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GESLAAGDE OPENING CULTUREEL SEIZOEN

Het evenement 24 uur cultuur zorgde afgelopen weekend voor een geslaagde opening van het 
culturele seizoen in Rotterdam. Op ruim zestig locaties in de Maasstad presenteerden de 
culturele instellingen 24 uur lang voorproefjes of premières van voorstellingen en bijzondere 
projecten op soms verrassende locaties. De tweede editie van 24 uur cultuur trok tussen de 
10.000 en 15.000 bezoekers. 

Programma vol ontdekkingen en verrassingen
Het gevarieerde programma van 24 uur cultuur telde meer dan 160 onderdelen voor jong en oud, en zat 
vol ontdekkingen en verrassingen.

De volgeboekte stadsroutes van Parfum de BoemBoem gingen langs bouwputten zoals het Centraal 
Station. Hier verraste Tim Knol de deelnemers met een optreden. De singer-songwriter geniet eigenlijk 
van een sabbatical, maar maakte voor deze gelegenheid een uitzondering. Deelnemers van de 
ontbijtroute werden op hun beurt vergezeld door Spinvis. Hij deelde het ontbijt in knapzakken uit en 
speelde met zijn band een aantal nummers. 
Het programma van Arminius bestond uit technologie en astronomie en was daarmee een mooie 
aanvulling op de kunstdisciplines die 24 uur cultuur omhelst. Zo werd een demonstratie gegeven van 
drones: vliegende robots met ongekende mogelijkheden, vooral bekend van hun militaire inzet. En 
bezoekers konden sterrenkijken met Nederlands beroemdste sterrenkundejournalist Govert Schilling. 
Hierbij werden foto's van het adembenemende heelal getoond op het grote doek van de Pleinbioscoop.
Het Luxor Theater opende letterlijk 24 uur lang haar deuren en schotelde een bijzonder programma 
voor met openbare audities voor de musical De Jantjes, een diner op het toneel, Najib Amhali verkocht 
tickets en Javier Guzman trad op tijdens de cabaretnacht. 
Onder de noemer ‘Rotterdam Danst’ gaven diverse Rotterdamse dansgezelschappen, zoals Conny 
Janssen Danst en Dance Works Rotterdam/André Gingras, previews van nieuwe voorstellingen. Publiek 
kon ook zelf meedansen en maakte gretig gebruik van de mogelijkheid. De workshops van de 
choreografen en dansers zaten stuk voor stuk vol.
Ook de zeer uitgebreide kinderprogrammering tijdens 24 uur cultuur trok veel belangstelling. Onder 
meer de Rotterdamse Schouwburg, het Oude Luxor, O.T. Theater, Villa Zebra en Theater Walhalla 
organiseerden voor de jongste bezoekers diverse activiteiten en workshops.
 
24 uur cultuur in 2013
Volgend jaar vindt 24 uur cultuur plaats in het weekend van 14 en 15 september. 
 
Voor meer informatie: 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
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.
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