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Inleiding 
Op 25 mei j.l. vond de tweede live editie van GraauwRock for Specials plaats. Na de succesvolle 
eerste editie in 2019 en de online editie in 2021 hadden we vooraf weer veel berichten van 
enthousiaste mensen die alweer zin hadden om te komen. Het weer was dit jaar niet zo lekker als de 
eerste editie maar dat mocht de pret niet drukken en de opkomst was gelukkig goed. Er zijn crica 910 
bezoekers geweest deze editie. 

Vervoer 
Dit jaar hebben we om de toegankelijkheid voor mensen uit de 
regio om langs te komen te vergroten, ons ingezet om tickets 
inclusief vervoer aan te bieden. Vooraf hebben we 
geïnventariseerd of er vraag naar was en daaruit bleken 
voldoende aanmeldingen naar voren te komen om het in gang 
te zetten. Het organiseren hiervan vergde veel communicatie 
heen en weer tussen onze organisatie, vervoersbedrijven en de 
verschillende zorgaanbieders in de regio die zich hadden 
aangemeld. Een goede enthousiaste contactpersoon bij de 
zorgorganisaties bleek onmisbaar gezien de zorginstellingen niet 
vanzelfsprekend energie en tijd in dit soort initiatieven steken. 
Door creatief samen te werken wisten we voor ongeveer 250 
mensen vervoer aan te bieden. De beschikbaarheid van speciale 
rolstoelbussen bleek hierin specifiek nog een obstakel te zijn 
maar de organisaties waren hierbij zeer meedenkend.  

Het festival 
De artiesten 
De line-up was al een jaar eerder tot stand gekomen, maar toen 
kon het festival vanwege corona niet doorgaan. We zoeken wat 
betreft artiesten altijd naar acts die passen bij onze doelgroep 
en met hun optredens ook goed hierbij aansluiten. Ons doel is 
om zeker één grote naam erbij te hebben en dit keer is dat weer 
gelukt in de vorm van Gers Pardoel. Dit bleek een schot in de 
roos te zijn, zowel Gers als het publiek hebben genoten van het 
optreden zoals op de foto’s te zien is.  



 
Onze ambassadeur Tijl Damen stond dit jaar in de grote tent met zijn show, 
deze keer samen met orkest. Hij zorgde weer voor een interactieve 
muziekshow waarbij je moeilijk stil kan blijven zitten of staan en zelfs een 
trap op het podium er gewoon bij hoort.  

 

 

 

 

 

Ook One Two Trio viel erg in de smaak bij het publiek met hun 
herkenbare liedjes, net als de band zelf, in een feestelijk jasje 
gestoken.  

 

 

 

Het optreden van Pater Moeskroen bracht iedereen in beweging en 
de interactie met het publiek was super. 

Natuurlijk kon ook dit jaar de Happy Band niet ontbreken. 

 

 

 

 

De randactiviteiten 
Om een volledige festival ervaring te bieden willen we ook altijd 
naast de muziek nog ander vertier aanbieden. Dit jaar hadden we in 
plaats van schminken een air brush stand, hoe cool air brush ook is 
het bleek toch niet helemaal op te kunnen tegen de wens voor old 
skool schmink. Dat weten we dan weer voor de volgende editie.  

Verder konden de bezoekers zich bezighouden met meedoen aan 
een kunstwerk en liepen er clown’s en andere typetjes rond ter 
vermaak. 

  

 

 

 

 



 
Afronding en evaluatie 
Terugkijkend op het festival was het weer een geslaagd feest, ook te merken aan de positieve 
reacties van de bezoekers achteraf. We waren weer blij met de vele aanmeldingen van vrijwilligers 
die zich ieder jaar weer aanbieden zonder dat we erom moeten vragen. Met iedere editie leren we 
weer meer over de behoeftes van de doelgroep, en leren we ook steeds meer mensen kennen die 
zich hiervoor in willen zetten. Hier volgt puntsgewijs een opsomming van enkele van deze 
leerpunten: 

- sanitair specifiek voor grote elektrische rolstoelen 
- verzorgingsruimte beter indelen om meer ruimte te creëren 
- kwitanties aanbieden t.b.v. verantwoording financiën voor bezoekers die dit nodig hebben 
- vervoer nog beter stroomlijnen en optimaliseren, meer rolstoelbussen proberen in te zetten, 

kennis en contacten zorgorganisaties hierbij benutten 
- aanbod catering optimaliseren, eventueel uitbreiden of focus op duurzaamheid en gezonde 

voeding 
- uitbreiden randactiviteiten met meer interactieve elementen 
- ander (straat)theater 
- geen air brush meer maar gewoon schminken (dit werd gemist) 
- thema nummer om festival mee te openen en af te sluiten 
- proberen meer aan te sluiten bij LVB (echter lastig gezien hun behoeftes dichter bij de 

reguliere populatie dan die van de doelgroep waar wij ons vooral op richten) 
- meer kinderen van reguliere (basis)scholen bereiken om doelgroepen kennis met elkaar te 

laten maken t.b.v. destigmatiseren en toewerken naar een meer inclusieve samenleving 

Met het oog op de toekomst willen we de samenwerking met de lokale initiatieven met een 
soortgelijke doelstelling verder ontwikkelen. Dit met als doel om nog meer aan te kunnen bieden 
voor de doelgroep en toe te werken naar een maatschappij met meer mogelijkheden voor mensen 
met een beperking. De aftermovie volgt snel op youtube! 

Tot volgend jaar! 

 
Het bestuur van Stichting for Specials 
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