
CIRCUS X - THE FESTIVAL
Presentatie Rotterdam festivals



Heavents: wie zijn we en wat vinden wij belangrijk?

Heavents is een jong bedrijf met een vooruitstrevende visie rondom dance 

evenementen. Onze missie is de bezoeker een dag in een andere hemelse 

wereld te laten beleven. Een wereld waarin zij compleet ontzorgd worden en 

continu geprikkeld worden door goede muziek, een fijne sfeer, leuke activaties, 

veel speelsheid en gezelligheid. Wij willen mensen bij elkaar brengen op een 

geregisseerde plek waar genieten, lachen en plezier centraal staan. Onze 

slogan: ‘We just want to see you smile’ heeft niet toevallig te maken met een 

lach. Uiteindelijk is dat hetgeen waar we het allemaal zo graag voor doen: de 

lachende bezoekers. 



Ervaring (D)

Na een aantal jaren indoor feesten te hebben gegeven was in 2015 het eerste 

outdoor festival aan de beurt: Heaven Outdoor aan de Surfplas in Vlaardingen. 

De naam laat stiekem al weten dat het de bedoeling is dat de bezoeker zich 

in de hemel waant. In 2016 heeft Heaven Outdoor weer plaatsgevonden. Dit 

keer met drie verschillende area’s en drie verschillende muziekstijlen. Met 

meer dan 6500 bezoekers is er een mooie festivaldag ontstaan waarbij muziek 

en entertainment centraal stonden (zie voor sfeerbeelden van 2015 & 2016 

de bijlage). Een belangrijk onderdeel van Heaven Outdoor is dat de bezoeker 

steeds opnieuw verrast wordt. Dit loopt uiteen van vuurspuwende danseressen 

tot bellenblaasshows. De basis (de entree, de bar, de food, muntenkassa’s en 

lockers) is zo geregeld dat er geen rijen ontstaan, zodat de bezoeker geen 

moment hoeft te beleven waarbij zij niet lachen. 

Heaven Outdoor heeft nu twee keer plaatsgevonden waarbij er bij beide 

keren geen geld van een instantie of gemeente benodigd was. We 

kunnen onze festivals zelf financieren en zo blijft de gemeente een fijne 

samenwerkingspartner. 



Circus X - The Festival

Circus X, een bijzonder en uniek concept in de regio. Eén die niet eenvoudig is 

te vergelijken met een ander evenement in Nederland. We willen de bezoekers 

meenemen in het thema circus, het circus zoals dat er jaren geleden uitzag. 

Het thema zorgt ervoor dat er veel entertainment mogelijk is. Nog voordat de 

bezoekers het terrein betreden (voor indeling terrein, zie bijlage) komen zij in 

contact met entertainers die zorgen voor het eerste contact. De entree zal ook 

volledig in stijl en sfeer van het circus zijn, waar de gasten worden ontvangen 

door clownacts, acrobaten en andere ‘circusmedewerkers’.

Het evenement zelf zal zich grotendeels afspelen in een circustent van 

formaat. De basis van het evenement is muziek, dj’s zullen de gehele dag 

muziek ter gehore brengen vanaf een podium aan de voorkant van de tent. 

De programmering van Circus X staat minder centraal dan dat de bezoekers 

gewend zijn van andere festivals. We doelen meer op een complete beleving 

dan op een ‘one-man-show’. Op de dag, van 12:00 tot 19:00 uur is de basis 

feestmuziek. DJ Jerome, FeestDJ Leon, ZIGGY, Dani L. Mebius zijn namen die 

we in gedachten hebben om deze uren te vullen. Aangevuld met optredens 

van ‘Ex-Sterkste man van Nederland’, danseressen, acrobaten en soortgelijk 

entertainment. Vanaf 19:00 uur, waarna iedereen gegeten heeft, willen we 

het tempo wat opvoeren en het muziekgenre langzamerhand veranderen in 

Freestyle. We denken hierbij aan artiesten als LNY TNZ, 

Darkraver en Ruthless. De gehele dag neemt MC Rems de 

rol van Circusdirecteur op zich als ‘master of ceremony’. 



Ook buiten de tent willen we het thema doorvoeren; entertainers, goochelaars, 

waarzegsters, spelletjes, circusfreaks, vuurspuwers, acrobaten en meer zijn er 

aanwezig Zowel op het terrein als in de grote circustent zal er, naast de muziek, 

continu iets te beleven zijn (B). Ook zullen de drankjes en het eten afgestemd 

zijn op het thema. Grote suikerspin- en popcornkramen zullen niet ontbreken.

Naast alle entertainment is erg belangrijk dat de basis van het feest goed staat. 

Onze slogan luidt niet voor niets; ‘We just want to see you smile’. Dat kan niet 

als de basis niet goed is. De entree, de verkoop van de munten, het halen van 

een broodje of een drankje mogen dus absoluut geen moeite zijn. Vanaf het 

moment dat de bezoekers binnenkomen worden zij opgevangen door personeel 

die hen proberen van dienst te zijn en wegwijs te maken binnen het terrein en 

ze te begeleiden naar bijvoorbeeld de lockers of de kassa’s voor de munten. Als 

het betreden van een festival zonder stress en met veel plezier verloopt zal dat 

bevorderlijk zijn voor de sfeer en toon zetten voor de rest van de dag. 

