
  



EMOVES 2017 
 
Op 16, 17 en 18 juni vond de 6e editie plaats van het EMOVES, Urban Culture Festival 
Eindhoven. Wederom kunnen we terugkijken naar een geslaagde editie waarin het weer ons 
goed gestemd was. Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen er artiesten naar Eindhoven 
om het tegen elkaar op te nemen in de creatieve “urban” arena’s. Ons festival richt zich op 
de onderdelen urban arts, urban music, urban dance en urban sports, die allemaal goed 
vertegenwoordigd waren met een boeiend programma aan workshops, presentaties, 
competities en evenementen.  
 

• Ongeveer 1500 artiesten en deelnemers 

• Meer dan 40 nationaliteiten, zoals Congo, Rusland, China, Italië, Spanje, enzovoorts. 

• 7 locaties in de stad: Berenkuil, Effenaar, The Student Hotel, 18 Septemberplein, MU Art 
Space, AreaFiftyOne Skatepark en Klokgebouw. 

• 17 evenementen, met World Bboy Classic, Step in the Arena, 040 Invitational Spine 
Ramp Contest, Shut up and Trick en Hop the Block als highlights. 

• 27.141 bezoekers over heel het weekend.  
 
In de bijlage tevens het mediarapport en de facts and figures van 2017. Tevens het verslag 
van EMOVES in de wijken. Dit project vond wederom onder de vlag van EMOVES plaats maar 
werd voor het laatste jaar vanuit Stichting Gebouw 52 gefinancieerd.  
 
Dave van den Berg en Angelo Martinus, artistiek leiders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dans 
Wederom was dans een belangrijk onderdeel van ons festival. Uit meer dan 30 landen 
kwamen er dansers naar Eindhoven toe om het tegen andere dansers op te nemen in de 
diverse competities die er plaatsvonden tijdens EMOVES. Een deel was hier op uitnodiging, 
maar het viel op dat dit jaar zeer gewaardeerde dansers op eigen initiatief naar Eindhoven 
kwamen om deel te nemen. Dat zegt wat over het imago en professionaliteit van het 
festival. De dansers kwamen onder ander uit Brazilië, Rusland, Siberië, Japan en China.  
 
Nederlandse Breakdance League // Jeugdcultuur Fonds 
EMOVES is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Breakdance League en het 
Jeugdcultuur Fonds. In 5 steden door heel Nederland vinden er breakdance projecten plaats 
gericht op kinderen die vanuit thuis niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur. 
10 weken lang kregen ze les in Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Eindhoven. Tijdens 
dit traject bezochten ze battles in deze steden met als grote afsluiting Eindhoven. Bijna 100 
deelnemers kwamen naar Eindhoven toe en hebben deelgenomen aan de Nederlandse 
Breakdance League en hebben een World Bboy Classic mogen bezoeken.  
De winnaar Lorenzo (NL 12 jaar), tevens ambassadeur, heeft een online following van 28,4K 
op instagram en 63K volgers op Facebook.  
 
De Nederlandse Breakdance League is een competitie die door heel Nederland plaatsvind, 
dus op verschillende locaties in Brabant. Jonge dansers tot 18 jaar kunnen zich hier meten 
met anderen en punten verzamelen. EMOVES was een grand slam locatie waar jonge 
dansers vanuit heel Nederland op af kwamen.  
 
Bereik 
In totaal zijn er 238 bezoekers geweest die een kaartje hebben gekocht. 100 bezoekers 
vanuit het project van het Jeugdcultuur Fonds en 120 deelnemers van de Nederlandse 
Breakdance League. Totaal aantal bezoekers: 458 bezoekers 
 
Media aandacht 
Dit project en de battle heeft landelijk veel aandacht getrokken. In de aanloop naar EMOVES 
toe is het project én EMOVES te gast geweest bij Zapp Sport, Editie.nl, Koffietijd en tijdens 
het evenement was het Jeugdjournaal aanwezig om een kort verslag te maken dat diezelfde 
avond te zien was op NPO3. Daarnaast zijn de kanalen van het Jeugdcultuur Fonds ingezet 
om nieuwe deelnemers te werven en is de mediapartner Dutchbboy.com ingezet om vooral 
de danscommunity te bereiken.  
 
The Next Step XL 
1 tegen 1, 2 tegen 2, choreo battles, krump battles, tot 12 jaar, tot 14 jaar, tot 18 jaar, de lijst 
is eindeloos. Van 11 uur s ’ochtends tot 22 uur s’ avonds stond de Effenaar bol van de 
dansers en dansgroepen die vanuit heel Nederland, België en Duitsland naar Eindhoven 
kwamen. Overdag stonden de kids (tot 12 jaar) centraal en in de namiddag namen de 
volwassen het over. Een zeer ervaren en internationale jury had de lastige taak de winnaars 
te bepalen want het niveau was zeer hoog.  
 
  



Bereik 
In totaal zijn 386 bezoekers geweest die een kaartje hadden gekocht. Er waren 74 mensen 
op uitnodiging aanwezig (dansers, jury, dj, gasten) en vanuit EMOVES hebben er naar 
verwachting 120 mensen het evenement bezocht.  
Totaal aantal bezoekers: 580 bezoekers 
 
Media aandacht 
Voor dit evenement zijn de social media kanalen Facebook en Instagram volop ingezet. Het 
precieze bereik van deze kanalen en alle overige kanalen gaan we de komende maanden in 
kaart brengen. Tevens is er een uitgebreid artikel over twee van de jonge dansers tijdens dit 
evenement geplaatst in de ‘Kids Week’.  
 
