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Urban Culture is de verzamelnaam van een grote variëteit van muzikale, visuele, fysieke en 
creatieve uitingsvormen van (jonge) mensen, die wonen en leven in de stad of in een stedelijke 
omgeving. Het is de cultuur van jonge mensen die (meestal) niet van huis uit toegang hebben 
tot het bestaande culturele leven van de stad.  Het is de cultuur van jongvolwassenen die hun 
creatieve inspiratie halen uit alles wat ze tegenkomen op straat, ontdekken op het internet, de 
sociale media en bij hun leeftijdgenoten. In deze tijd is Urban Culture een way of living gewor-
den waarin verschillende smaken en voorkeuren voor extreme sports, street art, dans, muziek 
en representatie opgenomen zijn. 
Het festival dat in 2018 zijn 7e editie heeft beleefd is ontstaan door samenwerking van 
verschillende Eindhovense Urban instellingen en initiatieven. De vier centrale elementen Music, 
Dance, Arts en Sports kennen hun eigen Eindhovense geschiedenis, kwaliteitsniveau en breed-
te. Dit maakt Eindhoven uniek op het gebied van Urban Culture en Sports. Naast de faciliteiten 
die er zijn in Eindhoven kent deze gemeente een “urban” vriendelijk beleid wat de vooruitgang 
van deze scene al jaren in een stroomversnelling heeft gekregen. 

Zo ook het jaarlijkse Festival EMOVES, een presentatie- en showcasefestival dat de lokale 
Urban Culture & Sports kwaliteiten presenteert in de context van nationale en internationale 
ontwikkelingen van Urban Culture. 
Op het festival wordt Urban dans, muziek, art, en sport getoond en beleefd. Door deze mix 
van mogelijkheden en stijlen èn door het gepresenteerde niveau, is het EMOVES Festival niet 
alleen een uitdagend festival voor de optredenden, maar ook een ideale kennismakingsmoge-
lijkheid met de creatieve, up-coming Urban Culture. Een steeds breder publiek begint kennis te 
maken met deze uitdagende en inspirerende events die vanuit de creatieve bodem van Eindho-
ven zijn ontstaan en worden gedragen door de helden van nu.

Door de hulp van de gemeente Eindhoven en Brabant C hebben vijf Eindhovense Urban Cultu-
re & Sports instellingen, Het Dynamo HiphopLab040, Area51, het BMX park040, gebouw 52 
en The Ruggeds in 2016 een Coöperatieve Vereniging opgericht om op basis van samenwer-
ken, ondernemerschap en verwantschap, te zorgen dat de Urban wereld de kansen voor 
ontwikkeling, groei, publiekstoename en professionalisering oppakt en uitwerkt. 
De coöperatieve vereniging EMOVES is vanaf 1 januari 2017 het platform waarmee Urban 
Culture en Sports deze missie uitvoert. Het platform wordt door de gemeente Eindhoven en de 
stichting Cultuur Eindhoven erkend als één van de BIS-instellingen van de stad en ontvangt voor 
de jaren 2017-2020 een structurele subsidie. Dit geldt ook voor de meerjarige bijdrage van 
Brabant C. 

Naast deze stevige basis was het vooral het extra financiële duwtje én de samenwerking met 
het VSB Fonds, Eindhoven 247, Fonds voor Cultuurparticipatie, Prins Bernard Cultuurfonds, het 
Woonbedrijf, Gieskes-Strijbis Fonds en tal van kleine sponsoren die EMOVES in 2018 wederom 
internationaal op de kaart heeft gezet. 

Lees en kijk met ons mee naar EMOVES 2018. 

INLEIDING



POWERED BY



Het EMOVES Festival is uitgegroeid tot een internationaal Urban- Music, - Art, Dance en Sports 
evenement. De festivalopzet met de onderdelen Competition, Entertainment en Interaction zorgt 
ervoor dat een zo groot en breed mogelijke doelgroep wordt bediend. Het festival program-
meert internationale ontwikkelingen en acts als showcase en inspiratiebron voor de verschillen-
de deelnemende Urban partijen uit de regio. Amateurs en professionals worden door de opzet 
verbonden. Deze verbindende roots wordt ook in die bredere internationale context gekoes-
terd.

