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Greenhouse Talent

 Internationaal concertorganisator sinds 2005, actief in België, Nederland en Luxemburg

 Organiseren ongeveer 300 concerten per jaar, waarvan ongeveer 50 in eigen productie 
(Justin Bieber, Céline Dion, Beyoncé, Katy Perry maar ook Hooverphonic, Axelle Red, 
Clouseau, De Kreuners, enz.)

 Openluchtconcerten:
 Sint-Pietersplein Gent: Leonard Cohen (2012), Prince (2014), Ennio Morricone (2016), 

Massive Attack (2016)
 Bryan Adams, Middelkerke (2017)
 Backstreet Boys, Strand Oostende (2014)
 Bon Jovi, Zeebrugge (2010)  
 Rammstein, Koning Boudewijnstadion (2019)









• Duitse metalband met zes leden uit het 
voormalig DDR, werd opgericht in 1994

• Eén van de grootste bands van het 
moment 

• Volledig uitverkochte Europe Stadium 
Tour 2019 (26 shows) 

• Nieuw album ‘Rammstein’ breekt alle
records en staat in 14 landen op 
nummer 1 

• Nieuwe Europe Stadium Tour 2020 
stopt in Duitsland, Ierland, Nederland, 
Frankrijk, Polen, Scandinavische landen
en ... Oostende 



Koning Boudewijnstadium, Brussel 
10 juli 2019



• De Morgen: ★★★★★ “Rammstein brengt een totaalspektakel die 
je compleet overdonderd achterlaat.”

• Het Nieuwsblad: ★★★★★ “Alles kaputt, met militaire precisie”

• Humo: ★★★★★ “Een rockshow zonder weerga.”

• De Standaard: ★★★★

• Focus Knack: ★★★★★ “Till & co zetten het Koning 
Boudewijnstadion in lichterlaaie.”

• VRT: ”Rammstein zet Koning Boudewijnstadion in vuur en vlam.”

• La DH: “Le groupe a livré le show parfait que tout le monde attendait.”

• Moustique: “Rammstein fait tout péter au stade Roi Baudouin”



Publieksprofiel

• Aantal bezoekers: +45.000

• Middelbare leeftijd

• Meer mannen dan vrouwen

• Ervaren concertbezoeker

• Verwacht gedrag: rustig 





Publieksprofiel 

• 20% van het publiek in Brussel kwam uit West-
Vlaanderen

• Oostende: Grootste Rammstein fans komen uit
West- en Oost-Vlaanderen

• Analyse ticketkopers Rammstein 
• Veel Oostendenaars

• West-& Oost-Vlaanderen

• Internationaal



Afvalbeleid 

• Herbruikbare bekers sinds 2019!

• Extra vuilnisbakken rond het terrein 

• Extra vuilnisploegen

• Sanitair – voorzieningen ook rond het terrein 

• Ambulante handel langs openbare weg



Omgeving middenplein na einde event thv 
drank- & eetstanden - 20.000 toeschouwers



Magnolialaan om 2h – passage +/- 30.000 
toeschouwers



Geluidsoverlast

• Permanente monitoring van het geluidsniveau, zowel binnen het 
terrein als buiten

• Afhankelijk van de weeromstandigheden!

• Soundcheck & concert

• Curfew 

• Uitstroom van het publiek richting E40/Centrum via hoofdwegen 



Mobiliteit









Tribunes – Mindervaliden - Podium



Veiligheid

• Hoogste prioriteit, zowel voor toeschouwers als voor personeel

• Continue overleg met veiligheidsdiensten (bvb. politie & brandweer)

• Veiligheidscoördinator: opmaak plan, vergunningen, keuringen, etc.

• Security & stewards: + 600 pax!

• Veelvuldig overleg met diverse stakeholders: Stad Oostende, 
mobiliteit, luchthaven, etc.



Timings

• Afhankelijk van tourneeplanning & complexiteit terrein

• Opbouw/Afbraak

• Showdag (onder voorbehoud):
• Opening deuren: voorzien omstreeks 16h00

• Voorprogramma 19h00 – 19h45

• Concert 20h30 – 22h45

• Curfew: 23h

• Sluiting terrein 24h



Varia

• info@greenhousetalent.be

• Bewonersbrief

• www.oostende.be/rammstein

• www.greenhousetalent.be
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