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1. Wonderfeel recap 
 
Middenin een coronapandemie een festival organiseren vergt lef, flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen. Ondanks de twee troeven die we in handen hebben – buitenlucht en 
ruimte – werden onze artistieke, publieke en organisatorische ambities voor Wonderfeel 
2021 sterk beïnvloed door COVID-19.  
 
Tijdens de laatste editie van Wonderfeel in 2019 ontvingen we op de drie festivaldagen bijna 
10.000 bezoekers en gaven ruim 500 musici meer dan 100 optredens. Op het 25 hectare 
natuurgebied in ‘s-Graveland lagen toen zeven podia. Die aantallen hebben we voor 2021 
los moeten laten. Wat onveranderd bleef, is dat Wonderfeel klassieke muziek bood in al 
haar verschijningsvormen: van barok tot minimal, van klassieke hits tot kersverse noten, met 
lijnen naar jazz, pop en niet-westerse muziek. Dit alles uitgevoerd door (inter)nationale 
musici van wereldklasse, jonge honden en oude rotten. Natuurwandelingen, poëzie, yoga en 
diverse kinderactiviteiten complementeerden het programma. Dat Wonderfeel überhaupt 
kon doorgaan is overigens een klein wonder te noemen, aangezien de gemeente 
Wijdemeren vier dagen vóór de start van het festival de vergunning introk, naar later bleek 
geheel ten onrechte, en pas anderhalve dag van tevoren opnieuw verleende. Kortom, ook 
onze stressgevoeligheid en weerbaarheid is danig op de proef gesteld.  
 
Maar de coronaslanke editie van Wonderfeel in 2021 kan met recht magisch worden 
genoemd. Niet alleen de bezoekers en het eigen team waren himmelhoch jauchzend, de 
nationale dagbladen buitelden over elkaar heen van enthousiasme. Trouw schreef: ‘Op het 
klassieke muziekfestival Wonderfeel valt alle stress van je af. Topuitvoeringen in een 
idyllisch kader, wat wil een mens in crisistijd nog meer?’. De Volkskrant noteerde: ‘Alles 
klopt op Wonderfeel, van de gesmeerde organisatie tot het hoge niveau van de artiesten.’ 
NRC kopte: ‘Muzikale kalverliefde heerst op buitenfestival Wonderfeel’. En de lokale Gooi- 
en Eemlander: ‘Onverminderd genieten bij corona-editie festival Wonderfeel.’ 

Wonderfeel 2021 was met 5478 bezoekers uitverkocht. Onder de bezoekers waren 304 
gasten en 432 kinderen. Zelfs tijdens een pandemie mochten we professionals uit België, 
Zwitserland en Luxemburg ontvangen met ondersteuning van Dutch Performing Arts. Tot 
onze spijt kon Wonderfeel Helsinki voor het tweede jaar op rij niet doorgaan in verband met 
aangescherpte coronamaatregelen in Finland.   

Het succes van Wonderfeel wordt voor ons ook uitgedrukt in de kwaliteit en diversiteit van 
de optredens. De Volkskrant verwoordde dit als volgt: ‘Het mooiste aan het 
klassiekemuziekfestival is de uiteenlopende programmering, van de klassieke top-100 tot 
vergeten componisten.’ En NRC schreef: ‘In een tijd van algoritmes die ons op internet 
slechts meer van hetzelfde voorschotelen, onderscheidt het festival zich al jaren door een 
uitgekiende vermenging van herkenning en ontdekking.’ Ook het Wonderfeelpubliek 
schaarde zich achter de mening van de dagbladen. Bovendien gaf 41% aan dat het door het 
lagere aantal concerten minder keuzestress ervaarde dan bij voorgaande edities.  

