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Festivals brengen gelijkgestemde mensen bij elkaar die 

samen hun identiteit én de identiteit van de stad vieren. 

De evenementen versterken het culturele profiel van de 

stad en maken Rotterdam levendiger en aantrekkelijker. 

Dat levert de stad vervolgens ook banen en inkomsten 

op. Beweringen die volledig ondersteund worden  

door het onderzoek dat wij (en anderen) doen naar de 

beleving en effecten van evenementen.

Op basis van de aangedragen plannen stelt Rotterdam 

Festivals ieder jaar een evenementenagenda samen  

die het overgrote deel van de Rotterdammers bereikt  

en steeds meer mensen van buiten de stad verleidt om 

Rotterdam een bezoek te brengen. Een festivalaanbod 

die de eigenheid van Rotterdam benadrukt en de 

ontwikkelingen in de stad volgt. De haven, moderne 

architectuur, sport-, cultuur- en kunstevenementen op 

een internationaal niveau en een ruim aanbod voor een  

jong en divers publiek. Dát is Rotterdam. 

Wij zetten ons in om steeds meer samenwerkings-

verbanden te realiseren tussen festivalorganisatoren, 

onderwijsinstellingen en ondernemers in de stad. Samen 

met de organisatoren en Rotterdam Partners brengen 

we de festivals extra onder de aandacht van de 

(internationale) pers. Zo dringen onze festivals steeds 

dieper door in de stad en steeds verder in de wereld.

Wereldhavendagen

3



onderwijs Breda. Hierin wordt de beleving van de 

bezoeker vanaf het eerste contactmoment tot na het 

evenement uitgebreid in kaart gebracht. Dit model  

heeft inmiddels haar waarde bewezen voor de festivals 

die hebben meegewerkt en zal de komende jaren 

worden voortgezet. 

2.2 Initiatief in de stad; ruimte voor 
(nieuwe) organisatoren 

Het initiatief in de stad vormt de basis van het 

Rotterdamse evenementenbeleid. We zijn daarom  

blij met nieuwe aanvragers voor een plek op de agenda. 

Dit zijn lang niet altijd partijen die een beroep doen op 

financiële ondersteuning. Ze zorgen bijvoorbeeld voor 

een groter en gevarieerd aanbod van dance-events, 

zoals tijdens Koningsdag. 

Rotterdam Festivals besteedt minimaal 12,5 % van het 

programmabudget aan nieuwe evenementen. Meer dan 

20 van de door ons ondersteunde evenementen voor 

2015 bestaan nog geen drie jaar. 

Nieuwe plannen zijn het meest kansrijk voor 

ondersteuning als zij al in de planvorming laten zien dat 

Op basis van algemene ontwikkelingen en trends in de 

evenementensector en bij het publiek, de vergelijking 

met andere evenementensteden en de binnengekomen 

plannen zien wij de volgende kansen en bedreigingen.

 2.1 Kennis van het publiek

Het aanspreken van een breed publiek met voor de stad 

relevante festivals is onze belangrijkste kracht. Met de 

festivals bereiken we een divers publiek, zo blijkt uit 

publieksonderzoek onder de festivals en uit onderzoek 

naar vrijetijdsbesteding onder de Rotterdammers. 

Wij zijn ervan overtuigd dit sterke punt verder te kunnen 

uitbouwen door een scherpe focus op de (totaal)

beleving van de bezoekers te leggen. We doen dit door 

onze keuzes mede te baseren op publieksonderzoek, 

zowel kwantitatief (zoals het Continue Bezoekers 

Onderzoek en eigen festival publieksonderzoeken) als 

kwalitatief (bezoekersverslagen festivals en ‘visitor’s 

journey’ onderzoek).

Het ‘visitor’s journey’ onderzoek door organisatoren 

ontwikkelde Rotterdam Festivals in nauwe 

samenwerking met NHTV internationaal hoger 

Robin Rotterdam Unlimited
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Rotterdam Festivals overlegt met de gemeente 

Rotterdam over de wijze waarop het Museumpark een 

volwaardige en aantrekkelijke locatie voor evenementen 

zoals de Parade kan blijven, in het geval er een collectie-

gebouw komt. De onzekerheid op dat punt is nog  

niet weggenomen. 

Het College van B&W erkent het ruimtegebrek en heeft 

opdracht gegeven tot het opstellen van een Collegevisie 

Evenementenlocaties. De verwachting is dat deze voor 

het einde van 2014 gepresenteerd wordt. 

In aanvulling daarop zijn wij voornemens om samen met 

onze partners in de stad een samenhangende visie te 

ontwikkelen over de wijze waarop de positieve effecten 

van grotere, en kleinere evenementen in de binnenstad 

optimaal kunnen worden ingezet. 

