
Manana Manana - voorbereidingsopdrachten 
 
Opdracht 1 - Podia 
 
“Als het noodweer losbarst redden we wat er te redden valt” 
Wie zijn de helden achter Mañana Mañana? Voordat jij met je vrienden kunt genieten van 
muziek met een biertje in de hand, moet er heel wat gebeuren. Ook tijdens show wordt er 
achter de schermen van alles gedaan om de show door te laten gaan, zelfs als het eigen 
leven op het spel staat… 
 
We spreken met Huug Lohuis, van het licht- en geluidsbedrijf Showline. Hij is een meester 
van het maatwerk. Megaproducties zijn niet aan hem besteed. Nee, Huugs ogen beginnen te 
glimmen als hij vertelt over: “Een parapluutje hier en een spotje daar of toch die zeldzame 
microfoon weten te regelen.” En altijd houdt hij één oog op het weerbericht. 
 
De ene dag staat Huug in de modder op een festivalweide. Een dag later coördineert hij het 
licht en geluid voor een klassiek concert in een kerk. Afwisseling is waar hij naar op zoek is 
in zijn werk en hij heeft het gevonden. Huug is een meester van de planning, hij houdt het 
overzicht, hij is iemand met grote praktische kennis van zaken en hij kan terugvallen op de 
nodige mensenkennis die nodig is om een project naar een goed einde te brengen. “Een 
festival als Mañana Mañana is puur maatwerk. Ik stem de wensen van de organisatie af met 
de mogelijkheden die wij bieden. Op het festivalterrein loop ik een dag voor de start van het 
festival een rondje op zoek naar donkere hoekjes. Daar hang ik dan toch nog een lamp op 
zodat het hele festivalterrein goed is uitgelicht. De vaste club werknemers voor Mañana 
Mañana is een club van mensen die flexibel is en meedenkt.” Geen ‘duudelijken’ dus, die 
houden van protocollen en draaiboeken maar juist mensen die een stap extra willen zetten 
en er een relaxte werkhouding op na houden.  
 
Huug is een man van duidelijke, korte antwoorden, zo kennen we hem ook het best. Niet om 
de hete brei heen draaien, dat kost tijd. Pas als we doorvragen en doorvragen geeft Huug 
prijs wat hem zo inspireert aan zijn werk. Het is duidelijk dat hij niet heel makkelijk op de 
praatstoel gaat zitten. Misschien komt dat ook omdat hij bij een van zijn klanten aan tafel zit. 
Kritische noten over ons of over zijn concullega’s geeft hij niet en vragen daarover omzeilt hij 
stijlvol. Als we blijven doorvragen naar wat zijn bloed echt sneller laat stromen, dan komen 
we uit bij projecten die worden overvallen door noodweer. Huug is er niet gek op, maar 
terugkijken op een project dat maar nét goed ging bezorgt hem duidelijk plezier.  
 
Want planning is niet zoveel meer waard als de weergoden zich beginnen te roeren, zoals 
tijdens de tweede editie van Mañana Mañana. “De regen komt met bakken uit de lucht, het 
onweer raast door de lucht. Dan wil je redden wat er te redden valt. Je regelt een quad, een 
aanhangwagen en trommelt een groep mannen op. Recht door het publiek dan maar, met 
speakers en een mengtafel op de aanhanger met een zeil er over. De show moet doorgaan! 
En dan maar hopen dat alles heel blijft. Als dat lukt krijg je echt een kick.” Huug heeft een 
team om zich heen die net zo gedreven is als hij: “Mijn werknemers zijn net zo enthousiast 
als ik, maar soms moet ik ze tegen zichzelf in bescherming nemen.” Hij kijkt naar het 
plafond. “Ik weet het nog als de dag van gister. Tussen de bliksemschichten, donderslagen 
en onstuimige regen zie ik opeens een poppetje op het dak van het Veranda poidum staan. 
Hij is druk bezig met het bedekken van de speakers. Ik bedenk me geen moment, spring op 
mijn quad en met volle vaart rij ik erop af. “Kom naar beneden man!” Ik schreeuw zo hard als 
ik kan om boven het volume van de weergoden uit te steken. Mijn collega kijkt naar beneden 
en om zich heen en beseft dat het de juiste keuze is. Gelukkig maar, want nog geen minuut 
later horen we een enorme knal, de grond trilt onder onze voeten. De bliksem was 
ingeslagen op 100 meter buiten het terrein. Dat was een close call!  Kijk, je wilt liever niet dat 
je peperdure materiaal aan gort gaat, maar na zoiets weet je wel wat belangrijker is.” Hij 



