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1.1 Aantallen en afspraken  

Stichting Stad & Cultuur (waaronder Hedon) heeft een subsidieovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarin de 

voorgenomen prestaties worden omschreven. Zoals bekend is er over het jaar 2020 een coulance afspraak 

gemakt over het niet kunnen behalen van de prestatieafspraken vanwege de corona pandemie. 

De afspraken en behaalde resultaten rondom de prestaties zoals gemaakt in het subsidiecontract waren als volgt: 

 

 

Aantal producties en aantal bezoekers over de jaren 

  Afspraken 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bezoekers 

2020 

Hedon                      

Concerten 150 60 179 162 180 189 208 209 60 10.002 

Dance-events 30 22 53 64 64 77 61 65 15 6.414 

Culturele verhuur en overig 10 8 45 50 60 68 77 87 41 2.868 

Multimedia                 22 2.960 

Muzikantencafé     136 109 38         0 

Educatie en talentontwikkeling 20   36 52 42 53 47 36 17 1.567 

Totaal activiteiten 210 90 449 437 384 387 393 397 155   

                      

Bezoekers Hedon 70.000 33.270 85.506 87.328 88.857 100.473 102.110 103.865 23.811 23.811 

                      

Buro Ruis 1)                     

Aantallen producties     159 187 217 218  208 208 106   

Aantallen bezoekers 30.000 28.061 35.991 36.666 42.707 42.900  44.062 39.070 11.440 11.440 

                      

Overige activiteiten 2) -                   

Aantallen producties     4 11 7 16  13  15 22   

Aantallen bezoekers 3)         19.568 6.251  4.686  28.684 2.968 2.968 

                      

                      

Totaal producties   90 612  624 608 621 614 620 283   

Totaal bereik 4)   47.000 106.090 107.229 126.962 132.793  132.954  171.619 38.219 38.219 

 

In bovenstaande tabel is te zien hoe de activiteiten over de verschillende onderdelen zijn verdeeld. Hier zijn de 

dubbelingen uitgehaald. Ook voor het totaalbereik zijn de dubbelingen eruit gehaald. Dit betreft de activiteiten van 

Buro Ruis die in Hedon plaatsgevonden hebben. 

Cijfers betreffen bezoekers van activiteiten. In 2020 hebben er in Hedon ook praktijklessen plaatsgevonden voor 

HBO en MBO. Aantallen deelnemers zijn niet opgenomen in de tabel. 

 

Geconcludeerd mag worden dat de afspraken voor prestaties, welke zijn vastgelegd in de subsidieovereenkomst 

tussen Stichting Stad & Cultuur en de gemeente Zwolle, niet zijn gerealiseerd. Rede hiervoor is de sluiting voor 

publiek voor het grootste gedeelte van het jaar vanwege de corona pandemie 
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1.2 Het programma van Hedon 

 

1.2.1 Popconcerten 

Hedon behoort tot de categorie A-podia, samen met Doornroosje (Nijmegen), Effenaar (Eindhoven), Patronaat 

(Haarlem), 013 (Tilburg), Paard (Den Haag), Mezz (Breda), Paradiso en Melkweg (Amsterdam), Vera 

(Groningen), Tivoli (Utrecht), etc. De concertprogrammering van Hedon is breed en omvat uiteenlopende genres 

van de hedendaagse popmuziek. De doelgroep voor concertbezoekers breidt zich nog steeds uit. Het 

bezoekersaantal is gerelateerd aan de programmering. De programmering is sterk afhankelijk van het aanbod 

van bands op tour en de releases van nieuwe albums. In 2020 is Hedon slechts gedeeltelijk open geweest.  

Hierdoor zien we een stevige daling van de aantallen concerten en daarmee gepaard gaande 

concertbezoekersaantallen. 

 

aantal concerten aantal bezoekers 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

179 162 180 189 208 209 60 50.056 43.509 45.677 58.063 60.503 54.627 10.002 

 

1.2.2 Danceparty’s 

Ook voor de Dance Party’s geldt dat door de beperkte openstelling van Hedon er een stevige daling te zien is in 

de behaalde aantallen. 

Single Feestje Foto: Pending Title 

 

 

aantal dance evenementen aantal bezoekers 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

53 64 64 77 61 65 15 21.368 26.539 26.540 29.041 27.622 29.722 6.414 
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1.2.3 Gerrits Tuin 

Door de maatregelen van de coronapandemie heeft Hedon in 2020 steeds verder de deuren moeten sluiten. In de 

periode van 27 augustus tot 13 september ontstond de mogelijkheid om een reeks concerten in de openlucht te 

organiseren binnen de dan geldende maatregelen. Onder de noemer “Gerrits Tuin” heeft Hedon in een periode 

van 3 weken 20 concerten weten te realiseren voor 2780 bezoekers. Op de prachtige locatie van VanWonen 

klonk er niet alleen livemuziek, maar konden we ook op deze manier een steentje bijdragen aan het in stand 

houden van de keten van leveranciers, artiesten en freelancers om het voortbestaan van deze keten naar de 

toekomst te borgen. Gemeente Zwolle heeft een incidentele bijdrage van €15.000,- gedaan om dit mogelijk te 

maken. Deze subsidie zal additioneel worden verantwoord in een separate vaststellingsaanvraag.  

 

 

Gerrits Tuin Foto: Robert Westera 

 

1.2.4 Multimedia 

Ook hebben de maatregelen tot gevolg gehad dat Hedon actief op zoek is gegaan naar mogelijkheden binnen het 

pand om toch publiek van livemuziek te kunnen laten genieten. Middels diverse livestreams heeft Hedon in 2020 

met 22 activiteiten geregistreerde 2960 bezoekers weten te bereiken. De werkelijke aantallen liggen veel hoger, 

aangezien het moeilijk inzichtelijk is te krijgen hoe veel en vaak content nog steeds wordt bekeken op de 

uiteenlopende digitale kanalen. Genoemde aantallen vertegenwoordigen dan ook tickets die zijn uitgegeven voor 

digitale shows. Door de opgedane kennis en ervaring op het digitale vlak is inmiddels de stap gezet om in Hedon 

een volwaardige digitale multimediastudio te bouwen. Deze studio is in April 2021 gebouwd en in gebruik 

genomen. 
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1.2.5 Overige activiteiten en culturele verhuur 

Hedon heeft in 2020 naast de standaardactiviteiten ook een aantal afwijkende evenementen georganiseerd.  

