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Een sterk evenementenbeleid maakt Rotterdam een 

aantrekkelijke stad om te wonen en te bezoeken.  

Een overtuiging die bovendien wordt onderbouwd door 

cijfers. Zo bezoekt twee derde van de Rotterdammers 

gemiddeld drie evenementen per jaar1. De evenementen

sector is daarnaast een vitaal onderdeel van de 

Rotterdamse cultuursector én  economie. 

Ondanks de aanhoudende druk op de financiële 

mogelijkheden is het onze ambitie deze sterke basis  

te handhaven, onder meer door intensief onderzoek  

te blijven doen naar de wensen en ervaringen van het 

publiek. Uitgangspunt voor onze ambitie is om de 

financiële middelen nog beter ten goede te laten komen 

aan het publiek en de stad. We doen dat door clustering 

rond voor de stad belangrijke thema’s en door het 

stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden 

binnen die thema’s. 

Zo zijn de banden met onderwijsinstellingen en 

ondernemers in de binnenstad verder aangetrokken en 

zijn er in 2013 opnieuw stappen gezet in de door ons 

ingezette verdieping en concentratie van de festivals. 

Het samenvoegen van het Zomercarnaval en Dunya in 

het nieuwe Robin Rotterdam Unlimited, de versterking 

van de zichtbaarheid van de evenementen binnen Art 

Rotterdam en het World Food Festival zijn daar 

geslaagde voorbeelden van.

Robin Rotterdam Unlimited toonde, ondanks een aantal 

lessen die horen bij een eerste editie, al direct haar 

potentie. Zo bracht het spectaculaire concert van Manu 

Chao op de Hofpleinfontein een nieuw, jong en landelijk 

publiek naar de stad. Er is een veelbelovend festival 

ontstaan dat de culturele rijkdom van het hedendaagse 

Rotterdam, met haar zeer diverse bevolking, verkent  

en viert.

Het World Food Festival benutte de mogelijkheden  

van breed opgezette lifestyle evenementen en bracht 

Rotterdam gericht en zeer positief onder de aandacht 

van een breed publiek. Aandacht die zich, in dit geval 

door de samenwerking met Rotterdam Marketing, tot  

ver over de landsgrenzen uitstrekte. De zeer positieve 

berichtgeving in internationale kranten en tijdschriften 

had het festival als aanleiding, maar ging vrijwel altijd 

ook over de restaurants, uitgaansgebieden en nieuwste 

ontwikkelingen in de stad. Het festival positioneerde 

Rotterdam hiermee nadrukkelijk als een gastvrije, 

aantrekkelijke en innovatieve stad. 

Ook bij andere thema’s blijven wij investeren in  

het ontwikkelen van nieuwe en bestaande 

samenwerkingsverbanden. 

1.  Vrijetijdsonderzoek COS in opdracht van gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, 2011

North Sea Around Town
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werkingsverbanden tussen festivalorganisatoren en 

ondernemers in de stad om het rendement van de 

festivals te vergroten. In 2013 is intensief geïnvesteerd  

in extra samenwerking met de ondernemers rondom 

iconische evenementen. Uitgangspunt hierbij is om 

vanuit de programmering gericht te zoeken naar 

samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke 

arrangementen en acties. Goede resultaten zijn onder 

meer geboekt tijdens China Light Festival (verkoop  

van 20.000 Euromastcombinatietickets) en bij het  

World Food Festival (samenwerking met meer dan  

100 bedrijven op het gebied van acties, workshops, 

minievents, etc.). Omdat wij hier nog meer kansen  

zien zullen we ook in 2014 hier op blijven inzetten.

2.3 Gebrek aan ruimte in de binnenstad 
en Museumpark 

Verdieping van inhoudelijke thema’s en toenemende 

samenwerking met partners van binnen en  

buiten de sector, zullen de culturele, economische  

en promotionele effecten van evenementen nog 

nadrukkelijker zichtbaar maken. 