World Bboy Classic 
De 9e editie van dit toonaangevende evenement was weer een groot succes. Het event was 
uitverkocht en het niveau van de dansers is nog nooit zo hoog geweest. Van over heel de 
wereld kwamen dansers op eigen initiatief naar Eindhoven om een gooi te doen naar een 
finale plek tijdens de World Bboy Classic Finals. Overdag vonden de qualifiers plaats waar 
dansers zich konden plaatsen voor de finale later in de avond. Wederom waren de, in onze 
ogen, 8 beste dansers uitgenodigd en zeker van een plek in de finale waar ze het tegen de 
uitdagers moesten opnemen. Maar het niveau van de uitdagers was zo hoog, dat de kans 
groot was dat de uitdagers er met de titel van door zouden gaan. En dat gebeurde ook. 
Menno uit Tilburg (55,4K volgers op instagram en later in het jaar winnaar van Red Bull BC 1) 
en Shane die zich s’middags kwalificeerde wonnen uiteindelijk de titel.  Het evenement werd 
wederom georganiseerd door breakdancer Niek Traa, tevens ambassadeur van het festival 
(27K volgers op instagram).  
 
Bereik 
In totaal zijn er 690 kaarten verkocht, zijn er 100 gasten geregistreerd en zijn er vanuit 
EMOVES naar schatting 110 bezoekers gekomen (dit zijn onze crew, gasten vanuit andere 
events en partners). Totaal 900 bezoekers. 
 
Media aandacht 
Voor het eerste hebben we het evenement via livestream voorzien van commentaar, 
interviews, korte filmpjes over EMOVES en sponsoren en natuurlijk de battles.  
De livestream van de finale behaalde 200.000 unieke kijkers, 32.000 comments, likes, hates, 
enz. en heeft in totaal 825.000 mensen bereikt. Toplocaties van waaruit gekeken werd 
waren Engeland, Brazilië, Californië en Peru. Dit waren de cijfers van direct na het event. 
Deze cijfers stijgen nog met de dag. Mede door de samenwerking en extra investering van 
Eindhoven 365 hebben we WBC meer body kunnen geven en de link met stad vergroot. WBC 
zien we ook als een voorbeeld waar andere events binnen Emoves naar toe kunnen groeien 
als het gaat om aankleding, pr en wedstrijd / eventvorm. In bijlage 1. vind je een media 
rapport van WBC. Ook in deze zie je dat hun organisatie verder is dan andere events. 
 
 
 
 
  



Muziek 
Dit jaar is bewust de keuze gemaakt om niet, net als in 2016, voor een groot muziekpodium 
te gaan. Dit door de kosten hiervan en de concurrentie met andere soortgelijke 
muziekfestivals die we op dit onderdeel niet gaan winnen. Om deze reden is er gekozen voor 
een boeiend nachtprogramma en een dagprogramma waar vooral het maken en delen van 
muziek centraal stond.  
 
Kick Off Party 
Op de vrijdagavond vond er in de Effenaar de Kick Off party plaats van EMOVES. Een legende 
in de Hiphop scene, Jeru da Damaja (79,9K volgers op insta), stond op het podium naast 
lokale en nationale top aan dj’s. Mooi te zien dat alle artiesten, inclusief Jeru, het hele 
weekend zijn gebleven en ook op de andere onderdelen aanwezig waren wat veel 
kruisbestuiving opleverde.  
 
Bereik 
In totaal zijn er 100 kaarten verkocht en waren er 200 gasten van EMOVES aanwezig.  
Totaal waren er 300 bezoekers. 
 
Media aandacht 
Het Eindhovens Dagblad heeft een artikel geplaatst als aankondiging van het evenement en 
een zeer positieve recensie achteraf. 
 
Word Up XL 
Helaas hebben we Word Up XL moeten verplaatsen naar de week na het festival i.v.m de 
start van de Ramadan. Dit mocht de pret niet drukken, in een met 1000 betalende bezoekers 
volle Effenaar stonden de top van de Nederlandse Hiphop scene op het podium. O.a. Mula B 
(162K volgers instagram) en Sevn Alias (82K volgers op Facebook, 286K volgers op instagram) 
konden hun kunsten te vertonen aan een relatief jong urban publiek van totaal 1000 
bezoekers. De organisatie was in handen van Dyamo (HipHopLab040) die zich bewust richt 
op deze jonge doelgroep die onze bezoekers en artiesten van de toekomst zijn. De 
aftermovie is nog niet online, omdat deze gebruikt gaat worden voor de aankondiging van 
een nieuw Word Up event. 
 
Milky Way 
Een dansavond gericht op de vele dansers die er in de stad waren kwam helaas niet uit de 
verf. We hadden een internationale line up aan dj’s, goede promo en een sterke 
samenwerkingspartner, maar het grootste deel van de dansers bleef weg. Dit komt 
waarschijnlijk door een lange dag dansen vooraf of zich goed willen voorbereiden op de 
volgende dag.  
 
Bereik 
In totaal zijn er 85 kaarten verkocht en waren er 100 gasten aanwezig.  Totaal waren 185 
bezoekers.  
 
CAKE 
Om ook de horeca in de stad te betrekken bij ons festival is er een samenwerking aangegaan 
met de Hoogste Tijd. Op zaterdagavond waren enkele van onze dj’s te gast op het feest 



CAKE. Het was een gratis toegankelijk evenement waar ongeveer 100 bezoekers op af 
kwamen. Dit was ook de maximale capaciteit van de locatie.  
 