neemt een slok van zijn koffie. “Ik heb zo weer een afspraak, sturen jullie mij het 
blokkenschema? Dan kan ik vast aan de slag met de personeelsplanning.” Juist, dat is Huug. 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Al laat het weer zich nooit voospellen! 
 
---------------------------- 
 
Opdracht 2 
 
GROEP 4 - PR machine voor de kaartverkoop 
Interview met Luuk Penterman, Mañana Mañana bezoeker van het eerste uur 
Getoonde emoties in interview:  

• Enthousiasme: over het festival an sich, maar ook specifiek over bepaalde bands en 

ander programma.  

• Spanning: als Luuk vertelt over het bestellen van kaarten, beschrijft hij hoe hij bij de 

start van de voorverkoop stipt op tijd klaar zit om kaarten te bemachtigen. Het idee 

dat hij achter het net zou kunnen vissen maakt hem op dat moment gespannen.  

• Euforie: hij zegt letterlijk dat hij euforisch voelt, zodra hij zijn kaarten binnen heeft. Het 

blijft wel een Achterhoeker, want door de kamer springen, huilen en krijsen is er zeker 

niet bij. Gewoon rustig de laptop dichtklappen en over tot de orde van de dag.  

• Vertrouwen: dat heeft Luuk in de organisatie. Veel programma is hem vooraf volledig 

onbekend, maar hij wordt nauwelijks teleurgesteld.  

• Vrolijkheid: Luuk wordt blij als hij denkt aan het festival en dan in het bijzonder aan 

podia als de Totempalentent en de Veranda, omdat hij daar herinneringen heeft aan 

toffe optredens.  

• Warmte: moeilijk om hier de juiste emotie voor te benoemen, maar Luuk vertelt in 

bijna al zijn antwoorden wel iets over de vrienden met wie hij naar het festival gaat, 

mensen die hij op Mañana Mañana heeft ontmoet, et cetera. Arriveren op de camping 

noemt hij letterlijk “thuis komen”.  

• Ontspannen: het festival is voor hem een soort van vakantie met vrienden en 

bekenden op een plek waar hij graag is. Op Mañana Mañana komt hij direct tot rust 

en voelt Luuk zich als een vis in het water.  

Interview met Arjan Busger op Vollenbroek, twijfelende Mañana Mañana bezoeker 
Kun je me eens iets vertellen over het moment dat voor het eerst van Manana hoort? Vertel 
het alsof je het opnieuw beleeft en vooral wat je ziet, hoort en voelt. 
Oké, ik sta op dat moment met een aantal vrienden in de kroeg. We hebben het over van 
alles en nog wat, en één van hen vertelt over Mañana dat dan nog in Hummelo wordt 
gehouden. Ik heb er wel van gehoord maar kan me niet goed een voorstelling maken van 
wat er allemaal gebeurt. Ik luister met aandacht omdat mijn interesse is gewekt.  
En heb je daarna het idee dat je hier bij moet zijn, dat je direct kaarten moet bestellen? 
Nee, nog niet meteen. Het lijkt me een mooi festival en ik ben best wel nieuwsgierig maar wil 
graag van tevoren wel iets meer weten. 
En wat wil je dan zoal weten?  
Nou ja, welke bands er optreden, wat voor publiek er op af komt en natuurlijk ook wat het 
kost. Maar ook of er meer vrienden meegaan. Je weet dat ik geen rijbewijs heb. 
Je bent er uiteindelijk wel geweest, vertel eens wat beweegt je om dan toch te gaan? 
Klinkt heel stom maar uiteindelijk geeft de vraag of we de entreepoort willen bouwen 
uiteindelijk voor mij de doorslag. Door de aangeboden kaarten wordt de drempel om eens te 
gaan kijken verlaagd en weet ik dat bepaalde andere mensen ook gaan. Dit maakt het voor 
mij makkelijker om een besluit te nemen. 
En sindsdien kom je elk jaar?  
Ja, in elk geval één dag. Ik verheug me er stiekem best op en ben als ik het terrein op kom 
heel nieuwsgierig naar alle nieuwe dingen. Ik voel me erg prettig bij de relaxte sfeer en de 



