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Inleiding 
Nadat Booch! Helaas ter ziele is gegaan in 2014 ontbrak een gratis toegankelijk popfestival in 
Parkstad. Een groot gemis immers iedere muziekliefhebber moet in de gelegenheid zijn om 
een keer een festival te kunnen bezoeken. Voor veel mensen in Parkstad is een kaartje 
kopen voor een betaald festival als Parkcity Live of Pinkpop niet weggelegd. Een gratis 
toegankelijk popfestival is een laagdrempelige manier om met cultuur in aanraking te 
komen. Poppodium NIEUWE NOR heeft haar verantwoordelijkheid genomen en de 
afgelopen vijf jaar organiseerde poppodium NIEUWE NOR op Bevrijdingsdag het gratis 
toegankelijk festival op het Pancratiusplein. Het festival maakte in deze periode een groei in 
kwaliteit en publieksbereik door. Echter, een aantal recente ontwikkelingen hebben geleid 
tot een heroverweging van Bevrijdingsfestival: 

- 5 mei is slechts een keer in de vijf jaar een officiële vrije dag. Dit betekent dat het 
festival in de toekomst regelmatig op een doordeweekse, niet-vrije dag 
georganiseerd moet worden; 

- Het Pancratiusplein kent een beperkte inverdienwaarde waardoor autonome groei 
ingewikkeld is. Horeca-inkomsten kunnen niet worden geoptimaliseerd; 

- Een echte festivalbeleving is moeilijk te realiseren op de huidige locatie van het 
Pancratiusplein. Bovendien liggen er veel geluidsgevoelige bestemmingen in de 
directe omgeving wat de organisatie van een popfestival moeilijker maakt; 

- Bevrijdingsdag kent vele festivals; elke provincie heeft haar eigen officiële festival. Dit 
maakt de concurrentie aan de aanbodkant (op artiesten) erg groot; 

- De dreigende komst van het officiële Bevrijdingsfestival Limburg van Roermond naar 
Sittard, met een groter budget en mogelijkheden – o.a. een helikopter-act en diverse 
andere headliners - vanwege haar officiële status, gratis toegang en een capaciteit 
van 20.000 bezoekers heeft ons extra aangezet om snel met een alternatief te 
komen. 
 

Dit alles heeft geleid om samen met de Gemeente Heerlen een heroverweging te maken 
over dit festival. Zowel poppodium NIEUWE NOR als de Gemeente Heerlen onderkennen dat 
een inhoudelijk en gratis toegankelijk festival een toegevoegde waarde heeft voor zowel het 
popklimaat als de beleving van de stad Heerlen en regio Parkstad. Met het ter ziele gaan van 
Booch? wordt zo’n festival op dit moment gemist. Na verschillende brainstorm sessies en 
visitatie van collega festivals zijn we daarom tot een nieuw concept gekomen waar we in dit 
projectplan nader op wordt ingegaan. Daarnaast willen we intensief gaan samenwerken met 
festival Mama’s Pride in de gemeente Sittard-Geleen. 
 
DOELSTELLINGEN 

• Zoveel mogelijk muziekliefhebbers in Parkstad in de gelegenheid stellen om een 
popfestival te bezoeken; 

• Publiekbereik in Zuid-Limburg vergroten voor Mama’s Pride en Daddy Cool door 
intensief te gaan samenwerken; 

• Inhoudelijke programmering; 
• Bijdrage aan een positief verblijfsklimaat in Parkstad; 



• Regionale talenten de kans bieden op te treden. 
 
Daddy Cool in het Aambos 
Op de vooravond ván en óp vaderdag (15 & 16 juni 2019) lanceren wij een nieuw festival als 
vervanging voor het Bevrijdingsfestival Heerlen. De huidige werknaam is DADDY COOL! Een 
muzikaal inhoudelijk uitdagend doch qua sfeer een aankleding laagdrempelig festival op een 
van de sfeervolste locaties in Heerlen: de beboste hellingen van het Aambos aan de rand van 
het centrum. Het park Aambos is het decor met een compacte festivallocatie met twee 
echte festivalweides met mooie verstopte plekjes in het bos eromheen. Dit concept sluit aan 
bij de ambitie om het Aambos als stadspark van Heerlen te positioneren en een positieve 
lading te geven.  
 
Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal 
Poppodium NIEUWE NOR heeft al een aantal jaar een band met festival Mama’s Pride in 
Geleen. Het eveneens gratis toegankelijke festival dat plaatsvindt naast het voormalige 
Pinkpop-terrein in het Burgemeestere Damenpark viert dit jaar haar jubileum-editie en 
bestaat 25 jaar. Mama’s Pride vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van mei (11 & 12 
mei 2019); uiteraard – what’s in a name? – op de vooravond van én op moederdag!  
 