Op 29, 30 juni en 1 juli vond de 7e editie plaats van het EMOVES, Urban Culture Festival 
Eindhoven. Wederom kunnen we terugkijken naar een geslaagde editie waarin het weer ons 
wederom goed gestemd was. Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen er artiesten naar 
Eindhoven toe om het tegen elkaar op te nemen in de creatieve “urban” arena’s. Ons festival 
richtte zich weer op de onderdelen urban arts, urban music, urban dance en urban sports en 
op alle onderdelen waren goed vertegenwoordigd met een boeiend programma aan 
workshops, presentaties, competities en evenementen. 2018 was extra spannend omdat we van 
7 locaties in 2017 naar 2 locaties in 2018 gingen en we voor het eerst een conferentie organi-
seerde waarin we de link met technologie wilden leggen. 

Een kort overzicht van EMOVES 2018
• Ruim 1200 artiesten en deelnemers uit meer dan 45 landen.

• 2 locaties in de stad: de Berenkuil voor het onderdeel urban arts en Strijp S voor de onderdelen
   urban music, urban dance en urban sports. 

• 17 evenementen, 1 conferentie, 2 exposities, 6 side events, 32 activiteiten op het gebied van 
   cultuureducatie en 8 masterclasses. 
• Naar schatting 25.000 bezoekers over heel het weekend. 

Meer dan 10 filmers, opgeleid vanuit de community, legde het festival vast vanuit hun kijk op hun 
eigen discipline. Deze beelden komen samen in de recap van het ons festival. Kijk met ons mee:

HET PROGRAMMA

TEASER 2018
EMOVES

PLAY

RECAP 2018
EMOVES

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=TGfTeH29LIM
https://www.youtube.com/watch?v=Z6czXCkY2YY&feature=youtu.be


Dit jaar stond bij het dansprogramma alles in het teken van World Bboy Classic. We vierden 
namelijk de 10e editie van dit toonaangevende internationale breakdance evenement. 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 tijden EMOVES. Een deel was hier op 
uitnodiging, maar wat dit jaar zeer opvallend was dat zeer gewaardeerde dansers op eigen 
initiatief naar Eindhoven kwamen om deel te nemen. Deze dansers kwamen van zo ver als 
Brazilië, Ukraïne, Rusland, VS, UK, Japan en China. Het feit dat deze dansers hun eigen reis 
en verblijf betalen geeft ons aan dat we ons event tot de betere op deze aarde kunnen reke-
nen. Dit jaar werd het programma versterkt door o.a. Planet Poppin’ en The Next Step XL. 

DANCE

De 10e editie van dit toonaangevende evenement was een groot succes. Het event verhuisde 
van een uitverkochte Effenaar in 2017 naar een grotere locatie, het Klokgebouw. Ook hier 
zaten de tribunes snel vol en konden ruim 1300 bezoekers de finale bewonderen. Overdag 
vonden de qualifiers plaats waar dansers, The Challengers, zich konden plaatsen voor de 
finale later in de avond. Hier namen ze het op tegen The Great 8, dansers die op dat moment 
in de ogen van de organisatie tot de absolute wereldtop behoorden. Duo’s die al jaren samen 
dansten konden het opnemen tegen de beste dansers die op de avond zelf pas hun partner te 
horen kregen. Winnaars van de 10e editie waren het duo Machine uit de Verenigde Staten en 
Lil’ Zoo uit Marokko vanuit de Great 8. 

WORLD BBOY CLASSIC

RECAP
WBC

PLAY

NIEK TRAA
WBC

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=pgTQx0ge6GM
https://www.youtube.com/watch?v=rKUUFZNYhtw


Dit jaar vond de eerste editie van Planet Pop’N plaats. Dit evenement, georganiseerd door 
lokale danser Jing Wang en internationale queen op Pop Delphine Nguyen was een 2 tegen 2 
competitie tussen de beste poppers ter wereld. Popping is ontstaan in de jaren 70 aan de 
westkust van de VS. Het is een dansstijl die veel substijlen kent maar in de volksmond bekend 
staat als robotdansen. 

Het evenement bracht een internationale community samen in Eindhoven en verzorgde een 
boeiende competitie, workshops, Q&A en de kans voor jonge lokale dansers om hun helden in 
actie te zien en een weekend met ze op te trekken.