Lazy Sunday 
Met meer dan 500 dansers in de Effenaar is het altijd de vraag wat je gaat doen als je even 
niet hoeft te dansen. Hiervoor zijn we de samenwerking aangegaan met het Student Hotel. 
Overdag waren hier DJ’s actief die er een lazy sunday van maakte in de lobby van het hotel.  
Deze activiteit was gratis toegankelijk en naar schatting zijn er gedurende de hele dag 350 
bezoekers op af gekomen.  
 
Perfect Beat Challenge 
Beatmakers uit heel Nederland kwamen naar Eindhoven om tijdens de Perfect Beat 
Challenge binnen 1 uur een muzikale compositie in elkaar te zetten die ze vervolgens aan 
een professionele jury moesten voorleggen. De challenge vond plaats in het Student Hotel 
en er deden in totaal 20 beatmakers aan mee. Het totaal aantal bezoekers was 60 
bezoekers. Het evenement was gratis toegankelijk.  
 
Poëtry Circle 040 
Dit jaar was de tweede keer dat Poëtry Circle 040, in samenwerking met Dynamo 
(HipHopLab040), een bijdrage leverde aan het festival. In het Student Hotel kwamen poëten 
vanuit heel Nederland samen om gedichten en spoken word met elkaar te delen. Dit werd 
ondersteund door muzikanten en afgewisseld met presentaties van bekende schrijvers. O.a. 
Onorthodox, Henk van Straten en Koen Frijns waren te gast. In totaal waren er 13 optredens 
en 5 workshops en het geschatte aantal bezoekers is 75. 
 

  



Sports 
Urban Sports zijn hard in ontwikkeling en het Olympisch maken van skateboarden en BMX 
Freestyle geven hier een extra boost aan. Daarnaast is Breakdance een pilot op de Jeugd 
Olympische spelen en wordt er gesproken om Freerunnen in de nabije toekomst ook 
Olympisch te maken. Vanuit Emoves investeren we daarom in nauwe samenwerking met de 
Eindhovense Urban Scene, veel in de Urban Sports scene door de verschillende wedstrijden 
in de komende jaren te pushen naar NK / EK / WK waardige events. Robert van der 
Hoogenband, gefinancierd door de gemeente Eindhoven en de Provincie, is aan boord om 
met ons het festival sponsorwaardiger te maken, waar we de Urban Sports en Dans zeker als 
een vliegwiel zien. Op dit moment lopen er ook gesprekken met TIG (organisator van Urban 
Sports Week Amsterdam) en Triple Double om te kijken of we krachten kunnen bundelen 
t.b.v. van de Urban Sports ambitie die we delen. 2017 was een mooi jaar voor de Urban 
Sports programmering binnen Emoves: 
 
Freerunnen, Hop the Block 
Dit jaar was de 4de editie van Hop the Block, georganiseerd door Commit Freerun en 
Dynamo (HipHopLab040) die zich inzetten voor de urban sport freerunning door onder 
andere het organiseren van een grote internationale jam / weekend en speedchallenge 
tijdens Emoves. Er waren  150 deelnemers uit 8 verschillende landen, waarvan 30 zich 
hebben ingeschreven voor de speedcompetitie. Behalve de invites, betaalde iedereen voor 
deelname aan het weekend en verblijf. Daarnaast zijn er 200 dagtickets verkocht aan 
freerunners die hun kunsten vertoonden op de uitgebreide freestyle set up in het 
Klokgebouw. In totaal waren er ongeveer 2500 bezoekers. In de hal vond ook het event Shut 
Up and Trick plaats, wat zorgde voor mooie cross-over momenten tussen de beide sporten. 
 
Op de laatste dag van het event zijn er challenges gebruik makend van het straatmeubilair 
en de gebouwen verspreid door stad uitgezet. Iets dat tot nu toe, wereldwijd, nog nooit 
gedaan is tijdens een jam. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat Freerunnen in de kern nog 
steeds een echte straatsport is. Dit is heel enthousiast ontvangen door de scene en we 
verwachten dat dit gekopieerd gaat worden t.b.v. ander events in de wereld. Mooi om te 
vermelden is dat de 11 finalisten van de speed challenge unaniem besloten hebben het 
prijzengeld te verdelen. Dit zegt veel over de scene en de sfeer die we hebben neergezet. In 
deze ook veel credits voor local hero Bart van der Linden (wereldkampioen freerunnen 2016 
en 94,8K volgers op insta), ambassadeur, host en medeorganisator van Hop the Block. 
 
3 jaar geleden was Emoves de eerste die een speedcompetitie binnen het freerunnen 
introduceerde. De opmerking van Joseph Henderson (84,4K volgers op insta), “ het lijkt wel 
alsof jullie alle andere speedcompetities al een aantal stappen voor zijn, ondanks dat andere 
speedcompetities, door een groter budget, een grotere naam hebben opgebouwd door de 
jaren’’, zien wij als een groot compliment.  
 
Om extra onderscheidend te zijn en innovatie binnen Urban Sports aan te jagen, is er dit jaar 
voor het eerst samengewerkt met Innosportslab, die samen met PECE in 2017 het Urban 
Sports Performance Centre voor Brabant hebben opgezet (zie Bijlage 2). Ze hebben het 
systeem voor tijdsregistratie van de runs gesponsord en samen met Bart van der Linden een 
demo gegeven over het gebruik van sensoren t.b.v. interessante data rondom beweging en 
flow.  