muziek. Ook ben ik erg gecharmeerd van de cateraars. Ik hou immers van goed en lekker 
eten. 
Ben je van plan om elk jaar terug te komen? 
Ja, als de sfeer zo blijft zeker. Ook als we geen poort meer hoeven te bouwen.. 
 
Interview met Erik Dreteler, medewerker Feestfabriek 
Yo Erik, je bent als medewerker van de Feestfabriek vanaf de eerste editie betrokken bij 
Manana Manana, ik wil je daar graag wat vragen over stellen.  
1 We gaan terug naar het moment vóór de voorverkoop start. Natuurlijk ben je al maanden 
bezig met de voorbereiding van de eerste Manana Manana. Het moet dan een spannend 
gevoel zijn als de voorverkoop begint. Wat voel je als je de bezoekersaantallen voor die 
eerste editie ziet stijgen?  
Natuurlijk is het spannend, maar ik word erg blij als blijkt dat mensen het ook leuk lijken te 
vinden. Dat we iets creëren, en dat mensen dat interessant genoeg vinden om een kaart te 
kopen, stemt me vrolijk. De kaartverkoop overstijgt de eerste verwachting en dan voel ik me 
happy dat het uitpakt zoals we hadden verwacht.  
2 Al in een relatief vroeg stadium wordt voor die eerste editie bekend gemaakt dat er een 
deel van de kaarten uitverkocht is. Wat vind jij van deze beslissing en wat denk je dat dit 
voor consequenties kan hebben voor de verdere voortgang van de verkoop?  
Ik vind dat we altijd transparant en eerlijk moeten zijn. Op het moment dat deze uitspraak 
wordt gedaan, twijfel ik wel of dit de juiste was. Of dit direct gevolgen heeft voor een 
volgende editie, weet ik niet.  
3 De tweede editie verregent volledig. Wat denk jij op het moment dat het terrein langzaam 
in een chaos verandert, en welke gevolgen dit heeft voor volgende edities?  
Ik voel me toch best wel erg verdrietig, als ik zie hoe het terrein, dat wel zelf hebben 
opgebouwd in de afgelopen weken verandert in een modderpoel. Maar anderzijds vind ik het 
erg mooi om te zien dat het publiek hier ogenschijnlijk niet om maalt. Ze feesten gewoon 
door alsof er niets aan de hand is. Een feest is dus niet per definitie volledig afhankelijk van 
het weer. Wel ben ik bang dat de bezoekers volgend jaar langer wachten met het kopen van 
een kaart. Dit kan natuurlijk weer vervelende gevolgen hebben voor onze plannen die nog 
gesmeed moeten worden voor volgend jaar. Dat baart me wel zorgen.  
4 Welke plek op het terrein voelt voor jou het prettigst? Waarom? Wat denk je, wat voel je 
hierbij?  
In Hummelo is dat met stip het veranda-podium. Als ik daar sta, tussen de eeuwenoude 
bomenlaan, ervaar ik een soort mysterieuze sfeer. Ik kan het niet helemaal duiden, maar op 
die plek is Manana Manana helemaal af voor mij. In Vorden vind ik de Totempalentent een 
dusdanig bijzondere sfeer ademen, dat ik daar de hele avond wel wil blijven staan. Ook in 
het speelbos, waar het licht door het bladerdek komt, voel ik me erg prettig.  
5 Waarom zou je van de daken willen schreeuwen dat bovenstaande plek bij iedereen 
bekend zou moeten worden en hoe vertaal je dit naar marketing waarvan jij het gevoel hebt 
dat het werkt?  
Eigenlijk vind ik het hele concept, op een unieke locatie een festival organiseren al sterk 
genoeg. De sfeer die de totempalentent en de veranda hebben, slaan hierbij voor mij de 
spijker op zijn kop. Als we die sfeer kunnen benaderen en benadrukken met foto’s, denk ik 
dat we redelijk op de goede weg zijn. 
 
