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‘J
e bent van harte wel-
kom!’ sms’t Bo Men-
ningalswehemvragen
of we op zijn festival
ADay in the Forestmo-
gen komen. ‘Kijk even
opFacebook.Daarstaat

alleswat jemoetweten.’
Wat jemoet weten is dit: kom zon-

dag naar Landgoed de Paltz in Soest-
duinen.Neemkleingeldmee.Smseven
als je gebruikwiltmaken vande pen-
deldienstvanaf hetstation.Hetfestival
duurt tot negen uur. O ja: toegang is
gratis.
BoMenning(32) ismuzikant.Hijor-

ganiseerdedriejaargeledenzijneerste
festival, toendeoverheidaankondigde
te gaan bezuinigen. ‘Wie zegt dat we
subsidies nodig hebben om iets tofs
neer te zetten?’, zegt hij. ‘We kunnen
hetookzelf.’
Op de eerste twee edities, in een

oude fabriek, kwamen zo’n honderd
mensenaf.Dit jaarheeftMenningeen
anderelocatiegevonden:hetlandgoed
vanhetHerman vanVeenArts Centre
in Soest, opgekocht door de bekende
zanger om jonge kunstenaars en be-

ginnendemuzikanten eenpodiumte
geven. Inmiddels bestaat deorganisa-
tieuitviervrienden. ‘Ons festival ishe-
lemaalDIY’, zegtMenning.DI-wat? ‘Do
It Yourself.’
Hetschijnteenbekendetermtezijn

in de underground scène. ‘DIY’ staat
voor een nieuw verschijnsel: zelf ge-
maakte festivals. Georganiseerddoor
vrienden, in een verlatenpandof een
afgelegen plek in de natuur. Zonder
hekken,zondermuntverkoop,zonder
winstoogmerk en soms zonder ver-
gunningen. Festivalgangers komen
niet alleen om te worden vermaakt,
maar leverenzelf ookeenbijdrage.
‘Jevormtzelf ookonderdeelvanhet

festival’, zegt Joris Postulart. Hij is re-
dacteur van 3voor12, het landelijke
platformvandeVPROdatverslagdoet
van muziekevenementen in en
rondom Nederland. ‘Bezoekers ken-
nen elkaar via via, doen zelf een act of
verkopen hun kunst. Dat intieme
schept een band tussenmensen. Het
geeft een verbroederende sfeer, die je
bij grotere festivalsmist.’
Omdatdecommunicatievoorname-

lijkviasocialemediaverloopt, ismoei-
lijk te achterhalen waar en hoe vaak
doe-het-zelffestivalswordengeorgani-
seerd.MaarPostulartzegtdelaatste ja-
ren een toename te bemerken. ‘Men-
sen zijn een beetje festivalmoe’, ver-
klaarthijhet fenomeen. ‘Zewillenniet
meer naar diemassale evenementen
enhebbenbehoefte aan iets kleiners,
opeen intiemeof spannende locatie.’
Het is precies de reden dat Adura

Sulaiman (18) vandaag is gekomen. Ze
was pas nog op het Szigetfestival in
Boedapest. ‘Dat was ook heel leuk,

maar alleswas zó tot indepuntjes ge-
regeld. Je hebt geen ideewie het festi-
val heeft georganiseerd,wat voor idee
erachter zit.’ En dat is op ADay in the
Forest anders, vindt ze. ‘Hier zie je dat
de organisatorenniet zomaar aanhet
werkzijn.Zehebbenookplezier inwat
zedoen.’

Zo treedt organisator BoMening zo
meteen zelf opmet zijn bandAestrid.
Defestivalgangers–zo’ntweehonderd
dit jaar–wachtengeduldigtotdeband-
ledenhun spullenhebbenuitgepakt.
ADay in theForestheeft eengemengd
publiek getrokken. Stellenmetbaby’s
liggen tussen jonge hipsters in het
gras. Ze gebruikenhun rugzakken als
hoofdkussen endrinken limonade en
koffie.

Een cateraar die net zijn bedrijfje is
begonnen, verkoopt couscoussalade
en gazpacho. Hij hanteert geen vaste
prijs.Mensenmogenzelf bepalenwat
zeervooroverhebben.Voordemuziek
geldthetzelfde:binnenstaateengrote
vioolkoffer, waar bezoekers geld voor
de bands in kunnen doen. ‘Het is een
omgekeerde opzet,’ zegtMenning. ‘Je
betaaltnietomerietsvoorterugtekrij-

gen,maaromdatjeheteenbepaaldbe-
dragwaardvindt.’

Tussendeoptredensdoorgebeurter
weinig.Er isgeenentertainment,geen
constanteprikkelsomdebezoekerste
vermaken. Dat maakt de sfeer onge-
dwongen,maarhet festival eenbeetje
saai. Een die-hard festivalganger zal
hierniet snel aanzijn trekkenkomen.

Maarvoordeartiestenvormtheteen
idealesetting. ‘Iedereenisheelmellow’,
zegt zangeres Valerie Lewis (24). Tij-
denshaaroptredenzathetpubliekstil
te luisterenophoutenstoeltjes, terwijl
ze zichbegeleiddeophaar gitaar. ‘Het
wasalsof eenmagischetoverspreukde
mensenhadbetoverd.’