 
Bereik Hop the Block 
De doelgroep van Hop the Block wordt vooral bereikt via facebook en instagram omdat de 
community daar het meest actief is. De aftermovie is viral gegaan. Vooral de video’s hebben 
voor veel aandacht gezorgd. Totaal zijn de berichten 379.754 keer bekeken en 3089 keer 
gedeeld. Uitgenodigde atleet David Nelms heeft als hoogtepunt een van de aftermovies 
gemaakt die kort na het festival al 1.1 miljoen keer is bekeken en 9429 keer gedeeld. Deze 
video is in de tussentijd ook opgepikt door het wereldwijde platform Extreme 
(www.facebook.com/extreme), dus de aantallen gaan alleen maar groeien. 
 
Tricking, Shut Up and Trick 
Dit jaar vond de derde editie van het Tricking evenement Shut Up & Trick: International Gathering 
(SUAT) plaats in het Klokgebouw te Eindhoven. Het event wordt georganiseerd door de Eindhovense 
Tricking scene in samenwerking met Dynamo (HipHopLab040). SUAT is een Tricking evenement dat 
zichzelf profileert als het op-een-na grootste Tricking evenement in Nederland. Het gaat hierbij om 
de discipline Martial Arts Tricking; een combinatie tussen vechtkunst en acrobatie.Het evenement 
draait het, naast de wedstrijd, om het delen van kennis en kunde. Hiervoor wordt in het programma 
veel aandacht besteed aan workshops en atletische challenges. Bij deze challenges staat niet alleen 
tricking centraal, daarom zijn ze toegankelijk voor meerdere doelgroepen. Zoals 
de freerunners en breakdancers. Over de opkomst waren we, gezien de korte tijd die er was voor de 
organisatie van het event, zeer tevreden en verwachten dit volgend jaar zeker te gaan plussen:   
Deelnemers Battles: 16, deelnemers workshops: 120, deelnemers challenges: 150, bezoekers totaal: 
1500 
 
Het aantal bezoekers op het evenement komt voort uit de vrije inloop die er was. Zij namen niet deel 
aan de activiteiten van het evenement. Behalve de invites, betaalden de atleten om deel te nemen 
aan het programma en verblijf. Er waren 10 landen vertegenwoordigd, waaronder Slava Kistankin 
(Rusland, 10,6K volgers op insta). 
 
Bereik Shut up And Trick 
Voor de promotie is Facebook het belangrijkste communicatiemiddel geweest en de social media van 
samenwerkingspartner Hooked Benelux. De winnaar van SUAT gaat ook door  naar de beste 16 van 
hun battle-competitie en deelnemers krijgen korting op het inschrijfgeld. De eventpagina van SUAT 
heeft een bereik gekend van 13000 en de views van de verschillende video’s 300.000. 
 
BMX, 040Invitational Spine Ramp Contest 
Dit jaar vond de 2e editie van 040Invitational, georganiseerd door 040BMXPark, weer plaats op het 
18 september plein midden in het centrum van Eindhoven. Het event trekt altijd veel bekijks van het 
winkelende publiek, omdat het spektakelgehalte erg hoog is en de spine ramp an sich die Pim van 
den Bos van 040BM0XPark zelf gebouwd heeft zeer indrukwekkend is. Zeker de finale met 12 (totaal 
deelnemersveld 20) finalisten uit 5 landen bracht de binnenstad in extase. Ons budget laat het nog 
niet toe om ons te meten met de grote internationale wedstrijden, maar het event in combinatie 
met de sfeer van het Emoves festival gooit wel hoge ogen in de BMX wereld. Ook ambassadeurs en 
toprijders van het 040BMXPark Daniel Wedemeijer (gesponsored door Red Bull en 48,5K volgers op 
Insta) en Tom van den Boogaard (11,6K volges op Insta) dragen hier hun steentje aan bij.  
 
Het sportprogramma op het 18 septemberplein trok over twee dagen naar schatting 25000 
bezoekers. Hiervan kwamen er naar schatting 2500 gericht op onze events af en 22500 bestond uit 
winkelend publiek. We hebben alleen de 2500 gerichte bezoekers meegenomen in de cijfers.  
 

http://www.facebook.com/extreme


De views van de contest video die gemaakt en gedeeld werd via Vital BMX (330.000 volgers) laat ook 
zien dat het bijzonder gewaardeerd wordt wat er in het Eindhovense gebeurt: 
• Aantal weergave: 260.000 views  

• Comments, likes en shares: 12.000 
 
Skateboarden, NK Bowl 
Dit jaar vond voor de 2e keer het NK Bowl in Area51 plaats tijdens Emoves, georganiseerd door 
Area51 Skatepark en de Nederlandse Skateboard Federatie. Bowl rijden is een hele specifieke, 
moeilijke skateboard discipline die zeer spectaculair is om te aanschouwen. Er waren 40 deelnemers 
en 600 bezoekers. De winnaar was Nick Bax 100% skateboardshop teamrijder en trouwe bezoeker en 
vrijwilliger / medewerker van Area51. Hij verdedigde zijn titel van 2016. De video’s van dit event 
werden ongeveer 3000 keer bekeken. Helaas kon local Daan van der Linden (49,2K volgers op insta), 
een van de beste skateboarders van de wereld, niet meedoen door andere verplichtingen. Hij heeft 
zich wel gehaast om in ieder geval nog een paar demo rondjes te rijden, wat zeer gewaardeerd werd 
door de organisatie, scene en publiek. In 2018 wordt er gekeken of we het NK Bowl gaan uitbouwen 
of een nieuw street event gaan lanceren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

