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Rotterdammers houden van hun evenementen. 

Tweederde van hen bezoekt gemiddeld zo’n drie keer  

per jaar een festival in de stad¹. De evenementensector 

draagt bovendien bij aan de profilering van Rotterdam 

als een aantrekkelijke stad om te wonen en te bezoeken. 

Het vormt een vitaal onderdeel van de Rotterdamse 

economie. Uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek² blijkt 

dat er, naast 4.500 vrijwilligers, 4.700 mensen in de 

sector werken en dat de bezoekers bijna 200 miljoen 

euro uitgeven in de stad.

Het is onze nadrukkelijke ambitie die sterke basis te 

handhaven en ook in de toekomst vertrouwde en  

mooie nieuwe initiatieven aan een groot Rotterdams 

en toeristisch publiek te kunnen presenteren.

Succes uit het verleden biedt geen garanties voor  

de toekomst, zeker niet in de huidige financiële 

omstandigheden. Ook in 2013 is er minder budget dan 

het jaar er voor. De keuzes die daar noodzakelijkerwijs  

uit voortvloeien baseren wij op het aangescherpte 

evenementenbeleid zoals dat in 2011 werd vastgesteld 

door het Rotterdamse college van B&W. Clustering 

rondom voor de stad belangrijke thema’s zoals de haven, 

het (inter)nationale cultuurklimaat en moderne 

architectuur is daarbij een belangrijk en richtinggevend 

middel. Dat leidt tot minder, maar sterkere 

evenementen, die dieper doordringen in de stad en  

tot de top behoren in hun segment. 

Gezien de uitdagende omstandigheden zijn wij tevreden 

over het totaalbeeld en de wijze waarop de belangrijkste 

evenementen zich in 2012 hebben kunnen handhaven. 

De organisatoren moesten daar wel alle zeilen voor 

bijzetten en soms een stap terugdoen in omvang of 

entree heffen waar dat daarvoor nog niet het geval was. 

Op de gestelde doelen boekten we vooruitgang:  

de impact van het weekend rondom Wereldhavendagen 

ontwikkelt zich positief en ZigZagCity wist, parallel  

aan International Architecture Biennale Rotterdam,  

een breed publiek te interesseren voor stedenbouw  

en architectuur. 

¹ Vrijetijdsonderzoek COS in opdracht van gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, 2009
² Festivals and Rotterdam ‘A view on the public event sector in Rotterdam’, S.R. Hofman, 2011

ZigZagCity
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festivals en de stad. Dit doen we door het stimuleren van 

partnerships met scholen, ondernemers in de binnenstad 

en andere relevante partijen waardoor de festivals 

dieper doordringen en daardoor zichtbaarder en 

relevanter worden voor de stad. 

Sterke, gastvrije infrastructuur

Rotterdam beschikt over een uitstekende infrastructuur 

met een duidelijke richting voor de toekomst, een helder 

supportmodel en een brede groep professionele en 

creatieve organisatoren. Meer dan andere steden zijn  

wij door deze infrastructuur in staat om initiatiefnemers 

van buiten de stad optimaal te faciliteren. We zullen dit 

gastheerschap actief blijven uitdragen. 

 2.2 Stimuleren ondernemerschap 

Gemiddeld genomen zijn festivals maar voor 25% 

afhankelijk van subsidies. Hoewel het cultureel 

ondernemerschap in de afgelopen jaren is gegroeid,  

blijft Rotterdam Festivals er de nadruk op leggen bij 

festivalorganisaties. De experimenten met het heffen 

van entree bij De Nacht van de Kaap en Pleinbioscoop 

Rotterdam zijn geslaagd. Onze indruk is dat het publiek 

dat begrijpt en er aan gewend raakt. Wij stimuleren 

2.1 Uitbaten sterke punten

De combinatie van hoge ambities en lastige omstandig

heden stelt hoge eisen aan inzet en werkwijze van alle  

bij het evenementenbeleid betrokken partijen. Door de 

kracht van de huidige festivals in de stad nog sterker te 

benutten, verwachten wij de verslechterde financiële 

situatie en de afname van nieuwe initiatieven voor een 

deel te kunnen compenseren. 