Ter promotie van het evenement was er een wereldwijde actie waar dansers via instagram een 
filmpje konden uploaden en een reis naar Eindhoven konden winnen. De winnaar kwam 
uiteindelijk uit Korea en er deden in totaal 42 deelnemers mee. Bereik van de actie was ruim 
12000 views.

PLANET POP’N

ALL CONTENT
PLANET POP’N

INSTAGRAM

FINALE BATTLE
PLANET POP’N

PLAY

https://www.instagram.com/planetpopn/?hl=nl
https://www.youtube.com/watch?v=3WrJTSM0Pyg


The Next Step XL
Tijdens de twee grote events vonden er bij The Next Step XL choreo wedstrijden plaats waar 
complete teams hun beste beentje voorzette voor een ervaren jury. 

City vs City Battle
Vanuit London, Parijs, Rotterdam, Amsterdam en natuurlijk Eindhoven werd een team gevormd 
bestaande uit diverse dansstijlen. Deze namen het in voorrondes tegen elkaar op in het Klokge-
bouw en de finale vond plaats in de zon op het Ketelhuisplein. 

Masterclasses & Workshops
Gedurende het hele weekend vonden er masterclasses en workshops dans plaats gegeven 
door de absolute wereldtop. O.a. breakdance, Hiphop, Choreo, House en Popping waren de 
stijlen die vertegenwoordigd waren. Naast de masterclassen en workshops waren er ook 
lezingen en Q&A’s waar diverse thema’s vanuit de danscultuur werden behandeld.

Expo 10 jaar World Bboy Classic
Dit jaar gingen we de samenwerking aan met Sint Lucas en hebben we een expositie opgezet 
die 10 jaar fotografie tijdens EMOVES in beeld bracht. 26 van de meest aansprekende beel-
den geschoten tijden World Bboy Classic door Thijn van der Linden, Little Shao, Maurice van 
der Meijs en Homard Payette werden twee weken getoond in de etalage op Sint Lucas. De 
expositie werd afgesloten door lezingen van alle genoemde fotografen aan studenten van Sint 
Lucas en liefhebbers van (dans) fotografie. 

Het complete programma met alle achtergrondinformatie over de dansers vind u terug op www.emoves.nl

RANDPROGRAMMA DANS

Http://www.emoves.nl


Dit jaar is er werderom bewust de keuze gemaakt om niet 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. Alle muziekprogramma’s waren gratis toegankelijk en vonden plaats in het Blue Collar 
Hotel en op het Ketelhuisplein. 

MUSIC

Het Soulcity evenement was een avond gevuld met soulclassics uit de jaren 70 en 80. Hits van 
James Brown, The Jackson Five met een vloeiende doorstroom naar Hiphop en funk. De hele 
avond werd gedraaid met vinyl en sloot naadloos aan op de muzieksmaak van de het danspu-
bliek van EMOVES. 

SOULCITY



Op de vrijdagavond en zondagavond begonnen we het festival en sloten we het festival af met 
muziek tot in de late uurtjes. Een internationale line up van DJ’s verwelkomende onze gasten en 
gaf ze iets mee voordat ze weer naar huis vertrokken. 

PRE- EN AFTERPARTY EMOVES

Een grote verscheidenheid aan spoken word artiesten, sing and song writers, hip hop artiesten 
en poëten namen het podium op de jaarlijkse editie van Onuitgesproken. Woordspelingen 
stonden centraal en het uitwisselen van gedichten en muziek brachten een groot aantal schrij-
vers naar het Blue Collar Hotel tijdens EMOVES. 

ONUITGESPROKEN



Deze competitie is een uitdaging voor muziek producenten en beatmakers. Zowel beginners als 
gevorderden worden uitgedaagd om een beat te maken in een uur tijd. Ieder beatmaker krijgt 
dezelfde sample pack van waaruit ze de beat moeten maken. De makers mogen hun eigen 
apparatuur meenemen en een erkende jury kiest de winnaar en zorgt voor gedegen feedback 
over de gemaakte beat. 

PERFECT BEAT CHALLENGE

Word UP! XL is het dopeste hiphop feest in Eindhoven met het beste wat de nieuwe generatie 
Nederlandstalige artiesten te beiden heeft. De line up bestond uit artiesten uit heel Nederland 
aangevuld met lokaal talent.