-------------------------------- 
 
Opdracht 3 - randzaken 

Verhaal 1: Mevrouw Bedoan  

Zondagavond, de laatste dag van Mañana zit er bijna op bedenk ik mij in de ontvangstbalie. 
Ik wacht nog op de laatste afmeldingen van de verkeersregelaars. Er dringt een penetrante 
lucht mijn neus binnen als ik opkijk. Er staat een klein, dik vrouwtje voor mij. ”Kun je me 



helpen?” Verbaasd vraag ik wat er aan de hand is. Zonder enige schaamte deelt de vrouw 
mee dat ze zich heeft ‘bedoan’. Ik hoor mijn collega’s in de balie gniffelen, een gevoel van 
medelijden overvalt me. Ik kijk de kleine vrouw aan, ze staart naar mij terug alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Ik voel een lachbui opkomen die ik probeer in te houden 
en ik vraag haar wat er gebeurd is. “Ik heb de hele dag aan de straat gezeten, want ik mocht 
mijn post niet af. Ik heb gewacht tot de pauze maar toen was het te laat. Heb je een schone 
broek voor me?”, antwoordt de vrouw. Ik denk eraan dat ze zich in ieder geval keurig aan de 
instructies heeft gehouden.  

In de balie kan ik geen schone broek vinden en ik vertel haar hulpeloos dat ik geen schone 
broek heb. Ik zie dat de vrouw naar buiten loopt en een mede-verkeersregelaar met een 
reflecterende, gele werkbroek aanspreekt. “Kan ik die niet lenen?” vraagt ze. Ik kijk weg van 
het tafereel en naar mijn collega’s die allemaal in lachen uitbarsten. De bijnaam mevrouw 
‘bedoan’ is geboren.  

Emoties 
De emoties die komen bovendrijven tijdens het interview zijn verbazing, medelijden en 
plezier/geamuseerd. Verhaalelement personage roept de meeste herinneringen op.  

------------------------- 
Verhaal 2: Teken aan de wand  

Het is donderdagmiddag 13:00 uur. Ik voel me helder, blij en erg enthousiast, want ik hang 
met een aantal dames mooie decovlinders aan de brug. Mijn telefoon gaat en Carmen staat 
lachend naast me met een paar decovlinders in de hand. Ik neem op en de journalist van de 
Gelderlander stelt zich voor. Hij stelt vragen over de start van het festival, de opbouw, de 
sfeer, de kaartverkoop en hij vraagt: ‘Hoe zit het met de eikenprocessierups en tekenplaag 
waar eerder deze week al over gesproken werd?’ Ik weet hier niets van en ik zeg dat ik dit na 
ga vragen bij mijn collega Pieter. Ik voel me rustig en ik heb alles onder controle. Ik voel me 
ook wijs omdat ik het besluit neem niet direct te antwoorden en zeg dat ik hem zo even terug 
zal bellen.  

Ik krijg Pieter aan de lijn en ik vraag hem om de laatste stand van zaken rondom dit verhaal 
en hij zegt dat er teams zijn geweest in witte pakken die eikenprocessierupsen hebben 
weggehaald en we de mensen misschien wel oproepen dit in de gaten te houden. Er is geen 
sprake geweest van een tekenplaag. Ik hang op. Ik voel me nog altijd relaxt en vrolijk. 
Carmen staat nog altijd naast me. Ze zegt dat de journalist ook op de site kan kijken. Daar 
staat een bericht met informatie. Ik bel de journalist terug en vertel hem wat ik van Pieter en 
Carmen heb gehoord.  

