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Inleiding 
 

“Festival Zomerzinnen is een evenement dat elders in 
Nederland geen vergelijk kent.” 

 
Dat schreef Joep van Ruiten, cultuur-
journalist van het Dagblad van het Noor-
den, 18 juli 2018 over Zomerzinnen in 
Dwingeloo. Ook bezoekers en schrijvers 
stuurden ons na afloop complimenten over 
de sfeer, de locatie, het programma en de 
organisatie. 
 
Een mooie bevestiging dat Zomerzinnen de 
moeite waard is. Vol enthousiasme zijn we 
begonnen aan de voorbereidingen voor de 
13e editie. We kunnen dat echter niet 
alleen. 

Zomerzinnen is opgenomen in de 
Cultuurnota ‘De Verbeelding van Drenthe 
2017-2020’. Provinciale Staten erkent 
daarmee het belang van ons festival. 
Zomerzinnen behoort tot de zogenoemde 
Drentse basisinfrastructuur en krijgt 
jaarlijks financiële ondersteuning. 

Het festival heeft de afgelopen jaren op 
meerdere locaties in Drenthe plaats-
gevonden. Vorig jaar koos de organisatie 
voor Dwingeloo, met de bedoeling 
Zomerzinnen ook na 2018 daar te 
organiseren. Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Westerveld waren blij 
dat het festival, na 2009, terugkeerde in 
Dwingeloo. Zij beschouwen Zomerzinnen 
als een kwalitatief hoogwaardig festival dat 
qua grootte en opzet goed past bij dit 
brinkdorp en bij de gemeentelijke visie op 
cultuur. Wij zijn blij met de culturele 
activiteitensubsidie.  
 
Maar de Provinciale en gemeentelijke 
subsidie zijn niet toereikend om een 
dergelijk breed literatuur- en muziek-
festival te realiseren. Wij doen dan ook  
een dringend beroep op het Fonds 
Nederlandse Letteren ons te 
ondersteunen.

 

In dit plan staan onze ambities voor de editie 2019. Om u een zo goed mogelijk beeld van het 
festival te geven gaat het verslag van Zomerzinnen 2018 hierbij. 

 
Margreet Gort, coördinator Zomerzinnen & Annette Timmer, programmeur en pr 
 
December 2018 



3 
 

Tijd en plaats 

 
Zomerzinnen wordt gehouden op zaterdag 
22 juni, van 15.00 – 23.00 uur in 
Dwingeloo. Dit prachtige brinkdorp (2500 
inwoners) is geliefd bij toeristen. Het ligt in 
het centrum van de provincie Drenthe en 
is goed bereikbaar.  
 
Het beschikt over goede 
overnachtingsmogelijkheden, variërend 
van hotels, B en B’s tot diverse campings. 
Daarnaast heeft het een actief verenigings-
leven, met veel vrijwilligers. Dit maakt 
Dwingeloo aantrekkelijk voor evene-
menten. 
 
Rond de Brink in Dwingeloo vinden op 
verschillende locaties optredens plaats. 
We kunnen opnieuw gebruik maken van 
ruimten in Hotel-Restaurant Wesseling, 
Grand Café de Brink, de Nicolaaskerk en 

het koetshuis naast de pastorie. Daarnaast 
worden op en rond de Brink enkele tenten 
en een podium geplaatst. 
 
In juni 2018 was het niet mogelijk om de 
Brink als festivalterrein in te richten, omdat 
er geen tenten, stands of podia op het gras 
mochten staan. Burgemeester Rikus Jager 
beloofde in zijn openingstoespraak:  

 
“Volgend jaar Zomerzinnen, 
ook op de Brink.”  
 
Wethouder Wilfried de Jong heeft in een 
evaluatiegesprek toegezegd zich in te 
spannen om tot een positief raadsbesluit te 
komen.  
 

 
 

 
 
 
Het plan is om het festivalterrein te concentreren aan de westkant van de Brink. Mogelijke 
wegafzettingen moeten nog met de gemeente worden doorgesproken. 
 
Het parkeren kan plaatsvinden op verschillende locaties, in de nabijheid van het 
festivalterrein. 
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Programma  
 
 
Zomerzinnen is het grootste literatuur-
festival in het noorden van het land. Het 
biedt een zeer gevarieerd programma van 
gelauwerde schrijvers en aanstormend 
talent, van landelijk en regionaal bekende 
namen en nieuwe ontdekkingen. 

