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JAARVERSLAG 2020  
 
Coronajaar 1. Een week voor start kaartverkoop en de live presentatie in Goesting (eind maart 2020), 
de voorproefavond van Karavaan Festival (waar we al sinds 2016 al onze partners en Vrienden voor 
uitnodigen), werd Karavaan Festival 2020 afgelast door de aangekondigde coronamaatregelen. Alles 
en iedereen stond klaar.  
En dan: stilstand, frustratie, heel veel werk om alles af te gelasten (en dat dan nergens toe leidt) en je 
realiseren dat je niet bestaat als je geen programma hebt.  
 
Produceren in coronatijd, dat vraagt veel lenigheid. Maar er ontstond een enorme drang om te maken 
en mensen weer ‘aan’ te zetten. We gingen van de festivalmodus in de productiemodus. We maakten 
vrij snel de theatrale drive through Brandstof, die op 4 juni in première ging in De Drukkerij in Alkmaar. 
We haalden ermee het NOS-journaal, Nieuwsuur kwam langs en we ontvingen de ministier van OCW. 
Daarna maakten we de nieuwe voorstellingen Kiem (in Schermerhorn) en Onze Kersentuin (in Driehui-
zen) op, die we in september buiten speelden. En met de jonge maker die we onder onze hoede heb-
ben – Anne Roos Rosa de Carvalho – maakten we de theatrale luisterwandeling Landgezelschap in 
haar nieuwe woonplaats Heiloo. En zo werd het alsnog een drukke zomer, waarbij Karavaan de ene na 
de andere voorstelling produceerde.  
 
Ook in het najaar zaten we niet stil. We ontwikkelden een volledig coronaproof familiefestival Gra-
zende Zwaan in de Haarlemmermeer en brachten de eerste editie vaneen spraakmakend Alkmaar 
Light Festival. We maakten een Winterkaravaan, met zes (clubjes) jonge makers, maar konden deze 
door aangescherpte maatregelen in 2020 uiteindelijk niet uitvoeren. 
 
Karavaan ontving bijna 17.000 bezoekers en er deden ruim 250 deelnemers mee (vrijwilligers, ama-
teurspelers, cocreators, we tellen hiermee niet de kunstenaars). In dit rare coronajaar zijn we daar 
trots op. Onze ambitie was overigens om 50.000 bezoekers te trekken. 
 
Karavaan Festival - afgelast 
Brandstof – 3.100 bezoekers 
Eerstelingen – 5.400 bezoekers 
Grazende Zwaan – 5.100 bezoekers 
Alkmaar Light Festival – 2.000 bezoekers 
Buitengewone projecten – 1.100 bezoekers 
Winterkaravaan – verplaatst naar 2021 
 
Karavaan genereerde ruim € 312.000,- aan geschreven (offline) mediawaarde met een bereik van 14,5 
miljoen lezers.  
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JAARREKENING 2020 
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