
   
 

-Persbericht- 

 

Rotterdam, 24 juli 2012 

 

24 uur cultuur zoekt reporters 
 

Heb jij een passie voor schrijven, fotograferen of filmen? Hou je van kunst en cultuur? En ben 

je tussen de 18 en 25 jaar? Dan is dit je kans! 24 uur cultuur, het evenement waarmee het 

culturele seizoen in Rotterdam opent, zoekt reporters die een eigen route uitstippelen en 

daarover voor, tijdens en na het festival verslag uit brengen. 

 

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. Het festival zoekt jonge 

journalistieke talenten om diep in het programma te duiken en hun belevenissen te delen. 

 

Word 24 uur reporter! 

Meld je voor 6 augustus aan en wie weet word jij reporter van 24 uur cultuur! Wat verwachten we van 

jou? Je verdiept je in het programma van 24 uur cultuur en stelt jouw ideale route samen. Dit doe je 

door verschillende programmaonderdelen te onderzoeken, bijvoorbeeld door een interview te doen of 

een kijkje achter de schermen te nemen. Breng verslag uit door middel van een blog, column, 

fotoverslag of filmpje, dat is aan jou.  

 

Wat hebben we te bieden? 

Als 24 uur reporter krijg je: 

- Kijkje achter de schermen bij locaties  

- Publicatie van jouw verslagen op de website van 24 uur cultuur en social media 

- Artikel in dagblad Metro, in de bijlage UIT in Rotterdam over 24 uur cultuur  

- Twee kaarten voor alle onderdelen van je programmakeuze  

- Culturele goodiebag t.w.v. €50 met o.a. tickets voor het nieuwe seizoen 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan t/m maandag 6 augustus via acties@rotterdamfestivals.nl. Hoe? Maak een verslag 

van een festival of evenement dat je onlangs hebt bezocht, zoals je dit ook zou doen voor 24 uur 

cultuur. Dit mag dus geschreven, gefilmd of gefotografeerd zijn (of op een andere manier, verras 

ons!). Stuur je verslag op samen met je naam, telefoonnummer, leeftijd en een korte motivatie waarom 

jij reporter wilt zijn tijdens 24 uur cultuur. Van 6 t/m 9 augustus vinden de kennismkingsgesprekken 

plaats. Uiterlijk 13 augustus maken we de reporters bekend. Lees voorwaarden op 

www.24uurcultuurrotterdam.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.  

 

mailto:acties@rotterdamfestivals.nl
http://www.24uurcultuurrotterdam.nl/nieuws/24-uur-cultuur-zoekt-reporters


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.  

 

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 


