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Onderwerp

Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland?

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Willen GS zich maximaal inspannen om te zorgen dat een Zuid-Hollandse venue het

songfestival 2020 organiseert? Graag een toelichting.

 

Antwoord: 

Ja. “We moeten het Eurovisie songfestival niet enkel willen zien als een avondje

onschuldig entertainment, gefinancierd met publieke middelen. We moeten de enorme

internationale publiciteitsmachine van het songfestival gebruiken als middel om de

kracht van het hedendaagse en minder bekende Nederland aan de wereld te tonen.

Laat zien waar onze kernwaarden ‘inventive, inclusive en open’ voor staan.”

  

Deze woorden komen van de directeur Strategie & Branding van het Nederland

Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Het NBTC ziet kansen om het

innovatieve, inclusieve en open karakter van Nederland in brede zin neer te zetten

tijdens het Eurovisie songfestival (ESF) en wijkt daarbij graag van de gebaande paden

(“Waylon en Ilse DeLange met tulpen op een woonboot in een Amsterdamse gracht”).

Zuid-Holland zet zich ook graag op de kaart als een innovatieve, inclusieve en open

provincie en ziet volop kansen dat te doen tijdens het ESF.

  

Na de winst van Duncan Laurence hebben verschillende steden aangegeven graag

het ESF 2020 te willen hosten. De European Broadcasting Company en de

Nederlandse Publieke Omroep  kiezen samen met de NOS en AVRO/TROS de locatie

voor het songfestival uit. In de eerste helft van juni presenteren zij een programma van

eisen voor de gezochte locatie. Daarna kunnen geinteresseerde steden of regio’s een

bidbook indienen.

 



Pagina 2/2 In Zuid-Holland gaat het (voor zover ons bekend) om Rotterdam en Den Haag. De

provincie zoekt ambtelijk en politiek contact met deze steden om te bekijken of de

provincie een rol kan spelen bij het vergroten van de kansen om het ESF in 2020 naar

Zuid-Holland te halen en hoe die rol er uit kan zien. Daarbij is wat ons betreft expliciet

ruimte voor een samenwerking tussen verschillende steden in Zuid-Holland zodat de

regio zich als geheel op de kaart kan zetten en maximaal kan profiteren van de

potentiele economische langetermijneffecten.

  

In de eerste helft van juli wordt bekend welke stad of regio het ESF daadwerkelijk mag

organiseren.

Den Haag, 1 1 juni 2019
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