2.5 Binnenstad en stationsgebied

Wij zien veel mogelijkheden om via kleinschalige 

programmering van de binnenstad een bijdrage te 

leveren aan de versterking en verlevendiging van de 

binnenstad. Het gebied rondom het Station Rotterdam 

Centraal biedt daarvoor nieuwe kansen. 

Rotterdam Festivals programmeert vanaf vorig jaar  

met veel succes in de hal van het nieuwe 

stationsgebouw en biedt daarmee de topevenementen 

de gelegenheid zichzelf daar te presenteren. Hiermee 

worden de duizenden bezoekers aan de stad voor en 

tijdens de grote evenementen op een gastvrije manier 

verwelkomd. In 2015 zullen wij ook inzetten op 

programmering op het Stationsplein en Kruisplein.

zij een duidelijke doelgroep voor ogen hebben, focus 

aanbrengen in de programmering en aantoonbaar 

energie hebben gestoken in het realiseren van 

partnerships en draagvlak in de stad. Ook (nog) niet 

gehonoreerde evenementen kunnen gebruik maken  

van onze kennis en contacten op deze terreinen. 

 

2.3 Verhoging rendement door nieuwe 
samenwerkingsverbanden

Het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden  

met partijen van buiten de evenementensector biedt 

kansen op een rijker, zichtbaarder aanbod met nog meer 

rendement voor de stad. 

De resultaten van onze inspanningen in het afgelopen 

jaar daarvan zijn veelbelovend. Dat merken we aan de 

groei in het aantal samenwerkingen en het initiatief dat 

ondernemers zelf ondernemen om aan te sluiten bij 

bestaande festivals of door zelf evenementen te 

initiëren. Inspirerende voorbeelden zijn de samenwerking 

tussen ondernemers en de festivals tijdens Robin 

Rotterdam Unlimited, met kostuums in de etalages  

en VKV City Racing met de autospeurtocht door het 

centrum van de stad.

2.4 Gebrek aan ruimte

Het dalend aantal geschikte locaties voor evenementen 

is een serieuze bedreiging voor een succesvol 

evenementenbeleid. Met name in het centrum 

verslechtert de situatie. De Parklaan en Binnenrotte zijn 

inmiddels niet meer geschikt voor grootschalige 

evenementen. 

3.1 Opbouw van de agenda

Rotterdam Festivals is verantwoordelijk voor het 

samenstellen van een evenementenagenda die 

evenwichtig is in tijd, ruimte en thematiek. In overleg  

met de organisator en de betrokken diensten wordt  

voor ieder evenement actief gezocht naar de beste 

locatie en datum. Dit gebeurt op basis van de criteria en 

doelstellingen van het evenementenbeleid (zie bijlage II). 

Daarnaast ondersteunt Rotterdam Festivals een deel 

van de aanvragen ook financieel.

Voor 2015 ontvingen wij 179 verzoeken om een plaats op 

de evenementagenda, een stijging van 16% ten opzichte 

van de 154 van vorig jaar. Deze stijging is met name te 

verklaren door de toename van het aantal dance-

initiatieven (zie 4.3 Jonge stad). Van het aantal 

aangemelde evenementen vroegen er 93 financiële 

ondersteuning, dit is hetzelfde aantal als in 2014.

3.2 Hoogtepunten en jaarprogrammering

3.2.1 Iconische evenementen

Iconische evenementen zijn de hoogtepunten in de 

jaarlijkse evenementenagenda. Ze vloeien voort uit de 

thema’s van de stad, nemen een sterke internationale 

positie in én ze zijn opvallend zichtbaar in de binnenstad. 

Ze dragen bij aan het positioneren van Rotterdam als 

een aantrekkelijke, internationale stad. De lijst van 

iconische evenementen wordt afgestemd met 
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Rotterdam Partners en Rotterdam Topsport. Om de 

potentie van deze evenementen ten volle te kunnen 

benutten leggen we de data van de jaarlijkse 

terugkerende iconische evenementen voor meerdere 

jaren vast.

Het doel is om rond deze iconische evenementen 

randprogrammering te clusteren die aansluit bij het 

thema van het evenement. Dit werkt tot dusver  

zeer goed bij de clusters Art Rotterdam Week, 

Wereldhavendagen en Port of Rotterdam North Sea  

Jazz Festival die steeds meer omgeven zijn met 

aantrekkelijke randactiviteiten. 

3.2.2 Doorlopende zomerprogrammering

In de zomerperiode, waarin theaters gesloten zijn,  

zorgt Rotterdam Festivals voor minimaal dertien weken 

aaneengesloten programmering in de buitenruimte.  

We realiseren daarbij een evenwichtige mix aan 

grootschalige evenementen als Robin Rotterdam 

Unlimited en Port of Rotterdam North Jazz Festival, 

middelgrote festivals als Metropolis Festival en de Dag 

van de Romantische Muziek én een groot aantal 

kleinschalige programma’s op pleinen en in parken in  

de binnenstad. 