Publieksbeleving centraal

De kwaliteit van de festivals kan overeind blijven door 

een scherpe focus op de beleving van de bezoekers. 

Meer dan enig andere Nederlandse stad kennen wij ons 

publiek, weten we waarvoor ze komen en wat hun 

wensen zijn. Tijdens Wereldhavendagen in 2012 is de 

bezoekersbeleving intensief onderzocht; de opgedane 

kennis gebruiken we vervolgens voor de verdere 

ontwikkeling en beoordeling van het festival. We streven 

er naar deze ‘visitors journey’ de komende jaren bij alle 

grote festivals in te voeren. Ook gaan wij in 2013 door 

met het aanbieden van publieksonderzoek en 

marketingworkshops aan festivalorganisatoren. 

Band met de stad

Rotterdam Festivals versterkt de band tussen de 

Rotterdam Zingt!
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bezoekers besteden meer. Het is dan ook noodzakelijk 

om de ruimtelijke mogelijkheden voor evenementen in 

de binnenstad ook in de toekomst te garanderen. 

2.4 Kostenstijging door  
 overheidsmaatregelen

De overheid is een bovengemiddeld veroorzaker van  

de kostenstijgingen waarmee festivalorganisatoren de 

afgelopen jaren worden geconfronteerd. In goed overleg 

met de Directie Veiligheid zetten wij ons in de kosten  

te beperken door maatwerkoplossingen te leveren  

per evenement.

Hoewel nog niet duidelijk is wat de impact zal zijn van 

het wetsvoorstel om politiekosten aan evenementen 

door te belasten, lijken deze zeer bedreigend voor de 

continuïteit van de buitenfestivals. Behandeling van het 

voorstel ligt momenteel stil, maar de verwachting is dat 

het komende kabinet (een variant van) deze maatregel 

ook in zal willen voeren. Zodra hier meer duidelijkheid 

over is zal Rotterdam Festivals, in samenspraak met de 

gemeente Rotterdam, organisatoren en collegasteden, 

snel en adequaat reageren op het voorstel.  

organisatoren verder te zoeken naar meer publieks 

inkomsten, met name op het gebied van horeca

inkomsten. Onze overtuiging is dat er op dit punt  

nog winst te boeken valt bij zowel binnen als 

buitenfestivals. 

2.3 Afnemende ruimte

Terwijl het aantal grote evenementen fors is  

afgenomen blijft de druk op de kalender groot.  

Dat is het gevolg van de afname van het aantal 

geschikte evenemententerreinen en de overlast  

die wordt veroorzaakt door grote werkzaamheden  

in de stad. Het beperken van overlast vraagt om 

specifieke maatregelen en deze maatregelen  

kosten geld. Rotterdam Festivals is van mening dat  

deze kosten niet kunnen worden afgewenteld op 

de organisatoren en zal zich daar bij het 

gemeentebestuur voor inzetten. 

Evenementen hebben veruit het grootste rendement 

voor de stad op onderscheidende locaties in de 

binnenstad. De promotionele waarde op locaties als  

de Erasmusbrug en het Schouwburgplein is hoger en de 

Rotterdam Festivals stelt de evenementenagenda 

samen en ondersteunt, binnen de doelstellingen van  

het vastgestelde evenementenbeleid, een deel daarvan 

ook financieel. 

Voor 2013 ontvingen wij 92 plannen voor een plaats  

op de kalender. Voor 2012 waren dat er 126, een daling 

van 25% ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is het 

sterkst bij de grote (B&C) commerciële evenementen. 

63 daarvan wilden in aanmerking komen voor een 

financiële ondersteuning, een stijging van 10% ten 

opzichte van vorig jaar. In totaal verwachten wij in  

2013 ongeveer 40 voorstellen financieel te kunnen 

ondersteunen. 

De ingediende verzoeken voor financiële ondersteuning 

zijn door ons beoordeeld op de beleidsuitgangspunten 

en de geformuleerde criteria (zie bijlage II).

Lof verdienen de organisatoren die in deze turbulente 

periode van bezuinigingen en economische onzeker

heden in staat zijn gebleken de sterke en zwakke punten 

van hun festivals goed te analyseren en om te zetten in 

een aansprekend plan. Dit levert bij een flink aantal 

festivals inspirerende toekomstbeelden op.  

