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1. Verslag Sunny Court Festival 2016 
 
In 2016 is het Sunny Court Festival gehouden op 10 september, een dag met mooi weer.  
Het Sunny Court Festival is een muzikaal evenement voor de bewoners van de wijken 
Duinoord en Zeeheldenkwartier in Den Haag. Het wordt buiten gehouden in het kleine 
wijkpark Sunny Court. Het doel van het muziekfestival is om buurtbewoners op een mooie 
historische plek in de wijk door middel van muziek te verbinden en daarmee de 
gemeenschapszin en de betrokkenheid bij de buurt te bevorderen. Tijdens het festival 
ontmoeten wijkgenoten elkaar en/of worden nieuwe contacten gelegd terwijl men samen 
naar live muziek luistert.  
 
Het evenement wordt geheel door vrijwilligers georganiseerd en werkt met professionele 
muzikanten die hun sporen verdiend hebben op het gebied van klassieke muziek, jazz of 
blues en (indien mogelijk) woonachtig zijn in Den Haag en omgeving.  
Vrijwilligers hebben het podium in het wijkpark opgebouwd, evenals de verlichting van het 
podium, het testen en plaatsen van de geluidsinstallatie, het aankleden van het park met 
gekleurde lampsnoeren, kaarslantarens, een kraampje enz. In de directe omgeving zijn 
bordjes opgehangen met aanwijzingen naar het park. Aan het einde van de middag zijn na 
elkaar de twee uitgenodigde bands gekomen voor een soundcheck. 
 
Vanaf 19 uur stroomde het parkje vol met bezoekers en werd het gezellig druk. Het publiek 
neemt zelf een eigen klapstoel mee of staat of zit op de grond te luisteren naar de twee 
concerten. Van 19.30 tot 20.30 uur was het optreden van de eerste muzikanten: Wendy 
Rijken op harp samen met The Hague Jazz Project. Zij speelden een mooie mix van 
klassiek gecombineerd met jazz en jazzmuziek. In het half uurtje pauze is het podium 
gereed gemaakt voor de volgende band: Talkin’ Blues met als gastsaxofonist Wouter Kiers. 
Zij speelden van 21 tot 22 uur swingende muziek die een deels dansend publiek opleverde. 
Na afloop bleef een deel van het publiek nog even nagenieten van deze mooie avond en het 
heerlijke weer. Voor de vrijwilligers was het al weer tijd om een deel van de kwetsbare 
spullen in te pakken en het hele park na te lopen op eventueel achtergebleven afval. Nadat 
alle publiek het park had verlaten hebben is het park afgesloten. De volgende ochtend is met 
een aantal vrijwilligers het podium en het kraampje afgebroken. 
 
Zowel de musici als de bezoekers waren erg enthousiast over het festival, de inhoud, de 
muziekkeuze en de organisatie. De sfeer tijdens de hele avond was ontspannen, 
gemoedelijk en gezellig. 
 
 

2. Financiële verantwoording  
 
Overzicht van de gerealiseerde uitgaven en inkomsten Sunny Court Festival op zaterdag 10 
september 2016  
 
Uitgaven 
  
Programmering blues       € 636,- 
Programmering klassiek/jazz      € 1000,- 
Huur podium, licht, stoelen, tafels, afvalbakken, incl. transport € 320,65 
Huur kabelhaspels, aanschaf materialen voor opbouw podium € 52,54 
Geluidstechniek       € 150,- 
Huur toiletcabine, inclusief transport     € 156,25 
Website hosting       € 90,15 
Drukwerk (poster, flyer)      € 156,97 
Vormgeving drukwerk      € 150,- 
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Maaltijden, drinken musici      € 295,- 
Maaltijden, drinken vrijwilligers     € 79,20 
Attentie voor sponsoren      € 25,- 
Bedankje vrijwilligers festival      € 75,- 
Huur elektriciteit       € 25,- 
Parkeergeld musici/vrijwilligers     € 38,- 
Aanschaf materialen festival t.b.v. aankleding park, kraam enz. € 62,79 
Bankkosten         € 122,06 
         -------------- 
Totaal         € 3434,61 
      
 
Inkomsten  
 
Sponsorgeld lokale ondernemers     € 750,- 
Vrijwillige bijdrage bezoekers tijdens festival   € 318,70 
Subsidie Gemeente Den Haag     € 1500,- 
Subsidie Fonds 1818       € 1351,95  
         --------------  
Totaal         € 3920,65  
 
 