Ondanks de beperkte capaciteit was 26% nieuw op Wonderfeel. Ook bleek deze editie 
wederom nieuwkomers voor klassieke muziek-concerten te trekken: 4,1% gaf aan normaal 
niet naar uitvoeringen met klassieke muziek te gaan. De Net Promotor Score  
is ook deze editie met  95,3 hoog wat betekent dat er sprake is van een extreem hoge klant-
loyaliteit onder de bezoekers van Wonderfeel.  
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Uit de publieksenquête bleek ook dat 89% zich met betrekking tot COVID-19 veilig voelde op 
Wonderfeel, wat strookte met het aantal besmetting dat achteraf is vastgesteld: twee 
weken na afloop had de GGD Gooi en Vechtstreek slechts één melding van een positief 
geteste bezoeker.  
Met dit positieve nieuws stond Wonderfeel op NOS.nl en in Trouw.  
 
Voorafgaand aan en na het festival organiseerde Wonderfeel in de regio Hilversum diverse 
concerten en workshops voor doelgroepen die doorgaans met het festival zelf niet worden 
bereiken. Ook verwelkomden we in samenwerking met New Bees 7 jongeren met een 
migratieachtergrond in ons vrijwilligersteam.  
 
Wonderfeel 2021 was een succes, blijkens de lovende kritieken in diverse dagbladen (NRC 
en Volkskrant: 4 sterren), het positieve financiële resultaat, de positieve feedback uit de 
publieksenquêtes en evaluaties met partners, musici, vrijwilligers en het eigen team.  
 
“Heeeeerlijk, om na een lange periode van 'droogstaan' vanwege Corona, zo te kunnen 
genieten!”  
Wonderfeelbezoeker 2021 
 
 
2. Artistiek 
De uitgangspunten voor de programmering van Wonderfeel zijn sinds de eerste editie in 
2015 in essentie ongewijzigd gebleven. Dat betekent niet dat ze statisch zijn. Met elke editie 
zijn ze aangescherpt. Die uitgangspunten zijn als volgt:  

1. Wonderfeel geeft de beleving van (klassieke) muziek een nieuwe prikkel door haar in een 
natuurlijke context te plaatsen. 
2. Wonderfeel staat voor diversiteit en onderzoekt de ‘grenzen’ van klassieke muziek. 
3. Wonderfeel schept ruimte voor verrassing, ontdekking en vernieuwing met als 
voorwaarde kwaliteit, professionaliteit en integriteit. 
4. Wonderfeel biedt ruimte voor talentontwikkeling, op en naast het podium.   
 

In 2021 hebben deze uitgangspunten geresulteerd in:  
Ad 1. Een (professioneel) aanbod van 61 muzikale optredens en 22 andere activiteiten 
(poëzie, kinderactiviteiten en natuurwandelingen), waaruit de festivalgangers ter plekke 
konden kiezen. In- en uitlopen tijdens optredens mocht van overheidswege niet in verband 
met de verplichte placering, maar het publiek kon wel weer zelf een eigen ‘muzikale route’ 
kiezen uit de parallel geprogrammeerde optredens. Het bood de optimale omstandigheden 
voor het ontdekken van onbekende musici (bijv. Free the Voices, CAROUSEL, Nikola 
Meeuwsen, MAAT Saxophone Quartet, Münchner Philharmonisches Cello Quartett, Ballaké 
Sissoko, Lyra Pramuk, e.a.), ongehoorde muziek (van o.a. Annelies Van Parys, Aftab Darvishi, 
Calliope Tsoupaki, Akim Moiseenkov, Morris Kliphuis, Zeno van den Broek, e.a.) of juist het 
herontdekken van het bekende repertoire en ontmoeten van bekende namen. Zo was één 
van de hoogtepunten van Wonderfeel 2021 het optreden van Wende met Amsterdam 
Sinfonietta.  

De rode draad bij Wonderfeel’s keuze voor musici is, naast kwaliteit, het hebben van een 
flexibele, eigengereide geest en integere inborst.  