Lewis beschrijft haar muziek als
‘folk, maar dan donkerder.’ Over een
strakke line-updenkendeorganisato-
ren niet echt na. ‘We vragen gewoon
bandjes diewij tof vinden’, zegtMen-
ning. Meestal zijn dat onbekende en
beginnende muzikanten. Maar voor
vanavondhebben ze ook een grotere
naamwetentestrikken:hiphopprodu-
cer Perquisite treedt op, samen met
zangeresKrisBerry.

Ook Pieter Schoonderwoerd (31)
kiestzijnmuzikantennauwkeurig.Hij
organiseertmet een groepjemuziek-
liefhebbers jaarlijks het festivalWoot
Woot Woolf, in een natuurgebied in
Bunnik. ‘Het is de bedoeling dat je bij
onseensoort tripdoormaakt’,zegthij.
‘We beginnen rustig, met een Indie-
folk band. Dat bouwen we langzaam
op, via grotemannenmet gitaren tot
dj’s diewathardersdraaien.Uiteinde-
lijkgaathetpubliekhelemaal los.’

Schoonderwoerd boekt de bandjes
bij alternatieve platenlabels als Sub-

routineenFullSpectrum.Opdelaatste
editie, in juli, trad de Belgische band
Soldier’sHeartop. ‘Zij stondenopPuk-
kelpop en worden regelmatig ge-
draaid door Studio Brussel’, zegt hij
trots. Dat ze maar een kleine vergoe-
ding kregen,was volgens Schoonder-
woerdgeenpunt. ‘Zespeeldenvooriets
veelwaardevollers: applaus.’

Het festivalWootWootWoolf is ‘half
legaal’. Schoonderwoerd: ‘Het hostel
heefteendrankvergunning,dusdatzit
goed. Maar muziek draaien in de na-
tuurmageigenlijkmaar tot elf uur en
datoverschrijdenwe,eh..metgemak.’
Tegelijkertijdhoudtdathet juistspan-
nend,vindthij. ‘Depolitiekanhetfeest
zomaarstoppen.Zezijnweleenslangs
gereden,maar volgensmij knijpen ze
eenoogje toe.’

Vergunningen heeft ook Nanne
Baptist(24)niet. ‘Danbenjemeteenge-
bonden aan allerlei regeltjes’, zegt de
fysiotherapiestudent. Hij organiseert
op 31 augustus voordederde keer zijn
festival Swass Outdoors op de zorg-
boerderij van zijn ouders. Bezoekers
kopenbiertjes tegende kostprijs. ‘We
zitten in Zeerijp, een klein dorpje op
het platteland vanGroningen. De bu-
ren hebben niet echt last van demu-
ziek.Westoppenvantevorenookbrief-
jes indebus,duszewetenervan.’

A Day in the Forest heeft geen ver-
gunningen nodig. De bands spelen
akoestisch, zonderversterker. Alcohol
wordtniet eensgeschonken. ‘Datmo-
gende bezoekers zelf meenemen, als
zewillen’, zegtMenning. ‘Maar bij dit
festival gaathet vooral omdemuziek.
Iedereen begrijpt wel dat het niet de
bedoeling isdat je jegaatbezatten.’

Smaak

TREND POP-UP

Geenmuntverkoop,
geenhekken en vóór
alles: ongedwongen.
DaaromzijnDo-It-
Yourself-festivals zo
populair.
DoorNina Schuy?el

Bezoekers van ADay in the Forest, dat dit jaar in Soestduinen plaatsvond. Foto RubenUvez

Omdat de communicatie voornamelijk via sociale media
verloopt, is moeilijk te achterhalen waar en wanneer doe-
het-zelffestivals plaatsvinden. Houd daarom online mu-
ziekplatforms en –blogs in de gaten, zoals kickingtheha-
bit.nl) subbacultcha.nl) en VPRO’s 3voor12.vpro.nl. Word
op Facebook vriendenmet mensen die dingen posten als
‘Having the time of my life @ (willekeurige plek)’. Dat zijn
meestal degenen die bang zijn om iets te missen en dus
weten waar je moet zijn. Maar de beste reclame verloopt
volgens alle organisatoren nog steeds vanmond tot
mond. Begeef je daarom inmuzikale kringen, bezoek

muziekevenementen in jouw regio en word vriendenmet
(kleine en grote) muzikanten.
Voor in de agenda:
•Lepel Concerts. Ongeveer eens per maand, Groningen.
Muziek: van singer/songwriter tot experimenteel elektro-
nisch en noiserock.
Facebook.com/lepel-concerts. Toegang 4 euro.
•MakingWaves Festival. 31 augustus, Bloemendaal. Mu-
ziek: singer/songwriters, hiphop, indie, pop en techno.
Gratis.
Makingwavesfestival.nl

Gelijk en tevree

Doemij ook zo’nDIY-festival

‘Mensen zijn eenbeetje
festivalmoe. Zewillen niet

meer naarmassale
evenementen’