3.2.3 Spreiding in de rest van het jaar 

Voor de overige evenementen streven we naar een 

spreiding in datum en plaats. Rotterdam Festivals en 

Directie Veiligheid streven naar maximaal twee 

grootschalige evenementen per weekend. Op deze 

manier wordt de druk op de stad niet te groot en krijgen 

de evenementen de ruimte die zij verdienen. 

Voor het Pinksterweekend van 2015 zal dit niet 

gerealiseerd zijn. In dit weekend vinden naast en na 

elkaar de Shell Eco-marathon Europe, Operadagen 

Rotterdam, World Port Classics, Ronde van Katendrecht 

en Roparun plaats. 

Een uitzonderingspositie binnen deze benadering vormt 

Koningsdag. De afgelopen jaren is het aanbod van 

festivals voor met name de jongere doelgroep op deze 

dag gestegen. Daarnaast vinden op Koningsdag andere 

activiteiten plaats zoals de verschillende vrijmarkten en 

het feest op het Stadhuisplein. 

2015 2016 2017

Datum Tot en met Datum Tot en met Datum Tot en met

International Filmfestival Rotterdam (IFFR) 21-01-2015 01-02-2015 27-01-2016** 07-02-2016** 25-01-2017** 05-02-2017** 

Art Rotterdam Week 03-02-2015 08-02-2015 09-02-2016 14-02-2016 07-02-2017 12-02-2017

ABN AMRO World Tennis Tournament 09-02-2015 15-02-2015 08-02-2016 14-02-2016 06-02-2017 12-02-2017

Marathon Rotterdam 12-04-2015 10-04-2016 16-04-2017

WK Beachvolleybal 26-06-2015 05-07-2015

Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival 10-07-2015 12-07-2015 08-07-2016 10-07-2016 07-07-2017 09-07-2017

Robin Rotterdam Unlimited 21-07-2015 25-07-2015 26-07-2016 30-07-2016 25-07-2017 29-07-2017

WK Roeien Augustus

VKV City Racing* 30-08-2015

Wereldhavendagen 04-09-2015 06-09-2015 02-09-2016 04-09-2016 01-09-2017 03-09-2017

EK Volleybal voor dames 26-09-2015 04-10-2015

Manifestatie rondom wederopbouw en  
nieuw elan in de stad

Oktober 2015 t/m zomer 2016

WK Shorttrack 10-03-2017 12-03-2017

* Onder voorbehoud van besluitvorming door Gemeente Rotterdam
** Data onder voorbehoud

Djemaa el Fna, Museumpark 

Vastgestelde Iconische evenementen
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cultuurinstellingen in de dagen voorafgaand aan de 

straatparade zal juist worden uitgebreid. Vanaf 2015 

vindt Robin Rotterdam Unlimited weer plaats in het 

weekend waarin altijd het Zomercarnaval werd  

gevierd, het laatste weekend van juli. 

4.3 Jonge stad

Rotterdam Festivals heeft de ambitie om een sterk 

aanbod in stand te houden voor de jonge doelgroep.  

Wij koesteren daarom een aantal karakteristieke 

(alternatieve) popmuziekfestivals met landelijke 

aantrekkingskracht. Metropolis Festival, Motel 

Mozaïque, Baroeg Open Air vormen vaste waarden  

in de festivalkalender. Hieraan voegen we in 2015 het 

Pijnackerplein Bluegrass Festival toe. Ook Het Eendracht 

Festival heeft als showcase-festival voor jonge bands in 

korte tijd een bijzondere positie in de stad verworven. 

Wel constateert Rotterdam Festivals dat de subsidie-

afhankelijkheid van sommige muziekfestivals nog steeds 

groot is. Met de betreffende organisatoren zullen wij 

hierover in gesprek gaan.

De afgelopen jaren heeft Rotterdam Festivals de 

Rotterdamse urban sector gestimuleerd om te komen 

met plannen voor landelijk onderscheidende festivals. 

Rotterdam Beats krijgt steeds meer vaste voet aan de 

grond in de stad. Met de nadruk op hiphopmuziek, biedt 

het een verbreed programma in samenwerking met het 

HipHopHuis en trekt het een gevarieerd en landelijk, jong 

publiek. 

De andere bij ons binnengekomen plannen voor 2015 in 

het urban genre geven ook blijk van verbondenheid met 

(Rotterdamse) muziekcultuur en een eigen achterban. 

Tegelijkertijd zijn ze niet in staat te voldoen aan het 

landelijke ambitieniveau dat wij nastreven. Rotterdam 

Festivals kan de plannen niet ondersteunen die nog 

onvoldoende voldragen zijn, teveel afhankelijk zijn van 

(overheids)subsidie en/of te zeer gericht zijn op een 

publiek dat niet veel verder reikt dan de directe 

achterban. Wij zien wel mogelijkheden om dit genre 

muziek aan een groter publiek te tonen binnen de 

kleinschalige programmering in de binnenstad. 