Ad 2. Wonderfeel biedt een programma dat ruim zes eeuwen muziek bestrijkt en klassieke 
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muziek presenteert in al haar verschijningsvormen. Aangevuld met lijntjes naar jazz, wereld- 
en popmuziek. Een greep uit het oude-muziekaanbod op Wonderfeel 2021: het in Nederland 
debuterende Jupiter Ensemble speelde . En aan de andere kant van de tijdlijn was het 
dringen op Wonderfeel met optredens rond contemporaine, al dan niet bekende, 
componisten (Rozalie Hirs, Galina Ustvolskaya, Calliope Tsoupaki, Morris Kliphuis, e.v.a.). 
Bovendien werden er weer enkele nieuwe producties speciaal voor Wonderfeel gemaakt, 
zoals When we face van Celia Swart en The Falsify Cycle van Akim Moiseenkov (beide 
mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Productieprijs) en de eigen productie They have 
waited long enough met Nederlandse premières van de componisten Van Parys, Tsoupaki en 
Darvishi.  

Daarnaast stonden elke dag twee dichters op het poëziepodium Dichter onder de Boom en 
schreef Ingmar Heytze speciaal voor Wonderfeel het gedicht W.A.V.T.T.K. Ook was er weer 
ruimte voor yoga en natuurwandelingen. 
 
Ad 3. Wonderfeel geeft graag het podium aan jonge professionals, waaronder de strijkers 
van het Wonderfeel Festival Orchestra XS onder leiding van Johannes Leertouwer (lees meer 
onder 2.1). Wonderfeel geeft overigens niet alleen het podium aan jonge musici, ook de 
organisatie bestaat grotendeels uit jonge professionals: van de producenten tot het 
horecapersoneel, van de communicatiemedewerkers tot de dit jaar bijna 200 vrijwilligers.   

Ad 4. Wonderfeel biedt een programmering die voor een breed publiek aantrekkelijk is. De 
afgelopen edities is onder andere ingezet op het bereiken van gezinnen. Kinderen t/m 18 
jaar hebben gratis toegang tot het festivalterrein, waar voor hen op zaterdag en zondag een 
doorlopend kinderprogramma werd georganiseerd tijdens de ochtend-shift. In 2021 boden 
we de kinderen onder andere een voorstelling van Oorkaan (last-minute geannuleerd i.v.m. 
coronabesmettingen in het ensemble Percossa) en workshops met Emma Rekers (zang) en 
Niels Fleurke (percussie). Bovendien hadden we met de productie ‘Natuurlijk was er een 
leeuw’ (naar fabels van Fontaine) een productie voor 15+. Daarnaast is Wonderfeel met het 
laagdrempelige format van thema’s per podium, de grote keuzevrijheid, de nadruk op sfeer 
en beleving ook aantrekkelijk voor culturele alleseters (light-users), nieuwkomers (non-
users) en een jongere doelgroep. In die zin maakt Wonderfeel haar ambitie waar om een 
festival voor iedereen te zijn. 
 
“Heel fijn om eindelijk weer een festival in real life te bezoeken. Super fijne sfeer.”  
Wonderfeelbezoeker 2021 
 
 
Wonderfeel Festival Orchestra 
Wonderfeel draagt met overtuiging bij aan de verdere professionele groei van jonge, 
getalenteerde musici. Hiervoor is in 2016 het Wonderfeel Festival Orchestra opgericht. Het 
orkest bestaat uit studenten van de talentenklas van het Conservatorium van Amsterdam, 
aangevuld met studenten van andere conservatoria in Nederland, en staat onder leiding van 
Johannes Leertouwer. Dit jaar trad het orkest op met saxofonist Ties Mellema in Glazoenovs 
Saxofoonconcert en speelde het tijdens het openingsconcert Thin Air van Calliope Tsoupaki, 
speciaal voor deze gelegenheid door de componist zelf gearrangeerd voor strijkorkest.  

Wonderfeel slaat met het Wonderfeel Festival Orchestra een brug tussen de opleiding van 
de jonge musici en de professionele orkestpraktijk in Nederland. Zo kunnen zij 
orkestervaring opdoen op een professioneel podium en met (inter)nationale topsolisten.  
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Xavier Vandamme, directeur van het Festival Oude Muziek Utrecht, schreef eerder over het 
Wonderfeel Festival Orchestra: ‘Je eigen huisorkest, is dat niet de ultieme droom? 
Wonderfeel krijgt dat voor mekaar.’ 
 