2.1 Kennis van ons publiek

Goede, creatieve festivalorganisatoren die een breed 

publiek aanspreken met voor de stad relevante festivals 

zijn onze belangrijkste kracht. Dit, versterkt door een 

focus op de beleving van de bezoekers, biedt een sterke 

uitgangspositie voor de toekomst. Meer dan enig andere 

Nederlandse stad kennen wij ons publiek, weten we 

waarom ze komen en wat hun wensen zijn.  

Bij Wereldhavendagen, Robin Rotterdam Unlimited  

en Buma Rotterdam Beats is de bezoekersbeleving 

intensief onderzocht. De opgedane kennis wordt 

vervolgens benut bij de verdere ontwikkeling en 

beoordeling van de festivals. We streven er naar deze 

‘visitors journey’ de komende jaren bij alle grote festivals 

in te voeren. In 2014 gaan wij daarnaast door met het 

aanbieden van publieksonderzoek en marketing

workshops voor festivalorganisatoren. 

2.2 Stimuleren ondernemerschap door 
middel van samenwerkingsverbanden

Naast het stimuleren van organisatoren in het zoeken 

naar meer publieksinkomsten, stimuleren wij samen

Rotterdamse Museumnacht
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In 2014 zal Robin Rotterdam Unlimited, vanwege 

intensieve werkzaamheden in het centrum, helaas niet 

kunnen plaatsvinden tijdens het laatste weekend van 

juli, de datum die door alle betrokkenen als ideaal wordt 

gezien. Men zal eenmalig moeten uitwijken naar het 

weekend van 16 t/m 20 juli. 

Een zelfde situatie geldt voor de VKV City Racing.  

Dit evenement zal, vanwege de impact van de 

werkzaamheden, in 2014 eenmalig moeten verhuizen 

naar 31 augustus. 

In een stad die haar attractiviteit via evenementen  

wil onderstrepen, dient serieus aandacht te worden 

geschonken aan succesfactoren als traditievorming,  

ook als er wegwerkzaamheden nodig zijn. Wij vragen  

de betrokken diensten daar in de toekomst rekening  

mee te houden. 

2.5 Vergunningenbeleid

In 2013 heeft de gemeente Rotterdam haar 

vergunningenbeleid voor evenementen en horeca 

opnieuw vastgesteld. Dat leidt tot een beter bij de 

praktijk aansluitende interpretatie van regels en 

verruiming van de horecamogelijkheden. Voor de 

festivalorganisatoren betekent dat meer ruimte voor 

ondernemerschap en reductie van kosten. 

Dat is positief, maar er bleven – zo bleek in de praktijk bij 

o.a. het festival De Wereld van het Witte de Withkwartier 

– onduidelijkheden in de interpretatie van de regels. 

Hierdoor ontstaan onnodige discussies en kosten. In 

goed overleg met Directie Veiligheid zetten wij ons in om 

te zorgen voor interpretaties die aansluiten bij de aard 

van de verschillende evenementen. 

Die positieve effecten zijn het grootst in het centrum van 

de stad. Tegelijkertijd, we signaleerden dit al eerder in de 

evenementenagenda van 2013, dreigt er in het centrum 

steeds meer een tekort aan ruimte te ontstaan. 

Bestaande terreinen zijn de afgelopen jaren kleiner 

geworden en de binnenstad zal de komende jaren verder 

verdichten. Een bijkomende dreiging is de mogelijke 

bouw van een collectiegebouw in het Museumpark. 

Ondanks de in de planvorming opgenomen voorwaarde 

dat er voldoende ruimte moet blijven voor evenementen 

als de Parade, lijkt het beoogde volume van het gebouw 

dat al op voorhand onmogelijk te maken. 

Ook het feit dat de beloofde en noodzakelijke 

investeringen in het evenemententerrein op de lange 

baan zijn geschoven baart ons zorgen. Het Museumpark 

is één van de belangrijkste locaties voor middelgrote 

evenementen. Een plek waar steeds meer nieuwe 

concepten ontstaan en plaatsvinden die het gebied 

levendig en sfeervol maken, zoals opnieuw  

bleek tijdens het World Food Festival. 