Overige activiteiten zijn educatie, talentontwikkeling, maatschappelijke verhuur, festivals, etc. Tevens heeft Hedon 

gezocht naar mogelijkheden om ook in de corona periode publiek te bereiken. Middels livestreams en overige 

onlineactiviteiten hebben er in 2020 22 activiteiten plaatsgevonden met een bereik van 2960 bezoekers. 

Opnames van radio en tv-shows zijn niet meegenomen in de cijfers qua bezoekersaantallen, aangezien deze een 

te groot vertekenend beeld geven.  

 

 

Tv-Show opstelling Foto: Hedon 

 

 

1.3 Buro Ruis 

Consortium Buro Ruis, een vaste waarde voor Zwolle studentenstad, blijft pionieren. Vanaf het begin laat Buro 

Ruis een consistente groei zien in bezoekersaantallen, slagkracht, zichtbaarheid en bereik. Ten opzichte van acht 

jaar geleden is er daadwerkelijk wat veranderd in de stad voor studenten. Het consortium heeft een vitale bijdrage 

geleverd aan studentenstad Zwolle en onzes inziens een kwalitatieve en kwantitatieve groei doorgemaakt. We 

kunnen trots zijn op wat we samen bereikt hebben, uiteraard zien we altijd ruimte voor verbetering om Zwolle 

studentstad nog verder uit te bouwen en (nog meer) te laten bruisen.  

Buro Ruis is organisator van de Zwolse Introductieweken, de Bruisweken, een jaarprogramma voor hbo 

studenten (hbo-variant) en een jaarprogramma voor mbo-studenten (mbo-variant). Consortium Buro Ruis is een 

formeel samenwerkingsverband met de mbo- en hbo-onderwijsinstellingen uit Zwolle, verenigd in de Zwolse 8. 

Ook de gemeente Zwolle, Poppodium Hedon, SOOZ en Zwolse Theaters zijn sterke partners. De basis van Buro 

Ruis is het organiseren van laagdrempelige en diverse culturele activiteiten voor en door studerend Zwolle. Hierbij 

zien wij de Bruisweken als aftrap voor een jaarprogramma vol mooie evenementen, gericht op studenten. De 

Bruisweken zijn de ‘paraplu’ van diverse introductie-activiteiten gericht op studenten. 
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Helaas heeft ook Buro Ruis heeft in 2020 veel last gehad van alle maatregelen rondom het Covid-19 virus. Waar 

het jaar begonnen werd met een gevulde planning en duidelijk plan voor het jaar qua programma liep eind maart 

de agenda abrupt leeg. De ambities en plannen voor 2020 om de aantallen weer omhoog te krijgen en het 

geïnvesteerde terug te zien in programma en aantallen was niet haalbaar.  

 

Bruisweken 

In korte tijd heeft het team de fysieke Bruisweken, zoals we die voor het hbo kennen met camping en voor het 

mbo met de MBO Bruisdag, omgezet naar een online alternatief. In een korte tijd is er een divers programma 

gecreëerd waar 11.500 unieke bezoekers gebruik van hebben gemaakt. Er is in dit proces veel geleerd en ruimte 

om door te ontwikkelen in 2021. 

In totaal zijn er in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 26 oktober 2020 ruim 58.000 paginaweergaves 

geweest met 11.500 unieke websitebezoekers. Ruim 87% van het websiteverkeer vond plaats in de periode van 

24 augustus - 5 september. 

In 6 verschillende kernthema’s die in de “normale” bruisweken ook centraal staan zijn dit jaar 29 unieke video’s 

gecreëerd. Een groot deel van deze video’s zijn vanuit een eigen studio in Hedon gemaakt.  

Programmering & bereik 

Partijen in de stad weten ondanks corona Buro Ruis nog steeds te vinden. Zo heeft Buro Ruis ook online diverse 

programma’s weten te organiseren met partners in de stad, waaronder het Vliegende Paard. Ook in 

samenwerking met verenigingen en onderwijsinstellingen is er online programma georganiseerd en programma 

dat normaal fysiek is vanuit diverse locaties is omgebouwd naar online bijeenkomsten. 

Daarnaast is er naar de maatregelen gekeken en in tijden dat het kon en mocht is er ook direct fysiek programma 

georganiseerd. Een mooi voorbeeld is Gerrits Tuin georganiseerd vanuit Hedon waar Buro Ruis een aandeel in 

organisatie en programmering heeft gehad.  

Buro Ruis heeft in 2020 133 evenementen moeten annuleren en 72 verplaatst. In een korte tijd zijn er toch 25 

online evenementen/programma onderdelen gecreëerd.  

 

1.3.1 Overzicht Buro Ruis bezoekersaantallen 2020 

 

Bezoekers fysiek  11.440 (29% t.o.v. 2019) 

Bezoekers online (incl. Bruisweken) 55.846 

Bezoekers online Bruisweken  11.500 

 

Overzicht Buro Ruis producties en bezoekers t.o.v. eerdere jaren 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jaarprogramma mbo 10.082 11.639 12.832 14.721 15.128 14.999 12.465 4.142 

Jaarprogramma hbo 10.252 13.729 14.247 16.804 16.844 17.316 16.423 7.298 

Bruisweken 7.727 10.623 9.587 11.182 10.928 11.747 10.512 11.500 

Producties mbo 62 102 98 116 119 140 141 65 

Producties hbo 120 154 137 176 180 172 180 95 

Totaal bezoekers 25.778 35.991 36.666 42.707 42.900 44.062 39.400 11.440 

*In deze tabel zijn de producties (evenementen) die en voor mbo-studenten en voor hbo-studenten zijn georganiseerd bij beide 

regels geteld. Hierdoor ontstaat een dubbeling. Zonder deze dubbeling is het totaal aantal activiteiten uitgekomen op 106. 
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Speerpunten 2021 

o Door ontwikkelen van de Bruisweken, naar aanleiding van online editie in 2020 is de verwachting dat in 

2021 een aangepaste editie zal zijn. Hybride vorm in samenwerking met de onderwijsinstellingen (voor 

zowel mbo als hbo); 

o Blijven inspringen op actualiteiten en ondanks vele belemmeringen mooi programma blijven maken; 

o Jaarprogramma ontwikkelen voor zowel online als offline; 

o Groeien in aantal bezoekers en bereik; 

o Minimaal kostendekken. 