Opnieuw bleek uit de ingediende plannen volop energie 

en ambitie in de dance-sector. Organisatoren van 

succesvolle indoor dance-concepten weten steeds beter 

een vertaling te maken naar buitenfestivals. Wij juichen 

dit toe. Ze dragen bij aan de diversiteit van de 

zomerprogrammering. In 2014 vonden vijf nieuwe dance-

Naast het vinden van geschikte locaties en data op de 

evenementenagenda ondersteunt Rotterdam Festivals 

plannen van makers op tal van andere manieren, 

waaronder financiële ondersteuning. 

Aanvragen voor financiële ondersteuning worden 

beoordeeld op verschillende criteria. Naast de criteria die 

ook gelden voor een plaats op de agenda (zie bijlage II) 

is een belangrijk criterium dat het festival of evenement 

aansluit bij één of meerdere thema’s van de stad.  

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. De aansluiting bij het 

karakter en de bevolkingssamenstelling van de stad 

weegt daarbij nadrukkelijk mee.

4.1 Maritieme stad 

De organisatie van de Wereldhavendagen voert een 

ambitieus meerjarenplan uit en dat verdient zich terug. 

Door toenemende samenwerking met het onderwijs en 

de op jongeren gerichte programmering op de vrijdag 

van het evenement. Het aantal bezoekers van het met 

de maritieme sector georganiseerde excursieprogramma 

groeit steeds en de programmering op de Nieuwe Maas 

weet keer op keer veel publiek en media-aandacht te 

genereren. De Wereldhavendagen zijn goed aanwezig in 

het centrum van de stad, wat onder andere tot uiting 

komt in de zichtbaarheid in het stationsgebied en het 

nog steeds groeiend aantal samenwerkingen met de 

binnenstadsondernemers.

De evenementen in het cluster rondom de 

Wereldhavendagen zoals De Nacht van de Kaap en het 

Internationale Shantyfestival Rotterdam dragen bij aan 

verbreding van de programmering in dit maritieme 

weekend. 

4.2 Multiculturele stad 

Rotterdam als cultureel diverse stad vieren wij met het 

meerdaagse evenement Robin Rotterdam Unlimited. De 

tweede editie in 2014 heeft wederom aangetoond dat 

het Zomercarnaval gecombineerd met grootschalige 

podiumoptredens op het Hofplein succesvol is en met 

name op vrijdag en zaterdag een groot en divers publiek 

naar het centrum van de stad trekt. De 

zondagprogrammering op het Hofplein, waarvan 

geconstateerd moet worden dat deze in de eerste twee 

edities minder succesvol was, komt vanaf volgend jaar te 

vervallen. Het programma in de Rotterdamse 
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International Film Festival Rotterdam (IFFR)

 

events in de buitenlucht plaats, mede mogelijk gemaakt 

door de beschikbaarheid van het Kralingse Bos en het 

Roel Langerakpark. Het aantal voor 2015 aangemelde 

dance-evenementen lag opnieuw hoger. Gezien de  

druk op de gehele evenementenagenda kunnen wij in 

2015 een beheerste stijging van twee nieuwe dance-

events realiseren.

4.4 Architectuurstad 

Rotterdam mag zich verheugen op veel internationale 

interesse als architectuurstad. Nieuwe grote 

bouwwerken als het Centraal Station, De Rotterdam en 

meest recentelijk de opening van de Markthal trokken 

veel publiek- en media-aandacht. Architectuur, 

stedenbouw en de manier waarop die het leven van 

bewoners en bezoekers van de stad beïnvloeden, is 

terecht één van de centrale thema’s in ons 

evenementenbeleid. 

Manifestatie over het nieuwe elan in de stad en de energie van de wederopbouw

Rotterdam Festivals heeft in september een oproep gedaan plannen in te dienen voor een grote culturele 

manifestatie die start in het najaar van 2015 en zal doorlopen tot en met de zomer van 2016. Er is sprake van een 

positief elan in de stad. We mogen rekenen op veel aandacht voor de bijzondere architectuur in de stad én we 

signaleren bij zowel jong als oud een flinke dosis Rotterdamse trots. Er is veel initiatief in de stad en Rotterdam 

verschijnt op hippe (internationale) lijstjes. 

In 2015 vieren we 75 jaar wederopbouw en in 2016 het 50 jarig jubileum van de Doelen. De opening van de 

Doelen in 1966 wordt door velen gezien als de start van de culturele wederopbouw van de stad.  In gesprekken 

met onze partners hebben wij vastgesteld dat de tijd rijp is voor een manifestatie die de stad en haar vitale 

cultuurklimaat presenteert, terugblikt op alles wat er in de stad bereikt is én een sprong vooruit helpt. Met de 

wederopbouw als inspiratiebron voor nu brengen we een ode aan de stad en kijken we toekomstgericht naar 

Rotterdam - altijd ‘fiercely committed to the new’.