Omdat er raakvlakken zijn qua opzet van het festival, de ambitie m.b.t. sfeer en beleving en 
er ook op inhoudelijk vlak al een sterke link bestaat – NIEUWE NOR programmeur Kees van 
den Berg onderdeel is van het programma-team van het Geleense festival en daar zijn 
netwerk inbrengt, is een samenwerking tussen beide festivals niet meer dan logisch. Daddy 
Cool kan leren van de jarenlange ervaring van vrijwilligersorganisatie Mama’s Pride in het – 
met enthousiasme - organiseren van een festival, terwijl de NIEUWE NOR professionalisme 
inbrengt op gebieden als programmering, marketing en productie. Zo ontstaan er allerlei 
voordelen, direct en in de toekomst. 
 
Op korte termijn, al in 2019, zorgen we samen voor een groot vrijwilligerspotentieel dat 
bereid is om bij te dragen aan deze festivals. De programma-teams van beide festivals 
kunnen meer data, festivalspots en daarmee speelkansen bieden aan de boekingskantoren 
in het land, waardoor zij een interessantere partner zijn. Vanuit het oogpunt om aanbod te 
creëren voor (betaalde) clubconcerten in Parkstad (van Oefenbunker tot Limburgzaal) is dit 
bijzonder relevant. Ook qua promotie kan er een groter potentieel aan muziekliefhebbers 
voor de festivals worden aangeboord als er gebruik wordt gemaakt van elkaars kanalen, van 
posterverspreiding tot sociale media. Een beweging van Heerlen naar Geleen en omgekeerd 
is te realiseren. Dat zijn de eerste vlakken waarop wordt de samenwerking wordt gezocht; 
waarbij in de toekomst ook nog gedacht worden aan gezamenlijke inkoop van infrastructuur, 
aankleding, sponsoring, etc. Met deze samenwerking willen we aantonen dat samenwerken 
op festivalgebied in Zuid-Limburg loont en we niet elkaars concurrenten hoeven zijn. Terwijl 
beide festivals ook het belang zien van het houden van een eigen smoel in de manier waarop 
zij naar hun publiek treden. Dat komt tot uiting in het creatieve concept. 
 
Creatieve concept 
Daddy Cool is een festival rond vaderdag en daarmee de tegenhanger van Mama’s Pride op 
moederdag. Daddy Cool is hip, stoer en toch gezellig. Hip komt tot uiting in de muziek: het 
festival is muzikaal uitdagend: nieuw en edgy, maar daarnaast ook gezellig om – als familie; 



van jong tot oud - te zijn: er is meer te doen dan alleen muziek en van jong tot oud kunnen 
zich vermaken met stoere spellen, lifestyle en eten.  
Het hippe komt tot uiting in het muziekprogramma, dat vooruitstrevend is en een edgy 
randje bevat en vooral nieuwe geluiden aan Heerlen e.o. laat horen. Er is een tent met 
comedy, spoken word en poetry slam vol stoere taal, in een andere tent kun je meebrullen 
met je favoriete 90’s rock-hits (of nieuwe dance-tracks) tijdens Silent Disco. Talenten komen 
aan bod op een talentenpodium.   
Vooral in de aankleding komt de stoere kant van het festival naar voor: mannen-spellen 
(tafelvoetbal, pinball-machines, oude en nieuwe game-consoles – atari-spelkasten voor 
papa, 3d-belevenissen voor de zonen; een rol voor scouting Kapl. Berix  - houtbewerken, 
bouwen, etc.), lifestyle (barber, (tijdelijke) tattoos, shirts en schoenen…) en krachtig eten (de 
beste hamburgers, zeker ook vega,…) en drinken (een speciaalbieren-bar,…). Ideeën zijn er 
om op een aantal andere plekken ruimte te maken voor stoere films (vertoond via een 
brommer-bioscoop), een man-cave, enz. De sfeer en beleving maken het festival breed en 
toegankelijk is (we gaan er met de hele familie heen!). 
 