 

 

1.5 Talent Support 

Net zoals onze andere activiteiten in 2020 had corona nogal veel invloed op onze educatieve en 

talentontwikkelingsactiviteiten. We hebben zoveel mogelijk door laten gaan online of offline en ons vooral bezig 

gehouden met de persoonlijk en inhoudelijke ontwikkelingen van talentvolle makers, studenten en leerlingen. Ook 

zijn we ons meer gaan richten op het werven van fondsen voor de verschillende makers in de regio Zwolle. 

We zijn erg trots dat we, ondanks de coronamaatregelen, de culturele ontwikkelplek Beatbox die zich vooral richt 

op het ontwikkelen van urban talent in juni 2020 hebben kunnen openen. 

Sinds augustus 2020 heeft Hedon speciaal een manager aangenomen om nog meer focus aan te brengen op 

cultuureducatie en talentontwikkeling en te zorgen voor een langer termijnvisie en langer termijn financiering. 

Talent Support is nu naast de bedrijfsvoering en programma de derde bedrijfstak van Hedon. 

 

1.5.1 Inhoudelijk verslag ‘Do-it! en overige cultuureducatie   

In de afgelopen jaren heeft provincie Overijssel samen met gemeente Zwolle en Hedon op verschillende 

manieren geïnvesteerd in programma voor jongeren. Dit resulteert in laagdrempelige concerten, programma voor 

jongeren en investeringen in nieuw talent. 

 

Deel A - laagdrempelige programmering  

Om het jongerenprogramma onder de aandacht te brengen, wordt onder andere gebruik gemaakt van 

promotiemateriaal langs de weg (Centercom), Instagram en het onderwijs. Door zichtbaar te zijn op plekken waar 

jongeren veel komen of actief zijn, zien ze activiteiten vaker voorbijkomen. Vanuit Buro Ruis wordt er 

samengewerkt met een programmaraad bestaande uit tien tot twintig MBO en HBO studenten die adviseren over 

programmering en inhoud. Deze programmaraad fungeert direct als ambassadeur voor Hedon en ze helpen met 

promotie en PR. Onder de 18 wordt er veel respons gegeven via social media en WhatsApp over de 

programmering. De jongeren die input leveren komen van diverse middelbare scholen uit Zwolle en uit de 

programmaraad van BUZ. Naast de programmaraad hebben ook de jongerenwerkers van Travers Welzijn een 

belangrijke rol in het promoten en verspreiden van programma.  

  

TURN-UP & Carnaval Zer0 

TURN-UP: een feest voor jongeren van 13 t/m 17 jaar oud, dat normaal gesproken drie à vier keer per jaar 

terugkeert. Met dit feest biedt Hedon jongeren de kans om op een verantwoorde wijze, kennis te maken met het 

‘echte’ uitgaansleven. Geen alcohol, roken of drugs, gewoon fris.  
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In 2017 werd Hedon benaderd door de grootste carnavalsvereniging van Zwolle met de vraag of we iets konden 

betekenen voor de jeugd. Wegens leeftijdsrestricties in de binnenstad, heeft de jeugd weinig plekken om 

Carnaval te vieren. Zo geschiedde; in samenwerking met de Eileuvers en de binnenstad, startten we met de 

organisatie van Carnaval Zer0, een alcoholvrij carnavalsfeest voor de jeugd in Hedon wat in 2020 doorgroeide 

van de kleine zaal naar de grote zaal van Hedon. Omdat TURN-UP in Februari rond dezelfde datum viel als 

carnaval, zijn de krachten gebundeld en hebben we op 22 februari TURN-UP presents Carnaval Zer0 

georganiseerd in de Grote Zaal van Hedon. Eén van onze laatste grote events in 2020. 

 

Jongeren zijn niet te vangen voor een zittend feestje op 1,5m afstand en om die reden is er nog geen nieuwe 

editie geweest na 22 februari 2020.  

 

Deel B - Workshops en schoolprojecten  

 In 2020 hebben wij helaas alle cultuureducatieprojecten, na veel verschuiven, uiteindelijk geannuleerd zien 

worden. Het educatieaanbod van Hedon is zo sterk verweven met de beleving van het poppodium zélf, dat we 

geen online lessen/ projecten hebben ontwikkeld. De scholen zagen hier ook geen goede mogelijkheden in. 

 

1.5.2 Hedon Productiehuis 

Hedon Productiehuis richt zich op het ontwikkelen van nieuw en innovatieve popproducties en talentontwikkeling. 

Waarbij we het liefst multidisciplinair te werk gaan.  

Hedon productiehuis is een organisatie die in 2021 alweer 5 jaar bestaat en heeft een eigen ontwikkelbudget en 

een goed team. De organisatie ondersteunt, coacht en begeleidt (top)talent uit regio Zwolle in hun maakproces 

van nieuwe producties, zowel zakelijk als artistiek. Daarnaast zorgt de organisatie voor een goed en 

professioneel makersklimaat en ondersteunt de artiesten bij het ontwikkelen van hun ondernemerschap. Hedon 

Productiehuis zorgt ervoor dat er meer innovatieve en discipline overstijgende popproducties uit regio Zwolle tot 

stand komen met landelijke relevantie. De organisatie is sterk in het ‘vermarkten’ van de producties en heeft een 

goed landelijk netwerk binnen de popwereld.  