Wij hopen door het unieke concept anders te zijn dan een traditioneel 

festival waardoor er draagvlak ontstaat bij onze bezoekers en zij uiteindelijk 

ambassadeurs worden van ons merk en festival.

  



Datum

25 maart 2017, dat is de datum waarop wij graag Circus X - The Festival willen 

laten plaatsvinden. Deze datum is vrij vroeg in het jaar, maar aangezien wij met 

het concept in een circus tent alle bezoekers kunnen overdekken is dit voor ons 

geen probleem. Met voorbeelden op landelijke schaal als Sneeuwbal Festival 

en Pussylounge wintercircus is het goed mogelijk om in de winter/voorjaar een 

buiten festival te realiseren.

We kiezen voor deze datum omdat er in deze periode van het jaar nog weinig 

tot geen andere festivals zijn. Daarbij lijkt het ons fijn voor alle diensten om de 

evenementen meer gespreid te hebben over een langere periode. 

Aangezien er in de zomer een grote druk op de diensten staat door de vele 

festivals, is in maart een rustigere periode op dit gebied. Gezien de ervaringen 

en de hele fijne samenwerking met de diensten bij Heaven Outdoor zien wij heel 

goed in hoe belangrijk deze samenwerking is.



Waarom Hoek van Holland?

Circus X heeft een toegevoegde waarde voor Hoek van Holland. Hoek van 

Holland staat voornamelijk bekend om haar strand maar Hoek van Holland 

heeft meer te bieden dan dat. De locatie van Circus X, de polder van Hoek van 

Holland, is vrij afgelegen en daardoor niet bekend, maar de locatie is prachtig 

voor Circus X en de doelgroep (zie voor locatie en toestemming gebruik terrein, 

de bijlage). Onze doelgroep komt niet alleen uit de regio maar vanuit heel 

Nederland (C). Behalve dat zij een ander deel van Hoek van Holland zien, maken 

zij ook een festival mee in Hoek van Holland. Iets wat al jaren niet meer heeft 

plaatsgevonden. Daarbij sluit Circus X goed aan bij één van de thema’s van de 

stad Rotterdam: Rotterdam als jonge stad (A). Wij willen laten zien dat wij een 

waanzinnig festival kunnen organiseren in Hoek van Holland, een plaats met 

een groot litteken. Ook in Vlaardingen hebben wij de gemeente en de diensten 

kunnen overtuigen en laten meemaken dat wij een veilig festival kunnen 

organiseren nadat dit ook hier door een andere organisatie grote fouten zijn 

gemaakt (de bijlage bevat een verkeers- en mobiliteitsplan).



Doelgroep

Het concept is vernieuwend en richt zich op een doelgroep met de leeftijd 

van 18 tot 35 jaar oud. De doelgroep kan als volgt worden omschreven: Een 

energiek, sociaal en spraakzaam persoon die veel waarde hecht aan relaties 

en vrienden. Zij hebben zelfvertrouwen en een flexibele en open houding. 

Deze mensen zijn vooral jong en zouden kunnen worden omschreven als 

levensgenieter. Zij houden van recreëren en uitgaan. Ontspanning wordt 

afgewisseld met sportiviteit. Gezelligheid en verrassingen daarbij vinden zij erg 

belangrijk. Zij zijn vermaak- en ervaringsgericht. Deze mensen hechten waarde 

aan uiterlijk vertoon, vrij zijn en materiële rijkdom. De doelgroep heeft een 

gemiddeld tot hoog opleidingsniveau en inkomen. Zij geven graag hun geld uit 

aan concerten, elektronische dansmuziek en attractieparken. Het liefst doen zij 

dit in groepsverband omdat ‘gezelligheid centraal staat’. 

De Doelgroep is grotendeels afkomstig uit het Westland, Maassluis, Schiedam, 

Vlaardingen, Rotterdam, Delft, Midden-Delfland en Den Haag. Dit is gebleken 

uit de bezoekers van Heaven Outdoor. Daarbij is het bereik steeds meer aan het 

groeien naar landelijk niveau en zelfs kleinschalig over de grens. De bezoekers 

van Heaven Outdoor zullen persoonlijk benaderd worden voor Circus X - The 

Festival.

Uit ervaring kunnen wij vrij nauwkeurig benoemen welke 

doelgroep er komt, en hoe ze op het festival terecht zullen komen, 

zie voor deze info het bijgevoegde verkeersplan van BVN.



Veiligheid (E)

Bij Heavents staat naast veel plezier voor de bezoeker, veiligheid centraal. 