Wij vragen het college deze punten serieus  

mee te wegen in de besluitvorming rondom  

het collectiegebouw. 

2.4 Wegwerkzaamheden dwingen tot 
verschuivingen in evenementendata

Voor de stad belangrijke evenementen gedijen het  

best bij een vaste datum op de kalender. Traditievorming 

versterkt de merkkracht, de toeloop en groeimogelijk

heden van het evenement. Bezoekers, hotels en  

andere samenwerkingspartners kunnen daar hun 

agenda op afstemmen. 

De vele wegwerkzaamheden echter maken vaste  

data onzeker en kunnen de voor de evenementen zo 

belangrijke traditievorming ondermijnen. 

3.1 Stijging van het aantal aanvragen

Voor 2014 ontvingen wij 154 plannen voor een plaats  

op de evenementenkalender. Een forse stijging, voor  

een deel veroorzaakt doordat een aantal evenementen, 

zoals activiteiten in de stadions, voor het eerst zijn 

opgenomen. 

Ook als we dat niet meerekenen is er sprake van een 

stijging van 35% ten opzichte van voorgaande jaren.  

We zien positieve energie en drive bij de Rotterdamse 

clubsector en podia om evenementen in de buitenruimte 

te laten plaatsvinden. Het aantal aanvragen voor 

(commerciële) dance evenementen steeg van 3 naar 20. 

Ook het aantal plannen voor kleinschalige evenementen 

in de binnenstad nam toe met 16 evenementen. Dat past 

uitstekend in onze ambities een bijdrage te leveren aan 

de verlevendiging van het stadscentrum. 

Van deze 154 evenementen, vroegen er 93 financiële 

ondersteuning. Dit is een stijging van ongeveer 40% ten 

opzichte van 2013. Dit dwingt tot het maken van keuzes.
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4.2 Multiculturele stad 

Het vieren van de rijkdom en kwaliteiten van de 

multiculturele stad in een grootschalig, meerdaags 

evenement, is één van de belangrijkste speerpunten  

in ons beleid. 

De lancering van Robin Rotterdam Unlimited in 2013, 

met een aansprekend, grootschalig podiumprogramma 

naast de straatparade van het Zomercarnaval, was 

succesvol. Een internationale act op een podium op het 

Hofplein, direct na de straatparade, was de belangrijkste 

pijler van vernieuwing en bracht een groot en nieuw 

publiek naar de stad. De betrokkenheid van podium

kunst instellingen als de Doelen leverde het beoogde, 

rijkere programma op. Een beeld dat ook goed werd 

opgepikt door de nationale media. Nooit eerder  

kregen Dunya en Zomercarnaval zoveel inhoudelijke 

mediaaandacht. 

Met een aantal aanpassingen in met name het concept 

van het zondagprogramma en een terugkeer naar eind 

juli, heeft Robin Rotterdam Unlimited de potentie om 

verder uit te groeien en op termijn een internationale 

toppositie te verwerven. 

4.3 Jonge stad

Er zit veel energie bij organisatoren in dit segment en  

de ontwikkelingen zijn positief. Een grootschalig, 

Het Rotterdamse evenementenbeleid is diep geworteld 

in en nauw verbonden met het karakter, de geschiedenis 

en de cultuur van de stad. De thema’s vertellen samen 

het verhaal van Rotterdam. 

4.1 Maritieme stad 

Het brede, enthousiaste publiek dat ieder jaar weer ons 

maritieme weekend bezoekt én de nationale attentie  

die dat weekend haven en stad oplevert, bewijst dat  

het tot de hoogtepunten van de Rotterdamse 

festivalprogrammering kan worden gerekend. 

De Wereldhavendagen, die een helder en ambitieus 

stappenplan uitvoeren voor de komende jaren, kunnen 

verder groeien naar een evenement met internationale 

uitstraling en een sterke verbondenheid met het 

bedrijfsleven en het onderwijs. Rotterdam Festivals  

zal de Wereldhavendagen volop steunen in het 

realiseren van deze ambities. 

