Persbericht
Betreft: GEEN Smartlappen Festival Arnhem, 06-11-2011
Arnhem, 6 oktober 2011

Horecavereniging ‘Het Gulle Zwijn’ en Buro Waanzin! Presenteren NIET

SMARTLAPPEN FESTIVAL ARNHEM – 8e EDITIE

SMARTLAPPEN FESTIVAL 2011 GAAT NIET DOOR!
Na 7 geslaagde edities heeft de organisatie van het Smartlappen Festival Arnhem,
Horecavereniging Het Gulle Zwijn en Buro Waanzin, besloten in ieder geval dit
jaar geen 8e editie te organiseren. Verminderende sponsorinkomsten en de
neiging van enkele cafés om wel smartlappen te (willen) programmeren maar
niet mee te (willen) doen met de overkoepelende organisatie m.b.t. de publiciteit
en coördinatie, hebben de organisatoren doen besluiten om in ieder geval dit jaar
over te slaan. De financiële basis, verkregen door sponsoring en de bijdragen van
de deelnemende cafés, is met het wegvallen van de essentiële inkomsten te
gering om een festival te presenteren wat qua promotie en organisatie voldoet
aan de minimale wensen van de organiserende partijen.
Zowel Het Gulle Zwijn als Buro Waanzin zijn met pijn in hun hart tot dit besluit gekomen. Na
7 jaar dachten beide partijen dat het Smartlappen Festival Arnhem eigenlijk niet meer weg te
denken was uit de diverse agenda’s. Veel publiciteit, o.a. door het openingsprogramma,
waarbij de organisatie er steevast in slaagde 1 of meer wethouders van de Gemeente
Arnhem een smartlap te laten komen zingen, voldoende deelnemende cafés en – vooral –
een publieke goede opkomst, deed het idee ontstaan dat er ook in Arnhem, naast o.a.
Utrecht, Etten-Leur, Amersfoort en Meppel, ruimte en belangstelling was voor een goed en
professioneel georganiseerd smartlappenfestival. Dat denkt de organisatie nog steeds, maar
zonder gezonde financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven (sponsors, adverteerders
en voldoende Arnhemse cafés) en zonder subsidie kan er niet de kwaliteit geleverd worden
waar de organisatie naar streeft.
Of er in 2012 wel weer een Smartlappen Festival Arnhem zal komen, hangt af van
bovengenoemde inkomstenbronnen. Wij houden u op de hoogte.
NB: In ieder geval 1 café, Café Capella aan de Nieuwstraat, had al een programma geregeld, en zal
dan ook op de geplande dag, koopzondag 6 november 2011, vanaf circa 16.00 uur een afwisselend
en groot aanbod aan zangers en zangeressen hebben. Zie: http://www.capellacafe.nl
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