Het getuigt van inzicht en lef dat de organisatoren van 

Zomercarnaval en Dunya Festival hun evenementen 

laten opgaan in Rotterdam Unlimited, een nieuw 

internationaal en grensverleggend festival in het hart 

van de stad. Ook de goed uitgewerkte plannen voor  

De Keuze (van de Rotterdamse Schouwburg), 

Metropolis Festival, Circusstad Festival en North  

Sea Round Town vielen op. 

De agenda wordt gedragen door een aantal 

internationaal aansprekende festivals die samen een 

goed beeld geven van evenementenstad Rotterdam. 

Deze festivals weerspiegelen de thema’s van de stad, 

zijn van (inter)nationaal belang en zijn tegelijkertijd  

zeer zichtbaar en voelbaar in de stad. 

Met de festivals die wij ondersteunen bereiken wij een 

publiek van naar verwachting 1,5 miljoen bezoekers.  

Met name in de zomerperiode richten wij ons op een 

doorlopend festivalprogramma van tenminste dertien 

aaneengesloten weekends. Om vernieuwing te 

waarborgen, hebben wij ervoor gekozen om minimaal 

12,5 % van onze financiële middelen te besteden aan 

nieuwe festivals.
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ondernemers, congresorganisatoren) en via steun van 

Rotterdam Marketing bij de internationale persbewerking. 

4.3  Jonge stad

Met de popfestivals gaat het goed. Motel Mozaïque weet 

haar nationale status te versterken. Metropolis Festival 

krijgt onder aanvoering van een gewijzigd management 

een stevige impuls. Met een nieuwe marketingstrategie 

en aanpassingen waardoor de bezoekersbeleving van 

het festival kunnen worden versterkt, zonder in te boeten 

aan programmatische kwaliteit, zijn de eerste resultaten 

reeds zichtbaar. 

Wij zullen in 2013 ook Baroeg Open Air steunen,  

het festival voor hardere alternatieve rockmuziek. 

Baroeg Open Air ontwikkelt zich steeds meer naar  

een evenement van nationaal belang.  

Rotterdam heeft een zeer actieve hiphop scene met in 

potentie een groot festivalpubliek. Clustering van de 

bestaande festivals in dit genre is één van de mogelijk

heden om te komen tot een evenement van gewicht in 

de stad en wellicht het belangrijkste hiphopevenement 

van Nederland. De mogelijkheden hiervoor zullen wij nog 

in 2012 met de sector bespreken. 

Na enkele jaren van investeren, met hoopgevend 

resultaat, zal  zo verwachten wij  in 2013 duidelijk 

worden in welke mate Buma Rotterdam Beats verder 

kan worden uitgebouwd. 

Openlucht festivals met elektronische muziek hebben  

in 2012 een impuls gekregen met de eerste edities van 

Boothstock en ContainerFest. Deze festivals hebben  

de potentie zich te ontwikkelen tot vaste waarden in  

het festivalaanbod. 

Hoewel de jongste stad van Nederland, heeft Rotterdam 

in 2013 geen grootschalig evenement voor een specifiek 

jonge doelgroep met (inter)nationale impact. Het blijft 

onze ambitie een dergelijk evenement in de komende 

jaren te realiseren. 

4.4  Architectuurstad

Populaire evenementen als Dag van de Architectuur,  

de routes van Parfum de BoemBoem en Architectuur 

Film Festival Rotterdam dat opgenomen is in het 

kunstenplan van de gemeente, bieden de gewenste 

4.1  Maritieme stad
 
De haven is ongetwijfeld het meest Rotterdamse thema, 

de haven en de relatie met de zee maakt Rotterdam  

tot een internationale stad. De vernieuwing van 

Wereldhavendagen, die in de komende jaren gefaseerd 

gestalte krijgt, zal een stevige impuls geven aan de 

verbinding tussen stad en haven. Wij zullen de 

organisatie stimuleren programmatische keuzes te 

maken om landelijk en op termijn internationaal  

publiek te bereiken. Tegelijkertijd stimuleren we de 

actieve verbinding met ondernemers en de nieuwe 

generatie jongeren in de stad. 