Voor 2014 ligt de focus op een nog sterkere verbinding 

met het centrum van de stad, de bedrijven en 

scholennetwerken en uitbreiding van het aantal 

omringende activiteiten, met name evenementen die 

een jongere, bredere groep in contact brengen met de 

haven, zoals het Maritiem Kwartier en De Nacht van de 

Kaap. In 2014 nemen we daarnaast een tweede editie 

van Fabrique Mozaïque en Expeditie Noordereiland op  

in de festivalkalender.

3.2 Bepalen van keuzes

Rotterdam Festivals stelt de evenementenagenda 

samen op basis van de criteria en doelstellingen van  

het evenementenbeleid en ondersteunt een deel 

daarvan ook financieel.

De agenda wordt gedragen door een beperkt aantal 

aansprekende, jaarlijks terugkerende festival(weekends) 

met internationale uitstraling. Deze zeer zichtbare en in 

de stad voelbare festivals weerspiegelen met elkaar het 

karakter van de stad. Programmering van kleinschalige 

evenementen in de binnenstad heeft prioriteit. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat er, zowel op de kalender 

als in het budget, ruimte blijft voor onderscheidende 

nieuwe en middelgrote festivals.

Bij het samenstellen van de kalender streven we naar 

een goede spreiding over doelgroepen, kalender en 

ruimte. Wij hebben een voorkeur voor projecten met een 

onderscheidend, bij de stad passend profiel.

Bij het beoordelen van de plannen  van zowel nieuwe als 

bestaande evenementen  hebben we kritisch gekeken 

naar de van de stad gevraagde investering in relatie tot 

het aantal bezoekers, de waardering van de bezoekers  

en de impact van de evenementen zoals die onder meer 

blijkt uit aandacht in de pers en sociale media. 

In totaal verwachten wij in 2014 zo’n 60 grotere  

en kleinere evenementen financieel te kunnen  

onder steunen. Met de festivals die wij ondersteunen,  

bereiken wij een breed publiek van naar verwachting 

anderhalf miljoen bezoekers.
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4.4 Architectuurstad 

Architectuur, stedenbouw en de manier waarop  

dat het leven van bewoners en bezoekers van de  

stad beïnvloedt, is een centraal thema in het 

evenementenbeleid Rotterdam.

Onze ambitie om tijdens de Internationale Architectuur 

Biënnale Rotterdam (IABR) ook een breder publiek te 

bereiken, werd in 2012 voor het eerst uitgetest met een 

geprogrammeerde route in het centrum. Het project  

ZigZagCity betrok het publiek bij de stedelijke omgeving 

en architectuur. Het toonde ook aan dat er een brede 

belangstelling bestaat voor een festival die de stad zelf 

als thema heeft.

Reden om tijdens de IABR 2014 een tweede editie  

van ZigZagCity te ondersteunen. Geschiedenis en 

ontwikkeling van het Laurenskwartier staan daarbij 

centraal en de programmering zal aansluiten bij het 

thema van de IABR: urban by nature.

internationaal aansprekend evenementenweekend is  

er nog niet, maar wij verwachten dat de bestaande 

festivals in de komende jaren in die richting doorgroeien. 

Dit jaar hebben maar liefst 20 (commerciële) initiatieven 

zich bij ons gemeld in het genre elektronische muziek. 

Hoewel de ervaring leert dat niet alle ambities ook 

werkelijk gerealiseerd kunnen worden, is dit initiatief 

verheugend en we ruimen daarvoor graag meer plek in 

op de evenementenkalender.

Gezien de hiervoor beschreven ruimteproblematiek 

kunnen wij echter niet alle (kalender)verzoeken 

honoreren. In de evenementenkalender hebben wij een 

aantal weekends geblokt voor dance evenementen.  

Met de organisatoren van deze evenementen zullen  

we voor het einde van 2013 definitieve keuzes maken. 

