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INNIBOS FEESVERSLAG VIR 2019
ALGEMEEN
Innibos het vanjaar vanaf 26 tot 30 Junie 2019 plaasgevind. Ten spyte van vele uitdagings
was die fees ’n groot sukses en was die terugvoer van feesgangers, kunstenaars en borge
baie positief. Ons kyk met dankbaarheid terug na nog ’n suksesvolle feesjaar waarin beide
die feesbywoning en produksie-kaartjieverkope ’n groei getoon het.
Innibos het vanjaar - vir die vierde keer die afgelope 7 jaar - die toekenning as Suid Afrika
se gewildste fees ontvang, en ons is baie trots op hierdie prestasie.
Die feesterrein met sy unieke karakter en besondere atmosfeer is al goed gevestig. Dit is
sentraal geleë, baie sigbaar en met ŉ uitstekende logistieke infrastruktuur, toegangsbeheer
en die nabyheid van nooddienste is hierdie ŉ ideale feesterrein en enig in sy soort.
Benewens die feesterrein is daar ook die gewilde ATKV-Boeke-Oase by NHS en die
splinternuwe Kuns Oase by Nelspruit Laerskool wat gewilde venues geword het. Die
aanbieding hier is aansienlik uitgebrei. Soos gewoonlik het ons van verskeie ander venues
in en rondom Nelspruit gebruik gemaak waar teater, musiek en leefstylproduksies
suksesvol aangebied is. Die fees is weer met ‘n kleurryke straatparade afgeskop.
In samewerking met Noord-Wes Universiteit word daar jaarliks ŉ volledige navorsing en
ekonomiese impakverslag opgestel wat tendense uitwys en demografiese inligting oor
feesgangers versamel. Die belangrikste insigte uit hierdie verslag word in hierdie verslag
vervat.

BYWONINGSYFERS
Sedert die ontstaan van die fees in 2004, waartydens ±25 000 feesgangers die fees besoek
het, het dit gegroei na oor die 100 000 die afgelope 8 jaar. Hierdie jaar is die amptelike
bywoningsyfer 109 000. Hierdie bywoningsyfer is uitstekend in die lig van die moeilike
ekonomiese klimaat. Daar is vanjaar in totaal 2000 meer feesterreinkaartjies verkoop as in
2018.
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DEMOGRAFIE VAN FEESGANGERS
Volgens die impakstudie woon 36% (teenoor 44% in 2018) van die feesgangers al 4 dae
die fees by en spandeer groepe ŉ gemiddeld van R4 800,44 by die fees (R700 meer as in
2018).
Meer vroue as mans het die fees besoek (62% van die respondente was vroue, teenoor
38% mans).
Vir die eerste maal in die fees se geskiedenis was daar ewe veel feesgangers wat vanaf
Gauteng en Mpumalanga af kom (39% elk). Verlede jaar se syfers was 49% uit
Mpumalanga gevolg deur 34% besoekers uit Gauteng. Die persentasie besoekers uit
Gauteng het dus gegroei en daar was ook ’n groei in besoekers van ander provinsies.
Meer as 60% van Innibos se feesgangers kom nou van buite die provinsie, wat die nasionale
status van die fees onderstreep.

FEESTERREIN
Die feesterrein was, soos altyd, die hart van die fees. Daar was musiek vir elke smaak:
hoofverhoogkonserte met van die land se topkunstenaars, en 4 kuierverhoë, wat ŉ
kunsparkverhoog vir die luisterliedjie-aanhangers en ŉ rockverhoog vir die jongmense
insluit. By Woelwaters is daar heeldag vertonings, poppekas, speletjies en aktiwiteite vir die
kleingoed aangebied. Die 300 kunsmarkstalletjies in die Bosmol het weer gesorg vir ŉ
heerlike koopervaring en feeskos. Daar was vanjaar bykans 50 nuwe uitstallers wat nog nie
voorheen by die fees was nie. ŉ Gratis filmfees en gratis teateraanbiedings is by die
Bosbioskoop en Boma-kuierteater aangebied. Die kunspark se nuwe uitleg het baie

3

komplimente uitgelok met die KMI Airport se nuwe verhoog-posisie. Die ou verhoog-area,
waarvandaan Radio Laeveld vanjaar uitgesaai het, moet egter volgende jaar anders
benader word. Die area voor hierdie verhoog was ongelukkig besonder stil.
PRODUKSIES
Ons is baie tevrede met die produksies se aanbieding hierdie jaar. Veral die
debuutproduksies het alle verwagtinge oortref. Be(t)roudag, Nagskofkliek, Sê groet vir Ma,
Die Sjokolade Show en Koekoeloer was almal baie goed ontvang en het goed verkoop by
die loket. Keelvol en Schalkie en Cassie het eweneens vol sale getrek.
Daar was vanjaar 35 produksies en17 259 produksiekaartjies is verkoop. Dit is 4426 méér
as in 2018.
Die topverkopers was Fire & Ice (1785), Donkie (1144), Katvoet (898), My Seuns (708) en
Voordele van eierwit (705).
Die volgende vertonings is uitverkoop:
Eggo’s in die grotte, Be(t)roudag, ClemenGold Plaaswandel en Ginproe, Schalkie en Cassie
hou konsert, die Boeke-crawl, York Secret Waterfall Tour, die Komedie-crawl en Storievuur.
Volgens die impakstudie woon die teatergangers gemiddeld 5 vertonings in die feestydperk
by.
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DIE KUNS EN BOEKE-OASE
Beide hierdie satelliet-venues het groot waarde tot die fees bygevoeg. By die ATKV-BoekeOase is boekgesprekke en die Kinder storie-crawl aangebied. RSG het ook daagliks
hiervandaan uitgesaai. By die Kuns-Oase was daar verskeie kunsuitstallings, die storievuur
is hier aangebied asook die gewilde gin-proe. Die gin- en wyntuin was ook baie gewild.