WORD UP XL

Meer informatie over het muziekprogramma vind u terug op www.emoves.nl 

Http://www.emoves.nl


Vanuit EMOVES willen we het innoverend en onderscheidend vermogen van onze scene gaan 
vergroten door aan te haken aan de wereld van technologie, design en kennis.
 Mede dankzij het Gieskes Strijbis Fonds, Cultuur Eindhoven en Brabant C hebben we de 
mogelijkheid gekregen om de komende 4 jaar het terrein van TDK te verkennen en innovatieve 
verbindingen te leggen. Daarom willen we u uitnodigen voor een eerste kennismaking met 
onze wereld van urban culture. Een inspirerende middag vol inspirerende sprekers, demonstra-
ties en vooral dé kans om verbindingen te leggen met samenwerkingspartners die samen met 
ons de toekomst van urban culture willen vormgeven.

De conferentie bestond uit diverse showcases van o.a. The Ruggeds, een choreo tussen een 
robot en dansers en percussie van TROMP. Er waren diverse lezingen over augmented reality 
toepassingen in graffiti, het urban sports performance centre en onze ambassadeurs Niek 
Traa, Bart van der Linden en Daniël Wedemeijer gaven aan waar hun wensen op het gebied 
van technologische ontwikkelingen binnen hun sporten lagen. 

De conferentie krijgt snel een vervolg en het aangeboorde netwerk tijdens de conferentie wordt 
de komende maanden verkend om tot nieuwe samenwerkingen en onderzoeksvragen te komen. 

CONFERENTIE URBAN AND TECHNOLOGY



Dit jaar vond de 9e editie van Step in the Arena een van Europa’s grootste graffitifestivals 
plaats in de Berenkuil Eindhoven. 150 artiesten en een kleine 10.000 bezoekers maakten deze 
editie weer tot een groot succes. Dit jaar wel wat minder bezoekers dan vorige jaren, maar dat 
had vooral met het extreem warme weer te maken.

ART

RECAP
SITA

PLAY

STUDIO 040
SITA

PLAY

EINDHOVENS 
DAGBLAD

SITA
ARTICLE

IN DE BUURT
SITA

ARTICLE

EINDHOVENS 
NEWS

SITA
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THIS IS
EINDHOVEN

SITA
ARTICLE

ALGEMEEN
DAGBLAD

SITA
ARTICLE

https://www.facebook.com/stepinthearena/videos/1865667436823366/
https://www.youtube.com/watch?v=8gP71w6bNtw
https://www.ed.nl/cultuur/step-in-the-arena-op-emoves-de-vrijheid-van-graffiti~afbe1669/
https://indebuurt.nl/eindhoven/eindhovenaren/genieten-van-eindhoven/fotos-berenkuil-streetart-graffiti-2018~50870/
https://www.ad.nl/eindhoven/graffitikunst-in-de-berenkuil-ook-dat-is-emoves~ae42269e/
https://eindhovennews.com/news/2018/06/graffiti-to-come-to-life-at-emoves/
https://www.thisiseindhoven.com/nl/visit/eindhoven-uitgelicht/fascinerende-plaatsen/eindhoven-stad-van-urban-culture


Step in the Arena Kids Battle.
De kidsbattle, dit jaar de 8e editie met het thema Philips en de toekomst, had dit jaar 300 
enthousiaste deelnemers. In groepjes van 10 streden deze basisschool kinderen voor de eerste 
plek. In de jury zat een medewerker van het Philips Museum. 

Tunnelvisie
In samenwerking met de gemeente hebben we twee tunnels voorzien van een creatief laagje, 
‘Tunnelvisie’. Een in de vorm van een jam met 15 artiesten achter het Stroomhuisje en op de 
Noord Brabantlaan hebben twee Russische artiesten, Petro en Slak, een abstract kunstwerk 
vervaardigd. De twee zijn geïnspireerd El Lissitzy en waren welkom in het van Abbe Museum 
om onder begeleiding van een Russische tolk in de archieven te komen kijken naar werken van 
deze kunstenaar.

Step out of the Arena
Op Sportpark ’t Schoot is de maandag na het festival ook een jam gehouden met 20 graffiti-
kunstenaars. Daar zijn de kantine gebouwen in mooi samengestelde kleurstelling voorzien van 
vrij graffitiwerk. Dit werd bijzonder enthousiast ontvangen door de buurt.

