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Het Sterren Muziekfeest op het Plein is een muziekspektakel dat al meer dan 15 jaar door 
Nederland trekt. Van het evenement, waar ruim 30 Nederlandse artiesten één of meerdere 
liedjes zingen, wordt een tv-registratie gemaakt gepresenteerd door Jan Smit en uitgezonden 
door AVROTROS op NPO1.  
 
Per seizoen worden er 2 of 3 evenementen georganiseerd. Van ieder pleinfeest maken we 2 
afleveringen. De uitzendingen worden zeer goed bekeken met gemiddeld meer dan 700.000 
kijkers per aflevering op NPO1. De gast-gemeente krijgt hiermee volop landelijke aandacht.  
 
AVROTROS streeft bij de keuze van de locaties landelijke spreiding na, waarbij we plaatsen 
zoeken met een grote regiowerking. Afgelopen jaren is het Muziekfeest op het Plein onder 
andere neergestreken in Alkmaar (2005 en 2015), Breda (2008), Deventer (2007), 
Groningen (2009 en 2016), Maastricht (2007 en 2014), Middelburg (2009), Emmen (2017), 
Valkenswaard (2016) en Amersfoort (2007 en 2018).  In 2019 deden we Waalwijk en 
Enschede aan. 
 
De productie van het Muziekfeest geschiedt doorgaans met drie partijen:  

• AVROTROS 
• Lokale horecaondernemers 
• Gemeente  

 
AVROTROS is over het algemeen niet de partij die de vergunning voor het evenement 
aanvraagt. Dat gebeurt door de lokale horeca(vereniging). In sommige gevallen door de 
gemeente zelf.  
 
AVROTROS brengt de volgende zaken in bij de productie van het Muziekfeest op het Plein:  

• artiesten   
• tent en podium   
• geluid   
• licht   
• televisie-faciliteiten   
• productie   
• beveiliging tbv eigen mensen en middelen   

 
AVROTROS legt andere elementen en bijbehorende kosten bij de lokale partijen neer, 
omdat iedere gemeente andere eisen heeft voor het verlenen van een vergunning. Bovendien 
hebben de lokale partijen vaak meer ervaring met het organiseren van evenementen op de 
beoogde locatie. 
Hieronder de standaard lijst met wat AVROTROS verwacht van de lokale partijen (horeca 
en/of gemeente): 
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• Het verkrijgen en verlenen van de benodigde vergunningen 
• Het verkrijgen van parkeervergunningen en vrij parkeren tijdens het event voor crew 

en artiesten: ca 100 plekken op loopafstand van locatie 
• Samenwerking op het gebied van openbare orde en veiligheid, waarbij de 

organiserende partij de eindverantwoordelijkheid draagt 
• Bereikbaarheid van het plein 
• Inzet van verkeersregelaars (indien nodig) 
• Afsluiting van wegen (indien nodig) 
• Afvalvoorziening 
• Schoonmaak 
• Dranghekken: ca 75 
• Crowd control 
• Beveiliging: AVROTROS neemt ca 20 beveiligers mee voor de beveiliging van de tent 

en de backstage, als er conform de vergunning meer nodig zijn, is dit voor rekening 
van de organiserende partij 

• Hoogwerker gedurende 3 dagen: Cherry Picker, tot 21 meter 
• Heftruck gedurende 3 dagen: 3 ton, denk bij kwetsbare ondergrond aan luchtbanden 
• Stage-/crashbarriers: ca 100 meter, mede afhankelijk van eisen vergunning 
• Stroomvoorziening en bekabeling 

o 3 x 125 amp voor licht 
o 2 x 63 amp voor geluid 
o 1 x 63 amp voor de regiewagen 

• Voldoende festival-matten om de kabels op het plein te bedekken 
• Hotelovernachtingen voor de crew: 

o maandag op dinsdag: 15 kamers 
o dinsdag op woensdag: 17 kamers 

• Organiserende partij draagt zorg voor het cateren van de productie en de artiesten 
op een locatie aan het plein 

o op bouw- en breekdagen zijn dat ca 20 personen voor lunch en diner (eten en 
drinken) 

o tijdens de opnamedag: 
§ lunch (in de vorm van broodjes) en drankjes: ± 100 pers  
§ diner (in de vorm van buffet) en drankjes: ± 250 pers   
§ avond: artiesten en crew ontvangen ± 3 consumpties per persoon 

(totaal 1000 drankjes / consumptie bonnen)   
• Organiserende partij informeert bedrijven rond het plein dat landelijke reclame-

uitingen afgeplakt mogen worden ivm de mediawet, dit zal door AVROTROS gedaan 
worden op dinsdag in overleg met de regisseur 

• Indien nodig cq gewenst draagt organiserende partij zorg voor extra sanitaire 
voorzieningen 

• Organiserende partij draagt zorg voor EHBO ter plaatse 
• Organiserende partij draagt zorg voor het uitschakelen van de straatverlichting op 

maandag en dinsdag van 19.00 uur tot 00.00 uur (of later), eea iom de technisch 
producer 
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• Organiserende partij draagt zorg het afschakelen van een eventueel aanwezige 
kerkklok tijdens de opnames. 

 
Bovenstaand lijstje is een leidraad om mee te werken. Details en eventuele afwijkingen 
kunnen altijd worden besproken. 
 
Het Muziekfeest op het Plein heeft totaal 3 dagen nodig om het feest te organiseren in uw 
gemeente. 

• dag 1 (maandag): opbouw, ’s avonds testen van oa het licht tot 01.00 uur en geluid 
tot max 23.00 uur 

• dag 2 (dinsdag): opbouw cameraploegen etc, ’s middags soundcheck, opname tot ca 
23.30 uur en afbouw tot 03.00 uur. Indien er ivm te verwachten geluidsoverlast geen 
mogelijkheid is tot afbouwen na afloop van de show, komen er 10 
hotelovernachtingen bij 

• dag 3 (woensdag): afbouw, het plein wordt op woensdag rond 14:00 uur weer 
opgeleverd 

 
 
 
Interesse? Neem dan contact op met Paul Siteur,  
uitvoerend producent Sterren Muziekfeest op het Plein  
AVROTROS  
paul.siteur@avrotros.nl 
tel 06-10906040   
 