Een echte trekker is voor het festival van 
grote waarde. Maar wij introduceren ook 
graag nieuw talent. Beginnende schrijvers 
krijgen de mogelijkheid zich aan het pu-
bliek te presenteren en kennis te maken 
met ervaren collega’s.  

Schrijvers en lezers treffen elkaar wat, 
stimulerend en inspirerend werkt.     

Door de laagdrempelige festivalvorm laten 
we ook nieuwe doelgroepen kennismaken 
met taal in allerlei uitingsvormen. En we 
creëren kansen voor organisaties en 
verenigingen om aan te haken.  
 
Omdat wij altijd een bijzonder actueel 
festivalprogramma bieden is het nog niet 
mogelijk gecontracteerde schrijvers te 
noemen, wel suggesties. Wij onderhouden 
uitstekende contacten met de noordelijke 
uitgeverijen Passage, Kleine uil en Het 
Drentse Boek, met landelijke uitgeverijen 
en met de Schrijverscentrale. En we 
beschikken daarnaast over een uitgebreid 
netwerk onder auteurs.

 
 

Opzet 
 

 
Het festival wordt zaterdag 22 juni om 15.00 uur geopend met een muziekoptreden op het 
openluchtpodium. Van 16.00 – 22.30 uur zijn op zeven verschillende locaties gelijktijdig 
optredens (80% literatuur, 20% muziek) van 40 minuten, steeds gevolgd door een pauze van 
40 minuten. In die pauzes is er op het gratis toegankelijke festivalterrein straattheater en live 
muziek. In samenwerking met o.a. Astron, Open Ateliers Dwingeloo en Stichting Dwingels 
Eigen zal een randprogramma worden aangeboden. 
 
 

Editie 2019 
 

 
De editie 2019 staat deels in het teken van vertalen. Het omzetten van de ene taal in de 
andere, maar ook van woord naar beeld, van boek naar film en toneel. Daarom is gekozen 
voor het thema:  

Over de grens. 
 

Bij het selecteren van schrijvers zal ook over de grens worden gekeken. Te denken valt aan 
schrijvers die veel vertaald worden, in het buitenland wonen, meerdere genres beoefenen: 

 
Tessa de Loo. Ze woont in Portugal. Onlangs verscheen De Tweeling achter de schermen. Het 
verhaal van een wereldwijde bestseller.  In Nederland zijn bijna 1 miljoen exemplaren van het 
boek verkocht. Het is vaak vertaald, zelfs in China, Zuid-Korea en Vietnam. De roman heeft 
haar op allerlei plaatsen in de wereld gebracht. Middelbare scholieren lezen het voor hun lijst. 
De Tweeling is 2002 verfilmd en in 2015 is er een musical van gemaakt. 
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Jaap Scholten. Woont sinds 2003 in Hongarije, afwisselend in Boedapest en op het 
platteland. Zijn boeken en verhalen zijn vertaald in het Engels, Duits, Frans, Hongaars, 
Kroatisch en Roemeens. In het voorjaar verschijnt Suikerbastaard (uitgeverij Pluim/AFdH 
Uitgevers). Het is een combinatie van familiegeschiedenis en wereldgeschiedenis, Twente en 
Ethiopië, met een liefdesverhaal als rode draad. 
 
Chris Canter. Bij Het Drentse Boek komt in het voorjaar een verhalenbundel uit. Woont in 
Madrid. 
 

Ook zullen enkele vertalers/bewerkers worden uitgenodigd. Suggesties: 
 
Ger Thijs, toneelschrijver,-bewerker en vertaler, columnist en romancier. Momenteel wordt  
Van de Koele Meren des doods, naar het boek van Frederik van Eeden, in zijn regie gespeeld in 
het theater.  
 
Robbert-Jan Henkes – En weg was haar neus (uitgeverij Van Oorschot). 
Bakerrijmpjes, vertaald en toegelicht. Kreeg vijf ballen in NRC Handelsblad.  
Onlangs verscheen van Robbert-Jan Henkes - Wit als een wat (uitgeverij Querido). 
Trouw: “Dit zijn gedichten van talig elastiek, een ode aan de taal en een lofzang op de 
fantasie.”  
 
John Steinbeck - Muizen en mensen, vert. Peter Bergsma (uitgeverij Van Oorschot). 
Vijf ballen in NRC Handelsblad. Auke Hulst schreef: “Deze klassieker is eerder vertaald, door 
Clara Eggink in 1941. Maar deze nieuwe vertaling laat zien wat meesterschap aan een tekst 
kan toevoegen. Een goede aanleiding het boek eens te herlezen.” 
 