Het weekend van Wereldhavendagen ontwikkelt zich 

positief als themaweekend met een totaalaanbod aan 

haven gerelateerde evenementen en krijgt daarmee 

verschillende lagen. De Nacht van de Kaap bijvoorbeeld 

gaat door waar Wereldhavendagen stoppen en biedt  

in de avonduren een volstrekt andere beleving die 

thematisch naadloos aansluit bij Wereldhavendagen.

4.2  Multiculturele stad 

Met de komst van Rotterdam Unlimited in juni 2013 

creëren we ruimte voor vernieuwing en groei om de 

rijkdom en kwaliteiten van de multiculturele stad te 

vieren. Het festival, waarin de sterke onderdelen van 

Dunya Festival en Zomercarnaval samenkomen en in  

de binnenstad tot volle wasdom zal komen, zet komend 

jaar een eerste stap in de richting van een Europees 

topevenement in dit segment. 

Een nauwe samenwerking met de verschillende 

culturele instellingen in de stad heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de data en locatiekeuze voor Rotterdam 

Unlimited. Het evenement vindt plaats in het centrum 

van de stad, gecentreerd rond (de instellingen aan) het 

Schouwburgplein en de Coolsingel. De planning aan  

het begin van de zomer bleek het juiste moment voor 

een goede samenwerking met de verschillende culturele 

instellingen. Tegelijkertijd houden we rekening met 

voldoende ruimte tussen Rotterdam Unlimited en  

North Sea Jazz Festival, waardoor beide evenementen 

de aandacht krijgen die zij verdienen en de spinoff  

van beide evenementen optimaal kan worden benut.

De eerste klap is een daalder waard. Wij ondersteunen 

de organisator van Rotterdam Unlimited dan ook waar 

nodig bij het realiseren van de plannen: financieel, bij  

het versterken van het netwerk in de stad (scholen, 
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gehalveerd. Rotterdam Festivals had graag gezien  

dat hun mogelijkheden zich verder zouden kunnen 

ontwikkelen door de hoogwaardige grotezaalproducties 

van Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival te 

koppelen aan de innovatieve projecten van Operadagen 

Rotterdam. Nu dat niet gebeurt, zullen beide festivals 

vrijwel zeker terugvallen in belang. 

Wellicht kan die groei de komende jaren wel worden 

gerealiseerd rond de internationaal gewaardeerde  

beurs Art Rotterdam. Er komen steeds meer nieuwe  

en aanvullende initiatieven rondom dit evenement.  

Wij vinden dit een kansrijke ontwikkeling die wij zullen 

steunen onder de noemer Art Rotterdam Week.

De vernieuwde opening van het culturele seizoen,  

24 uur cultuur, willen wij continueren en nog meer laten 

aansluiten bij de festivalprogrammering in de Witte de 

Withstraat. Wel zal De Wereld van Witte de With minder 

ambitieus van opzet worden. Hierdoor kunnen kosten 

worden bespaard èn ontstaat een stadsbreed 

evenement dat een groot publiek in contact brengt  

met de Rotterdamse culturele instellingen. 

continuïteit in het festivalprogramma op het gebied van 

architectuur.

Het evenement ZigZagCity in 2012 heeft bij enkele 

organisatoren het initiatief ontlokt om ook in 2013 

festivalactiviteiten te organiseren. Omdat de volgende 

Architectuurbiënnale in 2014 plaatsvindt, zullen we pas 

dan een grootschalig architectuurfestival voor een 

breder publiek ondersteunen. Met de betrokken partijen 

en in afstemming met International Architecture 

Biennale Rotterdam bereiden we in 2013 de opvolger  

van ZigZagCity voor in 2014. 

4.5   (Inter)nationale cultuurstad

De twee culturele evenementen met de meest evidente 

internationale positie zijn het International Film Festival 

Rotterdam en het North Sea Jazz Festival. Wij steunen 

deze Rotterdamse iconen ook in 2013.

