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INLEIDING
...het bewoog ons, de stad,
de ondernemers en de wereld.
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Voorwoord

GLOW is er ieder jaar voor iedereen. Voor lichtkunstliefhebbers, voor de bedrijvigheid van de stad Eindhoven, 

haar bewoners, de kunstenaars, de industrie en ook de designers. 

Het jaar 2020 had al enorme impact op de inrichting van GLOW. Maar ook in 2021 stond de organisatie 

voor een grote uitdaging. Dit jaar werd er opnieuw veel gevraagd van onze flexibiliteit. Met succes. 

De focus legden we op de structuur en opbouw van de organisatie. Een klein kernteam dat in korte 

communicatielijnen naar onze partners en stakeholders communiceerde, stond borg voor het noodzakelijke 

adaptieve vermogen.

Wat 2020 had gecreëerd was onvergetelijk: een gevoel van samenhorigheid, verbondenheid, hoop en 

ontroering. In de stad, bij de mensen, de partners en stakeholders. Dat gevoel moest worden behouden. 

Editie 2021 bleek een mooi vervolg: het bewoog ons, de stad, de ondernemers en de wereld. De mooiste 

lichtinstallaties van nationale en internationale kunstenaars toverde Eindhoven van 6 t/m 12 november 2021 

werkelijk om tot één grote lichttentoonstelling, met als thema Moved by Light. GLOW ontroerde en bleef niet 

onopgemerkt.

We zijn ongelofelijk trots dat in nauwe samenwerking met kunstenaars uit binnen- en buitenland, gemeente 

en partners editie 2021 -ondanks alle onzekerheden- heeft kunnen plaatsvinden. Mensen konden niet 

anders dan zich mee laten voeren door het licht. Dat resultaat is te danken aan de daadkracht van de stad. 

De stad is het canvas, de kunstenaar én het publiek. Zo zet GLOW met lichtkunst in de publieke ruimte 

Eindhoven op de kaart. Ieder jaar weer, verrassend, verbindend en bovenal spraakmakend!

Ronald Ramakers

Directeur GLOW Eindhoven

INLEIDING
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Missie & visie

LICHTKUNST  
VOOR IEDEREEN

GLOW is Eindhoven

GLOW wordt inmiddels in één woord geassocieerd met de stad Eindhoven. GLOW wordt gezien als een 

stadsgenoot die het hele het jaar actief en betrokken is als verbinder van lichtkunst, met als nieuwe visie 

‘lichtkunst voor iedereen’.

De stad maakt GLOW

Lichtfestivals bestaan meer en meer uit inwisselbare werken vanuit een mondiaal rondreizende catalogus. 

Het enkel plaatsen van een werk uit een dergelijke catalogus zal dan ook niet meer voldoende zijn. Bij GLOW 

komen we tot een spraakmakend aanbod door in het creatieproces de meest uiteenlopende dwarsverbanden 

te leggen en kruisbestuivingen te realiseren. 

De stad is hierbij het uitgangspunt:

•  De stad als canvas

•  De stad is de gemeenschap (bezoekers, inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen)

•  De stad als atelier

•  De stad is de metropoolregio Brainport

•  De stad is een tijdsbaken (binnen de tijdsgeest)

Kernwaarden

Er staan een viertal kernwaarden centraal:

•  Spraakmakend

•  Toegankelijk

•  Verbindend

•  Innovatief
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ACTIVI- 
TEITEN
GLOW is de afgelopen jaren
geëvolueerd van een festival van
een week naar stadsgenoot.
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GLOW Eindhoven is meer dan alleen een jaarlijks festival in de maand november.

GLOW is het hele jaar actief en betrokken als verbinder van lichtkunst, met GLOWlabs en een GLOW 

Academy.

Moved by Light 2021

Moved by Light is het thema van dit jaar. Dit thema is er niet voor niets. GLOW anticipeert, verandert en 

beweegt mee. Het thema blijkt tevens een onderwerp dat goed past in deze uitdagende tijd. Een periode die 

van iedereen een extra dosis veerkracht vraagt. 

Een tijd waarin GLOW helaas de lichten een dag eerder moet doven vanwege de Covid- maatregelen die de 

overheid aankondigde. Desalniettemin bewonderen de bezoekers deze dynamische editie, zeven dagen lang 

op vier verschillende locaties -en meerdere satellietlocaties - in en om de stad Eindhoven.