 
3. Betrokkenen  

Raad van Toezicht 
De Raad van Advies bestond tot 1 oktober uit voorzitter Mei Li Vos en leden Bernd Damme 
en Richard Aznar Webster (portefeuille Financiën). Bernd Damme is per oktober uit de RvT 
getreden. Zijn plek is ingenomen door Sietse Bakker, uitvoerend producent Songfestival 
2021, auteur en keynote speaker. 
 
Raad van Advies 
Wonderfeel prijst zich gelukkig met een betrokken Raad van Advies. Bij de realisering van de 
eerste edities fungeerden zij bij diverse vraagstukken – zowel strategisch als praktisch van 
aard – als klankbord. De Raad van Advies bestaat uit: Jacqueline Cramer, voormalig minister 
van VROM, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de UU / Margot Scheltema, voorheen 
CFO Shell Nederland, diverse commissariaten bij o.a. Schiphol, Triodos, TNT / John Jaakke, 
directeur Trusted Advisors / Frans Vreeke, voormalig directeur TivoliVredenburg / Marco 
Bunge, ondernemer / Saskia Coolen, blokfluitiste en creatief brein / Elwin Stevelink, 
Managing Director & Co Founder Crowd Wave.  
 
Team 2021 
Directie: Georges Mutsaerts en Tamar Brüggemann  
Programmeurs: Masa Spaan, Floris Kortie (De Avond van de Traan en De Bonte Avond), 
Shane Burmania, Toks Dada (gastcurator, new harvest UK), Loes Rusch, Maria Barnas 
(Dichter onder de Boom), Tamar Brüggemann en Georges Mutsaerts  
Financiën: Lilian van Gool en Frieda Klaassen (Force Finance)  
Productie: Jaap van Eggelen (festivalproducent), Eveline van der Sijde (site producent), 
Naomi Mul (programmaproducent), Kayleigh Hagen (programmaproducent), Eva van Buren 
(assistentie programmaproductie) 
Ticketing & accreditatie: Vincent Martig  
Communidatie: Daphne de Groot, Jeroen Berg, Sanne Huijbregts (stagiaire)  
Vrijwilligerscoördinatie: Cees Martens, Sofie van Doggenaar en Timo ten Broeke  
Online marketing: Hide & Seek  
PR: The Publicity Company  
Tekst: Jolande van der Klis  
Deco en aankleding: Jeroen Winkelman  
Vormgeving: MacBetZ 
Kaartverkoop: Paylogic  
 
Hiernaast bestond de crew tijdens het festival naast de vrijwilligers uit fotografen, filmers, 
diverse externe site producenten, verkeersregelaars, beveiligers, koks, schoonmakers, 
bloemisten, e.v.a.  
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Vrijwilligers  
Voor Wonderfeel 2021 waren bijna 200 vrijwilligers in touw. Hiervan was ongeveer de helft 
direct betrokken bij de realisatie van de concerten, de kassa’s en ticketcontrole en de 
andere helft was verantwoordelijk voor alle overige taken, waaronder parkeercontrole, 
backstagebegeleiding en transport.  
 
Financiële partners 
Private fondsen en Sponsoren 
Wonderfeel werd in 2021 ondersteund door vele fondsen: VSBfonds, Fonds21, Keep an Eye 
Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, SENA Performers, Turing Foundation, Dioraphte, 
Van den Berch van Heemstede Stichting, Stichting Doelwijk, Gravin van Bylandt Stichting, 
Turing Foundation, Kersjes Fonds, Lira Fonds, ZABAWAS en een anonieme stichting. 
Wonderfeel werd in 2021 gesponsord door Dille & Kamille en Amrath Hotels. 
 
Overheden 
In 2021 werd Wonderfeel ondersteund door de Gemeente Hilversum en de Gemeente 
Wijdemeren. Wonderfeel wordt sinds 2021 meerjarig gesubsidieerd door het Fonds 
Podiumkunsten, een van de Rijksfondsen.  

Vrienden en donateurs 
Op dit moment doneren meer dan 580 Vrienden en donateurs aan Wonderfeel.  