Het is teleurstellend dat de subsidie van Rotterdam 

Philharmonic Gergiev Festival en Operadagen 

Rotterdam, twee evenementen met internationale 

potentie, door het gemeentebestuur zal worden 

Wereldhavendagen



Boothstock
 

4.6  (Inter)nationale sportstad

Rotterdam streeft er naar zichzelf internationaal te 

positioneren als City of Sports. Dat wordt onder meer 

zichtbaar via belangrijke sportevenementen als ABN 

AMRO Marathon Rotterdam en ABN AMRO World Tennis 

Tournament, dat in 2013 haar 40e editie viert. Omdat 

Rotterdam Festivals verantwoordelijk is voor het 

coördineren van de gehele evenementenagenda, is de 

agenda voor 2013 afgestemd met de voor dit onderwerp 

verantwoordelijke stichting Rotterdam Topsport.

World Food Festival

Rotterdam positioneert zichzelf als een 

internationaal centrum voor voedselproductie en 

distributie. Dat blijkt onder meer uit het bod dat  

is uitgebracht op de vestiging van het World Food 

Center. Wij ondersteunen dit initiatief door in de 

periode van 18 september tot en met 27 oktober, 

een multidisciplinaire manifestatie te plannen 

rondom het thema eten.

Dit World Food Festival maakt Rotterdam in 2013  

tot tijdelijk centrum van voedingswetenschap  

en innovatie en voedselvraagstukken. Leek en 

professional kunnen de actuele ontwikkelingen  

op wereldniveau zien, bespreken en beleven. 

Tijdens het festival profileert Rotterdam zich als 

gastvrije stad, culinaire hotspot en als innovatieve 

en vooruitstrevende stad. De aanleiding voor 

Rotterdam Festivals om de stad in 2013 te 

profileren als internationaal centrum voor 

voedselproductie en distributie is de toegenomen 

aandacht voor de culinaire kwaliteiten, 

foodinitiatieven en kennisontwikkeling op het 

gebied van voeding en gezondheid in Rotterdam  

en omstreken. 
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stimuleren met scholen, universiteiten en ondernemers 

via een actieve makelaarsrol die leidt tot minimaal  

zes samenwerkingsprojecten. Door in nauwe  

samen werking met Rotterdam Marketing de 

internationale persbewerking te intensiveren zal  

de internationale positie van onze topevenementen 

verder worden versterkt.

Naast bovengenoemde thema’s en speerpunten, 

ondersteunt Rotterdam Festivals kleinschalige 

activiteiten die de sfeer in het centrum verhogen. 

Losse initiatieven worden beoordeeld en in competitie 

afgewogen. Met behulp van promotionele middelen 

kunnen zij in de komende jaren vervolgens uitgroeien  

tot een samenhangend, op elkaar afgestemd geheel  

dat de kwaliteit van diverse locaties benadrukt.  

Wij hebben vertrouwen in de huidige ontwikkelingen.  

Het Schouwburgplein blijft zeer geschikt voor 

programmering en randactiviteiten van kunstinstellingen 

en wij zullen deze activiteiten ook in 2013 blijven 

steunen. Op het Grotekerkplein lijkt Stichting 

Stadspodium haar rol beter te hebben gevonden, terwijl 

ook het aantal plannen voor het Museumpark toeneemt. 

We zien met name veel energie op de Wilhelminapier  

en, nu de nieuwe Rijnhavenbrug er ligt, op Katendrecht. 

Samen met de betreffende partners zullen wij ook  

in die plannen investeren. 

Ons doel voor de komende jaren is om de  

topevene menten dieper te laten doordringen in  

de stad, ze een grotere rol te laten spelen in het  

debat over hun thema en hen meer te laten  

bijdragen aan de positionering van de stad. 

Rotterdam Festivals zal dat proces in 2013  

ondersteunen door samenwerkingsprojecten te 

Raw Art Fair



Dunya Festival

Wij zijn niet in staat om alle initiatieven te ondersteunen, 

zelfs niet alle goede plannen. Niet ondersteunde 

plannen zijn dan ook lang niet altijd slechte plannen.  

We stellen, binnen de ruimtelijke en financiële  

mogelijkheden die er zijn, een agenda samen die 

evenwichtig is, goed gespreid over doelgroepen,  

tijd en ruimte. Een kalender die de thema’s van de stad 

optimaal tot haar recht laten komen en aantrekkelijk  

is voor zowel inwoners van Rotterdam als toeristen.