Nieuw in 2021 is de verspreiding over vier gebieden en satellietlocaties in en om de stad. Te weten: 

•  Centrum

•  TU/e terrein

•  De Caai (voormalig Campinterrein)

•  Strijp

•  High Tech Campus Eindhoven

•  Nuenen

•  Eindhoven Airport

Er was geen speciale route om te volgen. De lichtkunst moest ontdekt worden, verspreid over vele 

plekken in de stad. Dit om bezoekers én de prachtige lichtobjecten meer ruimte te geven. Ook konden de 

coronamaatregelen nu beter doorgevoerd worden.

ACTIVITEITEN

The Water Wall Ode to Light The Ballroom
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Satellietprojecten

GLOW 2021 kent meerdere satellietlocaties met lichtkunstwerken. Eén van deze locaties is de High Tech 

Campus met twee lichtkunstwerken. ‘The Waterwall’ een show waar licht en water samenkomen. De centrale 

vijver op de campus is geheel omgetoverd tot een lichtgevende fontein, met op bepaalde momenten een 

indrukwekkende show voor jong en oud. Een 360°-project van Aquatique Show. Daarnaast is het werk ‘Led 

Light District’ van 3Beam te zien. Led Light District is een 16 meter lange lichttunnel met 32000 leds. Het 

project ‘Zonnebloemen voor Van Gogh’ dat al eerder te zien was tijdens GLOW 2019, is dit jaar wederom 

zichtbaar in Nuenen als satellietproject. Ditmaal op de locatie waar Vincent van Gogh 136 jaar geleden zijn 

eerste meesterwerk schilderde: naast Molen De Roosdonck.

Partners van GLOW

Henry Ford zei het al: ‘samenkomen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken is succes’. 

GLOW gelooft ook in ‘samen werken’; samen zorgen voor jaarlijks succes. 

Etalages

In samenwerking met Eindhoven Design District en de Dutch Design Foundation zijn er vanaf de start van 

De Dutch Design Week tot 13 november verschillende kunstwerken te bezichtigen in de etalages rondom het 

Emma District. 

Stadspoorten

Het werk ‘Porte Celesti’ van Valerio Festi is een samenwerking met onder andere Eindhoven247, 

ondernemers uit de binnenstad en Eindhoven Airport. Circa twintig lichtpoorten verspreid over de stad en 

op Eindhoven Airport verlichten de stad tot eind januari. Dit project is verwezenlijkt in samenwerking met de 

binnenstad en is ook tijdens Fijne Feestdagen te zien. Dit project staat ook voor de aankomende jaren op de 

agenda.

Led Light District Stadspoorten
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Jij maakt GLOW

Op het Ketelhuisplein kleurt Hugo Vrijdag de gehele vloer en omliggende gebouwen met bloemen. De 

kunstenaar visualiseert hiermee de Nederlandse Voetafdruk. Een lichtkunstwerk van 5 hectare. Want 

dat is het oppervlakte dat iedere Nederlander met zijn of haar huidige leefstijl claimt. Verdeeld over de 

wereldbevolking kunnen we maximaal 1,6 hectare gebruiken. Tijdens GLOW 2021 projecteren we deze 

ambitie; letterlijk. Want, de Nederlandse footprint reikt verder dan de projectie op het Ketelhuisplein. Het 

project startte al weken voorafgaand aan GLOW. Ruim 60 basisscholen namen deel aan dit project. Op 

school tekenden en schilderden de basisschoolleerlingen bloemen, planten en insecten. Deze kunstwerken 

zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot de projectie op het Ketelhuisplein.

Daarnaast startten de basschoolleerlingen met het maken van een bloem-lantaarn voor GLOW. Hiervoor 

werden lesbrieven verstuurd en instructiefilmpjes gedeeld. Op 8 november lopen de basisschoolkinderen 

een route op Strijp-S die de 5 hectare omsluit. Het Klokhuis met presentatrice Janouk Kelderman maakt 

opnames van bovenaf. Met het project ‘Footprint’ en de wandeling van de kinderen is de Nederlandse 

voetafdruk op ware grootte in beeld gebracht.
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VIP Preview

Op vrijdag 5 november, de dag voorafgaand aan de officiële start van GLOW, bekijkt een speciale groep VIPs de 

lichtkunstwerken van 2021 als eerste. Voor deze VIP Preview is een groep kinderen uitgenodigd die vanwege ziekte 

geen of nauwelijks de mogelijkheid heeft om naar een evenement als GLOW te gaan. In speciale voertuigen zoals 

Wensambulances, brandweerwagens en politieauto’s leggen zij een geselecteerd deel van de GLOW route af.