De volgende ochtend stap ik opgewekt uit bed. Het is mijn eerste officiële festivaldag voor de 
Feestfabriek en hier heb ik lang naartoe gewerkt. Ik voel me euforisch, uitgelaten en heb zin 
in de dag. Ik doe yoghurt in een wit bakje, zet thee en ga aan de bruine bar zitten in ons huis. 
Ik open mijn laptop en kijk of het artikel online staat. Ik lees de kop en ik zie staan: ‘Festival 
Mañana Mañana vreest voor teken en eikenprocessierups’. Er overvalt me een stortvloed 
aan emoties. Mijn hart slaat drie keer zo snel en ik heb nooit buikpijn maar nu wel. Ik voel me 
bedonderd en ik lees verder. Ik zie meer dingen staan die ik niet gezegd heb. Ik voel me 
agressief maar ook in paniek en ik ben vooral  

-------------------------------- 
 
 
 
 



Opdracht 4 - Horeca 
 
Remko Keizer 
Erik Dreteler 
Cleo Mulder 
Carmen Bijsterveld 
 
Interview met Cateraar ‘De Eetfabriek’ – Paul Rodenberg 
Getoonde emoties tijdens interview: 

• Enthousiasme over het festival. Locatie, sfeer, ontspannenheid, houding van 

organisatie: maakt het allemaal voor hem het leukste festival van het jaar.  

• Tevredenheid met wat hij doet. Ziet andere cateraars op het terrein niet als 
concurrenten, maar concullega’s. Gaan prima met elkaar om. Hij is tevreden met zijn 
eigen concept en zo heeft iedereen weer een ander concept. 

• Trots, ambitie en focus op de kern van het bedrijf. Bewuster en duurzamer leven, 
minder verspilling. Dat is waar hij met zijn bedrijf echt voor gaat. 

 
Verhaalelement dat epische proporties krijgt: 
Doordat de festivalorganisatie, de cateraar, het personeel en de consument allemaal 
ontspannen zijn, ontstaat er een relaxte sfeer en ervaart de cateraar het als een vrolijk en 
mooi festival. Dit komt allemaal ten goede aan het imago en de naamsbekendheid van 
Mañana Mañana. 
 
Interview met Lianne Overgoor – hoofd horeca Feestfabriek 
Getoonde emoties tijdens interview: 
- Enthousiasme. Enthousiasme over de horecavariatie, nieuwe innovatieve horecaconcepten 
die goed uitgewerkt zijn, creativiteit die getoond wordt op het terrein. 
- Trots. N.a.v. tevredenheid bij alle partijen (cateraars, bezoekers, collega’s) voelt Lianne 
trots. Ook n.a.v. het goed oplossen van een probleem voor alle betrokken partijen. 
- Boosheid en frustratie. Cateraars die Lianne’s meerdere willen spreken (hekel aan 
hiërarchie), cateraars die afspraken/woorden ter plekke veranderen (hekel aan onrecht). 
- Twijfel en onzekerheid. Twijfelt over haar reactie in negatieve situaties. Discussie met een 
cateraar: “Heb ik niet te emotioneel gehandeld? Heb ik er goed aan gedaan om het meteen 
op te lossen? Was ik wel goed met de feiten? Heb ik juist gehandeld?”. Onzekerheid over 
haar talent om mensen te helpen en blij te maken: “Ben ik daar wel goed genoeg in dat ik er 
ooit mijn baan van zou kunnen maken?” 
- Empathie. Groot inlevingsvermogen in alle betrokken partijen. Het daarom goed willen doen 
voor iedereen.  
 
Verhaalelement dat epische proporties krijgt: 
Het deel ‘empathie’ nam epische proporties aan in het interview. Het loopt er als een rode 
draad doorheen. Lianne is een echte people-pleaser, wat een enorm pluspunt is in haar 
karakter (en kunnen), maar ook een muur waar ze soms tegenaan loopt.  
 
---------------------------- 
 
Opdracht 5 
 
Van: Lotte Post 
Verzonden: maandag 25 maart 2019 16:51 
Aan: Pieter Holkenborg 
Onderwerp: Tekst Lotte interview  
  
Ha Pieter, hierbij mijn samenvatting. Dikgedrukt emoties. Heb niets aangedikt met eigen 
woorden etc, enkel precies opgeschreven wat hij zei.   



