
 

 

 
 

 
 

 

- Persbericht - 

Rotterdam, 3 juli 2012 

 

ROTTERDAM OPENT CULTURELE SEIZOEN 2012/2013 MET 24 UUR CULTUUR 
 

Van zaterdag 15 september 17.00 uur tot zondag 16 september 17.00 uur opent 24 uur 

cultuur het nieuwe seizoen in Rotterdam. 24 uur cultuur is een uniek evenement met 24 uur 
lang 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, en wordt extra vervoer ingezet om nog makkelijker door de hele 
stad te komen. 
 

Programma 
Het programma van 24 uur cultuur – bestaand uit theater, dans, beeldende kunst, muziek en film - is nog 
volop in ontwikkeling. Een aantal highlights van het programma zoals nu bekend: 
 
Opening fototentoonstelling Lewis Hine 
Het Nederlands Fotomuseum opent tijdens 24 uur cultuur de eerste grote overzichtstentoonstelling in 
Nederland van de beroemde Amerikaanse fotograaf Lewis Hine. Zijn foto’s van immigranten op Ellis 

Island, kinderarbeid en arbeiders die hoog boven New York aan de Empire State Building werkten, 
behoren tot de fotografische iconen van de twintigste eeuw.  

Zaterdag 15 september vanaf 17.00u, Nederlands Fotomuseum 
 
Luxor 24 uur open 
Luxor opent tijdens 24 uur cultuur voor het publiek 24 uur lang haar deuren. Jong en oud, 
musicalliefhebber of cabaretgek, iedereen kan genieten van theater in diverse vormen. Centraal staat 

hierbij de beleving en bewondering. Van openbare audities, een diner op het toneel en swingen in de 
foyer, tot een cabaretnacht en een gezellige editie van Luxor for Kids. De bezoeker stapt letterlijk de 
wereld van het theater binnen.  
Zaterdag 15 september vanaf 17.00u tot zondag 16 september 17.00u, Luxor 
 
Rotterdam Danst 

De Rotterdamse dansgezelschappen Conny Janssen Danst, Dance Works Rotterdam/André Gingras, 
MEEKERS en dansproductiehuis Dansateliers slaan tijdens 24 uur cultuur wederom de handen ineen. Met 
spannende previews van nieuwe voorstellingen toont Rotterdam Danst wat er komend seizoen allemaal te 
zien is op het gebied van dans. Publiek kan ook zelf meedansen tijdens de diverse workshops van de 
choreografen en dansers.  
Zondag 16 september, diverse locaties 

 

Mr. Clash 
Mr. Clash is inmiddels een vaste gast in de Doelen. Iedere drie maanden wordt een spannend programma 
gepresenteerd volgens een beproefd recept: Diverse smaakmakende muziekacts en theatrale optredens 
zorgen voor een verrassend avondje uit. Voor de editie tijdens 24 uur cultuur heeft Mr. Clash met De 
Avonduren, The Very Next, en Ming’s Pretty Heroes meets Berlage Saxophone Quartet een bont 
gezelschap musici bijeengebracht. 
Zaterdag 15 september vanaf 20.30u, de Doelen 

 
Binnenkort wordt op de website www.24uurcultuur.nl het volledige programma 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 

http://www.24uurcultuur.nl/


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. 
 

 
 
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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