Boothstock in het Zuiderpark zullen we opnieuw 

steunen, maar na een aanloopperiode van twee edities 

zal de bijdrage voor 2014 worden teruggebracht.

Naast vaste waarden als Metropolis, Motel Mozaïque, 

Baroeg Open Air en inmiddels ook Buma Rotterdam 

Beats, krijgt BIRDfest een plek op de kalender. Dit 

evenement bouwt in 2014 zijn sterke programmaprofiel 

en haar publiek nog verder uit. 
Dag van de Architectuur



Stadspodium Buitensalons
 

4.5 (Inter)nationale cultuurstad

Het International Film Festival Rotterdam en Port of 

Rotterdam North Sea Jazz , waarmee in 2013 een nieuwe 

overeenkomst is gesloten tot en met 2017, hebben een 

internationale toppositie en behoren daarmee tot  

de belangrijkste evenementen van de stad. In lijn  

met de evenementen nota investeren we ook in de 

randprogrammering van deze iconen. 

Aan vaste waarden als Operadagen Rotterdam,  

het Gergiev Festival en de Keuze van de Schouwburg,  

zal in 2014 een interessant nieuw evenement worden 

toegevoegd. Dit ambitieuze International Comedy 

Festival zal zich afspelen in de instellingen op de 

Wilhelminapier en op Katendracht. Een belangrijke 

aanwinst voor de stad, ook door het bereik van  

nieuwe doelgroepen. 

De Art Rotterdam Week groeit verder uit tot een 

belangrijk kunstevenement. De grote pijler van deze 

week, de beurs Art Rotterdam, verhuist in 2014 van  

de Cruiseterminal, waar ze uit haar jasje is gegroeid,  

naar de Van Nellefabriek. Met de organisatoren werken 

we er aan om de Art Rotterdam Week te omringen  

met interessante randactiviteiten en als één geheel  

te presenteren.

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, het CHIO en het ABN 

AMRO World Tennis Tournament. In 2014 worden daar 

bovendien de UCI BMX World Championships en de 

European Universities Games aan toegevoegd. Omdat 

Rotterdam Festivals verantwoordelijk is voor het 

coördineren van de gehele evenementenagenda, is de 

agenda voor 2014 afgestemd met de voor dit onderwerp 

verantwoordelijke stichting Rotterdam Topsport.
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World Food Festival

te creëren tussen festivals, scholen, universiteiten en 

ondernemers, werpt haar vruchten af. In 2014 zullen we 

deze lijn dan ook nadrukkelijk voortzetten en ons actief 

blijven inzetten voor samenwerkingsprojecten met 

ondernemers en onderwijsinstellingen, internationale 

persbewerking in samenwerking met Rotterdam 

Marketing en het zichtbaar maken van de evenementen 

in het centrum waar mogelijk.

Rotterdam Festivals draagt bij aan de versterking van  

de binnenstad via programmering van kleinschalige 

evenementen, onder meer op het Schouwburgplein en  

in het Museumpark. Met de oplevering van het Centraal 

Station en het vernieuwde Kruisplein krijgt de stad een 

belangrijke kans haar gastvrijheid te etaleren en een 

aantrekkelijke poort naar de binnenstad te creëren. 

Wij zullen die kans volop proberen te benutten, daarin 

gesteund door een groeiend aantal ingediende plannen 

voor het gebied rondom het Centraal Station en het 

evenementendek van het Museumpark. We zetten ons  

in 2014 in om de coördinatie voor wat betreft het 

programmaprofiel en de nu nog wat versnipperde 

communicatie van de centrumprogrammering, verder  

te versterken. 

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. 

De ingeslagen weg heeft inmiddels haar kracht bewezen. 

De samenwerking met Rotterdam Marketing heeft in 

2013 talloze positieve artikelen over de festivals en de 

stad opgeleverd. Ook onze inzet om meer samenwerking 



Boothstock

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 de inwoners van Rotterdam als voor  

haar bezoekers.