Programmering muziek 
Hoe belangrijk de sfeer van het festival ook is; de muzikaal-inhoudelijke programmering 
moet buiten kijf staan. Het programmeringsteam voor het hoofdpodium bestaat uit Bram 
Jacobs (Parkstad Limburg Theaters) en Kees van den Berg (Nieuwe Nor). Zij zijn dagelijks 
bezig met het ontdekken van nieuwe geluiden voor hun zalen en zien de ontwikkelingen 
voor het publiek in de regio dat kan ervaren. Het programma-beleid van de gesubsidieerde 
podia is erop gericht nieuwe ontwikkelingen naar dat publiek te brengen. Via Daddy Cool 
willen we deze ontwikkeling versnellen; een nieuw geluid, (inter)nationale acts die vanuit 
Eurosonic Noorderslag hun debuut maken op een (Zuid-)Limburgs podium hebben de focus 
van dit team. Vanuit het idee een proeftuin te zijn voor de programmering van de zalen op 
de lange termijn. Zeker niet altijd de gemakkelijkste of meest voor de hand liggende keuze, 
maar vooral geluiden en acts die bezoekers zullen verrassen, enerveren en hun blik 
verruimen. Daddy Cool is een ontdekfestival, maar wel eentje waarop plezier wordt gemaakt 
en gedanst wordt! 
 
Gulpener Stage [mainstage] 
Hierop staan de nieuwe, verrassende acts die nog niet mainstream op de concertpodia te 
zien zijn: fris, onderscheidend, hip en een tikkeltje stoer. We bouwen op nieuwe geluiden en 
acts die in de toekomst te zien zijn in de zalen; het festival is dus een proeftuin voor 
programmeurs én publiek, het publiek van de regio Parkstad: zij kunnen op Daddy Cool 
ontdekken. Aan het begin van de dag is er de mogelijkheid om een lokaal talent het festival 
te laten openen; te denken valt aan de bandwedstrijd die Mama’s Pride al organiseert – in 
2019 voor het eerst op Zuid-Limburgse schaal – Podiumvrees. Dit breidt de speelkansen voor 
de deelnemers aan deze wedstrijd uit. 
 
Tent: Dance / Hiphop > Silent Disco 
Dance en Hiphop zijn volwaardige onderdelen van de popcultuur, en belangrijke 
vernieuwers in de popmuziek. Dus besteden we hier aandacht aan tijdens Daddy Cool. Op 
een plek kun je tijdens het festival switchen tussen diverse stijlen op drie kanalen: van old 
shool geluiden uit de drum&bass, house, hiphop uit de 90’s (papa’s tijd: the golden era of 
hiphop) tot nieuwe Nederlandstalige hiphop, EDM en tropical house; op een derde kanaal 



hoor je punk uit de 70s, misschien een vleugje new wave of rock en nu-metal uit de 90’s. 
Tijdens de silent disco heb je namelijk de beschikking om te schakelen tussen drie 
verschillende kanalen met daarop drie andere dj-stijlen. Lokale DJ’s zorgen voor een 
wedstrijdje wie het meeste publiek aan zich kan binden. En da is niet alleen heel leuk en 
herkenbaar, maar ook ontdekken: papa hoort nieuwe hiphop-tunes van Jiri11 of Jacin Trill 
getipt door zijn zoon of dochter terwijl hij zelf net nog stond mee te schreeuwen met The 
Sex Pistols of Limp Bizkit tipte.  
 
Tent: Stand up comedy, verhalen van Heerlen en Poetry Slam 
Stoere mannenpraat uit de mond van aankomend comedy talent of verrassende poetry 
slammers uit de euregio. Maar ook een verhaal over hoe Heerlen vroeger was. I.s.m. 
Borderlines: Euregion Poetry Slam, Parkstad Limburg Theaters (comedy-afdeling) en Heerlen 
Vertelt zorgen we voor een rustpunt in de programmering.  
 
Parkstad popstad talentenstage  
Parkstad Talentontwikkeling en Podiumvrees van Mama’s Pride. Dit podium gaat plek bieden 
aan talenten uit de regio welke voortkomen uit het programma Parkstad popstad 
talentontwikkeling wat drie jaar loopt in de regio Parkstad.  
Mama’s Pride heeft traditioneel de bandwedstrijd Podiumvrees gekoppeld aan het festival 
waarvan de winnaar het festival op zondag opent. Ook Daddy Cool maakt hiervoor ruimte in 
haar programma. In de toekomst zou Podiumvrees ook in Heerlen kunnen plaatsvinden 
waarbij winnaars uit beide regio’s op beide festivals spelen. Op het talentenpodium zoeken 
we nadrukkelijk niet alleen naar bands, maar ook hiphop-acts, dj’s (ook in de Silent Disco) en 
andere talenten die zich in onze regio ontwikkelen komen aan bod. 
 
Marketing & Promotie 
Van belang is zo snel als er een definitieve go is het marketing & communicatieplan op te 
tuigen en de vormgeving op te starten. Door tijdig te starten kunnen zowel Mama’s Pride als 
Daddy Cool veel voordelen halen uit samenwerking op gebied van Marketing & Promotie. 
 