Dick Matena, striptekenaar en scenarist van stripverhalen. Maakte een beeldroman van onder 
meer Turks Fruit van Jan Wolkers, De avonden van Gerard Reve, Kaas en Dwaallicht van 
Willem Elsschot en Kees de jongen van Theo Thijssen. 
Gesprek in combinatie met Margreet de Heer, stripmaker des Vaderlands. Zij pleit ervoor 
strips op leeslijst scholieren te zetten.  
 

Verder zullen gevraagd worden: 
 

− Ellen de Bruin – Onder het ijs, romandebuut (uitgeverij Prometheus)  
Winnaar Anton Wachterprijs 2018 

− Peter Buwalda  - Otmars zonen (uitgeverij Bezige Bij) 
− Babs Gons – Hardop, Spoken word (mei uitgeverij Atlas Contact)  

genomineerd voor de Black Achievement Awards 
− Vonne van der Meer – Vindeling (maart uitgeverij Atlas Contact) 
− Bert Wagendorp - Ferrara, vervolg op Ventoux (mei uitgeverij Pluim) 
− Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren! De mooiste versjes uitgekozen door özcan 

Akyol (uitgeverij Nijgh & Van Ditmar) 
− Nina Weijers - Kamers, antikamers, roman (mei, uitgeverij Atlas Contact) 
− Tommy Wieringa – Dit is mijn moeder, verhalenbundel (januari, eigen beheer). 

Winnaar BookSpot Literatuurprijs 2018 + BookSpot Lezersprijs met De heilige Rita. 
Tommy heeft een speciale band met Dwingeloo en komt er graag. 

− Tieme Woldman, geboren in Assen, opgegroeid in Wijster en nu woonachtig in 
Zeewolde. Oud-winnaar van de Andries Greiner-prijs. Debuteerde in 2013 met Moord 
in het Mantingerveld. Binnenkort verschijnt zijn eerste politiethriller bij Uitgeverij Van 
Gorcum. Zomerzinnen valt in de Spannende Boeken Weken.  
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Het Drentse Boek 
 

 
Het Drentse Boek komt met een bundel 
vertaalde gedichten van Erik Harteveld. Op 
het festival vindt de feestelijke presentatie 
plaats. 
Erik Harteveld, acteur, schrijver, regisseur 
en muzikant, is geboren in Assen en 
opgegroeid in Nijlande, een dorp tussen 
Rolde en Grolloo. Hij studeerde Neder-
lands en Russisch in Groningen. Hij schrijft 
in het Drents en Nederlands. Een bijzonder 
project zorgt ervoor dat zijn gedichten nu 

ook in het Engels en Duits verschijnen. Het 
Drentse Boek geeft deze bundel uit, omdat 
werken met taal bij Het Drentse Boek 
hoort en om het Drents over de grenzen te 
brengen. Grenzen hoeven geen belem-
mering te zijn om van elkaars werk te 
genieten.  
Ook zal er aandacht worden besteed aan 
het vertaalproject van Ton Peters. Deze 
Drentstalige schrijver is groot bewonderaar 
van de Amerikaanse dichter Ted Kooser. 

 
 

Grensoverschrijdende Poetry Slam 
 

 
In het kader van het grensoverschrijdende 
project Grenzcultur/Grenscultuur hebben 
de Emsländische Landschaft e.V. für die 
Landkreise Emsland und Grafschaft 
Bentheim en het Huus van de Taol elkaar 
gevonden. De beide culturele organisaties 
van twee kanten van de Nederlands-Duitse 
grens organiseren een Poetry Slam, waarbij 
drie of vier Plattduutse slammers de strijd 
(de slam) aangaan met hetzelfde aantal 
poeet-performers in de Drentse taal.  
 
Aangezien het project uitstekend past bij 
het thema Over de grens van Zomerzinnen 
2019 hebben Birgit Baumann 

(Emsländische Landschaft) en Jan Germs 
(Huus van de Taol) contact gezocht met 
programmeur Annette Timmer. De drie 
partijen kwamen snel tot de conclusie dat 
de grensoverschrijdende Poetry Slam een 
waardevolle literaire bijdrage levert aan het 
festival.  
 