Wij hechten er aan te vermelden dat onze keuzes niets 

afdoen aan de waardering die er bij ons is voor de 

originaliteit en inzet die uit de ingediende plannen  

blijkt en daarmee ook voor de grote hoeveelheid 

gedreven plannenmakers in de stad.
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Datum Tot en met Evenement Locatie

07  12 12 140213 China Light Rotterdam Het Park bij de Euromast

31 1212 01 01  13 Nationale Nieuwjaarsnacht Boompjes, Boompjeskade

030113 080113 Zesdaagse van Rotterdam Ahoy

070113 130113 Amazing Amazigh Theater Zuidplein

180113 260113 IV Flamenco Biënnale Nederland Rotterdamse Schouwburg e.a.

23-01-13 03-02-13 International Film Festival Rotterdam De Doelen, Pathé, LantarenVenster, Cinerama e.a.

2701 13 Swan Market XXL Fenixloods

060213 100213 RAW Art Fair 2013 Pakhuis SANTOS

07-02-13 10-02-13 Art Rotterdam LP2, Cruise Terminal

070213 100213 Warehouse Arts Festival Fenixloods

100213 120513 The Fashion World of Jean Paul Gaultier Kunsthal Rotterdam

11-02-13 17-02-13 ABN AMRO World Tennis Tournament Ahoy

130213 Chinees nieuwjaar 2013 Wijkpark Oude Westen

030313 Crosslinx 2013 De Doelen

090313 Rotterdamse Museumnacht Musea Rotterdam

090313 Swan Market Museumpark

290313 310313 Slide Factory 2013 De Doelen

040413 070413 Motel Mozaïque Rotterdamse Schouwburg, Rotown, Minimall, 
Schouwburgplein, Corso e.a.

050413 070413 New Skool Rules Festival De Unie, Heidegger e.a.

050413 070413 Parfum de BoemBoem 2013 Routes door de stad

12-04-13 14-04-13 ABN AMRO Marathon Rotterdam Coolsingel, Beurs WTC + route

190413 210413 Festival Red Ear 2013, Secrets of the Pier LantarenVenster, Hotel New York, LP2

190413 050513 Koninginnekermis 2013 Lloyd Multiplein

2104 13 Swan Market Museumpark

250413 280413 Stand Out To Sea Het Havenmuseum

250413 Bridges to Fashion Instellingen Witte de Withstraat (binnen)

260413 270413 The Big Day De Doelen

280413 Stadspodium Specials Grotekerkplein

290413 050513 Circusstad Festival 2013 Schouwburgplein e.o.

300413 Koninginnedag Festival Grotekerkplein

300413 Oranjebitter Parklaan

300413 Sohoranje 2013 Pannekoekstraat

050513 Bevrijdingsfestival Zuid Holland Het Park bij de Euromast

090513 Opening strandseizoen Hoek van Holland Strand Hoek van Holland

1 1 05 13 120513 Stadspodium Specials Grotekerkplein

150513 190513 Shell Ecomarathon Europe 2013 Ahoy, Zuiderpark + wegen om Ahoy

180513 Benefietwedstrijd Suriprofs Het Kasteel

200513 Roparun 2013 Coolsingel + route

240513 310513 Hotel Rotterdam, Wake up in it HAL Cruise Terminal

260513 Stadspodium Specials Grotekerkplein

260513 Swan Market Museumpark
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Datum Tot en met Evenement Locatie

260513 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

280513 020613 Operadagen Rotterdam Rotterdamse Schouwburg e.a.

010613 Music Republic Sidelingepark

020613 Proeft Rotterdam Van Oldenbarneveltstraat

020613 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

070613 090613 Route du Nord Noordplein, Zwaanshals

080613 090613 Verborgen Tuinen Rotterdam Routes door stad

080613 Stadsdraverij Rotterdam Parkkade

090613 Ladiesrun Rotterdam Zuiderpark, Ahoy

090613 Rue des Crêpes Pannekoekstraat

090613 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

1 10613 150613 Poetry International Rotterdamse Schouwburg

11-06-13 16-06-13 Rotterdam Unlimited Coolsingel, Hofplein, Schouwburgplein,  
Grotekerkplein, de Doelen e.a.