Locatie & randvoorwaarden 
De beoogde locatie is het Aambos. De locatie biedt een natuurlijk decor voor een heel 
sfeervol festival. Gemeente Heerlen heeft aangegeven het stadspark meer in de picture te 
willen brengen als recreatieplek en een stadsfestival in het Aambos kan daar bij helpen. 
Bovendien ontlasten we de binnenstadbewoners door de verplaatsing van het 
Pancratiusplein naar het Aambos. 
De locatie kent wel een aantal haken en ogen welke als randvoorwaarden dienen te worden 
meegenomen: 

- Geluid; uit een eerste berekening blijkt dat een ontheffing voor geluid op de bronplek 
van 101 dB geen probleem hoeft te zijn om 70 dB op de dichtbij gelegen 
geluidsgevoelige bestemmingen te halen. Gunstige positionering en de juiste 
geluidstechniek zijn randvoorwaarden om deze normen ook daadwerkelijk te halen; 

- De aan- afvoerroutes zijn hellend en smal en het terrein zou drassig kunnen worden, 
hier dient vooraf voldoende rekening mee te worden gehouden; 

- Stroom is niet aanwezig op de plek en dient dus mobiel te worden geleverd, wat de 
kosten verhoogd; 



- Water is waarschijnlijk niet permanent nodig maar we dienen wel op korte afstand 
over een goede waterafsluiting te beschikken; 

- Parkeren voor artiesten en crew moet in de directe nabijheid worden geregeld. Er 
zijn in principe een aantal parkeerplaatsen aanwezig in het begin van het park ter 
hoogte van de dichtstbijzijnde woningen, hiervoor dient een ontheffing geregeld te 
worden; 

- Bewoners; Op enige afstand van de locatie staan een aantal woningen, de bewoners 
dienen bij de planvorming en uitvoering te worden betrokken; 

- Backstagefaciliteiten; deze dienen in de nabijheid van het podium aanwezig te zijn. 
Een ideale oplossing zou zijn om gebruik te maken van het gebouw van Scouting 
Kapl. Berix. Verkennende gesprekken zijn inmiddels gaande.  

 
Financiën 
In de Bijlage is een begroting op hoofdlijnen opgenomen welke gebaseerd is op ervaringen 
bij het organiseren van andere festivals en de ervaringen van Mama’s Pride zijn ook in 
bijgaande begroting verwerkt. 
 
Aangezien het de eerste keer is dat we dit festival gaan organiseren op deze plek zijn er nog 
veel zaken welke moeilijker ingeschat kunnen worden en zijn we voorzichtig geweest in onze 
begroting. Ook de horeca inkomsten zijn vooralsnog terughoudend opgenomen. Enerzijds 
omdat er publiek opgebouwd moet worden en anderzijds omdat weersfactoren een grote 
invloed kunnen hebben bij een gratis toegankelijk festival. Indien de inkomsten uit horeca 
structureel hoger liggen dan begroot dan zullen we de opgebouwde reserve meenemen als 
risicobuffer voor de begroting in 2020 aangezien we er vanuit gaan dat bij een succes het 
festival voor een lange periode wordt doorgezet. Daarnaast is er dit jaar voor gekozen om 
vanuit Stichting de Nor het festival te organiseren waardoor de financiële risico’s ook voor 
poppodium NIEUWE NOR zullen zijn. Door behoudend te zijn qua begroting voorkom je dat 
de kerntaak van poppodium NIEUWE NOR onder druk komen te staan. 
 
Structuur 
Voor dit jaar wordt er gekozen om het festival te organiseren vanuit poppodium NIEUWE 
NOR in samenwerking met Stichting Mama’s Pride. Financieel is er voor dit jaar gekozen het 
binnen de begroting van poppodium NIEUWE NOR onder te brengen. Indien het festival 
structureel van aard wordt zullen we gezamenlijk met Mama’s Pride moeten onderzoeken 
hoe we de juridische structuur verder uitwerken.  



DADDY COOL 15 & 16 JUNI 2019 BEGROTING     
versie 17-

01-2019 

  excl. BTW   
     
datum: Zaterdagavond & zondag 15 & 16 juni 2019  
locatie: Aambos    
     
KOSTEN         

     
  begroting realisatie  
Productie   €   50.550,00    
Programmering   €   26.371,00    
Communicatie   €     3.210,00    
inkoop horeca 33%  €     6.600,00    
          
TOTALE KOSTEN   €   86.731,00    
     
     
     
     
Opbrengsten         

     
     
subsidies   €   50.000,00    
sponsoring   €     6.000,00    
inkomsten   €   21.000,00    
bijdrage Nieuwe Nor   €   10.000,00    
          
TOTALE OPBRENGSTEN   €   87.000,00    
     
     
SALDO         

     
Saldo   €        269,00    

 
 
 
 
 


