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Samenvatting Tijdens de koudste maanden van het jaar is er in Rotterdam genoeg
vertier in de vorm van festivals. Eind januari gaat de 45e editie van het
IFFR van start met naast films en documentaires ook vele talkshows,
feestjes en muzikale optredens. Project Rotterdam maakt de artistieke
kracht van Rotterdam zichtbaar en toont werk van jonge kunstenaars
en ontwerpers. Nog veel meer kunst vind je tijdens de Art Rotterdam
Week. Gedurende deze week kun je diverse kunst- en designbeurzen
bezoeken. Bekijk de nieuwsbrief voor meer informatie en de volledige
festivalagenda.

Details International Film Festival Rotterdam (IFFR)
Diverse locaties - wo 27 januari t/m zo 7 februari
Bekijk de nieuwste speelfilms, documentaires en korte films die nog niet
eerder in Nederland te zien waren tijdens de 45e IFFR-editie. Ook buiten de
filmzaal is er van alles te beleven met o.a. muzikale optredens, talkshows en
drukbezochte afterparty’s. Hotel Rotterdam, Wake Up In It maakt de IFFR
beleving compleet. Gedurende het festival organiseren zij overnachtingen bij
regisseurs en acteurs thuis. 
Meer info IFFR: www.iffr.com, Cathelijne Beijn, press@iffr.com 
Meer info Wake Up In It: www.wakeupinit.com, info@wakeupinit.com

Amateur Theater Festival Rotterdam 
Ro Theater - vr 29 en za 30 januari 
Het ATFR is een jaarlijks festival voor amateurtheater. Naast de tien
theatergroepen die deelnemen aan een wedstrijd en worden beoordeeld door
een vakjury, het publiek en de groepen zelf, is er in de kleine zaal ruimte voor
experiment. Jonge en oude talenten op het gebied van dans, muziek, cabaret
en theater krijgen de kans om zichzelf te presenteren.
Meer info: www.atfr.nl, Lique van Gerven,
info@theaternetwerkrotterdam.nl

ABN AMRO World Tennis Tournament
Ahoy Rotterdam - ma 8 t/m zo 14 februari
Sinds 1974 staat het ABN Amro World Tennis Tournament bekend als het
grootste en drukst bezochte indoor herentennistoernooi ter wereld. De
allerbeste spelers uit de hele wereld strijden tijdens de 43e editie tegen elkaar
in Ahoy Rotterdam. De eerste en tot dusver enige bevestigde speler is Roger
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Federer. De kaartverkoop is gestart. 
Meer info: www.abnamrowtt.nl, Bart Schilperoord,
b.schilperoord@ahoy.nl

Chinees Nieuwjaar 2016
Diverse locaties - za 6 februari
Welkom in het jaar van de Aap. Vier het Chinees Nieuwjaar met een dagje
Chinees shoppen, eten, drinken en cultuur snuiven. Zo kun je een
spoedcursus Mandarijn volgen en uiteraard zullen de traditionele leeuwendans
en het vuurwerk niet ontbreken. Het programma is gratis toegankelijk.
Meer info: www.chinafestivalrotterdam.nl, Nikki Kamps,
info@stichtingdeloodsen.nl

Project Rotterdam
Museum Boijmans Van Beuningen - zo 7 februari t/m zo 28 augustus
Met een groepsmanifestatie van in Rotterdam werkende kunstenaars en
ontwerpers, maakt Museum Boijmans Van Beuningen de artistieke kracht van
Rotterdam zichtbaar. Maak kennis met deze creatieve stadsgenoten en hun
werk. Het project gaat van start in februari 2016 tijdens de Art Rotterdam
Week en is onderdeel van Rotterdam viert de stad!
Meer info: www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1828/pr...

Art Rotterdam Week
Diverse locaties - wo 10 t/m zo 14 februari
Rotterdam verandert gedurende de Art Rotterdam Week in een bruisend feest
van cultuur en contemporary art. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen
aan kunst- en designbeurzen zoals Art Rotterdam, Rotterdam Contemporary
Art Fair en TEC ART Festival. Verder zijn er door heel de stad
kunstgerelateerde evenementen, feestjes en tentoonstellingen te bezoeken.
Tussen de verschillende festivallocaties rijden elke 20 minuten gratis
pendelbussen. 
Meer info: www.artrotterdamweek.nl, Monique Verhulst,
verhulst@artrotterdam.com

Kids Arts Festival
Diverse locaties - wo 24 t/m za 27 februari
Kinderen en jongeren tussen de 6 en 16 jaar gaan tijdens dit festival zelf aan
de slag met klei, verf, sieraden, schmink en zelfs graffiti, of leren bijvoorbeeld
hiphopdansen. Een leuke manier om kennis te maken met verschillende
kunstvormen. 
Meer informatie: Folly Teko, follycan@gmail.com

Festivalagenda januari/februari 2015

Zesdaagse van Rotterdam - do 7 t/m di 12 januari 
International Film Festival Rotterdam (IFFR) - wo 27 januari t/m zo 7 februari
Amateur Theater Festival Rotterdam - vr 29 en za 30 januari 
ABN AMRO World Tennis Tournament - ma 8 t/m zo 14 februari
Chinees Nieuwjaar 2016 - za 6 februari
Project Rotterdam - zo 7 februari t/m zo 28 augustus

http://www.rotterdamfestivals.nl/publiek/agenda/abn-amro-world-tennis-tournament
http://www.rotterdamfestivals.nl/publiek/agenda/iffr
http://www.rotterdamfestivals.nl/publiek/agenda/zesdaagse-van-rotterdam
http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/1828/project-rotterdam


Art Rotterdam Week - wo 10 t/m zo 14 februari
Rotterdam Contemporary Art Fair - wo 10 t/m zo 14 februari
TEC ART Rotterdam - wo 10 t/m zo 14 februari
Kids Arts Festival - wo 24 t/m za 27 februari

Relevante links Volledige festivalagenda

Twitter Rotterdam Festivals
Facebook Rotterdam Festivals

Instagram 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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