
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 op 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 festival dag ontstaan waarbij muziek 

en entertainment centraal stonden. 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: 25 maart 2017

Circus X is een bijzonder concept waarbij de bezoeker wordt meegenomen naar 

een dag in het circus zoals het circus van jaren geleden eruit zag. Het thema 

zorgt ervoor dat er veel entertainment mogelijk is. De bezoekers zullen nog 

voordat zij het festival betreden geprikkeld worden. Entertainers, goochelaars, 

waarzegsters, spelletjes, circusfreaks vuurspuwers, acrobaten. Zowel op het 

terrein als in de grote circustent zal er, naast de muziek, continu iets te beleven 

zijn (B). Het thema zal tot in de puntjes doorgevoerd zijn. Ook zullen de drankjes 

en het eten afgestemd zijn op het thema. Grote suikerspin- en popcornkramen 

zullen niet ontbreken. Belangrijk is dat ook hier de basis goed geregeld is zodat 

de bezoeker geen stress zal ondervinden. Bij de entree tijdens het scannen 

van de kaarten zullen zij al geëntertaind worden waardoor een goede sfeer 

meteen gecreëerd wordt. Vanaf dat moment zal er genoeg personeel zijn om de 

bezoekers wegwijs te maken en ze te begeleiden naar bijvoorbeeld de lockers 

of muntenkassa’s. 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. 

  



Waarom Hoek van Holland?

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

land staat voornamelijk bekend om haar strand maar Hoek van Holland heeft 

meer te bieden dan dat. De locatie van Circus X, de Spuidijk, is vrij afgelegen en 

daardoor niet bekend maar de locatie is prachtig voor Circus X en de doelgroep. 

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 plaatsgevon-

den. Daarbij sluit Circus X goed aan bij één van de thema’s van de stad Rotter-

dam: Rotterdam als jonge stad (A). Het concept is vernieuwend en richt zich op 

een doelgroep met de leeftijd van 18 tot 35 jaar oud. 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 dien-

sten kunnen overtuigen en laten meemaken dat wij een veilig festival kunnen 

organiseren nadat hier door een andere organisatie op het zelfde terrein grote 

fouten zijn gemaakt. 



Veiligheid (E)

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

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 af te stemmen en zo compleet mogelijk te maken. 

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

begin gezamenlijk word 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: http://circusx.nl/wp-content/uploads/2016/08/BVN_verkeersplan.pdf

Overige informatie

Website Heavents: (www.heavents.nl)

Website Heaven Outdoor: (www.heavenoutdoor.com)

Foto’s Heaven Outdoor 2015: 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: 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/
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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?


