Pinkpop
De line-up van het festival in de buurgemeente Landgraaf is bekend. De tickets zijn duurder
vergeleken met andere jaren.

1 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 5 jaar Pinkpop bezocht?
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Weet niet

52% antwoordt "Ik heb nog nooit Pinkpop bezocht" op vraag "6 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 5
jaar Pinkpop bezocht?."

Toelichting
1 keer




Als "langs het veld" meetelt, dan ben ik altijd wel even geweest.
Waar ik woon hoor ik de muziek alle dagen van pinkpop,
En geniet ervan dat zoveel mensen komen luisteren, en....voor ieder
wat wils, Geweldig toch
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geleden Pinkpop
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In Geleen ooit; ben van een andere generatie / volg het wel
gedeeltelijk op TV ...

Ik heb nog nooit
Pinkpop bezocht






Geen intresse
Het is maar deels mijn smaak
Ik hou niet van drukte ,mensenmassa en muziek festivals
Moest werken bij politie Kerkrade
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2 ‘Ik begrijp dat Pinkpop de ticketprijzen duurder heeft
gemaakt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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29% is het (zeer) oneens met stelling 7 ‘Ik begrijp dat Pinkpop de ticketprijzen duurder heeft
gemaakt’, 21% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (37%).

Toelichting
Mee eens



Door de toegenomen veiligheidskosten en de hogere prijzen voor de artiesten is
aanpassing nodig geweest

Neutraal



De line-up moet steeds groter, duurder zoals alles in deze maatschappij. Dan kan
het niet uitblijven dat de tickets ook duurder worden.
Ik denk dat dit noodzakelijk zal Zijn, ik heb geen idee wat de kosten zijn. Jan Smeets
is geen veld wolf.



Zeer mee
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Weet niet





De line-up is niet speciaal maar prijzen gaan wel omhoog. Geen goede dance
programmering ook.
Pas de programmering aan aan je budget en niet omgekeerd. Prijs is buiten
proporties. Zag vanmorgen een advertentie in de krant. Vanaf €199,- een week all
inclusive in een 4 sterren hotel op Sicilië. Staat dus in geen enkele verhouding. Dat
ik het programma waardeloos vind, speelt natuurlijk ook een rol
De bedragen die de artiesten krijgen dit jaar 9,5 miljoen zijn er natuurlijk ook naar,
verder als alle kaartjes worden verkocht heb je ook
wel weer 17 miljoen binnen waar al dat geld naartoe gaat en hoeveel b.v. jan
Smeets en MOJO als eigen "winst" c.q. inkomsten willen beuren
blijft natuurlijk GEHEIM... Daar krijg je als buitenstaander toch niet het fijne van te
weten.
Als Jan Smeets op de payroll staat bij MOJO en hij als eigenaar (hoe dat zit weet ook
niemand) het terrein verhuurt en standgeld vraagt aan de horeca
(die hiervoor ook flink voor moeten "bloeden") dan verdient Jan Smeets een
gouden neus met Pinkpop, maar dat zal hij nooit zeggen natuurlijk.
In de financiële Pinkpop keuken laten ze je echt niet kijken alleen duur, duur, duur
zegt Jan Smeets hahaha.........................
Geen idee om welke reden het duurder is ? t zal beslist n goeie reden hebben
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

3