  



Art 
De 8ste editie van internationaal graffitifestival Step in the Arena, georganiseerd door 
Dynamo (HipHopLab040) in de Berenkuil was met 150 artiesten uit 35 landen en 8000 
bezoekers (grootste doelgroep ouders met kinderen onder de 14 jaar) weer een groot 
succes. Het festival is uitgegroeid tot een van de grootste en mede dankzij het festival 
terrein en side events unieke graffitifestivals in Europa. Het niveau van de graffitiwerken was 
hoog en zeer divers, van de welbekende graffitiletters tot post moderne graffiti. Hier staat 
Step in the Arena ook bekend om. Zoals alle andere jaren was er ook ruimte voor 
(inter)nationaal jong talent op de muren. Deze scouten we vooral via social media en op 
basis van inschrijvingen. Belangrijke sponsoren van het festival zijn:  
- Montana Cans waar we een deal mee hebben, die het hele jaar door geldt voor andere 
graffitiprojecten in de stad. Ook andere steden in Brabant kunnen mede door onze warme 
band ook goede deals maken met deze sponsor. Wij doen ook altijd een goed woordje voor 
onze graffiti collega’s in andere steden. De sponsor benadert ons ook met vragen over 
betrouwbaarheid van een partij.  
- Boels Eindhoven die ons vanaf het eerste jaar 50% korting geeft op het alle 
benodigdheden. Deze sponsoring geldt voor het hele Emoves Festival. 
 
Bereik Step in the Arena 
Samen met de side events, zie hieronder was Step in the Arena goed voor 5 artikelen in 
Eindhovens Dagblad, 2 reportages van Studio 040 en 1 van Omroep Brabant. Step in the 
Arena heeft 9500 volgers op facebook en de posts worden gemiddeld 3500 keer bekeken, 
maar het belangrijkste communicatiemiddel zijn de social media van de deelnemende 
artiesten. Vooral de internationale top hebben tien tot honderdduizenden volgers en zij 
posten allemaal de aankondiging van het festival en delen piece op Step in the Arena met via 
hun kanalen. Daarnaast wordt er ontelbaar veel foto’s en filmpjes gemaakt van de werken, 
waardoor de Google en Youtube resultaten ontelbaar zijn. Hierdoor is Step in the Arena 
wereldwijd bekend en dit merken we ook aan de aanvragen voor deelname die we jaarlijks 
krijgen uit alle windstreken. Dit jaar willen we een instagram account in het leven roepen en 
onze digitale beeldbank gaan uitbreiden t.b.v. van een Step in the Arena boek. Volgend jaar 
bestaat het festival 10 jaar en dat willen mede op deze manier vieren. 
 
Step in the Arena had dit jaar weer een uitgebreid side event programma: 
 
Step in the Arena Kidsbattle 
De 7e editie, georganiseerd door Dynamo (HipHopLab040) was weer geslaagd met 350 
enthousiaste basisschoolkinderen die het in groepjes van 10 tegen elkaar opnamen in de 
graffiti arena van de Eindhoven: De Berenkuil. Dit jaar was het thema vliegen en de 
toekomst. De directeur van Eindhoven Airport zat in de jury. De kinderen hebben in kader 
van Emoves in de wijken allemaal een graffiticursus van 4 weken gehad. 
 
Murals, gecoördineerd door Dynamo (HipHopLab040) 
Dit jaar zijn er 3 murals gedaan in de stad onder de vlag van Step in the Arena / Emoves: 
- MR Woodland (D, 18,1K volgers op insta), Zime en Sektie (NL) en Swet (DK, 76,3K volgers 
op insta) hebben een huisje dichtbij de Berenkuil voorzien van een bijzondere reatieve laag 
in eigen stijl. Dit is gefinancierd door de gemeente Eindhoven en het Smile project van de 
gemeente. 



- Studio Giftig (NL) hebben een PSV Mural gerealiseerd naast het PSV stadion waar het 
nieuwe shirt van hun sponsor UMBRO werd gepresenteerd. PSV en de sponsor hebben deze 
mural gefinancierd. 
- Aryz (ES, 230K volgers op insta) heeft een autonoom kunstwerk in de binnenstad van 
Eindhoven gerealiseerd. Hij kreeg de volledige vrije hand, iets waar we als organisatie hard 
voor lobbyen in de stad. Deze Mural is gefinancierd door Eindhoven 365, wat dit jaar een 
belangrijke samenwerkingspartner is geworden van het festival. Zo hebben ze naast het 
mural project onder andere ons PR budget verhoogd, meegedacht met WBC, een influencer 
programma gefinancierd en zijn er plannen voor volgend jaar gemaakt. 
 
