


Music Anyway

Festiwale muzyczne w oczach
uczestników 2015

Jasiek Gromadzki

CEL POWSTANIA RAPORTU

Celem raportu jest porównanie sześciu festiwali muzycznych odbywających się w Czechach,
Łotwie, Polsce i Słowacji.

METODOLOGIA

Badanie było prowadzone w dniach 07.06-31.08.2015 w oparciu o ankiety internetowe, odd-
zielne dla każdego festiwalu. Link do ankiety umieszczany był na oficjalnych fanpage’ach
festiwali, w związku z czym należy przypuszczać, że zdecydowana większość ankietowanych
jest jednocześnie fanami poszczególnych festiwali. Poza tym nie dokonano żadnej se-
lekcji ankietowanych, w związku z czym nie można ankietowanych traktować jako w pełni
reprezentatywną grupę. Wszystkie ankiety były prowadzone w jednakowy sposób. Pod-
sumowując – badanie ma tylko i wyłącznie wartość PORÓWNAWCZĄ.

Badane festiwale ( w kolejności chronologicznej):

Rock For People (CZ)
21. edycja festiwalu odbyła się w dniach 4-6.06 w mieście Hradec Kralove. Największe

gwiazdy: Three Days Grace, Limp Bizkit, Asking Alexandria. Liczba ankietowanych: 88
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Open’er Festiwal (PL)
14. edycja festiwalu odbyła się w dniach 1-4.07 w mieście Gdynia. Największe gwiazdy:
Drake, Mumford & Sons, Asap Rocky. Liczba ankietowanych: 204

Bažant Pohoda (SK)
18. edycja festiwalu odbyła się w dniach 9-11.07 w mieście Trenčín. Największe gwiazdy:
Björk, Manu Chao, Die Antwoord. Liczba ankietowanych: 140

Positivus (LT)
9. edycja festiwalu odbyła się w dniach 17-19.07 w mieście Salacgriva. Największe gwiazdy:
Placebo, Charli XCX, Kasabian. Liczba ankietowanych: 169.

Przystanek Woodstock (PL)
20. edycja festiwalu odbyła się w dniach 30.07-1.08 w mieście Kostrzyn nad Odrą. Największe
gwiazdy: Within Temptation, Black Label Society, Shaggy. Liczba ankietowanych: 117

Off Festival (PL)
10. edycja festiwalu odbyła się w dniach 7.08-9.08 w mieście Katowice. Największe gwiazdy:
Decapitated, Patti Smith, The Dillinger Escape Plan. Liczba ankietowanych: 82

Każda ankieta miała taką samą strukturę, zawierała te same pytania, po raz pierwszy wszys-
tkie ankiety przeprowadzone zostały w wersji angielskiej. Ankiety były podzielone na trzy
części. Pierwsza z nich zawierała pytania dotyczące ilości dni spędzonych na festiwalu,
sposobu zakwaterowania i ilości edycji festiwalu dotychczas odwiedzonych. W drugiej
części ankietowany oceniał wybrane koncerty w skali od 0 do 100. Wreszcie trzecia część
zawierała pytania o odczucia dotyczące poszczególnych kwestii (m.in. bezpieczeństwo,
jakość dźwięku, możliwość uzyskania informacji), wybór ulubionej sceny, oraz wskazanie
zespołów, które ankietowany chętnie widziałby na następnej edycji festiwalu (możliwość
wielokrotnego wyboru). W tym roku dokonana została zmiana software’u dostarczającego
ankiet i pytanie o powody wyboru festiwalu okazało się niestety niejasne, przez co wyniki nie
zostały umieszczone w poniższym raporcie. W tym roku nie udało się zebrać wystarczającej
liczby odpowiedzi uczestników festiwalu Colours of Ostrava, do analizowanych festiwali
dołącza za to łotewski Positivus.