Met enthousiasme koersen de Plattduutse 
en Drentse organisatoren aan op 
verwezenlijking van een prachtige poetry 
slam op zaterdag 22 juni 2019, waarbij 
tevens muziek te horen zal zijn en de 
presentatie van een inspirerend karakter is. 
 

 
 

Stichting Drentse Literatuurclubs en Drentse bibliotheken 
 

 
Het is een goede gewoonte om leden van 
Stichting Literatuurclubs Drenthe en 
Drentse bibliotheken een exclusief 
programma-onderdeel aan te bieden. Vorig 

jaar was dat een lezing van Pieter 
Waterdrinker. Een schot in de roos. Pieter 
Waterdrinker had zelf ook genoten zo liet 
hij ons weten: 

 

“Ik bewaar de beste herinneringen aan Dwingeloo, mijn 
complimenten voor de organisatie. Wat een vreugde zoveel 
mensen rondom de letteren bijeen te zien! Echt heel erg leuk 
was het.” 
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Ook nu zal er een zorgvuldige keuze worden gemaakt die aansluit bij de interesse van deze 
groep. 
 
 

Educatie 
 
 
 
Educatie vormt een vast onderdeel van 
Zomerzinnen. In voorgaande jaren hebben 
leerlingen van CSG Dingstede in Meppel, 
het Dr. Nassaucollege locatie Gieten en 
Assen en Stad en Esch locatie Diever 
Judith Visser, Mariken Jongman, Lydia 
Rood, Koos Meinderts, Gideon Samson, 
Martine Letterie en Marloes Otten 
geïnterviewd.  
 
 

Dit keer werken we samen met Matijs Lips 
uit Diever. Hij is docent Nederlands aan 
het Dr Nassaucollege, locatie Beilen. Eind 
mei werd hij in het radioprogramma De 
Taalstaat uitgeroepen tot Beste leraar 
Nederlands van Nederland en België 2018.  
Matijs is niet alleen een leraar, hij is ook 
vooral: een lezer die zijn liefde voor taal wil 
overdragen op zijn leerlingen. Geïntegreerd 
in zijn lesprogramma gaan we een poëzie- 
en een prozaproject doen. 
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Proza 
 
 

Leerlingen uit Havo 3 en VWO 3 moeten 
in groepjes van drie, als onderdeel van de 
literatuurles, drie boeken bespreken: twee 
boeken zijn vrije keus, verplicht is Er is geen 
vorm waarin ik pas van Erna Sassen. Zij was 

in september de winnaar van de 
BruutTAAL Gouden Lijst 2018, de prijs 
voor boeken voor jongeren van twaalf tot 
en met vijftien jaar.  
 

 
De leerlingen maken van elk boek een literatuur mindmap, bestaande uit: 
- een samenvatting,  
- een boekbeschouwing waarin personages, gebeurtenissen, taalgebruik worden behandeld  
 -een creatief product waarin het boek op een hoger plan wordt gebracht, bijv. in de vorm 
van een gedicht, filmpje. 
 
Op school presenteren de leerlingen hun 
mindmap. Vijf groepen met de beste 
presentatie van Er is geen vorm waarin ik 
pas mogen deze presentatie ook voor 
publiek op Zomerzinnen houden. 
Daarnaast zal Erna Sassen worden 

geïnterviewd door Alisa Bos uit VWO 2, en 
Quintus Hoek, VWO 1. 
Beiden willen schrijfster worden. Dit 
interview past in het gepersonificeerde 
onderwijs dat leerlingen met ambities 
faciliteert.  

 
 

Poëzie 
 
 

Matijs laat zijn leerlingen gedichten 
schrijven, niet alleen omdat poëzie hem 
zelf ‘op losse schroeven’ zet, maar ook 
omdat het vertraging afdwingt. “Poëzie 
dwingt je na te denken over je woordkeus, 
het leert je woorden te schrappen, logica 
opbouwen,” vertelde hij in Dagblad van het 
Noorden 7 juli 2018. 
Als onderdeel van zijn poëzieproject 
krijgen leerlingen de opdracht in het 
schooljaar vijf gedichten te maken. 
Hierdoor worden ze geprikkeld over 
bepaalde thema’s na te denken. Het 
laatste, vijfde gedicht moet over het thema 
van Zomerzinnen gaan: Over de grens. Dit 
traject is voor 14 juni op school afgerond. 
De beste tien gedichten uit klas 1 en 2 
HAVO, VWO worden geselecteerd. Op 
Zomerzinnen vindt de finale plaats om de 

taal-trofee. De makers dragen hun gedicht 
voor en een deskundige jury kiest de 
winnaar. Als juryleden zullen Mischa van 
Huijstee, dichter, sneldichter en slammer 
uit Bovensmilde, en Lévi Weemoedt uit 
Assen worden gevraagd. 
 