Hedon Productiehuis draagt bij aan de popketen van regio Zwolle waar talenten kunnen doorgroeien tot 

professionals en waar professionals ondersteund worden bij de ontwikkeling van verrassende nieuwe 

popproducties. De drijvende krachten achter Hedon Productiehuis zijn professionele muzikanten zoals Rico die 

op de grote podia van het land hebben gestaan en die een band hebben met de regio en hun kennis uiteindelijk 

delen met de opkomende talenten.  

Hedon Productiehuis wordt gefinancierd door sponsoring van de Hedon Music Club, provinciale gelden en geld uit 

de verschillende regionale en landelijke fondsen voor talentontwikkeling.  

 

Rico & Guan Foto: Bullet Ray 
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1.5.3 Hedon Beurs  

De Hedon Beurs is speciaal ontwikkeld voor bands/muzikanten uit de regio Zwolle. Bands die vaak aan het begin 

van hun professionele carrière staan en net dat extra beetje steun kunnen gebruiken. Deelnemende bands krijgen 

een professionele begeleider toegewezen en een jaar of soms twee jaar lang gelegenheid om gratis gebruik te 

maken van de kennis, oefenruimtes en podiumtechniek van Hedon. Met de Hedon Beurs bouwen wij aan een 

duurzame relatie met de talenten uit de regio Zwolle. Uiteindelijk is het doel dat deze artiesten Nederland en 

misschien wel andere landen in Europa veroveren en dat ze Hedon (en dus ook Zwolle/Overijssel) zien als hun 

thuisbasis.  

 

NONCHELANGE 

Achter de artiestennaam NONCHELANGE gaat de muzikant Maarten Hutman schuil. Hutman is een talentvolle 

muzikant en producer die opgroeide in Ommen. In 2020 heeft hij een paar videoclips uitgebracht en hebben we 

vooral hard gewerkt aan zijn plannen voor de Nieuwe Makers regeling van het Fonds van Podium Kunsten. Eind 

december hebben we te horen gekregen dat de aanvraag is gehonoreerd en dat Nonchelange en Hedon in de 

periode 2021-2023 serieus kunnen werken aan de ontwikkeling van Nonchelange als muzikant, producer, 

bandleider, kunstenaar en ondernemer. 

 

D A R K D A Y S 

De band D A R K D A Y S maakt van de dag een nacht. Hun combinatie van duistere elektronica, vlijmscherpe 

sound design en etherische vocalen is zowel aangrijpend als betoverend. Ongrijpbare angsten en eeuwige 

verlangens worden belicht door afstandelijke en tedere zangpartijen. In 2020 hebben zij meegewerkt aan het 

project Songs For Freedom in het kader van 75 jaar Vrijheid. Aan dit project was ook een tour gekoppeld door 

Overijssel met als hoogtepunt het Bevrijdingsfestival Overijssel. Helaas is dit door corona allemaal niet 

doorgegaan. Veel van de plannen zijn doorgeschoven naar 2021 

 

NABER 

NABER (Martijn Naber) is een producer en multi-instrumentalist uit Zwolle. In zijn muziek combineert hij Deep 

House, Electro en Synth-Pop.  

Op 15 september 2020 hebben wij met Martijn een tweejarig managementcontract getekend, waarbij wij hem de 

komende jaren vanuit Hedon Productiehuis management divisie ondersteunen in het opzetten van een carrière in 

de elektronische muziek. In 2020 lag vooral de focus op het ontwikkelen van een brandbook, het schrijven van 

nieuwe muziek en zijn toekomstplannen uitschrijven voor 2021 en 2022.  

 

Roots Rising 

Roots Rising wordt beschouwd als een van de meest explosieve live reggae/hiphop sensaties uit Oost-

Nederland. Sinds 2014 speelt de band door heel Nederland en Europa met een unieke mix van reggae, hip hop & 

Latin music. Bombastische blazers, 3-stemmige vocalen en vlijmscherpe raps op een stuwende ritmische 

backbone. Naast festivals als De Zwarte Cross, Madness, Oerol, Manana Manana, Surfana, Bevrijdingsfestival 

Overijssel en vele andere festivals ging de band al twee keer op tour in Hongarije, Zwitserland en speelde op 

Boomtown in Engeland. 

Met het toekennen van een Hedon Beurs is Roots Rising niet alleen in staat om nieuwe muziek uit te brengen 

maar krijg de band ook ondersteuning om creatief en zakelijk te blijven groeien. Al hun releases en liveshows zijn 

uitgesteld naar 2021.  
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 Roots Rising Foto: Yan Kei Lo 

 

Robin Scherpen 

Robin Scherpen is zowel een klassieke geschoolde gitarist en een singer-songwriter. Hij heeft in 2020 een 

klassiek album en een singer-songwriter EP opgenomen. Hij heeft onder andere opgetreden op Gerrits Tuin en 

focust zich vooral op 2021 om beide platen bij de juiste platenlabels uit te kunnen brengen en dit te ondersteunen 

met live shows, want deze heeft hij in 2020 door corona enorm moeten missen. 

 

1.5.4 Promovendus Beurzen 

Naast de Hedon beurs hebben we met Hedon Productiehuis in 2020 de Promovendus beurs in het leven 

geroepen. Deze beurs is gericht op de gevestigde makers uit de regio Zwolle. Met deze beurs willen we de 

makers ondersteunen bij het maken van nieuwe producties en kijken we samen met de makers hoe we hun zowel 

inhoudelijk als zakelijk kunnen ondersteunen. In 2020 hebben we gekozen voor onderstaande makers: 

 

Rico - Frenk De Slak 

Na vele avonden te hebben opgetreden in een uitverkocht Hedon vindt Hedon Productiehuis het van belang om 

een van hun meest iconische muzikanten, namelijk Rico van Opgezwolle, te helpen met het realiseren van zijn 

droom: een familiehiphopshow Frenk De Slak samen gemaakt met zijn partner Nienke. Hiermee geeft Hedon 

Productiehuis niet alleen een podium voor artiesten in de bloei van hun carrière, maar helpen we ook om andere 

en nieuwe paden te bewandelen. Daarnaast vinden wij de eindproducten; een album, een boek en een hiphop 

show voor het héle gezin een bijzonder waardevolle aanvulling voor de Nederlandse popmarkt. Het is namelijk 

moeilijk voor programmeurs om kwalitatief en onderscheidend kinderprogramma voor een poppodium te boeken, 

het aanbod is minimaal. Eind 2021 komt het boek en het album uit en vanaf januari 2022 gaat de productie Frenk 

de Slak op tour langs de Nederlandse poppodia en festivals. 

