
 
 

 

Voorverkoop ‘24 uur cultuur’ van start! 
 
Op 4 augustus start de online voorverkoop van 24 uur cultuur, een geheel nieuw 
evenement waarmee Rotterdam dit jaar het culturele seizoen opent. Met een passe-
partout à € 10 (voor kinderen t/m 12 jaar gratis) kunnen bezoekers een etmaal lang 
genieten van een programma vol theater, dans, beeldende kunst, muziek, film, 
architectuur en design. 24 uur cultuur start op zaterdag 10 september 17.00 uur en duurt 
tot zondagmiddag 11 september 17.00 uur. 
 
Tijdens 24 uur cultuur houden de Rotterdamse culturele instellingen open huis of geven een voorproefje 
van hun programma in het komend seizoen. Het passe-partout biedt gratis of voordelig toegang tot de 
programmaonderdelen van 24 uur cultuur, inclusief aanvullend vervoer. In totaal loopt het voordeel dat 
de passe-partout biedt op naar maar liefst € 200. Wie een passe-partout aanschaft, krijgt bovendien een 
bonnenboek cadeau, vol aanbiedingen voor het nieuwe culturele seizoen, die samen een waarde hebben 
van opnieuw € 200.  
 
Zoals de naam al doet vermoeden gaat 24 uur cultuur een heel etmaal door, met bijzondere 
programmering op onverwachte tijdstippen. Een tipje van de sluier: 
 

• Het NAi trapt af met de opening van de door OMA vormgegeven Schatkamer, vol hoogtepunten 
uit de collectie van het NAi.  

• Rond middernacht presenteert Theater Walhalla een horrormusical in de Fenixloods.  
• Op het podium van Grounds wisselen bands elkaar non-stop en 24 uur lang af. 
• Ondertussen openen de clubs hun deuren voor een extra opzwepend nachtprogramma, met het 

dampende X-Festival in het voormalige Stadskantoor. 
• Voor dag en dauw presenteert Dance Works op zondag de voorstelling The Sweet Art of Bruising. 
• Op zondagochtend zet het Nederlands Fotomuseum een enorme camera obscura neer in de 

Cruise Terminal, waar een indrukwekkend beeld verschijnt.  
• Goed wakker worden kan met krant, koffie, croissant en kindervoorstellingen bij Theater Walhalla. 
• De rest van de dag halen kinderen hun hart op bij de leukste workshops, kindertheater en –dans 

op verschillende locaties 
• Op zondagmiddag trekt Gergiev Festival met Het Langste Orkest ter Wereld de Erasmusbrug 

over.  
• Vlak voor het einde van 24 uur cultuur trakteren de culturele instellingen rondom het 

Schouwburgplein op een zinnenprikkelende reis, die start aan een 120 meter lange houten tafel: 
Mind Your Step. 

• Tussen alle programmaonderdelen door stippelt Parfum de BoemBoem fietsroutes uit, 24 uur 
lang.  

• Ook kunstenfestival De Wereld van Witte de With neemt deel aan 24 uur cultuur.  
 
Met een etmaal vol cultuur, en een passe-partout die héél veel voordeel biedt, zet Rotterdam de toon voor 
het nieuwe seizoen. Kijk voor het volledige programma én voor de aanschaf van een passe-partout op 
www.24uurcultuurrotterdam.nl. Tijdens 24 uur cultuur zijn passe-partouts in beperkte oplage te koop bij 
diverse instellingen op locatie.  



 
24 uur cultuur is een evenement van de Rotterdamse culturele organisaties en Rotterdam Festivals. 
Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid van Rotterdam en ondersteunt via collectieve 
marketing en publieksonderzoek de culturele sector in het bereiken van een zo groot en divers mogelijk 
publiek.  
______________________________________________________________________________ 
Noot aan de redactie:  
Voor meer informatie neemt u contact op met Elsbeth Grievink, persvoorlichter 24 uur cultuur, Elsbeth 
Grievink, 06-48266077, mail@elsbethgrievink.nl 
 