Meer informatie over de uitgangspunten van de manifestatie zijn te vinden op www.rotterdamfestivals/zakelijk

De totstandkoming van een publieksfestival tijdens de 

tweejaarlijkse Internationale Architectuur Biënnale 

Rotterdam (IABR) vindt plaats in gesprek en 

samenwerking met het Architectuur Instituut Rotterdam 

(AIR) en de organisatie van de IABR. De eerstvolgende 

editie staat gepland voor mei 2016 en heeft als thema 

‘The Next Economy’. Het zal de relatie verkennen tussen 

ruimtelijk ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van 

de) economie.

Voor 2015 is er nog ruimte en financiering beschikbaar 

voor nieuwe plannen die de moderne architectuurstad 

centraal stellen. 

4.5 (Inter)nationale cultuurstad

Het International Film Festival Rotterdam en het Port of 

Rotterdam North Sea Jazz Festival hebben een 

internationale toppositie en behoren daarmee tot de 

belangrijkste evenementen van de stad. In lijn  
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Art Rotterdam Week

het Topsport Centrum Rotterdam en Ahoy Rotterdam 

plaats. De Tour de France doet Rotterdam weer aan op  

5 juli tijdens  de eerste etappe van de Tour de France 

gereden tussen Utrecht en Neeltje Jans. In de binnenstad 

van Rotterdam zullen meerdere activiteiten rond deze 

etappe georganiseerd worden. Omdat Rotterdam 

Festivals verantwoordelijk is voor het coördineren van de 

gehele evenementenagenda, is de agenda voor 2015 

afgestemd met de voor dit onderwerp verantwoordelijke 

stichting Rotterdam Topsport.

4.7 Centrumprogrammering City Lounge 

Rotterdam Festivals draagt bij aan de versterking van de 

binnenstad door behalve in de grote evenementen ook 

te investeren in kleinschaligere programmering. Onder 

meer op het Schouwburgplein, het Grotekerkplein en in 

het Museumpark. Dit jaar viel de groei van het aantal 

foodfestivals en recreatielopen op en ontstaan er ook 

steeds meer initiatieven rondom het Central District.

De iconische evenementen zullen zichzelf in de hal van 

het Station Rotterdam Centraal presenteren. Ook zullen 

we in 2015 samen met de gemeente investeren in het 

gebied rondom het Station Rotterdam Centraal, het 

Stationsplein en het vernieuwde Kruisplein. Zo ontstaat 

een aantrekkelijke en gastvrije poort naar de binnenstad. 

Samen met de organisatoren en stedelijke partners 

versterken we de communicatie over de 

binnenstadprogrammering. 

met de evenementennota investeren we ook in de 

randprogrammering van deze iconen. 

De Art Rotterdam Week groeit, mede door een aantal 

nieuwe initiatieven, verder uit tot een lokaal geliefd en 

internationaal erkend kunstevenement. Speciale 

aandacht is er dit jaar voor het programma ‘BesteBuren’, 

een viering van 20 jaar culturele samenwerking tussen 

Nederland en Vlaanderen. De opening hiervan zal 

plaatsvinden in Rotterdam. Daarnaast investeren we in 

de randprogrammering bij de Art Rotterdam Week in het 

verbindend vervoer (Van Nellefabriek, Wilhelminapier  

en Museumpark) en in een marketing en communicatie 

campagne zodat de Art Rotterdam Week stadsbreed 

zichtbaar en voelbaar is. 

Festivals als Operadagen Rotterdam, Gergiev Festival en 

Festival De Keuze blijven vaste waarden op de kalender 

en ondersteunen wij in hun ambities. Dit geldt ook voor 

de festivals in het kader van de opening van het cultureel 

seizoen; 24 uur cultuur en de Wereld van het Witte de 

Withkwartier en nieuwkomer International Comedy 

Festival Rotterdam.

4.6 (Inter)nationale sportstad

Rotterdam streeft ernaar zichzelf internationaal te 

positioneren als City of Sports. Dat wordt onder meer 

zichtbaar via belangrijke sportevenementen als de 

Marathon Rotterdam, het CHIO Rotterdam en het ABN 

AMRO World Tennis Tournament. In 2015 vinden 

bovendien het WK Beachvolleybal op het parkeerterrein 

van het ss Rotterdam en het EK Volleybal voor dames in 



International Comedy Festival Rotterdam

Rotterdam Festivals is 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 agenda 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

02-01-15 07-01-15 Zesdaagse van Rotterdam Ahoy Rotterdam

16 -01-15 17- 0 1 -1 5 Flamenco Biënnale Nederland Rotterdamse Schouwburg

17 - 01 -1 5 18-01-15 Rotterdamse Hotelnacht

21-01-15 01-02-15 International Film Festival Rotterdam

Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg,  
de Doelen, Cinerama Filmtheater, LantarenVenster, 
oude Luxor Theater, Pathé Schouwburgplein  
en anderen