Het jaar 2020 is vooral gebruikt voor het schrijven en opnemen van het album, fondsen werven en de 
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voorbereidingen voor het boek en de show. 

 

Tangarine 

Tangarine heeft Drentse wortels, maar sinds een aantal jaren wonen Sander en Arnout beide in Zwolle en zijn ze 

hartelijk ontvangen in de Zwolse muziekscene. Er is een vriendschappelijke omgang met andere muzikanten en 

op de meeste locaties is er gespeeld of gecomponeerd, zoals Hedon, De Spiegel, Odeon, De Singel en het 

Dominicanenklooster. Hedon vormt daarbij een ‘thuis’ waar vaak wordt gewerkt aan nieuwe muziek in de 

oefenruimten en studio’s en dat voelt goed. De contacten met managers en medewerkers van programma, 

productie en productiehuis zijn ontspannen en vriendschappelijk, waardoor er ook op creatief vlak spontane 

gesprekken ontstaan die leiden tot interessante ideeën en invalshoeken. Met name door de gesprekken met 

Judith van der Klip is er nieuwsgierigheid ontstaan naar een meer structurele samenwerking en gezamenlijke 

ontwikkeling, waarbij voor beide partijen een meerwaarde en synergie kan ontstaan. Daarbij willen we graag 

nader kijken naar een samenwerking vanuit die mogelijkheden die een ‘promovendus-beurs’ kan bieden. Vanuit 

het bredere plan van Tangarine is daarbij toegespitst op de ontwikkeling van visual identity en de vertaling 

daarvan in show en productie. Door corona is de tour en de release van de plaat uitgesteld tot de zomer van 

2021. 

 

The Cool Quest 

The Cool Quest mag zich al enkele jaren tot een van de meest geboekte acts van Nederland rekenen. Sinds hun 

oprichting in 2012 heeft de pop/hiphop band uit Zwolle twee volledige albums gereleased; debuutalbum “Funkin’ 

Badass” in 2014 en opvolger “VIVID” in 2018. 

 

Met behulp van creatieve begeleiding door A&R manager Erroll Antonie (BMG Talpa Music) is de afgelopen 

anderhalf jaar gewerkt aan een verdere ontwikkeling van de sound van The Cool Quest. Deze fase wordt 

beschreven als ‘The Next Episode’ met een knipoog naar de Hip Hop klassieker van Dr. Dre uit 2001. De titel 

biedt ook de mogelijkheid om richting het publiek contrast aan te brengen ten opzichte van het muzikale verleden. 

Met name door het opzetten van schrijfsessies met andere songwriters en producers en te werken met een 

duidelijke briefing, heeft The Cool Quest een nieuw geluid gevonden dat past binnen de huidige tijd. Bij het 

arrangeren van dit nieuwe werk staat het stemgeluid van Vincent centraal, waarbij zijn vocalen ook in de verdere 

productie van de song domineren.  Vanwege corona zijn alle tour plannen en releases uitgesteld naar 2021. In 

2020 is er vooral veel geschreven, ontwikkeling van het ‘merk’ The Cool Quest en gewerkt aan fondsenwerving. 

 

1.5.5 SongCamp 

Songcamp vond uiteraard dit jaar online plaats. Waarbij Poppunt Overijssel, Hedon, Burgerweeshuis en 

Metropool normaal gesproken vier bands tijdens een intensief weekend gerichte coaching geven, draaide 

Songcamp dit jaar om het vormen van 'ideeën naar plannen'.  Ruim 20 Overijsselse acts dienden een innovatief 

idee in. Na een selectie zijn 13 acts een traject aangegaan met verschillende masterclasses door David Koster, 

Annerieke Otten en Cor Hospes. In een aanvullend VIP-traject hebben de gezamenlijke poppodia 8 acts verder 

ondersteund in de uitvoer van hun plannen. 
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1.5.6 De communities 

 

These Go To Eleven  

Een project onder leiding van Seb Dokman voor bands vanuit hardere muziekstijlen. Deelnemers kunnen elkaar 

ontmoeten en zich ontwikkelen via verschillende activiteiten. Dit gebeurt d.m.v. een coaching traject en een eigen 

avond waar bekendere bands optreden uit het hele land zodat ook landelijke banden versterkt worden. Dit jaar 

zijn er online sessies georganiseerd. 

 

Hedon Academy  

Masterclass-programma voor alle musici die professional zijn of willen worden over verschillende onderwerpen 

die vanuit muzikaal en beroepsmatig oogpunt belangrijk zijn. Het publiek bestaat grotendeels uit studenten van 

ArtEZ en Deltion. Buiten de reguliere avonden vinden ook Hedon Academy Specials plaats in masterclass vorm.  

Hierbij delen bijzondere artiesten, producers of music professionals van naam hun kennis kunnen delen met het 

publiek. In 2020 hebben we de meeste academies online moeten organiseren. 

