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Delft, 25 augustus 2020

Geachte raadsleden,
In het kader van de plannen om van de Drafbaan in Groningen een evenemententerrein te maken
deel ik graag met u in het kort de visie van Mojo Concerts in deze.
Zoals bekend organiseert Mojo Concerts al vele jaren concerten en festivals met zowel nationale
maar vooral ook internationale artiesten. En ondanks de corona-crisis die onze branche momenteel
zeer hard treft, wijzen ook nu diverse onderzoeken uit dat de behoefte voor live-muziek
evenementen nog steeds toeneemt. Werd populaire live-muziek in het verleden vooral bezocht door
een specifiek in pop/rock geïnteresseerde jongere doelgroep, zien we heden ten dage een enorme
diversiteit aan muziekstromingen, artiesten en bijbehorende doelgroepen bezoekers. Doelgroepen
uit alle lagen van de bevolking en vooral ook alle leeftijden. In het kielzog van deze groei zien we ook
een toename van de economische impact van deze evenementen met daarbij ook een serieuze
lokale spin off.
Outdoor concerten en festivals hebben een bijzondere positie in dit spectrum van evenementen. De
locatie speelt hierbij vaak een bepalende rol in de beleving van zowel de artiest als de bezoeker. In
eerste instantie is vaak voor zowel een artiest, organisator als een bezoeker vooral de functionaliteit
en de kwaliteit van de faciliteiten belangrijk. De omgeving en entourage kunnen er vervolgens aan
bijdragen om de live-beleving magisch en onvergetelijk te maken.
Dat de gemeente Groningen voornemens is om de Drafbaan door te ontwikkelen tot een kwalitatief
volwaardige evenementen locatie met goede faciliteiten waarbij er ook substantiële aandacht voor
duurzaamheid is, is ons inziens een zeer goede stap op het juiste moment. Het zal daarmee niet
alleen een aantrekkelijkere evenementenlocatie voor artiesten, organisatoren en bezoekers worden
maar ook de aandacht trekken met onderscheidend duurzame faciliteiten als usp.
Een succesvol evenement organiseren is van vele factoren afhankelijk en de voorgenomen
aanpassingen van de Drafbaan in Groningen maken de kans daarop groter. Voor internationale
artiesten is Groningen wellicht nog niet altijd de meest voor de hand liggende keuze om hun enige
optreden in Nederland te laten plaatsvinden. Maar naast het opbouwen van een trackrecord door
o.a. het jaarlijks terugkerende Stadspark Live Festival, dat we post-corona weer voort hopen te

zetten, en het enthousiasme waarmee de Groningers deze evenementen omarmen, zal een
fantastische op meerdere onderdelen onderscheidende evenementenlocatie voor een stimulerende
werking in deze zorgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee in het kort onze visie op de ontwikkeling van de Drafbaan tot een
volwaardig evenemententerrein te hebben kunnen geven en hopen op een positief besluit in deze.

Vriendelijke groet,

Ronny Hooch Antink
Head of Festivals, Mojo Concerts b.v.