Wonderfeel in het bezit van de culturele ANBI-status, waardoor doneren aantrekkelijker 
wordt voor particulieren en bedrijven.  
 

 

Financieringsmix Wonderfeel 2021 
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Natuur(monumenten) 
De natuur van Schaep en Burgh voegt aan het artistiek inhoudelijke een belangrijke 
dimensie toe. De natuur is niet alleen het groene decor van het festival, maar bepaalt mede 
de context van Wonderfeel. Het motto Natura artis magistra, de natuur (de werkelijkheid 
zoals we die om ons heen zien) als leermeesteres van de kunst, geldt bij uitstek voor 
Wonderfeel. De natuur ontstrest de oren waardoor het publiek de muziek intenser beleeft. 
Uit de diverse publieksenquêtes blijkt dat een ruime meerderheid aan dat de combinatie van 
klassieke muziek en natuur de reden is waarom zij Wonderfeel bezochten. Voor de festival-
die-hards bood Wonderfeel de mogelijkheid om op loopafstand van het festivalterrein te 
kamperen op camping De Fransche Kamp in het Spanderswoud, waar de ruim 300 plaatsen 
al in mei volgeboekt waren.  
 
Naast het feit dat Natuurmonumenten eigenaar is van het festivalterrein en daarmee de rol 
heeft van verhuurder en beheerder, is zij met haar ruim 700.000 leden een waardevolle 
partner op het gebied van communicatie. Natuurmonumenten heeft haar achterban in het 
eigen blad Puur Natuur en via haar social-mediakanalen geïnformeerd over Wonderfeel.  

De Bezoekerscentra hebben de flyers verspreid. Van de respondenten van de 
publieksenquête in 2021 geeft 60 % aan lid te zijn van Natuurmonumenten. Dit illustreert de 
kracht van deze partner en de groei die nog via Natuurmonumenten te realiseren is. 
 
 
4. Financiën 
Resultaat 
Wonderfeel 2021 sluit af met een positief resultaat ter hoogte van € 29.936, wat ten goede 
komt aan de egalisatiereserve. Dat het opbouwen van een stevige reserve noodzakelijk is, 
was ons sinds de zomerstorm in 2015 al duidelijk, maar daar is nu een extra urgentie aan 
toegevoegd door de pandemie.   

Door de steeds veranderende omstandigheden – ook financiëel – tijdens de pandemie, is de 
werkbegroting van Wonderfeel vaak aangepast. De maatregelen in verband met corona 
maakten dat we aanvankelijk uitgingen van een zeer beperkt aantal bezoekers, wat 
uiteindelijk enkele weken voorafgaand aan het festival kon worden opgerekt naar het 
uiteindelijke aantal van 5478. Hierdoor zijn de kaartverkoop inkomsten sterk gestegen. 
Echter, door de aanpassingen die Wonderfeel moest doorvoeren op basis van de laatste 
overheidsmaatregelen was er ook sprake van extra uitgaven. Zo moest door de eis om te 
placeren het aantal beschikbare zitplaatsen significant worden opgehoogd, 
toiletvoorzieningen sterk worden uitgebreid en zijn er betaalde krachten ingezet om de 
uitgebreidere corona-toegangscontrole soepel te laten verlopen. 

De opvallendste wijzigingen ten opzichte van de begroting, zoals vastgesteld door het 
bestuur en de Raad van Toezicht op 27 februari 2021: 

- door de terugvordering van het Fonds Podiumkunsten à € 51k in verband met de 
‘matchingsregeling’ in het meerjarige beleid van het fonds, heeft de Stichting Wonderfeel 
bijna € 9.k aan extra juridische kosten gemaakt door het inschakelen van advocaat Jan van 
der Grinten van advocatenkantoor Kennedy & Van der Laan.  
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- de honoraria van de uitvoerenden (musici, sprekers, etc.) valt € 28k hoger uit door een 
samenwerking met museum SingerLaren en een optreden van de eigen productie They have 
waited long enough op het Italiaanse festival Mittelfest. Beide uitgaveposten worden 
volledig gedekt door coproductiebijdragen, waardoor ook die post ook aanzienlijk hoger is 
uitgevallen dan begroot.  

