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manuela kamps
startende stedeling

Plannen doe ik niet echt. 
Met mijn vriendinnen 
besluiten we vaak kort 
van tevoren waar we zin 
in hebben. Posters in de 
stad, e- nieuwsbrieven 
of berichten via sociale 
media zijn heel handig 
om ons op de hoogte 
te houden.



karel sandbergen
welgestelde

Planning is voor mij 
belangrijk en als alle 
brochures weer in de 
bus vallen, heb ik al 
heel veel voorpret door 
samen met mijn vrouw 
en met vrienden het hele 
komende seizoen al zo’n 
beetje uit te zetten.



margot van oorschot
seniore cultuurliefhebber

Het liefst koop ik 
kaarten bij een 
echt mens, achter 
een kassa, maar 
als het niet anders 
kan, doe ik het ook 
wel via internet.



yamina benali
thuiswonende jongere

Ik doe graag veel met 
mijn vrienden: luisteren 
naar FunX radio, 
met elkaar dansen, 
een beetje door de 
stad lopen, naar de 
bioscoop gaan, dat 
soort dingen.



jamila alaoui
studentikoos

Last minute 
kaartjes voor 
studenten zie ik 
wel zitten, zeker 
omdat ik toch 
niet echt ver 
vooruit plan.



sander gabor
sportief gezin

Podia en musea kunnen 
meer rekening houden 
met gezinnen met 
kinderen, vind ik. Als 
ze alleen maar stil en 
rustig mogen zijn, neem 
ik mijn kinderen niet zo 
makkelijk mee naar het 
theater of een museum.



herman van der linden
eenvoudige pensioengenieter

Wij gaan echt niet 
meer ‘s avonds naar 
de stad, maar als 
het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest 
hier een keer zou 
komen met een mooi 
programma, zouden 
we zeker gaan.



Aydın Çelik
doorzetter

Ik weet alleen niet 
goed waar ik die 
informatie vandaan 
moet halen.Alleen de 
huis-aan-huisbladen 
blader ik wel eens 
door, vooral voor de 
advertenties eigenlijk.



CARLA DE VISSER
MODALE MEDIOR

Ze zouden eigenlijk 
best wat meer voor 
‘ons soort mensen’ 
kunnen programmeren. 
Gewoon, leuke, gezellige 
voorstellingen of 
liedjesprogramma’s 
voor niet teveel geld.