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

3 1  1 2  1 3 010114 Nationale Nieuwjaarsnacht Boompjes, Boompjeskade, Erasmusbrug

020114 070114 Zesdaagse Rotterdam Ahoy

190114 110514 Tuschinski, Echt een Rotterdammer Wilhelminapier

22-01-14 02-02-14 International Film Festival Rotterdam De Doelen, Pathé, Cinerama, LantarenVenster

010214 020214 Love & Marriage Beurs Rotterdam Ahoy

04-02-14 09-02-14 Art Rotterdam Van Nellefabriek

050214 050214 Crosslinx 2014: Rotterdam Codarts, LantarenVenster, de Doelen

050214 050214 Viering Chinees Nieuwjaar Wijkpark Oude Westen

050214 090214 Art at the Warehouse Fenixloods

050214 090214 Raw Art Fair HAL Cruiseterminal

050214 090214 Route du Nord Light Zomerhofkwartier

050214 280914 Hotel Rotterdam, Wake up in it Diverse locaties

10-02-14 16-02-14 ABN AMRO World Tennis Tournament Ahoy

140214 080314 Ultimate Black Gospel Festival
LCC Larenkamp, Theater Zuidplein, Hoogstraat, 
Grotekerkplein, Arminius

270214 270214 Eendracht Festival Eendrachtsplein

070314 090314 TimeWindow Festival Rotterdam De Gouvernestraat

080314 080314 Rotterdamse Museumnacht
Wilhelminapier, Witte de Withstraat,  
Museumpark, Rotterdamse musea

140314 140614 Masterpieces of Art Fenixloods

160314 180314 Holi Feest 2014 Binnenrotte

030414 060414 Motel Mozaïque
Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein, 
WORM, Rotown en anderen

040414 050414 Parfum de BoemBoem 2014 Route

12-04-14 13-04-14 ABN AMRO Marathon Rotterdam Coolsingel, Route

160414 160414 Voetbalpark Kameraadjes Feyenoord Stadion Feijenoord / De Kuip

190414 070514 Koningkermis 2014 Lloyd Multiplein

200414 200414 Black Grapes / Ballroom D’orange Bird

200414 200414 Swan Market Museumpark

200414 140914 Stadspodium Buitensalons Stadspodium

230414 230414 Voetbalpark Kameraadjes Feyenoord Stadion Feijenoord / De Kuip

250414 260414 Oranjebitter Parklaan

260414 260414 Dagduik Nog niet bekend

260414 260414 Sohoranje 8 jaar Nog niet bekend 

010514 300914 Schouwburgplein 2014 Schouwburgplein

050514 050514 Bevrijdingsfestival 2014 Het Park bij de Euromast

080514 120514 Cinéma Arabe LantarenVenster

090514 110514 Where are thou Chet Baker memorial Dizzy

100514 100514 Woordnacht Centraal Station, Eendrachtsplein, Westersingel

150514 180514 Shell Ecomarathon Europe 2014 Ahoy, Parkeerterrein Ahoy, Zuiderpark

170514 250514 Operadagen Rotterdam
De Doelen, Schouwburgplein, nieuwe Luxor,  
Rotterdamse Schouwburg en anderen

180514 180514 Swan Market Museumpark

190514 061114 Salonè della Moda Laurenskerk
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Datum Tot en met Evenement Locatie

210514 080614 Dutch Electronic Art Festival (DEAF)
V2_gebouw, Arminius, Witte de Withstraat,  
Cinerama, WORM, Tent, MAMA showroom