WSTĘP

Poprzedni rok został nazwany rokiem kryzysowym dla dużych festiwali w regionie. Nie ma
wątpliwości, że w roku 2015 część festiwali przezwyciężyło kryzys. W rankingu festiwali
tworzonym przez portal festivalsearcher.com niezmiennie najwyżej uplasował się Open’er
(32. miejsce na świecie). Wszystkie festiwale poza Offem poprawiły swoje miejsca, najwięk-
sza poprawa dotyczy Rock For People (84. miejsce w porównaniu do 147. w poprzednim
roku), niemniej jednak festiwal ten nadal nie odzyskał miejsca sprzed 2014 r. W pierwszej
setce znalazły się wszystkie festiwale poza Offem, który w tym roku spadł z miejsca 111.
na 134. Raport pokaże czy atrakcyjniejszy line-up wpłynął na postrzeganie festiwalu przez
uczestników.
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WYNIKI

Z wyjątkiem Offa największą grupę ankietowanych stanowiły osoby przyjeżdżające na festi-
wal po raz pierwszy. Stosunkowo najwięcej „nowych” uczestników przyjeżdża na Woodstock
(41 %, podobnie jak w ubiegłym roku), następnie na Open’er (40,7 %), RFP (39,8%), Positivus
(35,5%), Off (21,7%), osoby przyjeżdżające po raz pierwszy stanowią stosunkowo najm-
niejszą grupę już tradycyjnie na Pohodzie (17,9%). Warto podkreślić, iż poza Offem, udział
osób przyjeżdżających po raz pierwszy wzrósł, największe zmiany dotyczą RFP i Open’er
(wzrost o kolejno 13,1 i 9 pkt proc.).
Pewnym zmianom uległy „noclegowe” preferencje festiwalowiczów. Ankietowani z Posi-
tivus (83 %), Woodstocku (82%), Pohody (80%) i RFP (59,1%) nadal wolą nocleg na polu
namiotowym, a uczestnicy Offa (71%) i Open’era (62%) wciąż chętniej wybierają alternaty-
wne sposoby zakwaterowania. Widoczny jest jednak znaczny spadek liczby osób korzystają-
cych z pola w przypadku RFP i Offa (spadek o kolejno 19 i 10 pkt proc.) i wzrost liczby osób
korzystających z pola namiotowego w przypadku Open’era i Woodstocka (kolejno o 15 i 10
pkt proc.)

W pytaniach, których rezultaty podane są w dalszej części, ankietowani mogli wyrazić
jak dalece zgadzają się ze stwierdzeniami. Zastosowano skalę od -2 do 2, gdzie -2 oznacza
„całkowicie się nie zgadzam”, a 2 “całkowicie się zgadzam”.

Uczestnicy wszystkich festiwali są zgodni, co do tego, że podczas trwania festiwalu czuli
się bezpiecznie, co więcej odpowiedzi na to pytanie były najbardziej zdecydowane. Dość
znacząco poprawił się wynik Woodstocku (wrost o 0,3), nieco mniej bezpiecznie niż w
zeszłym roku czuli się ankietowani z Pohody (spadek o 0,2), najwyższy wynik otrzymał po
raz kolejny Off Festival.

Ankietowani nie zgadzają się, iż koncertów w ciągu dnia festiwalowego jest mało. Gen-
eralnie zaobserwować można spadek zdecydowania z jakim ankietowani nie zgadzają się z
twierdzeniem (najwyższy w przypadku Offa - o 0,5), wyjątkiem jest Open’er (wzrost zdecy-
dowania aż o 0,8)

Festiwalowicze nie zgodzili się także z kolejnym stwierdzeniem: „W stosunku do ogólnej
liczby zespołów zbyt mało jest zespołów zagranicznych.” Widoczne jest jednak duże zróżni-
cowanie, od silnego zdecydowania w przypadku Pohody (-1,1) po niepewność w przypadku
Woodstocka (-0,4). Wzrost zanotował Open’er i RFP, największy spadek (o 0,4) dotyczy Offa.

Ankietowani wyrażają niezbyt pewną niezgodę ze stwierdzeniem "koncerty są krótkie"
(od -0,1 w przypadku Offa do -0,8 w przypadku Pohody). Odpowiedzi na to pytanie nie
różnią się znacząco w stosunku z poprzednim rokiem, poza znaczną poprawą w przypadku
Open’era. W zeszłym roku ankietowani z tego festiwalu zgadzali się ze stwierdzeniem (0,3),
w tym roku już wyrażają niezbyt pewną niezgodę (-0,2).