Viral Vandals 
Het MU heeft in 2017 in samenwerking met Jasper van Es een bijzondere tentoonstelling 
neergezet onder de vlag van Emoves die twee maanden gelopen heeft. Vorig jaar hebben we 
een lezing van GoodGuyBoris van ‘The Grifters’ geprogrammeerd, online bekend via: 
http://thegrifters.org/  
https://www.instagram.com/thegrifters -  82.400 volgers 
https://www.facebook.com/TheGriftersBlog - 77.110 volgers 
Dit was zo’n succes dat er besloten is om het in 2017 groter aan te pakken. Het resultaat was 
de drukst bezochte tentoonstelling in het MU tot nu toe en ze kregen een andere (jongere) 
doelgroep binnen. Voor Viral Vandals had MU op instagram 767 volgers. Nu zijn dat er 1216. 
Bijna verdubbeld dus! Het MU heeft deze tentoonstelling, 50.000 euro, zelf gefinancierd, 
wat dus als een sponsoring gezien kan worden t.b.v. het Emoves festival. De tentoonstelling 
trok naar verwachting 1000 bezoekers.  
 
Boekpresentatie ‘Sorry for the Damage Done’ 
Tijdens de tentoonstelling, in het Emoves weekend, is het boek ‘Sorry for the Damage Done’ 
gepresenteerd, onder andere gemaakt door Vladimir Manshanden en Jasper van Es. Het 
boek laat het onbedoelde huwelijk tussen de graffitivandaal en de schoonmaker in 
Eindhoven zien. Deze presentatie trok 200 bezoekers. 
 
Het online bereik zag er als volgt uit:  

- Twitter: 11.716 'tweet impressions' 
- Facebook: totale bereik: 64.381; 

uitschieters: talkshow live stream @ TSH: 21.945 bereik, 5.300 weergaven 
MU TV door OddOne: 15.148 bereik 
podcast MU TXT: 4.869 bereik 

- Soundcloud: podcast MU TXT #VIRALVANDALS door Watershed: 361 weergaven 
- Vimeo: MU TV #VIRALVANDALS door OddOne: 3.401 weergaven 

 

 
 
 
 
  

https://www.instagram.com/thegrifters
https://www.facebook.com/TheGriftersBlog


Emoves in de wijken 
In de maanden maart t/m november 2017 heeft een grote groep toptalenten vanuit de 
Urban scene zich ingezet om een nog grotere groep kinderen, tieners en jongeren kennis te 
laten maken met Urban Culture. In 2000 begon dit collectief van toptalenten vorm te krijgen. 
Het is een collectief met alles in huis: rappers, breakers, grafitti artiesten, DJ’s, producers, 
BMX’ers, skaters, dansers, freerunners, trickers, fotografen en filmers. En nu, 17 jaar later, 
waren ze weer te vinden in de wijken waar ze ooit begonnen waren. En met succes. 
 
Gedurende deze maanden vonden er op 66 locaties 99 workshops, presentaties, projecten 
en/ of demonstraties plaats. Van korte demonstraties tot projecten van meerdere weken. 
Hierbij hebben we geprobeerd aan te sluiten bij initiatieven die reeds plaatsvonden of 
gepland stonden in de wijken én zijn we altijd uitgegaan van de wensen van de deelnemers. 
Alles leidde toe naar het festival EMOVES. Middels dit project hopen we op een actieve 
manier onze nieuwe, jonge bezoekers te kweken. 
 
Totaaloverzicht activiteiten: 
 

Onderdeel aantal activiteiten aantal locaties bereik 

Dans 32 32 1110 

StreetSports 46 56 2518 

Art 8 8 526 

Muziek 30 6 240 

Tour (demonstraties) 11 10 2789 

Totaal 97   7183 

 

 
  



PR en Marketing 
Het festival had dit jaar weer een enorm online bereik maar ook de zichtbaarheid in de stad 
en de provincie heeft een enorme boost gekregen. Zoals eerder beschreven is de 
samenwerking met Eindhoven 365 geïntensiveerd, wat mede bijgedragen heeft aan onder 
en bovenstaande cijfers. We willen deze samenwerking de komende jaren zeker doorzetten 
en verdiepen t.b.v. van de Urban cultuur in Eindhoven. Eerder genoemde cijfers en 
onderstaande zijn een momentopname van direct na het festival, deze groeien nog steeds. 
In 2017 hebben jullie het communicatie- en sponsorplan van EMOVES ontvangen. Op dit 
moment zijn we hard bezig met de verdere invulling hiervan. 
 
EMOVES op Facebook en Instagram 
EMOVES Facebook (5.200 volgers) 
Paginabereik en berichtenweergave van 1 mei 2017 t/m 18 juni 2017: 

• Totale bereikbaarheid en betrokkenheid van pagina: 210.000 

• Aantal weergaven van pagina-inhoud: 7.040.000 

• Aantal personen die paginaberichten hebben gezien: 2.500.000 

• De toplocaties waar de volgers vandaan komen zijn Nederland, België, Mexico, Brazilië 
en Verenigde Staten.  

 
 
 
Topadvertentieberichten op Facebook en Instagram (zijn aan elkaar gelinkt) 
Teaser EMOVES 2017 

• Aantal personen bereikt: 100.000 (alleen Facebook) 

• Aantal keer bekeken: 19.000 (alleen Facebook) 
Timetable EMOVES 2017 

• Aantal personen bereikt: 33.000 (Facebook: 2.000 & Instagram: 31.000) 

• Comments, likes, shares en websitekliks: 8.000 (Facebook: 500 & Instagram: 7.500) 
De highlights van EMOVES 2017! 