- de post crew catering viel een stuk hoger uit dan aanvankelijk begroot, omdat uiteindelijk 
bleek dat we zeker niet minder vrijwilligers nodig hadden dan voorheen, ondanks de 
kleinere schaalgrootte van het festival. Door alle coronaregels bleek het werken in bubbels 
noodzakelijk en kon er geen gebruik gemaakt worden van een gezamenlijke backstage, 
waardoor veel taken door meerdere teams (dubbel) moesten worden opgepakt. 

- diverse sponsorafspraken werden ingetrokken in verband met corona.  

 

5. Doel bereikt? 
De missie van Wonderfeel, zoals geformuleerd in ons beleidsplan 2021-2024 luidt:  
Het is de missie van Wonderfeel om mensen samen te brengen voor een buitengewone en 
inspirerende ervaring van klassieke muziek, versterkt door de natuur en in relatie tot de 
wereld om ons heen.  
 
Om onze missie te verwezenlijken, handelen we bij alles wat we doen naar de volgende drie 
uitgangpunten:  
A. Wonderfeel maakt klassieke muziek toegankelijker en inclusiever  
B. Wonderfeel zet de beleving van klassieke muziek centraal in een natuurlijke context  
C. Wonderfeel presenteert klassieke muziek in de volle breedte, artistiek divers, kwalitatief 
en integer.  
 
Ad A. Toegankelijkheid en inclusiviteit 
Op basis van de enquêtes lijkt Wonderfeel al jaren aantrekkelijk voor non users en light users 
van klassieke muziek: 4 % weten doorgaans niet naar uitvoeringen met klassieke muziek te 
gaan, bovendien geeft 23% aan minder dan 2 keer per jaar naar klassieke muziek te gaan.  
 
Ook in 2021 hebben we onze samenwerking met twee lokale moestuinen voortgezet. Beide 
tuinen worden onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: mensen 
met dementie of een verstandelijke beperking. Zij hebben samen met hun begeleiders 
Wonderfeel bezocht.  

In samenwerking met New Bees heeft de Cultuurcoach van Wonderfeel zeven 
‘nieuwkomers’ verwelkomd in het vrijwilligersteam. Dit was zowel voor de nieuwkomers als 
voor Wonderfeel een succes. ‘Het was mijn eerste werkervaring in Nederland, ik vond het 
heel leuk en gezellig’, schreef Atousa ons, en Shroq vulde aan: ‘Ik wil graag nog een keer 
komen.’ De samenwerking met New Bees wordt voortgezet voor WinterWonderfeel en 
Wonderfeel 2022.  
 
Via New Bees hebben we Souad Ammar en haar familie gevraagd om ‘undercover’ 
Wonderfeel te bezoeken om zo informatie te verzamelen over hoe Wonderfeel nog 
toegankelijker kan worden. Zij schreef ons: ‘Ik ben samen met mijn man en twee jonge 
kinderen op Wonderfeel geweest. Mijn kinderen hebben genoten van de activiteiten en wij 
van de mooie muziek en natuur. Er hing een ontspannen sfeer en alles was goed 
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georganiseerd. Iedereen is erg vriendelijk en behulpzaam en wij hebben ons zeer welkom 
gevoeld. Ik voelde me thuis. Wij hebben aan onze vrienden verteld dat ze ook moeten gaan. 
Het kaartje is wel aan de dure kant maar nu ik weet wat het is heb ik het ervoor over. We 
komen graag volgend jaar weer. Een tip die ik jullie zou willen meegeven zijn meer 
wegwijzerbordjes, wij konden de uitgang niet makkelijk vinden.’   

 
Ad B. Beleving 
Wonderfeel heeft de snackformule van popfestivals getransplanteerd op de klassieke sector 
en dat blijkt in een behoefte te voorzien. In 2021 bezocht 75,5 % van de Wonderfeel-
bezoekers 4 of meer concerten tijdens één shift van zes uur en stelde daarvoor zijn route 
over het festivalterrein naar eigen believen samen. Of zoals één van onze bezoekers het ooit 
formuleerde: “Wonderfeel heeft het begrip ‘klassieke muziek’ opgerekt.” 

