
 

 
 
 
 
 
 

- Persbericht - 

Rotterdam, 28 juni 2012 

 

24 UUR CULTUUR VULT DE CULTURELE GEZINSAGENDA VAN 2012-2013 
 
Van zaterdag 15 september 17.00 uur tot zondag 16 september 17.00 uur opent 24 uur cultuur het 
nieuwe seizoen in Rotterdam. Het programma van 24 uur cultuur staat bol van de leuke voorstellingen, 
workshops en ander vermaak voor het hele gezin. Zoals Sprookjeslunch, Peuter & Kleuter Dans en 

theaterworkshops bij Hofplein Rotterdam, jeugdtheater en een ‘Woef-workshop’ in de Rotterdamse 
Schouwburg, een Architectuurworkshop in Villa Zebra en leren jongleren of ballopen bij Circus Rotjeknor. 

Wat het programma van 24 uur cultuur extra bijzonder maakt is dat het vooral bestaat uit voorproefjes of 
premières van voorstellingen, bijzondere projecten of kijkjes achter de schermen. Daarnaast kan de 
bezoeker profiteren van speciale aanbiedingen die alleen geldig zijn tijdens 24 uur cultuur.  
24 uur cultuur zorgt ervoor dat de culturele gezinsagenda van 2012-2013 gevuld raakt. 
 
Programma highlights voor het hele gezin: 
 

Jeugdtheater 

De Rotterdamse Schouwburg is tijdens 24 uur cultuur het centrum van het jeugdtheater;  
Theatergroep Max., Theatergroep Siberia en MEEKERS presenteren bestaande voorstellingen en 
fragmenten uit nieuwe producties zoals ‘Gezocht: konijn’ (2,5+), ‘Prinses van tuig en richel’ (10+) en 

‘Helaas Pindakaas’ (4+). Het Ro Theater presenteert de Woef Side Story, een hilarische en ontroerende 
‘Romeo en Julia’ voor honden, met een ‘Woef-workshop’: Kinderen worden geschminkt als lieve poedel of 
stoere boxer en samen met de acteurs van Woef Side Story leren ze blaffen als echte honden.  

Zondag 16 september, 10.00-15.00u, Rotterdamse Schouwburg 
 
Peuter & Kleuter Dans (vanaf 2 jaar)  
Primeur bij Hofplein Rotterdam: Peuter & Kleuter Dans! Speciaal voor 24 uur cultuur organiseert Hofplein 

Rotterdam de eerste Open Les voor alle vaders en moeders met hun allerkleinsten vanaf 2 jaar. Met 
elkaar dansen is leuk en bovendien gezond. Zondag 16 september, 10.00-11.00u, Hofplein Rotterdam 
 
Architectuurworkshop (7-12 jaar)  
Archikidz Rotterdam en Villa Zebra brengen kinderen tussen 7 en 12 jaar in aanraking met architectuur. 
Onder begeleiding van architecten bouwen 100 kinderen in Villa Zebra een maquette van hun droomhuis, 
luchtkasteel of fantasiebouwwerk. Zondag 16 september, 13.00-16.00u, Villa Zebra 

 
Circus Rotjeknor Open Dag (tot ca. 15 jaar) 
Op de Open Dag van Circus Rotjeknor – tevens de opening van het seizoen waarin het circus groots het 
twintigjarig jubileum viert - krijgen kinderen de kans om gratis, onder deskundige leiding van de 
docenten, te proeven van circusvaardigheden als ballopen, jongleren, fietsen op een eenwieler, lopen op 

een dun stalen koord of acrobatische piramides bouwen. Ook worden wervelende circusdemonstraties 

gegeven. Zondag 16 september, 12.00-16.00u, Circus Rotjeknor 
 
Binnenkort wordt op de website www.24uurcultuur.nl het volledige programma van 24 uur cultuur bekend 
gemaakt. 
 
Toegang 
24 uur cultuur bestaat veelal uit gratis toegankelijk programma. Bij programmaonderdelen met 

kaartverkoop worden tickets (mogelijk met speciaal kortingstarief tijdens 24 uur cultuur) verkocht via de 
desbetreffende instelling. 
 
Vervoer 
Ruim 40 culturele organisaties uit Rotterdam houden tijdens 24 uur cultuur open huis en/of bieden 
bijzondere programmering op onverwachte tijdstippen. De deelnemende instellingen worden met elkaar 
verbonden middels extra vervoer: Bussen maken een ronde langs verschillende opstapplaatsen. 

http://www.24uurcultuur.nl/


 

Over 24 uur cultuur 
In 2011 werd 24 uur cultuur als opening van het culturele seizoen in Rotterdam voor het eerst 

georganiseerd. Het bleek een geslaagd experiment waar veel belangstelling voor was.  
 
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 door middel van het Rotterdams Uitburo. 
 
Het Rotterdams Uitburo biedt de complete uitgaansagenda op het gebied van kunst en cultuur in 
Rotterdam via www.rotterdamsuitburo.nl, Uitagenda Rotterdam en diverse digitale nieuwsbrieven. Het 
Rotterdams Uitburo is mediapartner van 24 uur cultuur.  
 

Voor meer informatie: www.24uurcultuur.nl | www.rotterdamsuitburo.nl  
 
Einde persbericht 
 
*Niet voor publicatie / Noot voor de redactie* 

Voor meer informatie over 24 uur cultuur contact op met Derrick Smittenaar, persvoorlichter 24 uur 
cultuur, via 06-19182689 of derrick@rotterdamfestivals.nl  
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