• Aantal personen bereikt: 18.000 (Facebook: 1.500 & Instagram: 16.500) 

• Comments, likes, shares en websitekliks: 4.000 (Facebook: 500 & Instagram: 3.500) 
 
Marketing communicatiemiddelen 2017 (beknopt) 
1. Online communicatie 

• Website 
- Nieuwsberichten opgedeeld in de verschillende disciplnes 
- Event-pages met informatie, kosten, line up en sponsoren per event 
- Ticketlinks 
- Partners met link naar websites van partners 
- Timetable 
- Informatie over EMOVES 

• Social media 
EMOVES maakt gebruik van een aantal kanalen: 
- Facebook  
- Instagram  
- Twitter 
- YouTube 



 
2. Offline communicatie 

- Poster EMOVES algemeen 
- Poster EMOVES foto’s 
- Flyer EMOVES algemeen 
- Flyer EMOVES in de wijken 
- Programma boekje 
- Sponsorboekje 
- Sponsor banner tijdens EMOVES 
- Locatie-banners tijdens EMOVES 
- Banner bij The Student Hotel in samenwerking met Eindhoven 365 en Big Impact 

(14 x 14 meter op A-locatie) 
 

3. Pers  
- Persbericht EMOVES algemeen (22 mei) 
- Persbericht EMOVES met uitgelichte evenementen (5 juni) 

 
4. Externe digitale communicatie uitingen 

- LED scherm Markt (1 locatie, 576 x 384 pixels, 10 seconde) 
- Digitale intownboards Neckerspoel én Wc Woensel, 5 locaties,  
- CityBeacons (13 locaties, 2 zijdes, 1080 x 1920 pixels, 10 seconde) 
- LED scherm The Tower (1 locatie, 432 x 1008 pixels, 6 seconde, 20 uur per dag) 
- SCALA schermen bij locaties van gemeente Eindhoven (15 locaties) 
- LED schermen invalswegen (10 locaties) 
- Storeplay schermen bij locaties van gemeente Eindhoven (80 locaties) 
- Schermen bij High Tech Campus (20 locaties) 
- Schermen bij Fontys Sport Hogeschool (10 locaties) 

 
5. Externe online communicatie uitingen 

- Eindhoven Sport; website nieuwspagina en vermelding in kalender met link naar 
site EMOVES 

- Eindhoven Sport; social media berichten 
- Blogpost op www.eindhovensport.nl over ervaringen EMOVES 
- Social media campagne in samenwerking met Eindhoven 365 en Eindhoven 247 
- Influencer program in samenwerking met Eindhoven 365 (10 influencers vanuit 

heel de wereld worden naar EMOVES gehaald voor een speciaal programma. Hun 
ervaringen worden gedeeld via hun social media kanalen) 

 
6.   Externe offline communicatie uitingen 

- 1500 B1 posters, verspreid in: Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond, Den Bosch, 
Veldhoven, Best, Valkenswaard, Veghel, Oirschot, Eersel, Sint-Oederode. 

- 100 Abri posters, verspreid in Eindhoven 
- 50 Europanels, verspreid in Eindhoven 
- Flyer EMOVES naar basisscholen via Eindhoven Sport 
- Flyer EMOVES naar sportverenigingen via Eindhoven Sport 

 

 

http://www.eindhovensport.nl/


Kwaliteit borgen 
2017 heeft ons geleerd dat een uitbreiding van ons team een noodzaak is. EMOVES wil 
investeren in de juiste mensen die in de komende jaren gaan meegroeien met ons festival. Dit 
zal een combinatie zijn van ervaren professionals en jonge opkomende krachten. Op dit 
moment voldoen wij op een aantal punten niet aan de Code of Governance maar we hebben 
hier de volle aandacht voor. Doordat wij de afgelopen jaren volledig van bottom-up 
georganiseerd zijn is professionalisering in volle gang.  
 
Coöperatie EMOVES U.A. 
Misschien wel de grootste uitdaging was het organiseren van de Coöperatie EMOVES. Het was 
niet makkelijk om alle partijen met de gezichten dezelfde kant op te krijgen. Het wegvallen 
van onze zakelijk leider, het vertrek van Jos van Nunen én de ontwikkelingen in het BMX park 
en area 51 speelden hierin een grote rol.  
 
Nu dat we de moeilijkste fase hebben gehad staat er een sterk bestuur bestaande uit Nancy 
van Loon, Mons de Goede en Thom Aussems die samen met de artistiek leiders en de zakelijk 
leiders richting gaan geven aan het festival en de organisatie achter de schermen. 
 
Communicatie en PR 
In 2017 is reeds gestart met een vaste PR medewerker. Nina Dumoulin is gestart met 8 uur 
per week en dit zal in 2018 uitgebreid worden naar 12 uur. Naast haar zal Klim van de 
Laarschot van Derde Divisie verantwoordelijk worden voor de complete huisstijl van EMOVES. 
Het foto en videoteam zal gestuurd worden door Thijn van der Linden en Sherman Emers. Zij 
zullen ondersteund worden door stagiaires van Fontys Hogescholen en Sint Lucas op het 
gebied van  communicatie, foto, video en grafisch vormgeven. 
Naar voorbeeld van World Bboy Classic zullen ook onze andere events via live stream te volgen 
zijn, dit zal aangestuurd worden door Paul van Dal van New Dance Media.  
 
Met Sint Lucas zijn gesprekken gestart om de komende 3 jaar intensiever met elkaar samen 
te werken. De studenten van verschillende leerrichtingen zullen het hele jaar door gekoppeld 
worden aan initiatieven van EMOVES.  
 