220514 250514 Media Maakfestival Wilhelminapier

230514 230514 Cinema Culinair op stadssafari Route

240514 250514 World Ports Classic Nog niet bekend

240514 240514 Ronde van Katendrecht Katendrecht

250514 250514 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

250514 310514 Rode Tulp Film Festival LantarenVenster

280514 280514 Popquiz Marathon Rotown en anderen

290514 290514 Strandopening Hoek van Holland Strand Hoek van Holland

29-05-14* 24-08-14 International Architecture Biennale Rotterdam Kunsthal

30-05-14 08-06-14 ZigZagCity Route Binnenrotte

310514 310514 Bij de Fabriek  Van Nellefabriek

010614 010614 Ladiesrun Rotterdam Ahoy

010614 010614 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

060614 060614 Cinéma in De Kuip Stadion Feijenoord / De Kuip

060614* 070614 International Comedy Festival Rotterdam Wilhelminapier, Deliplein

060614 080614 Route du Nord Zomerhofkwartier

060614 090614 Multifestijn Arminius

070614 070614 Mysterious in De Kuip Stadion Feijenoord / De Kuip

070614 080614 Kroegentocht Crooswijk

080614 080614 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

090614 090614 Roparun 2014 Coolsingel

100614 140614 Poetry International Rotterdamse Schouwburg

140614 150614 Verborgen Tuinen Rotterdam Tuinen Rotterdam

150614 150614 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

180614 220614 CHIO Rotterdam Kralingse Manege

190614 290614 De Parade Museumpark

200614 220614 Heineken Jazz Festival Hillegersberg 2014 Centrum Hillegersberg

210614 210614 Parfum de BoemBoem 2014 Route

220614 220614 ZomerZondagen Het Park bij de Euromast

250614 250614 1e training Feyenoord, optie 1 Stadion Feijenoord / De Kuip

270614 130714 North Sea Round Town 2014 Schouwburgplein en anderen

280614 280614 Nieuwe Binnenweg...leeft! Nieuwe Binnenweg

280614 280614 Nightmare Stadion Feijenoord / De Kuip

280614 280614 Parfum de BoemBoem 2014 Route

010714 010914 Grotekerkplein 010 Grotekerkplein

020714 020714 1e training Feyenoord, optie 2 Stadion Feijenoord / De Kuip

030714 040714 Feyenoord Charity Gala Stadion Feijenoord / De Kuip

060714 060714 Metropolis Festival Zuiderpark

11-07-14 13-07-14 Port of Rotterdam North Sea Jazz Ahoy

16-07-14 20-07-14 Robin Rotterdam Unlimited
Coolsingel, Route, Schouwburgplein, Hofplein, 
Grotekerkplein

200714 200714 Open Dag Feyenoord, optie 1 Stadion Feijenoord / De Kuip

200714 200714 Westlandride voor 100 jaar Daniel den Hoed Erasmus MC, Route

200714 090814 2nd European Universities Games Rotterdam Campus Erasmus Universiteit en anderen

22-07-14 27-07-14 UCI BMX World Championships Ahoy

250714 250714 Cinema Culinair op stadssafari Route
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Datum Tot en met Evenement Locatie

260714 260714 Familie Dag Sparta Rotterdam 2014 Sparta Stadion / Het Kasteel

260714* 260714 Rotterdam Zingt Grotekerkplein

270714 270714 Swan Market Museumpark

270714 270714 Open Dag Feyenoord, optie 2 Stadion Feijenoord / De Kuip

270714 270714 Openingswedstrijd Feyenoord, optie 1 Stadion Feijenoord / De Kuip

300714 300714 Wednesday Night Skate Route, Blaak, Binnenrotte

020814* 030814 Djemaa el Fna  Eetplein Rotterdam Museumpark

030814 030814 Openingswedstrijd Feyenoord, optie 2 Stadion Feijenoord / De Kuip

060814 060814 Wednesday Night Skate Route, Blaak, Binnenrotte

080814 100814 Duizel in het Park 2014 Vroesenpark

090814 090814 Boothstock Festival Zuiderpark

130814 130814 Wednesday Night Skate Route, Blaak, Binnenrotte

130814 310814 Pleinbioscoop Museumpark

200814 200814 Wednesday Night Skate Route, Blaak, Binnenrotte

220814 220814 Cinema Culinair op stadssafari Route

220814 240814 ParkProeven Het Park bij de Euromast

230814* 230814 BIRDfest 2014 Dak van de Hofbogen, MiniMall, Bird

230814 230814 Expedition Parklaan

240814 240814 Dag van de Romantische Muziek Het Park bij de Euromast

240814 240814 Oude Haven Zomerfestival Oude Haven

240814 240814 Swan Market Museumpark

240814 240814 Verhalenfestival Vroesenpark

250814 290814 Jeugdland Molenveld (Rozenburg)