Zeker in Hoek van Holland is dit een gevoelig onderwerp. Om een veilige show 

te kunnen garanderen hebben we samenwerkingen gezocht met de beste 

partijen van Nederland. Deze partijen hebben een hele boel ervaring bij veel 

verschillende grotere festivals in heel Nederland. We hebben aan de hand van 

ervaring bij Heaven Outdoor drie hoofdpartijen één team gecreëerd. (Om een 

beeld te krijgen hoe deze partijen te werk gaan, zijn er aan de bijlage diverse 

plannen met betrekking tot Heaven Outdoor toegevoegd).

Dit noemen wij het veiligheidsteam. Dit team bestaat uit:

- BVN voor het verkeer http://www.bureauverkeersregelaar.nl/

- Profisec voor de beveiliging http://www.profi-sec.nl/group

- EMS voor de medische zorg http://www.ems.nl/home.html

Vanaf het eerste moment dat onze plannen vorm gaan krijgen betrekken we 

deze drie partijen bij het proces. Gezamenlijk gaan we om tafel om de plannen 

perfect op elkaar afgestemd te maken en zo compleet mogelijk te maken. 

Omdat deze partijen goed met elkaar samen kunnen werken en vanaf het begin 

gezamenlijk worden besproken, zullen er in de uitvoering geen problemen 

ontstaan maar kan er fijn en eenduidig samengewerkt worden waardoor de 

veiligheid van onze bezoekers gewaarborgd 

kan blijven. 

http://www.bureauverkeersregelaar.nl/
http://www.profi-sec.nl/group
http://www.ems.nl/home.html 


Bijlage
(Klik op de linkjes om te worden doorgestuurd naar de bestanden)

Gewenste plattegrond totaal: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/CircusX-

BA-V1.00-A3-01-TOTAAL1.pdf

Gewenste plattegrond zoom: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/CircusX-

BA-V1.00-A3-02-ZOOM1.pdf

Verkeersplan tekening: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/BVN_

verkeersplan.pdf

Mobiliteitsplan: https://pocdn.net/_common/products/multilang/businesscards/

templates/spotuv-handleiding.nl.pdf

Toestemming gebruik terrein: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/

contract-polder-circus-x.pdf

Overige informatie
Website Heavents: www.heavents.nl

Website Heaven Outdoor: www.heavenoutdoor.com

Foto’s Heaven Outdoor 2015 hier :https://www.facebook.com/heavenoutdoor/

photos/?tab=album&album_id=1626924270899703 en hier: https://www.facebook.

com/heavenoutdoor/photos/?tab=album&album_id=1623244374601026

Foto’s Heaven Outdoor 2016 hier: https://www.facebook.com/heavenoutdoor/

photos/?tab=album&album_id=1755025831422879 en hier: https://www.facebook.com/

heavenoutdoor/photos/?tab=album&album_id=1752374321688030

Aftermovie Heaven Outdoor 2015: https://www.youtube.com/watch?v=f2uOGdcvWQs

Veiligheidsplan Heaven Outdoor 2016: http://circusx.nl/wp-content/

uploads/2016/08/Veiligheidsplan-Heaven-Oudoor-Festival-v1.4.pdf

Verkeersplan Heaven Outdoor 2016: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/

Mobiliteitsplan-final.pdf

Medisch plan Heaven Outdoor 2016: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/

Medisch-Draaiboek-Heaven-Outdoor-2016-versie-2.8.pdf’

Interview Politie Vlaardingen, betreft Heaven Outdoor 2016: http://www.112maassluis.

nl/juli-2016/

Tweet loco-burgemeester Arnout Hoekstra, betreft Heaven Outdoor 2016:

https://twitter.com/arnouthoekstra/status/759387231190708224
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Criteria

Met het opstellen van het plan hebben we rekening gehouden met de criteria 

uit het bestand ‘Oproep voor plannen 2017’. We hebben de thema’s A t/m E 

beantwoord. Omdat wij niet vragen om een financiële ondersteuning, hebben 

we F t/m G achterwegen gelaten.

A. Thema’s van de stad.

B. Inhoudelijke beoordeling evenement

Rotterdam Festivals weegt de toegevoegde waarde van het evenement mee in 

de beoordeling; in welke mate is het evenement onderscheidend ten opzichte 

van het overige aanbod zowel lokaal, nationaal als internationaal. En is er sprake 

van vernieuwing en/of verrassing. 

C. Het publiek 

Rotterdam Festivals wil een breed publiek bereiken. We letten daarbij op het 

bereik onder de verschillende doelgroepen in de stad en het publieksbereik, 

zowel nationaal als internationaal. 

D. De organisator / deugdelijkheid van het plan 

Kun je als organisator aantonen dat je een goed cultureel ondernemer bent 

die in staat is het plan te realiseren? Is het plan goed doordacht, zijn de 

doelstellingen realistisch wat bereik, positionering en uitvoering betreft? 

E. Praktische uitvoerbaarheid en spreiding: 

Hierbij kun je aan vele zaken denken zoals: is de gekozen datum / zijn de 

gekozen data (voor zover bekend) beschikbaar? Is de gekozen locatie geschikt 

en beschikbaar? Wat zijn de gevolgen voor het verkeer? Sluit je een weg / 

wegen af? Maar ook: draagt het evenement bij aan voldoende spreiding in tijd, 

ruimte en discipline?