Wszyscy uczestnicy potwierdzają, iż czuli kontakt z artystą (od 0,9 – Off, do 1,1 – Open’er).
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Nie doszło do wielkich zmian poza spadkiem w przypadku Pohody (o 0,3).

Współpraca festiwalu z miastem gospodarzem jest trzeci rok z rzędu najbardziej widoczna
dla ankietowanych z Openera (1,6), najsłabiej współpraca ta wygląda według uczestników
RFP. Nie zaobserwowano dużych zmian w porównaniu z poprzednim rokiem.

Według ankietowanych łatwo jest zdobyć potrzebne informacje. Najbardziej zadowoleni z
dostępu do informacji są uczestnicy Pohody (1,6), najmniej ankietowani z Offa (1,0). Wood-
stock zanotował wynik wyższy o 0,4 niż w roku ubiegłym, w przypadku innych festiwali
zmiany są niewielkie.

W zeszłym roku zdecydowanymi liderami w dbaniu o wartości ekologiczne były Pohoda i
RFP, w tym roku nadal są one najbardziej ekologicznymi festiwalami, ale dystans do innych
festiwali znacznie się zmniejszył co wynika z pogorszenia się wyników tych dwóch festiwali.
Znacznie słabszy wynik niż w poprzednim roku zaobserwowany jest również w przypadku
Open’era (spadek o 0,5), który razem z Positivus zajmuje ostatnie miejsce pod względem
oceny działań ekologicznych (0,5).

Uczestnicy generalnie zgadzają się, że organizatorom udało się skutecznie utrzymać czys-
tość. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Pohoda (1,6), najsłabszą notę po raz kolejny
otrzymał Woodstock (0,5), choć należy podkreślić wyraźną poprawę wyniku w porównaniu
z zeszłym rokiem w przypadku tego festiwalu. Dość wyraźny spadek dotyczy Open’era i RFP
(kolejno o 0,5 i 0,3).

Jakość nagłośnienia została ponownie najbardziej doceniona na Woodstocku (1,6), na-
jsłabszy wynik zanotował Positivus (1,0). Pozytywne zmiany w porównaniu z zeszłym rokiem
zauważyli uczestnicy Offa (wzrost z 0,7 do 1,2), pozytywna tendencja utrzymana jest w przy-
padku RFP, wzrost wyniku zanotował również Open’er.

Największe zróżnicowanie dotyczy stwierdzenia, iż „festiwal jest drogi”. Zgadzają się z
tym uczestnicy Openera (0,8; spadek o 0,6 w porównaniu do zeszłego roku) oraz Positivusa
(0,1). Wynik 0 otrzymała Pohoda. Uczestnicy Offa i RFP raczej nie zgadzają się, iż festiwal
jest drogi (-0,4). W przypadku tego pierwszego doszło do nieznacznej poprawy wyniku (o 0,3)

Według ankietowanych ze wszystkich festiwali „Z roku na rok festiwal jest coraz lepszy."
Najwyższy wynik otrzymała Pohoda (1,1), a najniższy Open’er (0,3), niemniej jednak o ile
w przypadku Pohody doszło do pogorszenia wyniku (o 0,3) o tyle w przypadku Open’era
doszło do znacznej poprawy (w zeszłym roku uczestnicy zaprzeczali twierdzeniu).

Wykres "Uogólnione postrzeganie festiwali" pokazuje skumulowaną opinię na temat festi-
walu. Wskaźnik powstał na podstawie średniej wyników dla wszystkich stwierdzeń. Średnia
była budowana w następujący sposób: dodawane były potwierdzenia tez o charakterze
pozytywnym, odejmowane były potwierdzenia tez o charakterze negatywnym, analogicznie
postępowano w przypadku braku zgody. Z poniższego wynika, iż średnia mogła wahać się w
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Uogólnione postrzeganie festiwali

przedziale (-2;2), przy czym im wyższy wynik tym bardziej pozytywna skumulowana opinia.
Wskaźnik ten ciężko zinterpretować, wykres został umieszczony aby pokazać ogólny obraz.