270814 270814 Wednesday Night Skate Route, Blaak, Binnenrotte

270814 300814 OVG Veerhavenconcert Veerhaven

280814 300814 CuliNESSE Zevenhuizerplas, Nesselande

300814 300814 Black Grapes / Ballroom D’orange Bird

300814 300814 Welkom Thuis Festival 2.0 Katendrecht

31-08-14 31-08-14 VKV City Racing Willemsbrug, Coolsingel, Hofplein, Route

050914 070914 12e Internationale Shantyfestival Rotterdam 2014 Plein 1940

050914 070914 De Nacht van de Kaap Rijnhaven, Katendrecht, Deliplein

050914 070914 Expeditie Noordereiland Noordereiland

050914 070914 Maritiem Kwartier Oude Haven, Leuvehaven

05-09-14 07-09-14 Wereldhavendagen
Havengebieden, Willemskade, Rijnhaven,  
Wilhelminapier, Boompjes, Willemsplein en anderen

060914 070914 Fabrique Mozaïque 2014 Verolme Loodsen IJsselmonde

120914 140914 De Wereld van het Witte de Withkwartier Witte de Withstraat en anderen

120914 140914 Gergiev Festival 2014 De Doelen

130914 140914 24 Uur Cultuur Culturele Instellingen

130914 140914 Parfum de BoemBoem 2014 Route

150914 210914 Cinema Culinair op stadssafari Route

180914 210914 Rotterdamse Kost Museumpark

180914 280914 De Keuze 2014 Rotterdamse Schouwburg

200914 200914 Baroeg Open Air Zuiderpark

200914 200914 Leontien Ladies Run Kosboulevard, Route

210914 210914 Leontien Ladies Ride Kosboulevard, Route

210914 210914 Rotterdam in Balans Yoga Festival Schouwburgplein

13



Datum Tot en met Evenement Locatie

210914 210914 Swan Market Museumpark

260914 260914 Discovery Festival Rotterdam 2014 Museumpark, Erasmus MC

260914 260914 Streetparade NationaleTaptoe Coolsingel

260914 270914 Tribute2Pop  Kralingse Bos

260914 280914 Rotterdam Roze Parade Nieuwe Binnenweg

270914 280914 RedEar Festival 2014 Wilhelminapier

270914 280914 SamenLoop voor Hoop Rotterdam
Erasmus MC, Het Park bij de Euromast,  
Lloyd Multiplein, Route

011014 081014 Street League MVO Feyenoord Stadion Feijenoord / De Kuip

171014 261014 Najaar Kermis Rotterdam 2014 Lloyd Multiplein

241014 241014 Cinema Culinair op stadssafari Route

261014 261014 NK Poomsae (Taekwondo) Topsportcentrum Rotterdam

081114 101 114 North Sea Film Festival for underwater movies LantarenVenster

1 5 1 1 1 4 1 5 1 1 1 4 Intocht Sint Nicolaas  Willemsplein

161114 161114 Grote Prijs Rotterdam LantarenVenster

201114 221114 Buma Rotterdam Beats
WORM, HipHophuis, Rotown, Eendrachtsplein,  
Mini Mall, Bird

071214 071214 Zilveren Kruis Bruggenloop Stadion Feijenoord / De Kuip, Route

181214 241214 Xmas Town 2014 Historisch Delfhaven

311214 010115 Nationale Nieuwjaarsnacht Boompjes, Boompjeskade, Erasmusbrug

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

* Datum evenement onder voorbehoud.
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Robin Rotterdam Unlimited

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 die 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. Daarnaast kennen we bij de beoordeling van de 

evenementen 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.