Vriendenavond

Ieder jaar vindt op maandagvond de GLOW Vriendenavond plaats. De Vriendenavond kent een informele 

sfeer en wordt bezocht door vele partners die inmiddels al jarenlang tot de vaste vrienden behoren. Bedrijven 

of organisaties kunnen aan deze avond deelnemen. Ze zien de high lights en horen de ins en outs van het 

jaar. Deze editie zag de Vriendenavond er iets anders uit dan voorgaande jaren. Gelukkig kan de avond in 

aangepaste vorm doorgaan. De avond start met een diner, daarna een gezamenlijke GLOW wandeling met 

gids en de avond sluit met een borrel. Uiteraard binnen de geldende maatregelen.

GLOWlabs

GLOWlabs zijn sessies waarin Eindhovense bedrijven, kunstenaars, technici, designers, instellingen en 

inwoners vanuit diverse disciplines samenwerken aan innovatieve lichtkunstwerken of een lichtkunst 

gerelateerde (onderzoeks)vraag. In 2021 vinden er diverse GLOWlabs plaats.

•  Het etalageproject was een uitkomst van een GLOWlab.

•  Het Footprint project was uitkomst van een GLOWlab.

•   De twee torens op Strijp-T waarop n.a.v. een GLOWlab in 2020 een projectie van Hugo Vrijdag was te zien. In het 

GLOWlab van 2021 werden voor deze twee torens nieuwe projecties ontworpen door tattoo artist Linda Sanders.

•     De latex ballonnen die in de editie van 2020 werden gebruikt, zijn na het festival opgehaald en naar 

kunstenares Jalila Essaïdi, BioArtLab, gegaan. Zij heeft hier in 2021 proeven en onderzoeken mee gedaan 

en hier verf van gemaakt die in een latere editie van GLOW zal terugkomen.

•  Bayeux in samenwerking met Gemeente Eindhoven.

•   Een GLOWlab i.s.m. de TU/e, TU/e Intelligent Lighting Institute en Fontys om tot lichtkunstwerken voor 

GLOW 2021 te komen.

GLOW Academy

GLOW Academy is een driejaarlijks evenement waar professionals en studenten elkaar ontmoeten en 

samenwerken met als doel het samenbrengen van lichtkennis. In 2021 ziet de GLOW Academy er anders 

uit dan voorgaande jaren. Vanwege Covid-19 is de verschuiving naar een online evenement gemaakt. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren, is er dit jaar geen open inschrijving. Veel studententeams van de TU/e 

en enkele van Fontys werken in de vorm van GLOWlabs aan projecten voor GLOW 2021. Om die reden is in 

samenwerking met de TU/e, Intelligent Lighting Institute (ILI) besloten de Academy in 2021 uitsluitend te 

organiseren voor de studenten van de TU/e en Fontys.

JAARVERSLAG 2021
ACTIVITEITEN
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Website

De website www.gloweindhoven.nl is het uitgangspunt voor de communicatiemiddelen. De website 

is tweetalig, Nederlands en Engels. Aanvullend is er dit jaar gebruik gemaakt van een tweede website: 

jijmaaktglow.nl.

De hoofdwebsite van GLOW trekt in 2021 369.011 bezoekers (gebruikers) en er zijn 686.038 sessies geweest 

op de website. De tweede website ‘jij maakt GLOW’ trekt in 2021 31.000 bezoekers (gebruikers) en er vinden 

36.000 sessies op de website plaats.

(Social) media

GLOW Eindhoven is actief op de social media kanalen Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en sinds 2021 ook 

op TikTok. Het totale bereik van GLOW tijdens het festival op social media en in de media was 16,7 miljoen1. 

Er verschenen in deze periode in totaal 4800 berichten over GLOW op social media en in de media2. 