Gedurende het schooljaar zijn er 
verschillende momenten om Zomerzinnen 
te promoten. Er wordt duidelijk naar een 
climax toegewerkt. Op deze manier komen 
jongeren met hun vriendjes en familie 
“spelenderwijs” met literatuur in aanraking. 
Het festival geeft ze de mogelijkheid niet 
alleen zelf voor publiek op te treden, maar 
ook schrijvers in het echt te zien en te 
horen. Met natuurlijk een handtekening en 
foto als blijvend aandenken.
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Muziek en straattheater 
 

Op het openluchtpodium op het gratis toegankelijke festivalterrein vindt de officiële opening 
plaats met een swingend muziekoptreden voor een breed publiek. In de pauzes zal er ook 
vrolijke live muziek zijn en diverse straattheateracts. 
Suggesties:  

Aosem: onvervalste Drents-Nedersaksische Americana Roots muziek. Eindigde als tweede op 
het Drents Liedtiesfestival dit jaar. 
The Bluebettes. Deze Nederlandse vrouwenformatie brengt A tribute to the sixties  
 

Verder treden op de verschillende locaties artiesten op met een talig programma. Gedacht 
wordt aan: 
 

− Erik van Muiswinkel, die in 2019 met een programma komt over (het werk van) drs.P 
− Jeroen Zijlstra, piano, gitaar, jazztrompet, en dichteres en performer Tjitske Jansen. 
− Edith Leerkes, gitariste en zangeres met Marnix Dorrestein: Hoe het gaat,  

Edith zingt Judith Herzberg. Judith Herzberg heeft 29 november j.l. de Prijs der 
Nederlandse Letteren gekregen. 

− Ivoren Toren, een samenwerking tussen celliste Jacqueline Hamelink en tekenaar 
Miesjel van Gerwen, waarbij zij zichzelf en het publiek verrassen met geïmproviseerde 
duetten op cello en papier. Beeld en klank, sluit aan bij thema over de grens.  

− Bert Hadders & Otto Groote, Erik Harteveld & Band. Zij spelen delen uit De GRUP, 
een muzikale reis de grens over en de geschiedenis in (productie van Iemandsland) 
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Verwachte bezoekersaantallen  
 
 
De bezoekersaantallen zijn in 2018 
gegroeid ten opzichte van 2017. Dit heeft 
te maken met de steeds groter wordende 
naamsbekendheid van het festival, het 
prachtige weer op 16 juni, de gunstige 
ligging van Dwingeloo en de goede 
herinnering aan de succesvolle, gratis 
editie in 2009 in dit dorp.  
 
In 2018 trokken we zo'n 1500 bezoekers 
waarvan 700 betalend. Voor 2019 leggen 
we de lat opnieuw hoger. We gaan uit van 
2000 bezoekers waarvan 900 een kaartje 
kopen. De niet betalende bezoekers 
hebben toegang tot het festivalterrein met 

muziek, straattheater, horeca en 
boekenstands. We denken meer bezoekers 
te kunnen trekken doordat we opnieuw 
meer geld besteden aan promotie.   
 
Daarnaast merken we dat de 
naamsbekendheid groter wordt en het 
festival een sterke reputatie heeft. De 
berichtgeving in de media is steeds zeer 
positief. Bovendien zien we dat we steeds 
interessanter worden voor lokale partijen. 
Organisaties benaderen ons met 
voorstellen tot samenwerking, wat kan 
leiden tot een versterking van het festival 
en meer bezoekers.