160613 Bridges to Fashion Instellingen Witte de Withstraat (binnen)

160613 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

190613 230613 CHIO Rotterdam Manege Kralingse Bos

200613 300613 Parade Museumpark

210613 230613 Jazzfestival Hillegersberg Centrum Hillegersberg

220613 Parfum de BoemBoem 2013 Routes door stad

220613 230613 Dag van de Architectuur 2013 Gebouwen Rotterdam

230613 Swan Market Museumpark

230613 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

280613 140713 Hotel Rotterdam, Wake up in it HAL Cruise Terminal

280613 140713 North Sea Round Town 2013 Diverse locaties centrum Rotterdam

290613 01 0713 Keti Koti Festival Rotterdam Lloyd Multiplein, Laurenskerk, Heemraadsplein

290613 Atelier Vintage Fenixloods

290613 Nieuwe Binnenweg... Leeft! Nieuwe Binnenweg

300613 Groene Loper 010 Routes door stad (buiten centrum)

300613 Stadspodium Specials Grotekerkplein

300613 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

300613 070713 World Port Tournament Neptunus Familiestadion

060713 Pijnackerplein Bluegrass festival Pijnackerplein

060713 Powered Alternative Jazz Poppodium Baroeg

070713 City Mountainbike Challenge Binnenrotte, Grotekerkplein

070713 Eetfestijn Museumpark

070713 Metropolis Festival Zuiderpark

070713 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

12-07-13 14-07-13 North Sea Jazz Festival Ahoy

180713 210713 Camping Rotterdam Charloise Hoofd

200713 210713 Street Science Hiphophuis, Bird

200713 Rotterdam Zingt Grotekerkplein

200713 Open Dag Sparta Het Kasteel

210713 Swan Market Museumpark

220713 250713 Rheingold op de Rijn Schip aangemeerd aan kade Maas

240713 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

270713 ContainerFest Locatie nog onbekend

280713 Stadspodium Specials Grotekerkplein
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Datum Tot en met Evenement Locatie

290713 180813 CapeTown Island Katendrecht

310713 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

070813 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

090813 1 1 0813 Duizel in het Park Vroesenpark

100813 Boothstock Zuiderpark

130813 290813 Pleinbioscoop Rotterdam Museumpark

140813 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

180813 Swan Market Museumpark

210813 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

240813 250813 Het Noord Bruist Festival Noordplein

250813 Dag van Romantische Muziek Het Park bij de Euromast

250813 Stadspodium Specials Grotekerkplein

25-08-13 City Racing Rotterdam Coolsingel + route

260813 300813 Jeugdland Rozenburg 2013 Het Molenveld, Rozenburg

280813 Fit For Free Wednesday Night Skate Binnenrotte + route

280813 310813 OVG Veerhavenconcerten Veerhaven

290813 310813 CuliNESSE Strand Nesselande

310813 010913 World Port Classics Boompjes + route

310813 Atelier Vintage Fenixloods

010913 Proeft Rotterdam Van Oldenbarneveltstraat

010913 Ronde van Katendrecht Katendrecht

060913 080913 Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival De Doelen

060913 080913 Maritiem Kwartier Oude Haven, Wijnhaven, Leuvehaven

060913 080913 Shantyfestival Oude Haven, Wijnhaven

06-09-13 08-09-13 Wereldhavendagen Havengebied, Boompjeskade,  
Wilhelminakade e.a.

070913 De Nacht van de Kaap Deliplein

070913 Fabrique Mozaïque RDM loods

130913 150913 De Wereld van Witte de With Witte de Withstraat

140913 150913 24 uur cultuur Culturele instellingen, Museumpark,  
Schouwburgplein