INNIBOS NATIONAL CRAFT AWARDS
Hierdie projek was besonder suksesvol en
meer as 1200 inskrywings is vanjaar van
regoor Suid Afrika ontvang. Die geleentheid
is deur die MEC vir die Departement van
Sport, Kuns en Kultuur geopen en verskeie
rolspelers van nasionale belang was
teenwoordig.
Die
wenners
het
kontantpryses ter waarde van R80 000
ontvang.

MEDIA
Volgens die respondente in die studie was Innibos prominent in alle media sigbaar. Hulle
het meer oor Innibos te wete gekom deur televisie, radio, koerante en sosiale media.
Die waarde van die mediadekking tussen April en Augustus 2019 het R33 miljoen beloop.
Dit sluit visuele media soos televisie en radio, gedrukte media soos koerante en tydskrifte,
digitale en sosiale media soos webwerwe, facebook, twitter en instagram in. Meer as 98%
van die mediadekking wat die fees ontvang het is positief of ten minste neutraal.
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EKONOMIESE IMPAK
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EKONOMIESE IMPAK
Die totale Ekonomiese inspuiting vir Innibos 2019 word beraam op tussen R85M en R95.1
Miljoen. Hierdie inspuiting bevoordeel die hele gemeenskap. In 2019 het Innibos bykans
1000 tydelike poste gevul en meer as 600 addisionele werksgeleenthede is deur ons
vennote en diensverskaffers geskep (skoonmaakdienste, sekuriteit ens).
GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
Dit is vir Innibos belangrik om ’n ondersteunende rol in die plaaslike gemeenskap te vervul.
Hier is enkele van die projekte waarby die fees amptelik betrokke was:
•

- Die Innibos Meridian Karino Onderwys-trustfonds help
20 Leerders uit minderbevoorregte gemeenskappe deur
hulle skool- en koshuisgelde te betaal. Hierdie kostes
word gedra deur die bydrae van verkeie vennote en die
wins van die Innibos gholfdag. Vanjaar was die Trust se
inkomste uit hierdie bronne R600 000. Die leerders word
deur ŉ mentorskap-program bygestaan en tot dusver is
besondere prestasies deur die leerders behaal. Een van
die trust leerders is as 2019 hoofseun by die skool
aangewys.

•

Innibos is die hoofborg van die jaarlikse Nelspruit
Eisteddfod waaraan daar vanjaar meer as 5 000 leerders
deelgeneem het. Hierdie is ’n belangrike projek om die
kunste op voetsoolvlak te bevorder en ’n platform vir
toekomstige
akteurs
en
musikante
uit
alle
bevolkingsgroepe te skep.

•

Vanjaar was die fokus van die Loof Hom Innibos-konsert
op mense met gestremdhede. ’n Spesiale optrede deur
Sumarie Jordaan saam met die kinders van Pro Gratia
skool was een van die hoogtepunte van die aand. Meer
as R30 000 is met die sagte kollekte ingesamel. Hierdie
geld is aan Pro Gratia, Dasha en Rustig Ouetehuis
(Witrivier) geskenk na afloop van die fees.

•

Die uitstallers se spesiale projek was om vanjaar vir Pro
Gratia Skool vir Gestremdes se gasvryheid-studieklas
droë bestanddele in te samel. Die gasvryheid-studente
het ook vir praktiese ondervinding in die kombuis van die
BBP-losie gehelp.
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• Innibos het aan die Stabilis Mandeladag inisiatief
deelgeneem en gehelp om rommel te versamel in
die strate rondom die Innibos feesterrein
(Bergvlam).
• Ons het aan die Caddy gholfdag deelgeneem
deur ’n joggie-span te borg. Ons span was
weereens as die besgeklede span op die baan
uitgesonder.
• Op verskeie van die kuiervehoë is daar vanjaar
geleentheid gebied aan enkele gestremde
kunstenaars om hul talente ten toon te stel. Vele
plaaslike en opkomende kunstenaars het ook op
ons verhoë geleentheid gekry om op te tree.
• Die Lions, Hospice en Pro Life het vanjaar weer
kroegstalletjies bedryf op ‘n winsdeel basis. Op
hierdie wyse is meer as R400 000 weer in die
gemeenskap teruggeploeg. Daar is oor die afgelope
jare al meer as 6.4 Miljoen met hierdie winsdelingprojekte aan die gemeenskap teruggegee vir
welwillendheidsprojekte.
• Innibos het vanjaar by die parade ’n insameling
van troeteldier-kos gedoen met Olla, die
gemeeskaps-olifantjie wat vooraf by Crossing Spar
gestaan het.
Benewens hierdie amptelike projekte is Innibos bestuurslede ook in hul persoonlike
hoedanighede by verskeie gemeensakpsprojekte en organisasies betrokke. Op hierdie
wyse word Innibos se profiel as aktiewe lid van die plaaslike gemeenskap verder bevorder.

SLOTOPMERKING
Boodskap van die Innibos Bestuur
Die bestuur wil graag die direksie, die voltydse personeel, projekbestuurders, die tydelike
personeel, uitstallers en diensverskaffers bedank vir hul onmisbare insette wat verseker het
dat die fees vanjaar ‘n sukses was ten spyte van die finansiële uitdagings wat 2019
meegebring het. Laastens maar beslis nie die minste nie: Baie dankie aan elke borg en elke
feesganger. Ons sien uit om in 2020 weer ’n suksesvolle Innibos aan te bied!

8

9

TERUGVOER VAN FEESGANGERS
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TERUGVOER VAN UITSTALLERS:

TERUGVOER VAN KUNSTENAARS:
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