 

 

 

Songwriters Gilde  

Het gilde bestaat uit een gemeenschap van songwriters die via verschillende activiteiten bijeenkomen om hun 

skills te verbeteren en ervaring op te doen. Dit gebeurt door meet-ups, open mics en gilde-concerten met een 

bekende songwriter. 2020 was een raar jaar, zoals iedereen weet. We besloten echter om de kans aan te grijpen 

om Het Zwols Songwritersgilde online zichtbaar te maken. Onze hoofdactiviteit was het opzetten van een online 

songwritingcursus, waarin Bertolf en Esther Groenenberg verschillende songwriting onderwerpen aanstipten en 

songs analyseerden. Maar ook was het gilde achter de schermen actief bij het ondersteunen van Bertolf 

(aanvragen en advies fondsen), Tangarine (opzetten en faciliteren schrijfdagen) en het adviseren van 

verschillende beginnende songwriters. Ook ondersteunde Esther kunstbendewinnaar Matthew Red bij zijn vocale 

ontwikkeling en werkte het gilde mee aan een aantal Hedon Academy’s (o.a. over rechten voor muzikanten en de 

verschillende geldstromen). 
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Het Elektronisch Collectief 

Momenteel zijn 61 artiesten/mensen (uit Zwolle, Dronten, Hasselt, Nijverdal, Enschede Raalte, Utrecht, 

Heemstede, Amsterdam, Deventer) lid van Het Elektronische Collectief. Dit wisselt van dj's, live performers, 

vocalisten, organisatoren, videokunstenaars en andere mensen die een raakvlak hebben met elektronische 

muziek. Het Elektronisch Collectief heeft als doel de verschillende mensen die in regio Zwolle actief bezig zijn met 

elektronische muziek met elkaar te verbinden en te kijken waarin zij elkaar kunnen helpen zodat één ieder nog 

verder kan groeien. Dit doen we onder andere door masterclasses en netwerkbijeenkomsten te organiseren.  We 

hebben ook een online community opgezet, zodat deze mensen elkaar ook in coronatijd weten te bereiken en 

inspireren. 

 

1.5.7 Producties 

Bach voor Baby’s  

Een concert voor de allerkleinsten waarin jonge talentvolle musici en een video-artist een voorstelling brengen die 

speciaal zijn toegespitst op de beleving van een baby. Hierbij staat de muziek van Bach en zijn tijdgenoten 

centraal.  

 

1.5.8 Overige ontwikkelingen  

ArtEZ 

Het Productiehuis organiseert verschillende evenementen in samenwerking met ArtEZ conservatorium. Zo vindt 

ieder jaar ‘Your Song with a Band’ plaats. Dit is een samenwerking waarbij nummers van songwriters uit het gilde 

worden gearrangeerd om voor het eerst uitgevoerd te worden met een band.  

Poppunt Overijssel  

Poppunt Overijssel is een netwerkorganisatie voor popmuziek in Overijssel en zet zich in voor een betere 

zichtbaarheid van Overijsselse popmuziek in Nederland. Poppunt Overijssel werkt intensief samen met de vier 

kernpodia in Overijssel, ook wordt het bestuur gevormd door deze drie partijen: Hedon Zwolle, Burgerweeshuis 

Deventer, en Metropool Twente. 

  

1.5.9  Terugblik en conclusies 

Hedon als hart van de talentontwikkeling op het gebeid van Pop, Hiphop (Urban) en Dance in de grote regio 

Zwolle. Naast het programmeren en organiseren van concert en dance avonden in Hedon, zien wij het 

ontwikkelen van talent van muzikanten op alle verschillende niveaus als kerntaak van Hedon.  

Een verdere uitbouw van het Hedon Productiehuis binnen het Hybride Productienetwerk past bij de ambitie van 

de gemeente Zwolle om de komende jaren het makersklimaat verder te ontwikkelen.  

 

1.6 Hybride productiehuis 

Hedon en het Zwolse Theater zijn sinds 2019 samen aan het werk onder de titel het Hybride Productiehuis. Met 

deze samenwerking willen wij het culturele makersklimaat verbeteren en ondersteunen door middel van 

talentontwikkeling en het vergroten van het aanbod van kwalitatieve professionele culturele producties. Het 

‘hybride’ zijn van het productiehuis betekent dat het makersklimaat op verschillende plekken een boost kan 

krijgen. Het vertrekpunt is (pop)muziek, urban gerelateerde activiteiten en muziektheater. Waarbij crossovers met 

beeldend, klassieke muziek, dansen overige uitingen niet uit de weg worden gegaan.  

Het hybride productiehuis heeft allerlei programma’s en faciliteiten beschikbaar zoals: Gildes, academie avonden, 

beursprogramma’s, promovenda programma’s, speel en montage dagen bij de podia en inzet van het 

professioneel netwerk voor begeleiding op maat. De projecten zijn gericht op een breed, divers publiek en worden 

lokaal geproduceerd. De gebundelde organisatiekracht helpt kansrijke initiatieven een grote stap te maken. 
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1.6.1 Beatbox 

Beatbox is sinds juni 2020 dé nieuwe culturele ontwikkelingsplek voor talent uit de hele regio! Beatbox is een 

laboratorium en ontwikkelplek voor Urban & Dance talenten op het gebied van songwriting, performance en 

muziekproductie. Zwolle is al vele jaren landelijk een smaakmaker op het gebied van jongerencultuur. Hedon 

Productiehuis wil in samenwerking met het Hybride Productie Netwerk met de realisatie van Beatbox het klimaat 

voor makers en talenten uit heel Oost-Nederland blijven stimuleren. 

Beatbox beschikt naast meerdere professionele oefenruimtes ook over een opnamestudio, een live ruimte waar 

voorstellingen kunnen worden gerepeteerd en speciale ruimtes voor verschillende dansvormen. Dit moet ertoe 

leiden dat er een “gemeenschap” zal ontstaan waar de verschillende makers met elkaar kunnen samenwerken en 

kennis overbrengen. Naast een groot aantal aanstormend talent hebben ook gearriveerde artiesten zoals Rico, 

the Cool Quest en acts als Ness wekelijks gebruik gemaakt van Beatbox.  

Sinds de opening op 11 juni 2020 hebben al meer dan 300 verschillende artiesten gebruik gemaakt van de 

faciliteiten van Beatbox. 

 

Raw Essence  

Hedon organiseert niet alleen jongerenfeesten, maar ook een dancebattle voor jongeren: Raw Essence. Dit is hét 

evenement waar de Urban dans, muziek en cultuur samenkomen. Sinds begin 2020 is de samenwerking tussen 

Hedon en dansschool Social Dance nog sterker geworden. De komst van Beatbox zorgde ervoor dat het traject 

met een aantal onderdelen flink uitgebreid kon worden, naast alleen de battle in december; 

- Raw Essence Youth; een gratis en open inloop op woensdagavond waar jongeren op laagdrempelige 

manier kennis kunnen maken met urban dansstijlen (vergelijkbaar met Fakkelteit); 

- Raw Essence Masterclasses; zes keer per jaar wordt er een masterclass georganiseerd die wordt 

gegeven door een professional waar ervaren en onervaren dansers hun skills kunnen verbeteren; 

- Raw Essence Competition; een ‘mini’ battle voor de topteams uit de regio waarbij individuele dansers en 

teams het tegen elkaar opnemen, van elkaar én van de professionals kunnen leren. 

