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Samenvatting Op 10 oktober zijn de winnaars bekend gemaakt voor de Nationale
Evenementenprijzen tijdens het Nationale Congres Evenementen in
Utrecht. Rotterdam was genomineerd in twee categorieën; als stad in
de categorie Excellente Evenementensteden en het Sportfilmfestival
voor de Evenementen Innovatieprijs. Rotterdam won in de categorie
Excellente Evenementensteden. De Evenementen Innovatieprijs ging
naar Welcome to the Village.

Details Rotterdam gekozen tot evenementenstad van het jaar

Op 10 oktober zijn de winnaars bekend gemaakt voor de Nationale
Evenementenprijzen tijdens het Nationale Congres Evenementen in
Utrecht. Rotterdam was genomineerd in twee categorieën; als stad in
de categorie Excellente Evenementensteden en het Sportfilmfestival
voor de Evenementen Innovatieprijs. Rotterdam won in de categorie
Excellente Evenementensteden. De Evenementen Innovatieprijs ging
naar Welcome to the Village.

Beoordeling

Een vakjury beoordeelde de ingezonden nominaties waarbij inhoudelijke
elementen als visie, aanpak, organisatie, samenwerking met stakeholders en
waarde voor de stad werden meegewogen.

De jury koos uiteindelijk voor Rotterdam omdat “…De festivals en
evenementen vertellen het verhaal van de stad Rotterdam, verbonden aan de
thema’s van de stad Rotterdam. ….Zij laten de Rotterdammers bewust zelf
meer van de stad genieten….Rotterdam geeft op uitgebalanceerde en
consistente wijze vorm aan het beleid Verder in de wereld, dieper in de stad.”
aldus het juryrapport.

Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals is zeer blij met het winnen
van de prijs na al eerder genomineerd te zijn geweest: “ Het is een mooie
bevestiging en ondersteuning van onze werkwijze en het maakt ons extra
gemotiveerd om door te gaan. We zijn trots op zoveel initiatiefrijke
organisatoren in onze stad die het ons mogelijk maken om zo’n evenwichtige
evenementenkalender samen te stellen.”

In de categorie ‘Excellente Evenementensteden’ (steden boven de 100.000
inwoners) waren naast Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en
Utrecht genomineerd. Zij mogen zich een jaar lang Excellente
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Evenementenstad noemen.

Overige prijzen

DGTL, Sportfilmfestival Rotterdam en Welcome to the Village waren de drie
evenementen die kans maakten op de ‘Evenementen Innovatieprijs’. Hier won
Welcome tot the village.

Jheronimus Bosch 500 won de titel ‘Beste Publieksevenement’ en passeerde
daarmee Amsterdam Dance Event, Dickens Festijn, Grand Depart Utrecht, en
Viering Koningsdag Dordrecht.

In de categorie ‘Evenementenstad tot 100.000 inwoners’ won Dronten het van
mededingers Aa en Hunze, Heerlen en Vlissingen.

Nationaal Congres Evenementen

De Nationale Evenementenprijzen werden dit jaar uitgereikt tijdens de derde
editie van het Nationaal Congres Evenementen, dat op 10 oktober plaatsvond
in gastgemeente Utrecht.

Relevante links Rotterdam Festivals
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Citaten “ Het is een mooie bevestiging en ondersteuning van onze werkwijze en
het maakt ons extra gemotiveerd om door te gaan. We zijn trots op
zoveel initiatiefrijke organisatoren in onze stad die het ons mogelijk
maken om zo’n evenwichtige evenementenkalender samen te stellen.” 
— Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals
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Over Rotterdam Festivals

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.
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