In samenwerking met Eindhoven365 zijn er ondersteunende PR experts ingezet in de aanloop en tijdens het 

lichtkunstfestival GLOW. Dit werpt zijn vruchten af. De mediawaarde van het lichtkunstfestival GLOW over 

een heel jaar is € 16,3 miljoen3, waarvan €5,1 miljoen4 in november, de periode waarin GLOW plaatsvindt. 

Er zijn over het gehele jaar 6215 (nieuws)berichten over GLOW in de pers gepubliceerd, waarvan 1396 tijdens 

GLOW.

CIJFERS

1 Bron: Coosto. Berekend over de periode 1 november – 30 november 2021. Exclusief Youtube en TikTok.
2 Bron: Coosto. Berekend over de periode 1 november – 30 november 2021. Exclusief Youtube en TikTok.
3 Bron: Meltwater. Berekend over de periode 1 januari – 31 december 2021. Exclusief social media, radio en tv.
4 Bron: Meltwater. Berekend over de periode 1 november – 22 november 2021. Exclusief social media, radio en tv.
5 Bron: Meltwater. Berekend over de periode 1 januari – 31 december 2021. Exclusief social media, radio en tv.
6 Bron: Meltwater. Berekend over de periode 1 november – 22 november 2021. Exclusief social media, radio en tv.

Carbon Arc Zonnebloemen voor Van Gogh Dreaming Demons
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Marktonderzoek

Onderzoeksbureau Markteffect heeft een publieksonderzoek uitgevoerd tijdens het evenement. Het 

onderzoek geeft inzicht in de publieksbeleving van het festival tijdens de zestiende editie.

Bezoekers waarderen de editie van GLOW Eindhoven 2021 gemiddeld met een cijfer van 7,7. Daarnaast geven 

de bezoekers de volgende waarderingen in figuur 3.3.

Ondanks de coronaperiode waarin we ons bevinden, scoort het gevoel van veiligheid tijdens GLOW hoog. 

Met een 8,3. Ongeacht de ruimere opzet van het festival over meerdere gebieden, doet dit volgens de 

bezoekers niet onder aan de sfeer op het evenement, die ze met een 8,2 waarderen.

Het gevoel van veiligheid tijdens 
GLOW

De sfeer

De behulpzaamheid en gastvrijheid  
van de GLOW vrijwilligers

Toegankelijkheid van de locaties voor 
rolstoelgebruikers, buggy’s etc.

De drukte tijdens GLOW

Parkeermogelijkheden

Duidelijkheid waarmee de  
projecten zijn aangegeven

De spreiding van activiteiten

Informatie

Bewegwijzering

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,3

8,2

8,2

7,6

7,5

7,1

6,7

6,6

6,5

6,1

Figuur 3.3 

Hoe waardeer jij de volgende aspecten bij het evenement GLOW 

Eindhoven? Geef een cijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = zeer negatief en 10 = zeer positief
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Informatievoorziening en bewegwijzering scoren het minst goed met net iets hoger dan een 6, hoewel 

ook deze punten niet onvoldoende zijn bevonden. Als vervolg op deze waarderingen werd ook een open 

vraag gesteld. Wat kan GLOW nog verbeteren? Zoals de cijfers al deden verwachten komen er soortgelijke 

verbeterpunten uit: vooral zaken rondom de informatievoorziening en bewegwijzering komen herhaaldelijk 

terug. Dit zijn hele concrete verbeterpunten, die GLOW kan doorvoeren in toekomstige edities (figuur 4.3).

Figuur 4.3 

Wat zou GLOW Eindhoven volgens u kunnen verbeteren?

Bewegwijzering en informatie

Dichter bij elkaar, één locatie

Meer aanbod in projecten

Wandelroute terug

Tevreden zoals het is

95

35

23

19

15

0 10 40 50 60 70 90 10020 30 80

JAARVERSLAG 2021
CIJFERS
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ORGANI- 
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BEDRIJFS 
VOERING
...GLOW Eindhoven is
een stichting en heeft
geen winstoogmerk.
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Organisatiestructuur

GLOW Eindhoven is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Stichting GLOW wordt bestuurd volgens het 

Raad van Toezichtmodel. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de stichting. De 

directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van 

de directie en staat haar met raad terzijde. Het bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund 

door team GLOW.

Directie, bestuur & team GLOW

Ronald Ramakers, directeur, vormt samen met Tom Weerts (productie management) en Suzanne Maas 

(zakelijk management) het kernteam en daarmee de dagelijkse leiding van stichting GLOW.