Aujik AR Graffiti
In samenwerking met het STRP festival, ParkStrijpbeheer en DutchRoseMedia hebben we een 
bijzonder ‘Augmented Reality’ project gerealiseerd. De kunstenaar Aujik maakte een serie AR 
kunstwerken in de openbare ruimte van Strijp-S. Dit heeft de standaard van AR producties 
wereldwijd naar een hoger niveau getrokken en de komende jaren gaan we gezamenlijk de 
AR wereld toegankelijker maken voor graffiti / street art artiesten. In deze is de Strijp-S en de 
stad ons canvas voor meer indrukwekkend projecten. 

RANDPROGRAMMA ART
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INNOVATION
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DE ZWIJGER
AUJIK
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https://www.youtube.com/watch?v=67cIAXO9nz0
https://www.studio040.nl/opnieuw-nemen-graffiti-kunstenaars-eindhovense-tunnel-onder-handen-nu-op-noord-brabantlaan/content/item?1088506
https://strp.nl/program/graffiti-in-ar/
https://vimeo.com/281050223
https://www.ed.nl/cultuur/strp-festival-eindhoven-gooit-roer-flink-om~a0bbe784/
https://innovationorigins.com/nl/augmented-graffiti-op-strijp-s/
https://dezwijger.nl/programma/an-ode-to-urbanisation


Dit jaar stond de megaramp van BMXPark040 niet op het 18 Septemberplein, maar op het 
Ketelhuispleindonderdag aangevuld met een Big Air Jump met landingskussen dat voor veel 
spektakel zorgde. BMX’ers, steppers en rolstoelers vlogen op allerlei manier door de lucht tot 
groot plezier van het publiek. In totaal waren er 50 deelnemers uit binnen- en buitenland en 
500 bezoekers.

BMX FREESTYLE

RECAP
BMX

PLAY

Dit jaar vond ons sportprogramma plaats op Strijp S in het Klokgebouw, op het Ketelhuisplein, 
in Area 040 en bij Dynamo. Alle urban sporten die Eindhoven rijk is waren vertegenwoordigd 
op hoog niveau en we hebben een nieuwe pilot gedraaid met freestyle voetbal. 

SPORT

THIS IS
EINDHOVEN

BMX
ARTICLE

https://www.youtube.com/watch?v=h8p3ayPEXJ4
https://www.thisiseindhoven.com/nl/visit/eindhoven-uitgelicht/inspirerende-mensen/bmx-freestyler-shanice-silva-cruz-emoves-special


In het Klokgebouw vond dit jaar de 4e editie van Shut up and Trick plaats. 100 (inter)nationale 
deelnemers gooiden hun tricks op de speciaal gelegde vloeren en 400 bezoekers aanschouw-
den het event. Het was een combinatie van jammen, workshops en battles. De verwachte groei 
naar EK niveau blijft uit op dit event, daarom hebben we besloten om in 2019 meer te gaan 
investeren in Freestyle voetbal, waarvan we mogelijk volgende jaar het EK mogen hosten.

TRICKING

RECAP
TRICKING

PLAY

THIS IS
EINDHOVEN

TRICKING
ARTICLE

Een paar meter verder vond de derde editie van de Eindhoven Bar Battles plaats. Calesthenics 
op het hoogste niveau. In verschillende disciplines namen 50 atleten het op tegen elkaar, 
onder het toeziend oog van 250 bezoekers.

CALESTHENICS

RECAP
CALESTHENICS

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=YWx9u4tSu7U
https://www.youtube.com/watch?v=OaQUXY-Lnf4&t=24s
https://www.thisiseindhoven.com/nl/visit/eindhoven-uitgelicht/inspirerende-mensen/tricker-kelian-cieslak-emoves-special


Hop the Block bracht een geweldig snelheidsparcours dat zelfs voor de ervaren freerunner een  
uitdaging was. De combinatie met de challenges in de stad, maakt van Hop the Block een 
event waar de freerunner uit binnen en buitenland graag naar toe komt. Dit jaar 120 deelne-
mers en 400 bezoekers.