22-01-15 3 1 - 0 1 -1 5 R EJECT Radicals Corso Rotterdam en anderen

03-02-15 08-02-15 Art Rotterdam Week

Museum Boijmans Van Beuningen, Nederlands  
Fotomuseum, Showroom MAMA, Kunsthal,  
Centrum Beeldende Kunst, Station Rotterdam  
Centraal en anderen

04-02-15 08-03-15 Out There Wilhelminapier

04-02-15 08-02-15 Rotterdam Contemporary Cruiseterminal

04-02-15 08-02-15 TEC ART Rotterdam Erasmusbrug, Wilhelminapier, WORM

04-02-15 08-02-15 Wo Meine Sonne Scheint Katendrecht

05-02-15 05-02-15 Eendracht Festival
Eendrachtsplein, Rotown, Arminius, WORM,  
Club Laxx, Bar3

05-02-15 08-02-15 OBJECT Rotterdam De Rotterdam

05-02-15 08-03-15 Roodkapje Radicals #1
Witte de Withstraat, TENT, Corso Rotterdam,  
Schieblock, Bargarden en anderen

06-02-15 07-02-15 Made in 4Havens Festival Delfshaven, Havengebieden

09-02-15 15-02-15 ABN AMRO World Tennis Tournament Ahoy Rotterdam

13-02-15 13-02-15 Cross-linx Rotterdam de Doelen

06-03-15 06-03-15 Holi Binnenrotte, route

18-03-15 22-03-15 Rotterdams Aroma Festival Oude Haven

04-04-15 05-04-15 Palmundo Festival Ahoy Rotterdam

06-04-15 06-04-15 Swan Market Museumpark

09-04-15 11-04-15 Sportfilmfestival Rotterdam Cinerama Filmtheater

10-04-15 11-04-15 Motel Mozaïque Schouwburgplein, Rotown en anderen

10-04-15 11-04-15 Parfum de BoemBoem Route

12-04-15 12-04-15 Marathon Rotterdam Coolsingel, route

18-04-15 05-05-15 Voorjaarskermis Lloyd Multiplein

26-04-15 27-04-15 Oranjebitter Parklaan

27-04-15 27-04-15 Koningsdag Festival Willemsplein

27-04-15 27-04-15 Kralingse Bos Festival Kralingse Bos

27-04-15 27-04-15 S’Oranje Plein 1940

03-05-15 03-05-15 Swan Market Museumpark

03-05-15 03-05-15 KNVB Bekerfinale Stadion Feyenoord/De Kuip

04-05-15 04-05-15 Op de Orgelzolder Route

05-05-15 05-05-15 Bevrijdingsfestival Het Park (bij de Euromast)

06-05-15 10-05-15 Circusstad Festival
Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg, 
nieuwe Luxor Theater, oude Luxor Theater 

14-05-15 14-05-15 Opening Strandseizoen Hoek van Holland Hoek van Holland strand

16-05-15 16-05-15 TEXTFEST Rotterdam de Doelen, Toffler

20-05-15 25-05-15 Shell Eco-marathon Europe Ahoy Rotterdam, Zuiderpark
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Datum Tot en met Evenement Locatie

21-05-15 31-05-15 Operadagen Rotterdam
Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg, de 
Doelen, nieuwe Luxor Theater, oude Luxor Theater 
en anderen

23-05-15 24-05-15 World Ports Classic Katendrecht, Deliplein, route

23-05-15 23-05-15 FietsFest Katendrecht, Rijnhaven

23-05-15 23-05-15 Parfum de BoemBoem Route

23-05-15 23-05-15 Ronde van Katendrecht Deliplein, route

24-05-15 25-05-15 Rabobank CHIO Zuid-Holland Cup Dressuur Kralingse Bos

25-05-15 25-05-15 Roparun Coolsingel

27-05-15 31-05-15 Skûtsjesilen Holland Kralingse Plas

29-05-15 31-05-15 Kunsthal kookt & kweekt festival Kunsthal, Museumpark, Natuurhistorisch Museum

29-05-15 31-05-15 Laat Open
Lijnbaan, Laurenskerk, Beursplein, Binnenwegplein, 
Markthal, Hoogstraat

29-05-15 31-05-15 New Skool Rules De Unie, Rotown, WORM

30-05-15 30-05-15 Nesseloop Zevenhuizerplas, Nesselande, route

30-05-15 30-05-15 Vogue Fest Post Rotterdam

05-06-15 05-06-15 Cinéma in De Kuip Stadion Feijenoord / De Kuip

05-06-15 07-06-15 Route du Nord Hofplein Dakterras, Zomerhofkwartier

06-06-15 06-06-15 Boothstock Festival Kralingse Bos

06-06-15 07-06-15 Festival 150 Zuiderpark

06-06-15 06-06-15 Mysterious in De Kuip Stadion Feijenoord / De Kuip

07-06-15 07-06-15 Swan Market Museumpark

07-06-15 07-06-15 ZomerZondagen Het Park (bij de Euromast)