W kolejnej części przedstawione są rezultaty oceniania przez ankieterów poszczególnych
koncertów. Podawane najwyższe wyniki oznaczają najwyższą średnią ocenę (w skali od 0 do
10), w przypadku gdy koncert artysty oceniło ponad 30% ankietowanych. Podawana będzie
również średnia frekwencja dziesięciu najczęściej ocenianych koncertów.

Najsurowiej koncerty oceniali ankietowani z RFP (średnia ocena: 6,92, spadek o 0,5 w
porównaniu z zeszłym rokiem. Najczęściej (86,4%) oceniany był występ Hollywood Undead,
który otrzymał notę 8. Najwyżej oceniono Yellowcard (8,12) i Bastille (8,11). Średnia frek-
wencja wyniosła 63,1% co oznacza wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

Spektakularne pogorszenie ocen koncertów dotyczy Woodstocka (średnia 7,0 w porów-
naniu do 8,08 w roku ubiegłym). Największą publiczność (65,0%) zgromadził holenderski
zespół, Within Temptation (średnia ocena 7,14). Najlepiej oceniane koncerty to Flogging
Molly (7,94) i Eluveitie (7,56). O 7 pkt proc. poprawiła się frekwencja, która wyniosła w tym
roku 43,4%.

W poprzednich dwóch edycjach najsurowsi okazali się uczestnicy Offa. W tym roku
średnia ocena koncertów znacznie jednak wzrosła (z 6,62 do 7,14). Największą frekwencją
(76,8%) cieszył się koncert Sunn O))), który uzyskał jedną z najniższych średnich ocen (6,49).
Według ankietowanych najlepiej spisali się Patti Smith i Algiers (kolejno 8,5 i 8,0). Kolejny
rok z rzędu spada frekwencja, tym razem o 6 pkt proc. (wynik 51,6%).

W przypadku Pohody średnia ocen wyniosła 7,17, co oznacza spadek o 0,64. Najwięcej
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Frekwencja 10 najczęściej ocenianych koncertów

ocen zebrał występ Björk (90,7%, średnia ocena 6,63). Najlepiej wypadli Cocorosie i Eagles of
Death Metal (kolejno 8,28 i 8,26). Średnia frekwencja wyniosła 52,5% co oznacza nieznaczny
wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem.

Średnia ocen koncertów na tegorocznym Open’erze spadła o 0,41 w porównaniu z zeszłym
rokiem i wyniosła 7,40. Ankietowani najczęściej (73,5%) oceniali koncert Hoziera (średnia
ocena 8,01). Najwyżej oceniono występy Kasabian (8,44) i Mumford & Suns (8,10). Średnia
frekwencja była nieznacznie niższa niż w zeszłym roku i wyniosła 54,8%.

Najbardziej zadowoleni z artystów byli badani po raz pierwszy w tym roku ankietowani
z Positivus. Najwięcej osób (83,4%) oceniło koncert Placebo (średnia ocena równa 7,73.
Najlepsze oceny zebrali Basement Jaxx i Kasabian (kolejno 8,64 i 8,44). Warto zwrócić uwagę,
iż średnia ocena koncertu Kasabian na Positivus była równa średniej ocenie koncertu tego
zespołu na Open’erze. Średnia frekwencja 10 najczęściej ocenianych koncertów wyniosła
58,1%.

Z wybranych 12 artystów najbardziej pożądanym headlinerem w przyszłym roku będzie
Florence & The Machine, która był najczęstszym wyborem ankietowanych z Positivus i
Openera. Ankietowani z Woodstocku najbardziej czekają na koncert Metallici, uczestnicy
RFP najchętniej wybierali Linkin Park, natomiast The Cure jest najczęstszym wyborem anki-
etowanych z Pohody i Offa, przy czym na Offie równie chętnie czekają na Toma Waitsa.