Organisatie  
In 2017 is er gestart met de inzet van een zakelijk leider. Dit had helaas niet het gewenste 
resultaat. De zoektocht naar een nieuwe zakelijk leider hebben we direct ingezet en eind 
januari zal de nieuwe zakelijk leider bekend worden. Op dit moment is Jantien Plooij, voorheen 
zakelijk leider van de Nederlandse Dansdagen de meest geschikte kandidaat. Zij zal 
verantwoordelijk worden voor stroomlijnen van de backoffice en het werven van middelen bij 
fondsen en gemeentes en het aanbrengen van structuur in de organisatie. Zij werkt nauw 
samen met de zakelijk leiders, de backoffice en een externe accountant en financieel 
specialist.  
 
Op het gebied van productie zijn we de samenwerking aangegaan met Anne Marijn Burgers. 
Zij is verantwoordelijk voor de productie van o.a. de Makers Fair en het Kerst Wintercircus in 
het Parktheater. Zij is verantwoordelijk worden voor het stroomlijnen van alle nodige 
handelingen rondom het festival zoals ticketverkoop, reisschema’s artiesten, indeling terrein, 
etc. 



 
Anne Marijn zal nauw samenwerken met Marco van Uden van 4Productions. Hij zal 
verantwoordelijk worden voor de gehele productie in en om het Klokgebouw. We hebben al 
eerder met Marco samengewerkt toen Boogiedown nog onderdeel was van ons festival.  
 
Publieksonderzoek 
In 2018 gaan we in samenwerking met het NHTV en het VSB Fonds inzetten op 
publieksonderzoek. Zowel fysiek als online gaan we in kaart brengen hoe onze bezoekers ons 
festival ervaren en hoe we onze communicatie in de komende jaren zo gericht mogelijk 
kunnen inzetten om zowel de bestaande als de nieuwe bezoeker te kunnen bereiken. Aan dit 
onderzoek wordt ook een onderzoek vanuit Brabant C gekoppeld. 
 
Sponsoring  
Inmiddels zijn er al diverse gesprekken geweest met Jan Post. Hij draagt ons een warm hart 
toe en wilt ons introduceren bij de grotere bedrijven in Brabant. Hij heeft Pieter van den 
Hoogeband al aan ons gekoppeld om zijn ervaring en kennis met ons te delen als het gaat om 
topsport. Ook de broer van Pieter, Robert heeft uren gekregen om in te zetten voor het 
realiseren van onze doelstellingen op het gebied van sponsoring.  
Sponsoring zien wij als meer dan een financiële bijdrage, we hopen met bedrijven een 
samenwerkingsverband op te zetten waarin op verschillende niveaus met elkaar 
samengewerkt kan worden. Innovatie is hierin een belangrijk onderdeel. Het Gieskes Strijbis 
Fonds heeft ons voor de komende een bijdrage geleverd om het veld van technology te 
verkennen.  
 
Opbrengst voor Eindhoven en Brabant 
In eerste instantie heeft het festival an sich nu al een dusdanige (inter)nationale uitstraling 
dat op zichzelf bijdraagt aan de branding van Eindhoven en Brabant. Het heeft ook andere 
steden als Den Bosch en Helmond geïnspireerd een soortgelijk festival te lanceren passend 
bij hun stad. We zijn ook regelmatig met andere partijen en steden uit Brabant, ook via de 
B5 Up samenkomsten, in gesprek. We willen van elkaar leren, delen kennis en zoeken 
samenwerkingen waar mogelijk op. Dit blijkt ook uit de verschillende voorbeelden die we in 
dit document hebben genoemd. 
 
Dave van den Berg, artistiek leider van Emoves, heeft zich vanaf 2016 vanuit het B5 overleg 
hard gemaakt voor meer samenwerking en een aangedrongen hem in de positie te stellen 
dit te onderzoeken. Begin 2017 is er budget vrij gemaakt, waardoor Dave in samenwerking 
met en een aantal keyfiguren uit de B5 aan de slag kon. Hier is een position paper ‘Braban 
Urban Hotspot’ (zie Bijlage 3) uit voortgekomen. Gaandeweg is door de B5 en de Provincie 
besloten niet voor het volledige plan te gaan, maar een kleinere variant met voornamelijk 
een focus op Urban Sports te gaan najagen. Waar Dave in eerste instantie de kartrekker van 
het proces beschreven in de position paper zou worden, heeft hij niet gekozen dit te worden 
van de kleinere variant. Op dit moment trekken Brabant Sport en Ruth Giebels van B5 
Zuidlijn de kar. De basis is nog steeds hetgeen beschreven staat in de paper. Dave is nog wel 
betrokken bij verschillende overleggen en Emoves deelt zijn expertise en netwerk waar 
nodig. Ondanks dat het plan niet volledig opgevolgd wordt, is de inhoud zeer waardevol voor 
alle Urban partijen in de B5 steden die bezig zijn met het schrijven van hun plannen en 
financiële aanvragen. 



 
In het plan en in de lobby heeft Dave gepleit voor een Urban Sports Performance Center (zie 
Bijlage 2) om onderzoek te gaan doen naar  ‘Urban Sports’ t.b.v. voeding, traing, revalidatie, 
jury en wedstrijdsystemen. Innovatie is hierin het codewoord en kan Brabant wereldwijd op 
de kaart zetten. De 65K die nodig is voor de opstart van dit center is goedgekeurd en in 2017 
zijn de eerste stappen gezet. Emoves wordt ook in samenwerking met hen een platform 
voor ‘Urban innovatie’. Emoves en verschillende betrokken talenten zijn nauw betrokken bij 
de ontwikkeling en inrichting van het USPC. 
 
 
 
 


