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EVENEMENTENAGENDA ROTTERDAM 2015; EIGENHEID EN ENERGIE ROTTERDAM CENTRAAL 
 
Rotterdam Festivals heeft vandaag de evenementenagenda 2015 gepresenteerd. 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 en –kunstevenementen op 
een internationaal niveau en een ruim aanbod voor een jong en divers publiek. Dát is Rotterdam.  
 
Hoogtepunten en jaarprogrammering  
De agenda wordt gedragen door een beperkt aantal aansprekende, jaarlijks terugkerende festival(weekends) 
met internationale uitstraling zoals het Internationaal Filmfestival Rotterdam, Art Rotterdam Week, Port of 
Rotterdam North Sea Jazz, Robin Rotterdam Unlimited en het weekend van de Wereldhavendagen. Deze 
zeer zichtbare en voelbare festivals weerspiegelen het karakter van de stad.  
Tegelijkertijd blijft er, zowel op de kalender als in het budget, ruimte voor onderscheidende nieuwe en 
middelgrote festivals. In de zomer, wanneer de theaters gesloten zijn, is er dertien weekenden achter elkaar 
programmering. Voor de rest van het jaar geldt een evenwichtige verdeling in tijd en ruimte. 
 
Versterking binnenstad; kleinschalige evenementen 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.  Vanaf vorig jaar programmeert Rotterdam Festivals 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 zal dit uitgebreid worden met programmering op het Stationsplein en het Kruisplein. 
 
Nieuw in 2015 
In 2015 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw en in 2016 het 50 jarig jubileum van de Doelen. Deze mijlpalen 
vormen de aanleiding voor een culturele Manifestatie die start in het najaar en gaat over het nieuwe elan in de 
stad en de energie van de wederopbouw. Met de wederopbouw als inspiratiebron voor nu wordt een ode aan 
de stad gebracht en toekomstgericht naar Rotterdam - altijd ‘fiercely committed to the new’- gekeken.  
 
Locaties 
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.  
Rotterdam Festivals ziet 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 Centraal 
Station (inclusief het Stationsplein en het vernieuwde Kruisplein) biedt daarvoor nieuwe kansen. Zo ontstaat 
een aantrekkelijke en gastvrije poort naar de binnenstad. 
 
Stijging van het aantal aanvragen 
Rotterdam Festivals ontving 179 aanvragen voor een plaats op de evenementenkalender ten op zichte van 
154 in 2014. Wederom een forse stijging. Zo nam naast de aanmeldingen voor dance ook het aantal plannen 
voor kleinschalige evenementen van onder andere foodfestivals en recreatielopen toe en ontstaan er ook 
steeds meer initiatieven rondom het Central District. Net als in 2014 vroegen 93 aanvragers financiële 
ondersteuning, dit is het zelfde aantal als in 2014. Hiervan ondersteunt Rotterdam Festivals in 2015 ongeveer 
55 grotere en kleinere evenementen waarbij een breed publiek van anderhalf miljoen bezoekers wordt 
verwacht.  
 

 
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 Cynthia Dekker, cynthia@rotterdamfestivals.nl, 010 433 25 11  
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