 

Er hebben afgelopen jaar niet zoveel activiteiten kunnen plaatsvinden als we hadden gewild. Toch heeft Raw 

Essence Youth inmiddels al een mooi netwerk opgebouwd en zijn er gemiddeld 10 jongeren per avond aanwezig. 

Daarnaast is er op 31 oktober 2020 voor het eerst een Masterclass en een Competition (coronaproof) 

georganiseerd waarbij de masterclass 13 dansers trok en de competitie was uitverkocht met 30 dansers.

 

Raw essence Battle in Hedon Foto: Steven van Olphen 
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1.7  Kunstbende Overijssel 

Kunstbende stimuleert jongeren tussen de 13 t/m 18 jaar al op jonge leeftijd om eruit te halen wie erin zit. Achter 

die onzekere jongen, zit misschien wel een hele goede danser. En dat meisje dat altijd origineel gekleed is, maakt 

haar outfits zelf. Bij Kunstbende kunnen jongeren zichzelf ontwikkelen op gebied van Dans, DJ, Expo, Fashion, 

Film, Muziek, Taal en Theater. Sinds 2020 is ook het traject Influencer geïntroduceerd; een categorie waar veel 

jongeren actief mee bezig zijn. Dit traject loopt niet via de regio, maar via Landelijk Bureau en hier waren alleen in 

het eerste jaar al ruim 100 aanmeldingen voor. Met Partner in Cultuur Rabobank, lukt het Kunstbende om nog 

intensiever te investeren in jongerencultuur door meer workshops aan te bieden, inhoudelijk aanbod te 

versterken, meer naamsbekendheid te verkrijgen en samenwerkingen uit te breiden. Lowlands x Kunstbende 

Area, wat mede mogelijk werd gemaakt door Rabobank, ging in 2020 helaas niet door, maar de samenwerking 

met Rabobank is definitief verlengd dus er staan nog veel mooie dingen op de planning.   

 

Het traject van Kunstbende Overijssel start met laagdrempelige workshops die verspreid door de hele provincie 

worden georganiseerd, voor zowel starters als gevorderden die zich willen doorontwikkelen. Zo kun je denken 

aan een basis dj-workshop in Deventer en dj-workshop gericht op het produceren van muziek in Enschede. Met 

een voorronde in iedere regio, wordt Kunstbende breed uitgezet door het hele land. Een professionele jury 

bepaalt per categorie wie er met die felbegeerde ‘Kunstbende Award’ naar huis gaat. Daarnaast ontvangen alle 

winnaars een prijzentas, met daarin vrijkaartjes, workshops en een coaching traject op maat. De 1e prijswinnaar 

van elke categorie gaat door naar de landelijke finale van Kunstbende om het op te nemen tegen de 1e 

prijswinnaars van andere regio’s. Op het finalefestival strijden jongeren voor de landelijke titel, voor nog meer 

prijzen, en bovenal een plaats op een mainstage, waarbij een jongere uit de categorie DJ bijvoorbeeld op 

Mysteryland kan komen te staan.  

  

Kunstbende seizoen 2019-2020 is er een voor in de boeken. Een bijzondere editie, een bijzonder jaar, maar ook 

bijzonder hoe we tóch in deze tijden een event hebben kunnen neerzetten waar jongeren zichzelf hebben kunnen 

laten zien en waarin jongen zichzelf konden overtreffen. De voorronde van Kunstbende die in april zou 

plaatsvinden, is maar liefst 2 keer verplaatst en heeft uiteindelijk plaatsgevonden op zondag 25 oktober 2020.  

De landelijke finale was op zaterdag 7 en zondag 8 november 2020 in de Westergasfabriek te Amsterdam 

 

IN SEIZOEN 2019 - 2020 

 Organiseerden wij een scholen- en instellingentour waarbij we jongeren meer konden vertellen over 

Kunstbende en het ontwikkelen van hun talent. Hierbij bereikten wij 7470 jongeren; 

 Organiseerden wij een generale repetitie waar jongeren de kans kregen om hun act te oefenen, 

feedback te krijgen, te overleggen met licht- en geluidstechnici over hun act en mee konden doen met 

een workshop. Hier waren 45 jongeren bij aanwezig; 

 Organiseerden wij 12 workshops verspreid door de provincie waar jongeren konden kennismaken met 

Kunstbende, of hun talent konden ontdekken of ontwikkelen. Deze workshops vonden plaats in 

samenwerking met diverse partners in Hardenberg, Enschede, Deventer, Almelo en Zwolle. Maar liefst 

118 deelnemers wilden zichzelf ontwikkelen en waren aanwezig bij (een van de) workshops; 

 Werkten wij met ruim 100 scholen en partners samen in onder andere Almelo, Dedemsvaart, Deventer, 

Enschede, Hardenberg, Nijverdal, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Oldenzaal, Raalte, Steenwijk en 

Zwolle.  

 Zijn wij op hoofd social media platform Instagram gegroeid van 1542 volgers eind 2019 naar 1670 

volgers eind 2020;  
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 Organiseerden wij een voorronde in Hedon Zwolle waar jongeren uit maar liefst 17 van de 25 

gemeenten aan mee deden. Hierbij deden er 66 acts mee en 150 deelnemers.  

 Vielen er door Covid-19 maar liefst 67 acts met 136 jongeren af die mee zouden doen met de voorronde 

maar toch niet wilden/ konden 

 Hosten we voor het eerst een livestream tijdens de voorronde waar we meer kijkers bereikten dan ooit. 

Van alle provincies had Overijssel de meeste unieke kijkers op één dag waarbij er maar liefst 3865 

weergaven waren met 2159 unieke kijkers die wilden meegenieten met de voorronde. Naast deze mooie 

cijfers, keken er ook nog eens 17 verschillende nationaliteiten. 