Team GLOW2021
Directie & Bestuur

Ronald Ramakers

Productie management

Tom Weerts

Swen Roux - Site productie

Zakelijk management

Suzanne Maas

Marketing

Sabine Swinkels

Partners & Communicatie

Britt Verhagen

Secretariaat

Nelleke van Doorn

Marianne Kiemeney

Beloningsbeleid

Binnen de stichting kennen de werknemers diverse dienstverbanden. Zo werken enkele werknemers als 

zzp’er en worden enkele werknemers gedetacheerd vanuit Eindhoven247 (oprichter van stichting GLOW).  

De stichting heeft zelf geen mensen in dienst.

ORGANISATIE &  
BEDRIJFSVOERING
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Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) hebben recht op een niet-bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben 

tevens recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte 

kosten. Alle overige regels die gelden voor de RvT zijn vastgelegd in de statuten van GLOW.

Schema aan- en aftreden leden Raad van Toezicht

Naam Rol  Benoemd  Einde termijn  Aftreden

J. Mengelers  Voorzitter  03-11-2017  03-11-2021  03-11-2021

J. Daams  Penningmeester  03-11-2017  03-11-2020  03-11-2023

F. van der Vloed  Bestuurslid  03-11-2017   03-11-2021  03-11-2021

M. Tielemans  Bestuurslid  03-11-2017   03-11-2021  03-11-2021

F. Stroeken  Bestuurslid  03-11-2017  03-11-2020  03-11-2023

S. Kok  Bestuurslid  03-11-2017  03-11-2020  03-11-2023

H. Van der Plas  Bestuurslid  06-04-2020  06-04-2023  06-04-2026

ANBI Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich 

nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Per 1 januari 2021 kreeg Stichting GLOW Eindhoven de 

ANBI-status met Cultuur toegekend.

Klimaatdeal evenementen Eindhoven

In 2021 is GLOW Eindhoven aangesloten als koploper van de Klimaatdeal Evenementen Eindhoven. Deze 

deal vraagt commitment van organisaties en bedrijven uit de evenementensector om een extra stap richting 

een duurzame toekomst te zetten. In dit traject werkt de kopgroep vanuit een gezamenlijke strategie met 

ambitieuze en haalbare doelstellingen en concrete actieplannen aan toekomstbestendige evenementen 

in 2024. Op dit moment is het traject bezig en wordt de klimaatdeal gezamenlijk vormgegeven. De eerste 

stappen zullen gaandeweg het traject al gezet worden, maar de klimaatdeal zal in 2024 officieel van kracht 

worden.
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Partners & sponsors

Founded by

Signify

Gemeente Eindhoven

Main sponsors

ASML

BIZ Eindhoven

Crowe

DELA

Eindhoven Airport

NXP

Pullman

Sponsors

AON

Etteplan

Heuvel Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven

Holland Art Group

Philips

Pronorm

Rabobank

Shimano

Stam de Koning

Strijp-S

Strijp-T

TMC

Trudo

Yask

Partners

BlowUP Media

Coosto

CultuurStation

EHV 247

EHV 365

EZ Park

Heijmans

Jobarco

Nextview

Ontdek Fabriek

Profinn

Rethinking Group

Swapfiets

TU/e

van HAPPEN Containers

Westphal Johansen advocaten

Preferred suppliers

Bazelmans

George & Harrison

Voordeligparkeren.nl

Subsidizers

Brainport Eindhoven

Friends of GLOW

Best Image

BIZ

De Bijenkorf

De Efteling

Diagnostiek voor u

Ergon

Lumens Groep

Nobelo

Orchestrate Group

Pullman Eindhoven Cocagne

Rabobank Regio Eindhoven

RSP Makelaars

SNEP

Strijp-T

Stad & Co

Technische Universiteit Eindhoven 

Trudo

The Academy ICT Training en Certificering 

Treble

United City Security

Van Happen Containers

Westphal Johansen Advocaten
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Colofon

Algemene gegevens

Naam

Stichting GLOW Eindhoven

KvK

54151368

RSIN

851193614

Contactgegevens

Postbus 1288

5602BG Eindhoven

info@gloweindhoven.nl

JAARVERSLAG 2021
ORGANISATIE & BEDRIJFSVOERING
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