11-06-15 14-06-15 De Rotterdamse Dakendagen

13-06-15 14-06-15 Verborgen Tuinen Diverse tuinen in Rotterdam

14-06-15 14-06-15 Ladiesrun Rotterdam Ahoy Rotterdam, Zuiderpark, route

14-06-15 14-06-15 ZomerZondagen Het Park (bij de Euromast)

17-06-15 21-06-15 CHIO Rotterdam Kralingse Bos

18-06-15 28-06-15 De Parade Museumpark

18-06-15 20-06-15 Muziek op de Rotte Noordplein

20-06-15 20-06-15 Nightmare Stadion Feijenoord / De Kuip

20-06-15 20-06-15 Parfum de BoemBoem Route

21-06-15 21-06-15 ZomerZondagen Het Park (bij de Euromast)

26-06-15 28-06-15 Jazz Festival Hillegersberg Centrum Hillegersberg

26-06-15 12-07-15 North Sea Round Town
Schouwburgplein, Eendrachtsplein,  
Binnenwegplein, Grotekerkplein en anderen

26-06-15 05-07-15 WK Beachvolleybal Parkeerterrein ss Rotterdam

27-06-15 27-06-15 Nieuwe Binnenweg Leeft Nieuwe Binnenweg

27-06-15 28-06-15 Pijnackerplein Bluegrass festival Pijnackerplein

27-06-15 28-06-15 Verde Fest Kralingse Bos

28-06-15 28-06-15 Kid Dynamite Jazz Festival Deliplein

28-06-15 28-06-15 Nelson Mandela Festival Afrikaanderplein

28-06-15 28-06-15 ZomerZondagen Het Park (bij de Euromast)

02-07-15 04-07-15 De Kaat Mosselfeesten Boerengat, Admiraliteitskade, Oostmolenwerf

04-07-15 04-07-15 Kinderfestival Onderzeebootloods (KO) RDM-terrein

05-07-15 05-07-15 Metropolis Festival Zuiderpark

05-07-15 05-07-15 North Sea Jazz Kids Ahoy Rotterdam

05-07-15 05-07-15 Swan Market Museumpark

05-07-15 05-07-15 Tour de France - doorkomst Rotterdam Coolsingel, Stadhuisplein, route
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Datum Tot en met Evenement Locatie

05-07-15 05-07-15 ZomerZondagen Het Park (bij de Euromast)

10-07-15 12-07-15 Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival Ahoy Rotterdam

15-07-15 15-07-15 Wednesday Night Skate Binnenrotte, route

18-07-15 18-07-15 Rotterdam Zingt Grotekerkplein

18-07-15 26-07-15 Tour de France Fan Park

19-07-15 19-07-15 Open Dag Feyenoord Stadion Feijenoord / De Kuip

21-07-15 25-07-15 Robin Rotterdam Unlimited Schouwburgplein, Coolsingel, Hofplein, route

22-07-15 22-07-15 Wednesday Night Skate Binnenrotte, route

23-07-15 23-07-15 Eendracht Festival
Eendrachtsplein, Rotown, Arminius, WORM,  
Club Laxx, Bar3

24-07-15 01-08-15 Roffa Mon Amour

29-07-15 29-07-15 Wednesday Night Skate Binnenrotte, route

02-08-15 02-08-15 Knikkers - Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Zomerhofkwartier

02-08-15 02-08-15 Openingswedstrijd Feyenoord Stadion Feijenoord / De Kuip

02-08-15 02-08-15 Swan Market Museumpark

05-08-15 05-08-15 Wednesday Night Skate Binnenrotte, route

07-08-15 09-08-15 Djemaa el Fna Rotterdam Museumpark

07-08-15 09-08-15 Duizel in het Park, festival van de verbeelding Vroesenpark

08-08-15 08-08-15 Crazy Sexy Cool Zuiderpark

08-08-15 08-08-15 Toffler - Festival

12-08-15 30-08-15 Pleinbioscoop Rotterdam Museumpark

12-08-15 12-08-15 Wednesday Night Skate Binnenrotte, route

15-08-15 15-08-15 Blijdorp Festival Roel Langerakpark

17-08-15 20-08-15 Eurekaweek

17-08-15 18-08-15 Jeugdland Rozenburg Molenveld

20-08-15 22-08-15 CuliNESSE Zevenhuizerplas, Nesselande

21-08-15 21-08-15 Jeugdland Rozenburg Molenveld

21-08-15 23-08-15 ParkProeven Het Park (bij de Euromast)

