
Try Out Festival
Festival voor Oosterhoutse
jongeren

Contact
>TOF laat jongeren kennis maken met Kunst  en Cultuur,  de 
verschillende disciplines en de cross – overs.
>>TOF brengt  jongeren in contact met  jonge makers.
>TOF brengt jonge makers met elkaar in contact
Ondersteunen
>TOF biedt jongeren de mogelijkheid hun talenten te tonen.
>Bij TOF ondersteunen jonge makers elkaar
Jonge makers gaan  opzoek en ondersteunen talenten van jongeren.
Vrijheid
>>TOF levert  geen kant-en-klaar aanbod maar gaat opzoek naar wensen en ideeën van jon-
geren.
>TOF staat voor try-out, wat aangeeft dat het gaat om het experiment. Het proces staat dus 
boven het resultaat. De mogelijkheid om te proberen staat voorop!

Doelgroep
De focus bij TOF  ligt op de leeftijdsgroep 14 -18 jarigen, maar ook andere leeftijdsgroepen 
zijn welkom.

Jonge makers
DDe jonge makers is een groep initiatiefrijke en actieve Oosterhoutsers die op geheel eigen 
wijze iets toevoegen aan de beweging in Oosterhout. Zij bevinden zich over het hele terrein 
van kunst en cultuur. Doordat ze vaak werken op een eigen eilandje, is er behoefte ontstaan 
om meer en makkelijker met elkaar in contact te komen en activiteiten naar een hoger plan 
te tillen door meer samen te gaan doen. TOF wordt het eerste georganiseerde resultaat hier-
van. Iedere jonge maker is welkom bij het initiatief en kan aansluiten als zie iets voor TOF 
kunnen en willen betekenen. 
De jonge makers worden versterkt door het Jongerenwerkteam van Surplus. Zo wordt niet 
alleen vanuit de kunst contact gezocht met jongeren, maar ook vanuit de straat. Zo hopen 
we op zoveel mogelijk manieren jongeren actief in het proces te betrekken.

Locatie
PH2 is de locPH2 is de locatie waar de eerste editie van het festival gaat plaatsvinden. De bedoeling is dat 
zoveel  mogelijk ruimtes  en gangen worden benut door zoveel mogelijk disciplines en daar-
mee zoveel mogelijk Oosterhoutse initiatieven. Een indoor-festivalsetting waar het onder-
scheid tussen de kunsten niet wordt gemaakt door de disciplines, maar door de interesse 
van de jongeren. Het gaat er niet om hoe het heet, maar wat je doet en kan.

Disciplines 
Muziek, DJ, dans, lifestyle, Multi-media, theater, urban…..
Iedere  discipline krijgt een vertegenwoordiger die samen met jongeren en 
jonge makers de activiteit gaat ontwikkelen en neerzetten in PH2.

Try Out Festival  komt voort uit het participatie proces rondom Cul-
tuur 3.0 .Tijdens diverse bijeenkomsten is er input gekomen van en 
namens jongeren. Deze input kwam o.a. van jonge professionals 
(worden verder de jonge makers genoemd) die met jongeren 
werken (naschools). JONG heeft deze professionals bij elkaar 
gebracht. De drie hoofdthema’s uit de nieuwe cultuurnota  Vrijheid, 
Ondersteuning en Contact vormen het kader waaruit het netwerk 
jonge makers werkt. Uiteindelijke doel; Try Out Festival, een festival 
met, voor en door jongeren.


