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Internationale waardering voor festivalbeleid van Rotterdam  

Opnieuw is er internationale waardering voor het festivalbeleid en de festivals in Rotterdam 

van de afgelopen 20 jaar. Johan Moerman, directeur Rotterdam Festivals, is voorgedragen voor 

the Hall of Fame of the International Festivals and Events Association.  

De officiële toekenning tot the IFEA Hall of Fame vindt plaats tijdens de jaarlijks conferentie van the  

International Festivals and Events Association op 21 september in Denver in de Verenigde Staten. 

De organisatie eert Johan Moerman vanwege zijn werk binnen het internationale netwerk van 

festivalprofessionals, de internationale kennisuitwisseling die hij tot stand heeft gebracht en de 

voorbeeldfunctie van Rotterdam als festivalstad. 

Rotterdam heeft sinds 1993 een centraal model voor festivalbeleid. Rotterdam Festivals, coördinator 

van het festivalbeleid in de stad brengt de ambities van de stad, initiatieven van organisatoren en 

wensen van het publiek samen. Al jaren is dit model een inspiratie voor steden over de hele wereld.  

De selectiecommissie waardeert de Rotterdamse aanpak: “The event support model was built around 

a philosophy that brought together city interests; an in-depth analysis of potential audiences; and 

initiatives from festival organizers, cultural institutions, and artists. Key to this strategy was the belief 

that festivals and events can help cities to strengthen their brand and image; increase tourism; build 

community pride, and enhance the quality of life for those living there.” 

Rotterdam heeft een festivalgeschiedenis van ruim 60 jaar. Naast internationaal aansprekende 

festivals als International Film Festival Rotterdam, North Sea Jazz, Gergiev Festival en 

Zomercarnaval, zijn er ook bijzondere kleinere festivals in de stad. Rotterdammers zijn trots op de 

festivals in de stad en bezoeken gemiddeld drie evenementen in hun eigen stad per jaar. 

Het is de tweede keer dat het festivalbeleid van Rotterdam internationale waardering oogst. In 

september 2010 werd Rotterdam uitgeroepen tot festivalstad van de wereld door IFEA. 

IFEA staat voor International Festivals and Events Association. Het is een in de Verenigde Staten 
gehuisveste netwerkorganisatie, waar meer dan 2000 professionals uit de internationale festival- en 
evenementenwereld bij aangesloten zijn. IFEA gelooft in de verbindende kracht van festivals 
wereldwijd en heeft als doel om hen die werkzaam zijn in het veld te inspireren en te steunen. Het 
netwerk heeft leden uit 38 landen en 5 continenten. The Hall of Fame is de meest prestigieuze prijs 
die de netwerkorganisatie toekent. 
 
Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de 
cultuurparticipatie van Rotterdammers met het Rotterdams Uitburo. 
_______________________________________________________________________________ 
Noot aan de redactie: voor meer informatie neemt u contact op met Karen van der Spek, 
010-4332511, karen@rotterdamfestivals.nl, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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