 

CIJFERS OVERIJSSEL 

→ 9.849 bezoekers, waarvan 2219 online 

→ 179 jongeren actieve deelname buiten voorronde 

→ 150 jongeren actieve deelname wedstrijd 

→ 14 jongeren actieve deelname natraject 

→ 8 kunstcategorieën  

→ in heel Overijssel actief  

   

“Onze deelname aan Kunstbende heeft ons geleerd om jezelf niet in te houden en dat je moet dansen voor jezelf 

als je de top wilt halen. We hebben meer zelfvertrouwen gekregen en ons doel is om écht door te gaan!” – 

Diversity Crew – 3e prijs Dans 2020. 

 

 

Kunstbende Foto: Robert Westera 
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1.8  Publiciteit en website 

 De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben in ruim drie kwart van het jaar 2020 het speelveld van 

de marketing- en publiciteitsafdeling van Hedon bepaald. Nationale en internationale tournees zijn verplaatst naar 

2021 of compleet geannuleerd en livestreams en “coronaverantwoorde” concerten voor 30 tot 100 bezoekers 

konden mondjesmaat plaatsvinden.  

Het verwelkomen van hoge bezoekersaantallen on- en offline werd daardoor vervangen door de intensievere 

informatievoorziening richting de vele bezoekers die hun bezoek aan Hedon al gepland hadden, maar ook 

bezoekers zo goed mogelijk informeren over het verloop van een concert in “het nieuwe normaal” waar een 

beperkte bezoekerscapaciteit en looproutes de nieuwe norm zijn.  

Om het (website-) bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken om in contact te komen met Hedon (bijvoorbeeld 

met betrekking tot de show waar zij kaartjes voor hadden gekocht), heeft Hedon een snelkoppeling met 

WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram en Mail geïntegreerd in haar website.  

Daarnaast is de website van Hedon doorontwikkeld om aan de wens van artiesten, met betrekking tot betaalde 

livestreams, te kunnen voldoen. Op deze wijze waren onder andere de concerten van Tangarine en Frank 

Boeijen online te volgen. Daarnaast heeft Hedon livestreams gedaan via Social Media om in verbinding te blijven 

staan met haar trouwe bezoekers gedurende de lockdown. Dit o.a. in de vorm van Zoom Dance-avonden, een 

Hedon Eindejaarsstream (talkshow) maar ook een albumpresentatie van Zwolse muzikant YVI.  

 

Voor 2021 krijgen de speerpunten van 2020 een duidelijk vervolg: buyer personas en de bijbehorende journeys 

worden centraal gesteld waardoor er meer aandacht is voor de complete funnel en daarmee ook voor de zachte 

conversies. In 2020 brachten deze speerpunten vooral een sterke toename in WhatsApp-contacten. 

 

In 2021 heeft Hedon o.a. de optimalisatie van haar emailmarketing (van marketing- tot servicemails) ten doel 

gesteld. Segmentatie en personalisatie zijn hierin de codewoorden. 

 

Digitale variant Bruisweken  

Wanneer het kabinet in maart 2020 de lockdown aankondigde zag het er somber uit voor de organisatie van de 

Bruisweken. Dankzij het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van het team van Buro Ruis is het 

introductieprogramma in een zeer kort tijdsbestek een digitale vertaalslag onderaan. Bruisweken.nl werd in 

samenwerking met Foster verbouwd tot een mediahub waar de verse eerstejaars studenten samen met hun klas 

diverse video’s bekeken en opdrachten uitvoerden.  

 

Hedon Productiehuis 

Ook het Hedon Productiehuis wist de vertaalslag naar online te maken waardoor het vaste concept Hedon 

Academy landelijk bereik kreeg en tegelijkertijd een archief (en daarmee following) opbouwt op YouTube. 

Daarnaast werden er song analyses opgenomen in samenwerking met Esther Groenenberg en Bertolf voor 

muzikanten. Het eerste jaar kon het YouTube-kanaal van Hedon Productiehuis daarmee al rekenen op 121 

abonnees. 

  

  



18 
 

1.9  Zichtbaarheid 

 Hedon beschikt over een uitgebreid netwerk waar haar activiteiten (programma en 

talentonwikkelingsprogramma’s) kenbaar worden gemaakt. Zichtbaarheid in de stad wordt bijvoorbeeld verkregen 

dankzij intensieve postercampagnes op de Centercom borden (borden langs de rondwegen in Zwolle), welke in 

tijden van de lockdown ingezet worden ten behoeve van de lokale muziekscene. Regionaal zijn er actieve 

samenwerkingen met bijvoorbeeld Brugmedia (o.a. Swollenaer), de Peperbus en De Stentor, maar ook met de 

Zwolse onderwijsinstellingen en PEC Zwolle. Daarnaast is Hedon zichtbaar op (al dan niet digitale) festivals zoals 

Bevrijdingsfestival Overijssel en Dauwpop, maar natuurlijk ook tijdens de Bruisweken en afgelopen zomer bij de 

buitenconcerten in Gerrits Tuin.  

 

Landelijk bereik wordt gerealiseerd middels samenwerkingen en advertentiecampagnes in o.a. Lust For Life, 

Aardschok, Blueskrant en i0 Pages en via actieve benadering van landelijke radiostations zoals Radio 2, Kink FM 

en Arrow Classic Rock. Een van de doelstellingen voor 2021 is om de contacten met de radiostations te 

intensiveren dankzij de realisatie van een (radio-) studio in Hedon. 

 
   
In de volgende tabel zijn de cijfers weergegeven van Hedon: 

  

  2017 2018 2019 2020 

Unieke bezoekers website 350.673 379.778 430.778 173.815 

Totaal aantal bezoeken  656.530 758.198 789.379 288.733 

Leden nieuwsbrief  26.620 25.328 26.008 26.117 

Facebook  35.029 37.316 39.494 39.484 

Twitter  14.725 14.500 14.417 14.200 

Instagram  6.702 12.157 14.783 15.071 

 


