
 

Persbericht 1 november 2012 

 

EVENEMENTENAGENDA 2013 

 

Rotterdam Festivals heeft vandaag de evenementenagenda 2013 gepresenteerd. Rotterdam viert 

de rijkdom van de cultureel diverse  stad in het festival Rotterdam Unlimited, waarin het 

Zomercarnaval en Dunya Festival samengaan. Art Week Rotterdam is een voorbeeld van een 

compacte periode waarin er een intensief kunstprogramma wordt gepresenteerd. Daarnaast zorgt 

de stevige infrastructuur ervoor dat ook initiatieven van buiten de stad Rotterdam kiezen als 

festivallocatie. 
 

Sterke festivals in 2013 

Rotterdam Festivals ziet dat ondanks de uitdagende financiële situatie er in 2013 sterke festivals op 

de evenementenagenda staan, die diep doordringen in de stad en tot de top in hun segment 

behoren.  Dat is positief: festivals horen bij Rotterdam en Rotterdammers houden van hun 

evenementen. Tweederde van hen bezoekt gemiddeld zo’n drie keer per jaar een festival in de stad 

blijkt uit het Vrijetijdsonderzoek COS (2011).   
 

Art Rotterdam Week en Rotterdam Unlimited 

De aanpak van Rotterdam Festivals is er op gericht de sterke kanten van Rotterdam – de haven, het 

(inter)nationale cultuurklimaat en moderne architectuur -  te presenteren aan een groot publiek door 

gelijksoortige festivals thematisch samen te brengen. Tijdens de internationale kunstbeurs Art 

Rotterdam vinden er onder de naam Art Rotterdam Week tal van bijzondere evenementen plaats. 

The Fashion World of Jean Paul Gaultier in de Kunsthal is de inspiratie voor opvallende citydressing in 

de stad. In juni 2013 viert de binnenstad met Rotterdam Unlimited de rijkdom van alle culturen van 

de stad. In dit festival komen de sterkste onderdelen van het Dunya Festival en  Zomercarnaval 

samen.  Rotterdam Unlimited werkt samen met de instellingen rond het Schouwburgplein en de 

Coolsingel en toont de sterke kunst en cultuur die voortkomt uit de diversiteit van de 

bevolkingssamenstelling. Dit jaar is de belangrijke eerste stap in de richting van een Europees 

topevenement.   
 

Jongste stad van Nederland 

Rotterdam is de jongste stad van Nederland. Voor nieuwe festivals zoals Boothstock en Buma 

Rotterdam Beats is in de stad een groot publiek aanwezig.  Dat geldt eveneens voor de 

hiphopfestivals. Met de alternatieve popmuziekfestivals  gaat het goed: Motel Mozaïque weet zijn 

nationale status steeds meer te versterken, evenals Baroeg Open Air, een festival voor hardere 

alternatieve muziek. Metropolis Festival krijgt een stevige impuls door aanpassingen die de 

bezoekersbeleving vergroten, zonder de programmatische kwaliteit aan te tasten.   
 

Particuliere initiatieven kiezen voor Rotterdam 

Rotterdam Festivals  is blij met de toegenomen belangstelling van organisatoren van buiten de stad 

om evenementen als China Light en Shell Eco marathon in Rotterdam te laten plaats vinden. Het 

illustreert de waardering die er ook buiten de stad is voor het Rotterdamse  evenementenklimaat en 

de daarbij behorende stedelijke infrastructuur. 
 



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. 
 

Noot aan de redactie: voor meer informatie neemt u contact op met Karen van der Spek, 

karen@rotterdamfestivals.nl, 010 433 25 11 of 06 54 64 12 11 