  
Tijdens onze redactievergadering vraagt een nieuwe collega: “Wat is Mañana Mañana 
eigenlijk voor een festival?” Iemand antwoord: “Dat is de plek waar we zelf ook tijd hebben 
om van die heerlijke speciaalbiertjes van de Bronckhorster Brewing Company te drinken. Kijk 
er nu al zo naar uit!” Als we vervolgens naar de Instagram pagina van Mañana gaan zien we 
een aantal posts met ticketpercentages. Daar krijg ik persoonlijk een gehaast gevoel van, 
zeker omdat nog maar 40 procent van de campingkaarten is verkocht.  
 
De onverschilligheid neemt het daar over en ik denk: ‘Oké en wat nu dan?’ Het is een fijne 
geheugensteun wanneer het festival bijna uitverkocht is, maar nu krijg ik het idee dat iemand 
mij vertelt wat ik moet doen. Dit resulteert in een tegengestelde reactie en dus laat ik het 
langs me heen gaan. Nu hoef ik voor Mañana ook geen kaarten te kopen want ik ga er aan 
het werk. Als ik de deuren van de bus opengooi om de camera’s uit te laden 
is verwachtingsvol het overheersende gevoel. Inmiddels is dit het zesde jaar dus ‘daar zijn 
we weer’ vliegt door mijn hoofd als ik de spullen neerzet. De eerste minuten gaan gepaard 
met positieve spanning. Terwijl we als team het terrein verkennen, nog voordat publiek 
binnen is, wijzen we elkaar enthousiast de nieuwe dingen aan. Al vrij snel verdwijnt de 
spanning en maakt het plaats voor een ontspannen sfeer in de groep. Dat is namelijk wat 
Mañana met je doet. Omdat de organisatie professioneel te werk gaat en duidelijk is wat we 
van elkaar verwachten, heerst er binnen het team ook een bepaalde rust. Dat is wel eens 
anders bij andere festivals waar ik soms gefrustreerd aan het werk ben omdat zaken niet 
helder zijn. Zodra er bezoekers op het terrein lopen pak ik de camera erbij. Ik zie mensen in 
de zon liggen en rustig kletsen bij de foodtrucks. De kinderweide en relaxplekken laat ik links 
liggen: mijn intuïtie zegt dat als ik hier ben ik ergens anders wat mis. De stemming op het 
terrein is heel vrij, daardoor ook bij mij. Dat vrije gevoel probeer ik te vangen op camera. 
Met een creatief beroep is het fijn om geïnspireerd te worden door het onderwerp waar ik iets 
over moet vertellen. Die inspiratie is hier in overvloed. Tussen 15.00 en 16.00 uur bereikt 
Mañana Mañana voor mij de ultieme sweet spot. Ik loop in het zachte daglicht, mensen zien 
er nu nog flatteus uit. Er hangt iets vrolijks in de lucht, met de avond in het verschiet. Dit 
tijdstip is heel fijn voor mijn gemoedstoestand want ik weet dat ik mij over niet al te lange tijd 
ook mag overgeven aan het festival. We besluiten om zo’n fantastisch kruidenbroodje te 
halen en makengeestdriftig een plan voor wat we vanavond zelf graag willen zien. Dit voelt 
niet als werken, dit is onthaasten. Vlak na het eten ontvouwt zich zo’n zelfde sweet spot als 
iets eerder die middag: iedereen oogt rustig, de schemering valt in, ik zie de eerste vuurtjes 
branden. Aan het eind van de dag monteren we een dagvideo. Even is er irritatie omdat de 
muziek niet lekker met de beelden meeloopt. Maar ik ervaar het ook als wat tijd voor mijzelf, 
achter de schermen en even los van het publiek, in mijn eigen zone. Ik zeg tegen mijn 
collega dat werken op Mañana gepaard gaat met het idee van op vakantie zijn. 
 
 
 


