen festivals waar u kaartjes voor
moet kopen?
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Alleen maar harde muziek, daarna dagen last van de oren
Dan heb ik een verplichting
Ga vooral naar optredens in Duitsland
Ga wel eens naar een concert
Geen behoefte aan.
Geen belangstelling
Geen festival bezoeker
Geen interesse (11x)
Geen interesse in een festival
Geen tijd
Geen zin
Geen zin in
Gezondheid
Heb nog niet over nagedacht
Heeft mijn interesse niet, nooit gehad
Het aanbod moet bij mijn wensen liggen, dat is dit jaar nog niet het geval.
Ik ben geen festivalganger
Ik bezoek nooit festivals
Ik ga nooit naar een festival
Ik houd van klassieke muziek
Ik moet er vrij voor vragen omdat ik meestal op die dagen werk
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Ik vind de geluiden te hard
Interesse voor andere muziekoptredens zoals concerten
Niet de moeite waard on hele dagen oppas voor te regelen
Simpelweg geen interesse.
Te druk op de festivals
Te oud
Tijd en zin
Tot nu toe nog niet de moeite waard
Vanwege gezondheid
Vind ik niks aan
Ziekte echtgenoot

2. Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Venray
georganiseerd wordt?
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Ik denk niet dat mensen constant vermaakt hoeven worden
Genoeg
B.v na kindermarkt op Koningsdag was er niets te doen op de pleinen.
Bijboorbeeld `iets` op Bevrijdingsdag. Het was vandaag doodstil in het dorp, eigenlijk
bedroevend.
Er wordt vanalles georganiseerd, maar zo `tam`. Het zou leuk zijn als er meer feesten
georganiseerd worden zoals het pleinfeest 19 mei aanstaande.
Had gehoopt op een bevrijdingsfestival
Leuk openluchtfestival mis ik. Zoals in Den Haag Night at the Park heeft. Moet toch
lukken met zoveel grond Venray heeft?
Muzikale evenementen Braderieën
Verander eens het programma van de suffe koningsdag.dit is al 40jaar hetzelfde.
Als er voor al deze evenementen voldoende deelname is dan is het aantal
evenementen goed.
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De optie 'Geen mening' ontbreekt! Het aantal evenementen is niet relevant,
hooguit het soort evenementen en de daaraan gerelateerde wegafsluitingen en
geluidsoverlast.
Elk antwoord is subjectief.
Er is genoeg verscheidenheid enkel word niet allen ondernemers er in betrokken of
gevraagd om mee te doen....
Er kunnen nooit te veel evenementen georganiseerd worden mits ze maar alle
doelgroepen raken. Daarnaast hoeft het niet allemaal grootst en duur te zijn......
Ik heb geen idee wat er allemaal georganiseerd wordt.

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

2.1 Wat voor (soort) evenement zou u organiseren?
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Boekenbal, braderie
Buiten feesten braderie en enz
Dj achtige feesten buiten
Extra grote markten
Jaz en Blues
Meer muziek in het centrum
Muziek
Muziek, gez
Verschillende markten: Kunst markt antiek en curiosa, dit soort dingen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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