Potwierdza się tendencja do wybierania zespołów, które w poprzednich latach grały już
na danym festiwalu. Ponad połowa ankietowanych z RFP chętnie obejrzałaby koncert Thirty
Seconds To Mars, który miał już miejsce w 2013 r. Ponad jedna trzecia festiwalowiczów
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Pożądani artyści

z Woodstocka czeka na koncerty Acid Drinkers, Jelonka czy Huntera. Ponad 40% anki-
etowanych z Positivus obejrzałaby chętnie koncerty gwiazd poprzednich edycji, Sigur Rós i
Bastille. 40% ankietowanych z Open’era czeka na zeszłorocznego headlinera Jacka White’a,
podobny odsetek uczestników Offa wybrało My Bloody Valentine, którzy na tym festiwalu
grali w 2013 r. Co trzeci ankietowany z Pohody chciałby obejrzeć Atoms For Peace.

Aby badać zmiany i siłę tej tendencji został zaproponowany nowy wskaźnik Willingness To
See Again (WTSA). Wskaźnik pokazuje jak skłonni są uczestnicy do obejrzenia koncertów
wykonawców, którzy grali na dwóch poprzednich edycjach festiwalu (im wyższa wartość
wskaźnika, tym wyższa skłonność). Wartości indeksu dla poszczególnych festiwali ukazane
są na wykresie.
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WTSA vs. udział osób przyjeżdżających na festiwal co najwyżej drugi raz.

Powyższy wykres jednoznacznie pokazuje, iż WTSA w dużej mierze zależy od udziału osób
przyjeżdżających na festiwal co najwyżej po raz drugi. Im wyższy jest ten udział, tym wyższa
jest wartość wskaźnika. Jeśli uczestnicy przyjeżdżają na festiwal po raz pierwszy lub po raz
drugi to mniejsza jest szansa, iż widzieli oni koncerty zespołów występujących na dwóch
poprzednich edycjach. Co za tym idzie, osoby te częściej będą wybierały koncerty tych ze-
społów niż osoby, które miały szansę zobaczyć koncerty w przeszłości. Aby uzyskać wskaźnik
uwzględniający różnice w strukturze osób przyjeżdżających skorygowano wskaźnik WTSA o
udział osób przyjeżdżających na festiwal co najwyżej drugi raz. Wielkości otrzymanego w ten
sposób wskaźnika AWTSA (Adjusted Willingess To See Again zaprezentowano na poniższym
wykresie.

AWTSA
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Po skorygowaniu, wartości wskaźnika są niemal identyczne dla wszystkich festiwali.
Wyjątkiem jest Woodstock, dla którego wskaźnik jest znacznie większy, co oznacza, iż anki-
etowani z tego festiwalu są bardziej skłonni do wybierania zespołów, które wystąpiły na
poprzednich edycjach festiwalu. Zaryzykować można stwierdzenie, że im więcej zespołów z
pogranicza rocka i metalu w programie festiwalu tym większy wskaźnik WTSA (Woodstock
i RFP to festiwale z największym udziałem takich wykonawców), ale dopiero kolejne lata
pokażą, czy przypuszczenie to jest słuszne.

WNIOSKI

1. Czy ubiegłoroczny kryzys festiwali się skończył?

Zeszłoroczny raport pokazał, iż kryzys festiwali miał odbicie w postrzeganiu festiwali przez
uczestników. Jak wspomniano we wstępie, obecny rok przyniósł znaczącą poprawę pozy-
cji badanych festiwali w rankingu festivalsearcher, kryzys można uznać za zakończony.
Tegoroczny raport odpowiada na pytanie jak przełożyło się to na postrzeganie festiwali.
Zeszłoroczny kryzys najbardziej dotknął festiwale RFP i Open’er. Na zasadzie odbicia zwięk-
szył się w tym roku udział osób przyjeżdżających na festiwal po raz pierwszy osiągając
poziomy podobne do przedkryzysowego, 2013 roku. Poza tym zmiany w postrzeganiu nie
są już tak jednoznaczne, niemniej jednak wielokrotnie wystąpiło odwrócenie trendów z
zeszłego roku.

