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Voorwoord
Het Lovina Festival is een jaarlijks terugkerend 
festijn in de maand september. Maanden van 
voorbereiding door een ontzettend grote groep 
vrijwilligers die hun volledige ziel in dit Festival 
leggen. Uren word er geoefend, de kleding op 
orde gebracht en dat alles met een ongekend 
glimlach en humor. 

In 2013 maakte ik voor het eerst het Lovina 
Festival mee en jaar na jaar nam de professionaliteit alleen maar toe. Het 
jaar 2018 was de eerste keer dat het podium op het strand bij het 
Dolfijnen Monument werd gebouwd, er kwam een vlonder waarop de 
speciale stoelen kwamen te staan voor de speciale genodigde. De Bupati 
van Buleleng Putu Agus Suradnyana opende het Festival. Van heinde en 
verre kwam men naar het Festival. De zeilers die bezig waren met hun 
race van Darwin naar Singapore, legde hier aan en bleven gedurende de 
periode van het Festival. Het Festival van 2019 overtrof in alles het 
Festival van 2018. Het 24ste Lovina Festival is nu voorbij en de 
voorbereidingen voor het jubileum jaar, het 25ste Lovina Festival zullen 
binnenkort al weer van start gaan.

Het Festival is niet zomaar een festival, nee het heeft een hart en een ziel. 
Het wordt in alles gedragen door de velen vrijwilligers en door de mensen 
die komen kijken. Het is er voor jong en oud. Er is plaats voor traditie, 
cultuur en het hedendaagse. Lovina Festival brengt mensen bij elkaar, 
mensen die elkaar allang niet meer gezien hebben door wat voor een 
oorzaak dan ook komen hoer weer samen en praten met elkaar. Er is een 
begrijpende blik, een welgemeende handdruk en een knuffel in de vorm 
van een omhelzing.

Dit alles is Lovina Festival.

Henk Bus
01 oktober 2019
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DE EERSTE VOORBEREIDINGEN

De voorbereidingen voor het 24ste Lovina Festival zijn gister in de late 
namiddag van start gegaan. In een hele korte tijd stond het podium recht 
en op zijn plaats. Het is nu iets meer naar voren geplaatst om aan de 
achterkant wat meer ruimte te krijgen voor de artiesten.

Gestaag kwamen de vrachtwagens met materiaal aangereden en werd 
alles afgeladen en op de plaats gelegd waar het nodig was. Iets verderop 
was ben al bezig met het opzetten van de tenten waar straks allerlei 
lekkernijen te kopen zijn. En da\ar waar hard gewerkt wordt is er 
natuurlijk altijd honger en dorst, wat verzorgd wordt door de omliggende 
toko’s en warungs. Ik liep er al een tijdje rond tot opeens een van de 
mannen  riep: “pa mau makan” en werd ik uitgenodigd om mee te eten. 
Na het eten werd er eerst gerust. Later zou men er weer flink tegenaan 
gaan, wat vanmorgen ook wel bleek.

De eerste groep die straks gaat optreden kwam al een kijkje nemen naar 
het podium en ging meteen aan de slag met oefenen. Ook de eerst 
schepen waren al gearriveerd en het wachten is nu nog op de vier master 
die er normaal gesproken ook altijd bij is.

Wanneer ik kijk naar het podium zoals dat nu al is opgebouwd met al die 
kleuren dan beloofd het Lovina Festival weer heel mooi te worden en zal 
het een aantal dagen genieten worden van dans, muziek, komieken, 
lekker eten en drinken. 

26 september 2019
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DAG TWEE VAN DE VOORBEREIDINGEN

Toen ik vanavond op het strand aankwam was het een drukte van 
jewelste. Van alle kanten waren de mensen bezig met bouwen. Langs het 
strand stonden de tenten voor de warungs en toko’s al helemaal klaar en 
iedereen was druk bezig met inrichten. Ik heb al gehoord wat er aan eten 
komt en dat wordt weer smullen.

De ceremonie werd uitgevoerd bij de vloer waar de toeschouwers op gaan 
zitten, met het verzoek aan de goden om het Festival in goede banen te 
leiden en dat het weer een succes mag worden. 

Overall waren vlaggen ge plaatst, de planten werden aangevoerd en 
zullen vanavond op de plaats gezet gaan worden. Er staan overal enorme 
professionele verdeelkasten om het verloop rondom de elektriciteit goed 
te laten verlopen. En weer twee groepen die morgen dienen op te treden 
waren komen kijken en hadden overleg met wat waarschijnlijk de 
“toneelmeester” is.

De vlaggetjes worden nog eens goed gehangen, een man staat uitleg te 
geven wat er staat te gebeuren, een gedeelte van de band staat al klaar, 
de sound wordt getest waarbij mijn oren ploffen, het is al donker en toch 
klimt de man nog even in de mast om alles te controleren.

De vier master is er nog niet. Het schijnt dat hij ergens in de buurt van 
Amed voor anker ligt, maar komen doet die beslist. De zonsondergang is 
zoals die behoort te zijn bij het Lovina Festival: magisch. Beide vullen 
elkaar goed aan.

Het thema van het festival dit jaar is: “Cultivating The Eternal Peace.” 
(Het Cultiveren van de Eeuwige Vrede}

Voor mij persoonlijk is dit een prachtig onderwerp en ik hoop werkelijk 
dat het Lovina Festival daar een kleine beetje aan kan bijdrage, al is het 
maar op hele kleine schaal. 

Want: Een druppel kan uitgroeien tot een grote oceaan.

27 September 2019
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