FREERUNNING

RECAP
FREERUNNING

PLAY

THIS IS
EINDHOVEN

FREERUNNING
ARTICLE

https://www.facebook.com/commitfreerun/videos/aftermovie-hop-the-block-2018/1274763702679544/
https://www.thisiseindhoven.com/nl/visit/eindhoven-uitgelicht/inspirerende-mensen/freerunner-bart-van-der-linden-emoves-special


Dit jaar voor het eerst op Emoves, Freestyle voetbal. Tijdens Emoves op het Ketelhuisplein een 
demo / jam, 20 deelnemers en 250 bezoekers. Ook hebben ze een korte demo gedaan in de 
Berenkuil tijdens Step in the Arena. Dit alles om het NK aan te kondigen dat onder de vlag van 
Emoves twee weken later plaatsvond in Dynamo, 30 deelnemers en 120 bezoekers. Het NK 
was al aangekondigd in Utrecht, maar de organisatie is dusdanig te spreken over de samen-
werking met Emoves en Dynamo, dat ze het verplaatst hebben naar Eindhoven. We hebben 
een meerjarige samenwerking afgesproken en willen waar mogelijk in de 2019 het EK hosten 
tijdens Emoves. Verder zijn we een wedstrijd aan het ontwikkelen die nog niet bestaat binnen 
de freestyle voetbalwereld.

FREESTYLE VOETBAL
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VOETBALGIRLS
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TOUZANITY
FREESTYLE 
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INSTAGRAM

https://www.youtube.com/watch?v=UeigI5MMqP4
https://www.ed.nl/eindhoven/ooh-en-ahh-op-het-nk-freestylevoetbal-in-eindhoven~afa89cd8/
https://www.youtube.com/watch?v=yH_HWWrxa90
https://www.instagram.com/p/BlJCKrpA9Gm/?hl=nl&taken-by=freestylerguido
https://www.instagram.com/p/Bkwjaloghm0/?hl=nl&taken-by=gijs.van.dijsseldonk
https://www.redbull.com/nl-nl/videos/nk-freestyle-voetbal-eindhoven
https://www.voetbalgirls.nl/2018/07/22/nk-freestyle-voetbal/


In Area 51 skatepark vond de Emoves European Bowl Battle plaats. Hier is de groei gemaakt 
van een NK naar een Europese wedstrijd in samenwerking met NSF en Brabant Sport. Deze 
bowl is uniek in Europa, ooit ontworpen ism de TU en MU. De twee winnaars Daan van der 
Linden en Jeroen Sars komen allebei uit Eindhoven. 30 deelnemers en 250 bezoekers.

SKATEBOARDING

FLATSPOT
SKATEBOARDING

PLAY

FLATSPOT
SKATEBOARDING

ARTICLE

http://www.flatspot.nl/2018/07/video-emoves-european-bowl-battle-eindhoven/
https://www.youtube.com/watch?v=6UJlOdBJLm4


EMOVES Facebook (5.300 volgers)
Paginabereik en berichtenweergave van 1 juni 2018 t/m 31 juli 2018:
• Totaal organisch bereik en betrokkenheid van pagina: 240.000
• Aantal weergaven van video’s: 44.000
• De toplocaties waar de volgers vandaan komen zijn Nederland, België, Mexico, Brazilië en 
   Verenigde Staten. 

World Bboy Classic Facebook (900.000 volgers)
World Bboy Classic livestream (plus vermelding EMOVES):
• Unieke kijkers livestream: 93.000 
• Aantal personen bereikt met de livestream: 325.000
• Comments, likes en shares op livestream: 13.000
• Totaal bereik aan views op Instagram, Facebook en Youtube: 6.731.000
• De toplocaties waar men vanaf keek zijn Engeland, Brazilië, Peru en Californië.

Planet Popp’N (5000 volgers)
Planet Pop’N livestream (plus vermelding EMOVES)
• Unieke kijkers: 3500
• Aantal weergave: 44.000 views 
• Promoactie ‘do the robot’: 12.000 views en 42 deelnemers wereldwijd. 

Step in the Arena (7900 volgers)
• Totaal bereik Instagram: 73000
• Totaal bereik Facebook: 67000

Urban Sports
• Totaal bereik Instagram: 65000
• Totaal bereik Facebook: 60000
• Aantal views Youtube: 50000

In dit overzicht is het bereik van externe partners zoals vlogs, blogs en youtubekanalen van 
deelnemers of platformen niet meegenomen. 

ONS FESTIVAL OP SOCIAL MEDIA
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Geen enkele kans
Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk
Absoluut zeker
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