2. Niezmienne gusta muzyczne

Po raz kolejny okazało się, że festiwale co roku gromadzą uczestników o stałych gustach
muzycznych: Woodstockowicze najbardziej cenią metal oraz polskich artystów, RFP przy-
ciąga fanów rocka oraz elektroniki, uczestnicy Offa znacząco różnią się od pozostałych
festiwali i w ogóle nie doceniają mainstreamu, uczestnicy Pohody i Colours of Ostrava prefer-
ują zespoły z pogranicza mainstreamu i alternatywy, a przyjeżdżający na Openera chętnie
posłuchaliby praktycznie wszystkich znanych zespołów.

3. Wybór zespołów grających na poprzednich edycjach festiwalu jest zgodny z oczeki-
waniami uczestników.

Fenomen, który ma źródło w niezmiennych gustach muzycznych, po raz kolejny znalazł
potwierdzenie w wynikach ankiet. Aby skwantyfikować skłonność do oczekiwania na kon-
certy zespołów, które grały na poprzednich edycjach festiwalu zbudowano wskaźnik WTSA
(Willingness To See Again)oraz skorygowany o strukturę przyjeżdżających AWTSA. Dzięki
wskaźnikowi będą możliwe porównania siły i trendów tej skłonności.
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PODSUMOWANIE

Festiwale przezwyciężyły kryzys, choć nie miało to jednoznacznego wpływu na poprawę
postrzegania festiwali. Z pewnością pozytywne zmiany zostały zauważone w przypadku
Open’era, poprawa oceny festiwalu byłaby jeszcze większa, gdyby nie znaczne pogorszenie
percepcji festiwalu w obszarze ekologii i zapewnienia czystości. Kilka negatywnych trendów
powinno zastanowić organizatorów Pohody (spadek odczuwania kontaktu z artystą, mniej
widoczne promowanie wartości ekologicznych). Duże zmiany nieustannie dotyczą RFP,
znacznie spadł udział osób nocujących na polu namiotowym, poprawia się chociażby jakość
dźwięku. Proces ewolucji tego festiwalu (w tym roku zmiana daty i zorganizowanie drugiego
festiwalu pod szyldem Rock For People Europe) trwa. Mimo zmian w różnym kierunku,
jedno się nie zmienia: znaczna większość ocen jest wciąż pozytywna. Po raz kolejny można
stwierdzić, iż organizatorzy badanych festiwali odnieśli sukces.

PODZIĘKOWANIA

Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym możliwe było stworzenie raportu. Jed-
nocześnie zachęcam wszystkich do dzielenia się komentarzami, które pozwolą uczynić
przyszłoroczny raport lepszym (musicanywayblog@gmail.com).
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ANEKS

Table: How far do you agree with the following statements?
Bažant
Pohoda

Woodstock
Festival

Off
Festival

Rock For
People

Open’er
Festival

Positivus

During the festival I felt safe. 1,67 1,67 1,82 1,57 1,58 1,48
There are not many
concerts during one festival day.

-1,06 -1,01 -0,80 -0,59 -1,00 -0,85

There are too few foreign
bands in comparison
to whole number of bands.

-1,10 -0,40 -0,74 -0,61 -0,75 -0,69

The concerts are short. -0,78 -0,27 -0,10 0,22 -0,19 -0,34
During concerts I felt
connected with artists.

0,97 1,05 0,94 0,99 1,10 0,99

The city of (the host city)
supports the festival.

0,88 1,43 1,30 0,78 1,57 0,96

It is easy to find all
necessary information.

1,57 1,49 1,04 1,18 1,33 1,35

The ecological values
are promoted at the festival.

1,41 0,99 0,85 1,18 0,50 0,48

Organizers take care
effectively of cleanliness
in the festival area.

1,64 0,53 1,18 1,32 0,82 0,86

The quality of the sound
during concerts was good.

1,36 1,55 1,17 1,32 1,21 0,96

The festival is getting better
and better every year.

1,09 0,74 0,55 0,34 0,30 0,48

The festival is expensive. -0,03 Not Applicable -0,39 -0,38 0,76 0,09
General perception
of the festival

1,23 1,01 0,95 0,88 0,87 0,86
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