 
 
 
 
 
 
Prijs 
 
 
Om Zomerzinnen laagdrempelig te houden is de entree tot het festivalterrein gratis. 
Daarnaast zijn de muziekoptredens in de open lucht ook gratis toegankelijk. Alleen voor 
optredens in tent of zaal wordt een entreeprijs van € 22,50 gevraagd. Er is korting voor 
vroegboekers, jongeren, leden van Drentse bibliotheken en Drentse literatuurclubs.  
Hiermee maken we het festival extra aantrekkelijk.  
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Samenwerking 
 
Festival Zomerzinnen is inmiddels een vaste waarde in het culturele Drentse landschap. Het is 
een kwalitatief hoogstaand, publieksgericht evenement met een boven provinciaal bereik. 
Wij bieden schrijvers en muzikanten een podium en vele lezers uit met name het noorden des 
lands het plezier van ontmoetingen met hun favoriete schrijvers. Door de brede 
programmering en de sfeervolle locatie trekt Zomerzinnen ook niet direct in literatuur 
geïnteresseerden. Dit maakt het festival tot een aantrekkelijk platform voor andere partijen. 
Op deze manier kunnen weer nieuwe publieksgroepen worden bereikt. 

De Stichting Zomerzinnen werkt samen met: 

• horeca-ondernemers uit het dorp.  
• Stichting Dwingels Eigen: contactpersoon Ans Klok 
• Stichting Dorpsactiviteiten SDA  
• Astron: contactpersoon Daniella Mikker 
• Het Drentse Boek/Huus van de Taol, voor de programmering van de Drentse 

schrijvers en dichters. 
• Dr. Nassau-college, locatie Beilen, voor educatie-onderdeel 
• Boekhandel Van der Velde Boeken uit Assen, onderdeel van Van der Velde  Boeken 

(vestigingen in Friesland, Groningen en Zwolle) 
• Stichting Literatuurclubs Drenthe 
• Biblionet Drenthe en zelfstandige bibliotheken in Assen, Hoogeveen, Emmen 
• Campings en recreatiebedrijven in de omgeving 
• Open Ateliers Dwingeloo  
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Horeca 
 
Een goed festival draait om beleving, het moet een aantrekkelijk totaalpakket zijn: 
programma, verblijf, eten, drinken etc.  Om dit te verwezenlijken is samenwerking met 
partijen uit de recreatieve en horecasector nodig.  
Een van de hoofdsponsors is Mark Bergmans, eigenaar van Hotel-Restaurant Wesseling en 
Grand Café de Brink. Hij verzorgt een deel van de catering. Daarnaast maken we gebruik van 
enkele zalen in zijn accommodaties. Verder worden de volgende ondernemers bij het festival 
betrokken: Onder de Eiken, De Riete, de Zaagkoele, IJssalon Fanelli’s. 

Voor de aankleding van het festivalterrein wordt een plan gemaakt.  
 
 
 

Doelgroepen 
 

Het festival richt zich op de in literatuur 
geïnteresseerde inwoners van de 
noordelijke provincies, te weten 
Groningen, Drenthe, Friesland en (de kop 
van) Overijssel. Het gaat met name om 
hoogopgeleide 40-plussers.  
Te denken valt dan aan bezoekers van De 
Literaire Hemel, bibliotheken, boekhandels, 
leden van literatuurclubs. 
In de programmering wordt rekening 
gehouden met wat jongeren aanspreekt. 
Het educatie-onderdeel zorgt voor een 

sterke band met middelbare scholieren.  
De gezellige festivalsfeer trekt toeristen en 
toevallige passanten, die zonder kosten 
van het randprogramma kunnen genieten. 
Daarnaast worden personen benaderd via 
het netwerk van partners, sponsors, 
medewerkers etc. Festivalbezoekers uit 
voorgaande jaren krijgen een mail over de 
komende editie. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de 
doelgroepen zie het bijgevoegde 
promotieplan. 

 

 
Promotie 
 
Zie bijgevoegd promotieplan. 
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Organisatie en 
verantwoordelijkheden 
 
Stichting Zomerzinnen heeft de eindverantwoordelijkheid voor het festival. De organisatie 
wordt uitbesteed.  
De coördinatie van het festival is opnieuw in handen van projectleider Margreet Gort. Deze 
werft sponsors en subsidiënten, bewaakt de begroting, onderhoudt de contacten met Mark 
Bergmans, het dorp en de gemeente Westerveld, coördineert de vrijwilligers, regelt de 
benodigde vergunningen en zorgt voor de inrichting van het festivalterrein.  

Annette Timmer is net als voorgaande jaren programmeur en zij schrijft teksten voor 
persberichten, programmablad, website, social media. 

Marlies Molema verzorgt, in samenwerking met Annette, de PR, zowel de website, media en 
social media. Marlies is communicatiemedewerker. Zij vernieuwde vorig jaar de website en 
maakte er een eigentijds platform van. Zie www.zomerzinnen.nl 