140913 150913 Parfum de BoemBoem 2013 Routes door de stad

140913 Leontien Ladies Run Kosboulevard, Nesselande

140913 Stadspodium Specials Grotekerkplein

150913 Leontien Ladies Ride Kosboulevard, Nesselande

150913 Stadspodium Specials Grotekerkplein

180913 280913 De Keuze Rotterdamse Schouwburg

18-09-13 27-10-13 World Food Festival Diverse binnenlocaties, Museumpark

210913 Baroeg Open Air Zuiderpark

220913 BoomDox Locatie nog onbekend

240913 061013 City of Dreams De Gouvernestraat

260913 270913 Streetparade Nationale Taptoe Coolsingel + route

270913 Discovery Festival Museumpark, Erasmus MC

290913 Swan Market Museumpark

16 1013 27 1013 Najaars kermis Rotterdam 2013 Lloyd Multiplein

081 113 10  1 1 1 3 North Sea Film Festival LantarenVenster

1 41 1 1 3 16  1 1 1 3 Hotel Rotterdam, Wake up in it HAL Cruise Terminal

16  1 1 13 Sint Nicolaas Intocht Rotterdam Willemsplein + route

221 1 13 241 1 13 Buma Rotterdam Beats De Gouvernestraat, Corso e.a.
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Datum Tot en met Evenement Locatie

301 1 13 Atelier Vintage Fenixloods

061213 081213 Rotterdam Dance Capital Diverse locaties

081213 Swan Market Museumpark

081213 Bruggenloop Rotterdam De Kuip + route

15  1 2 13 Eetfestijn Museumpark

221 213 Swan Market Museumpark

271 2 13 291 213 Rotterdamse Piano3daagse De Doelen

31 1 2 1 3 010114 Nationale Nieuwjaarsnacht Boompjes, Boompjeskade

Legenda

Thema

Jonge stad

Maritieme stad

Architectuurstad

Multiculturele stad

(Inter)nationale cultuurstad

(Inter)nationale sportstad

Evenementen kunnen onder meerdere thema’s vallen. Bij de beoordeling 

van de aanmeldingen voor een plek op de evenementenagenda bepaalt 

Rotterdam Festivals welk thema dominant is. Dit ziet u weerspiegeld in  

de kleurstelling in bovenstaand overzicht.  

De beoogde iconische evenementen zijn in dit overzicht vetgedrukt 

weergegeven.  

 

De meest actuele versie van de evenementenagenda kunt u vinden op 

www.rotterdamfestivals.nl/zakelijk
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Shell Eco-marathon

Bij de beoordeling van plannen hanteert Rotterdam 

Festivals de volgende criteria:

A.  Aansluiting bij de identiteit  
 van Rotterdam
Rotterdam Festivals geeft prioriteit aan evenementen 

die nauw verbonden zijn met de Rotterdamse bevolking 

en het karakter van de stad weerspiegelen. De thema’s 

zijn; Rotterdam als maritieme stad, jonge stad, 

multiculturele stad, stad van moderne architectuur, 

internationale cultuurstad en internationale sportstad. 

B.  Bezoekersbeleving en kwaliteit 
De eisen die mensen stellen aan hun vrijetijdsbeleving 

worden steeds hoger. De bezoekersbeleving speelt daarom 

een belangrijke rol bij de beoordeling van een plan. 

Daar naast kennen we bij de beoordeling van de evenemen

ten waarde toe aan de mate van vernieuwing en verrassing.

Evenementen dienen bij te dragen aan een hoogwaardig 

verblijfsklimaat in de stad en zijn bij voorkeur van (inter)

nationaal belang.

C.  Deugdelijkheid van het plan
De organisator toont aan dat hij een goed cultureel 

ondernemer is die in staat is het plan te realiseren.  

Het dekkingsplan en het marketingplan steken 

deugdelijk in elkaar. Om voor financiële ondersteuning  

in aanmerking te komen moet worden aangetoond dat 

deze onontbeerlijk is om het evenement te realiseren.

De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het 

rendement voor de stad weegt mee bij het vaststellen 

van de toe te kennen bijdrage.

D.  De plaats binnen het totaalaanbod
Om een samenhangend evenementenprogramma  

te realiseren voor een breed publiek, streeft Rotterdam 

Festivals naar een goede spreiding over doelgroepen, 

thema’s, tijd en ruimte. Uiteraard speelt de budgettaire 

ruimte eveneens mee in onze overwegingen.  

Het kan voorkomen dat er uit gelijksoortige voorstellen, 

na zorgvuldige afweging, één plan gekozen wordt. 

NB: Rotterdam Festivals ondersteunt geen sportevenementen.
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Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid  
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.  

Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.


