
 

 

 
 

 
 

- Persbericht - 

Rotterdam, 14 augustus 2012 

 

PROGRAMMA 24 UUR CULTUUR BEKEND : 50 LOCATIES MET 160 ONDERDELEN 
 
Het programma van 24 uur cultuur is bekend. Tijdens dit evenement, dat van zaterdag 15 

september 17:00 tot zondag 16 september 17:00 het nieuwe culturele seizoen opent in 
Rotterdam, kunnen bezoekers op meer dan vijftig locaties in de stad genieten van 
voorproefjes, premières, workshops en bijzondere projecten. 
 

Het aanbod tijdens 24 uur cultuur is veelomvattend: met ruim 160 programma’s voor jong en oud, op het 
gebied van dans, theater, muziek, film en kunst, aangeboden door meer dan vijftig kunstinstellingen 
verspreid over de Maasstad. Gratis extra vervoer helpt de bezoekers een handje om zoveel mogelijk van 
het programma te zien. Een greep uit het programma van 24 uur cultuur: 
 
24 uur Parfum de BoemBoem 

Een dag en een nacht lang op de fiets door Rotterdam. Parfum de BoemBoem doet het tijdens 24 uur 
cultuur en De Wereld van Witte de With met acht verschillende fietsroutes langs markante plekken in de 
stad. Met onder meer een route samengesteld door kunstenaar Erik van Lieshout, toegang tot bouwput 
Kruisplein en een optreden van singer-songwriter Tim Knol. 
 
24 uur lang korte films op het grote doek 
Speciaal voor 24 uur cultuur blijft het scherm van de Pleinbios in het Museumpark staan. De musea rond 

het park slaan de handen ineen en verzorgen 24 uur lang een outdoor filmprogramma met voorproefjes 
op het nieuwe seizoen, zoals een korte video over de restauratie van een schilderij van Van Eijck van 
Museum Boijmans Van Beuningen, en een vooruitblik op het jubileumseizoen van de Kunsthal.  Ook het 
International Film Festival Rotterdam presenteert vier korte films op het grote doek. 
 
De Gouvernestraat 
Vanaf volgend jaar is De Gouvernestraat het huis van Maas, theater en dans voor jeugd en jongeren (en 

zij die jong van geest zijn). Tijdens 24 uur cultuur blikt De Gouvernestraat alvast vooruit met doorlopend 
dans- en theatervoorstellingen, workshops en de mogelijkheid om de makers te ontmoeten. 
 
Ook niet te missen tijdens 24 uur cultuur zijn optredens van Vive La Fête, De Avonduren, The Very Next, 
Dio, Halfway Station en Ming’s Pretty Heroes meets Berlage Saxophone Quartet, voorstellingen en 
presentaties van Conny Janssen Danst, Dansateliers, Scapino Ballet, Ro Theater, Theatergroep Max. en 

Circus Rotjeknor, tentoonstellingen en programma in het Fotomuseum, Nederlands Architectuurinstituut, 
Maritiem Museum, Chabot Museum en de Kunsthal onder anderen. 
 

Kijk op de website www.24uurcultuur.nl voor het volledige programma. 
 
24 uur cultuur 
Van zaterdag 15 september 17:00 tot zondag 16 september 17:00 opent 24 uur cultuur het nieuwe 

culturele 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 
gratis extra vervoer ingezet om nog makkelijker door de hele stad te komen. 
 
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. 
 
Voor meer informatie: www.24uurcultuur.nl 

http://www.24uurcultuur.nl/
http://www.24uurcultuur.nl/
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*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  

 
 
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. 
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