22-08-15 22-08-15 Welkom Thuis Straattheater Festival Deliplein

23-08-15 23-08-15 Dag van de Romantische Muziek Het Park (bij de Euromast)

23-08-15 23-08-15 Oude Haven Zomerfestival Oude Haven

26-08-15 27-08-15 OVG Veerhavenconcert Veerhaven

28-08-15 30-08-15 Rotterdam Bltz Dak van de Hofbogen

29-08-15 29-08-15 OVG Veerhavenconcert Veerhaven

29-08-15 29-08-15 Vrije Volk Festival

30-08-15 30-08-15 Boulevard d’Amour Westersingel

30-08-15 30-08-15 VKV City Racing Coolsingel, Willemsbrug, route

04-09-15 06-09-15 13e Internationale Shantyfestival Rotterdam
Maritiem Museum, Parkkade, Erasmusbrug,  
Leuvehaven, Plein 1940, Oude Haven, Wijnhaven

04-09-15 05-09-15 De Nacht van de Kaap Katendrecht

04-09-15 06-09-15 Expeditie Noordereiland Noordereiland

04-09-15 06-09-15 Maritiem Kwartier Leuvehaven, Oude Haven

04-09-15 06-09-15 Wereldhavendagen
Wilhelminapier, Veerkade, Willemskade,  
Willemsplein, Westerkade, Nieuwe Maas  
en anderen

05-09-15 06-09-15 Fabrique Mozaïque Havengebieden

10-09-15 13-09-15 Gergiev Festival de Doelen

11-09-15 13-09-15 Festival de Wereld van het Witte de Withkwartier Witte de Withstraat

12-09-15 13-09-15 24 uur cultuur
Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg,  
de Doelen, Wilhelminapier, Museumpark
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Datum Tot en met Evenement Locatie

12-09-15 13-09-15 Back Yard Parkeerterrein Schiestraat

12-09-15 12-09-15 Men of Steel Run Zevenhuizerplas, Nesselande, Boulevard Nesselande

12-09-15 13-09-15 Parfum de BoemBoem Route

12-09-15 12-09-15 Rotterdam Outdoor Roel Langerakpark

17-09-15 27-09-15 Festival De Keuze Schouwburgplein, Rotterdamse Schouwburg

17-09-15 20-09-15 RotterdamseKost

19-09-15 20-09-15 Baroeg Open Air Zuiderpark

21-09-15 27-09-15 Rotterdam Pride Kruisplein, Binnenwegplein

24-09-15 27-09-15 Nationale Taptoe Ahoy Rotterdam, Coolsingel, route

26-09-15 04-10-15 EK volleybal voor dames Ahoy Rotterdam, Topsportcentrum Rotterdam

26-09-15 26-09-15 Art of Tones Dak van de Hofbogen, Bird, Mini Mall en anderen

27-09-15 27-09-15 Zuiderparkspelen Zuiderpark

02-10-15 03-10-15 A Festival Downtown Nieuwe Binnenweg

04-10-15 04-10-15 Swan Market Museumpark

08-10-15 11-10-15 Architecture Film Festival Rotterdam LantarenVenster

09-10-15 10-10-15 International Comedy Festival Rotterdam
Hotel New York, Theater Walhalla, het nieuwe Luxor 
Theater, het oude Luxor Theater, Kantine Walhalla

1 1 -1 0 -1 5 1 1 -1 0 -1 5 Harbour Run
Havengebieden, RDM-terrein,  
Onderzeebootloods, route

1 1 -1 0 -1 5 11-10-15 The Ultimate Black Gospel Festival Theater Zuidplein, Grotekerkplein en anderen

17-10-15 17-10-15 Electric Run Lloyd Multiplein, Boompjeskade, route

21-10-15 01-11-15 Najaarskermis Lloyd Multiplein

25-10-15 25-10-15 Parfum de BoemBoem Route

29-10-15 01-11-15 Wildlife Film Festival Rotterdam Cinerama Filmtheater

1 3 -1 1 -1 5 1 4 -1 1 -1 5 Rotterdam Beats HipHopHuis, Bird, Mini Mall, Schieblock

19 -1 1 -1 5 2 1 -1 1 -1 5 Cabaretfestival Cameretten
Het nieuwe Luxor Theater, oude Luxor Theater,  
Theater Zuidplein, Theater Walhalla

28-11-15 29-11-15 Songbird Festival de Doelen

13-12-15 13-12-15 Bruggenloop Rotterdam Stadion Feyenoord / De Kuip, route 

31-12-15 31-12-15 De Nationale Nieuwjaarsnacht Boompjes, Boompjeskade

Legenda

Thema

Jonge stad

Maritieme stad

Architectuurstad

Multiculturele stad

(Inter)nationale cultuurstad

(Inter)nationale sportstad

Citylounge

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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Electric Run Rotterdam

Bij de beoordeling van de 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.
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