Festivals
Het festivalseizoen staat voor de deur. De line-ups van diverse festivals in de regio zijn
bekend.

1 Voor welk festival heeft u de kaartjes al binnen?
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Ben geen festival-fan
Bluesrock tegelen
Cultura Nova Heerlen
Diverse theatervoorstellingen op locatie
Feel the 50 ies / Spijs en Parkfeest
Festival Mundial
Ga de Earring in Tegelen
Ga nooit na festivals. Hou er niet van.
Geen (7x)
Geen behoefte aan
Geen interessante festival in de lijst
Geen van alle
Helaas geen
Ik bezoek ook maar weinig gratis festivals.
Ik ga niet naar festivals
Ik ga niet naar festivals.
Ik heb er nog geen
Ik weet nog niet of ik naar een festival ga.
Kaderock en north sea jazz
Nog geen gekocht
Nog geen kaartjes gekocht
Nog niets gekocht
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Paaspop
Parkfeest venlo
Rock Werchter
ZOMERPARKFEEST! al heb je daar geen kaartjes voor nodig

1.1 Waarom bezoekt u geen festivals waar u kaartjes voor
moet kopen?
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Anders, namelijk:























Bezoek veel andere dingen i.p.v. festivals
Ga meestal alleen naat 't Parkfeest voor de sfeer en leeftijdgenoten te treffen.
Geen behoefte aan (2x)
Geen interesse (6x)
Geen intrsse
Geen tijd en zin.
Geen van de festivals heeft mijn interesse
Geen zin in
Geen zin meer
Geen zin meer in een hele dag hangen. Ook weer speelt een rol
Heb hier geen interesse in
Ik ben geen festivalganger.
Ik ben namelijk niet zn festival ganger
Ik ga nooit naar festivals; te harde muziek
Ik geef niets om muziek en festivals.
Ik heb 4 jonge kinderen
Ik heb nog nooit een festival bezocht. Geen belangstelling en ik hou niet van drukte en hard
geluid.
Ik houd niet van takkeherrie
In de gemeente Venlo is een gratis festival wat het bezoek waard is.
Is vaak buiten en als het dan regent....
Ligt niet in mijn interessegebied
Niet mijn keuze
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Op moment nog geen plannen
Zijn niet in directe buurt Venlo
Zoek de drukte niet meer op
ZPF blijft mijn favoriete festival

2 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Venlo
georganiseerd wordt?
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Alles is te veel in Venlo geconcentreerd, de omringende dorpen hebben te weinig
mooie grote activiteiten.
Stereo Sunday hoort niet in het Julianapark thuis!!
Teveel weekenden met herrie,geluidsoverlast tot laat in de nacht voor het overgrote
deel van de niet bezoekers maar de thuisblijvers,en voor de mensen die ´smorgens
vroeg op moeten voor het werk.
Vooral het geluidsoverlast voor de mensen die in de buurt wonen en bewust er niet
heen gaan is een absolute NO GO. Daarvoor hebben we een prachtig Floriadeterrein!
Ik vind het geweldig dat er georganiseerd wordt. Venlo moet zich manifesteren
Op Koningsdag zou er wat meer te doen moeten zijn voor alle leeftijden
Dit onderwerp heeft mijn belangstelling niet en ik weet er (dus) niets van.
Ik weet niet precies hoeveel evenementen er in Venlo gehouden wordt. Horen hier
ook kermissen en markten bij
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Als u een tip mag geven voor het organiseren van een (soort) evenement in Venlo

2.1 Wat voor (soort) evenement zou u organiseren?
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Iets voor kinderen
Markten
Mix van alles voor alle leeftijden
Preuvenemint
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