2021 was in veel opzichten een uitzonderlijke editie. Na de annuleringshausse in 2020 en 
begin 2021, was Wonderfeel één van de eerste evenementen die weer konden plaats 
vinden. Voor veel bezoekers betekende hun bezoek op één van de drie zomerse dagen in juli 
hun eerste live-ervaring sinds anderhalf jaar, wat resulteerde in een breed ervaren gevoel 
van magie.  

“Ik heb eigenlijk geen woorden. Voor wat het doet om weer musici live te zien, te horen, te 
beleven. Het is magie, geluk, leven, ontspanning, ontroering. En het is ook weer gewoon, 
want het hoort bij het leven...muziek 

❤
 Het was weer helemaal (een) Wonderfeel(ing).”  

Wonderfeelbezoeker 2021 

“Het was bijzonder om na anderhalf jaar verstoken te zijn geweest van live muziek er weer 
bij te zijn. Ik pinkte een traantje weg toen ik mijn favoriete oude muziek met zoveel plezier 
weer live gespeeld zag worden. Want dat is wat live muziek zo bijzonder maakt; het plezier 
en de passie van de musici. Als ik het perfect wil horen kan het immers ook op mijn prachtige 
installatie thuis. Maar het was ook gewoon, net als elk jaar. Alsof het gewoon maar één jaar 
geleden was. Alsof ik al weer net als voor maart 2020 veel en vaak live muziek meemaak. 
Heel gewoon; want muziek hoort zó bij het leven, is zo'n basis voor het leven. Maar het 
buiten zijn, de geur van het gras, het liggen onder een boom terwijl ik prachtige muziek hoor, 
het plezier van iedereen die ermee bezig is, de goede organisatie... alles, alles maakt het 
Wonderfeel gevoel. Nou... zo ervaarde ik Wonderfeel dus :-)”  
Wonderfeelbezoeker 2021 

 
Ad C. Diversiteit en kwaliteit 
Het Wonderfeel-programmateam programmeerde in 2021 61 concerten en 22 andere 
activiteiten, waaronder optredens met poëzie. Het voordeel van Wonderfeel is dat onze 
bezoekers automatisch een ticket voor het hele festivalterrein kopen. Dat geeft de 
programmeurs alle ruimte, ook voor risicovolle uitvoeringen. Wij hoeven immers geen ticket 
per optreden te verkopen. De afweging om iets ‘lucratievers’ te programmeren, iets waar op 
voorhand méér mensen naar toe willen, maken wij nooit. We willen onze bezoekers nieuwe 
dingen laten proberen, bij toeval of uit nieuwsgierigheid. En we willen dat ze in vrijheid een 
mening kunnen vormen. Niet gehinderd door het geld dat ze ervoor hebben betaald. We 
weten uit onze enquêtes dat gemiddeld 65% van onze bezoekers zegt muziek te horen die 
hij/zij normaal gesproken niet of nauwelijks beluistert.  
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Bij het programmeren moeten we de juiste balans bewaken. De balans tussen oud en nieuw, 
tussen hardcore klassiek en hypermodern, tussen experimenteel en bekend, tussen die vele 
vormen en bezettingen die klassieke muziek kan hebben. De basis is kwaliteit, integriteit en 
originaliteit. Daar bovenop kan de Wonderfeelprogrammering alle kleuren en vormen 
aannemen.  
 
Doel bereikt 
Bij de ontwikkeling van Wonderfeel kwamen enkele kernwoorden steeds terug: een 
ongedwongen sfeer, toegankelijke kwaliteit, ontmoetingen en oog voor duurzame 
organisatie van het festival. We zijn van mening dat we op al deze fronten onze ambities 
waarmaken, wat niet wegneemt dat we voor de komende edities de lat blijven ophogen.  
 
 
 
 

 


