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Samenvatting In het eerste weekend van september wordt de Wereldhavendagen dan
ook voor de veertigste keer gehouden. Het thema van het evenement is
‘Werelds!’. Een thema dat recht doet aan de grootsheid van de
Rotterdamse haven, die ons land letterlijk met de wereld verbindt.

Details Rotterdam, 6 april 2017- Wat ooit begon als een ééndaags evenement
‘Maritiem ‘78’ is uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse maritieme festival met
honderdduizenden bezoekers. In het eerste weekend van september wordt de
Wereldhavendagen dan ook voor de veertigste keer gehouden. Het thema van
het evenement is ‘Werelds!’. Een thema dat recht doet aan de grootsheid van
de Rotterdamse haven, die ons land letterlijk met de wereld verbindt. 

Donderdag 6 april vond in Rotterdam voor deelnemende partijen en relaties de
‘Kick-off’ van dit evenement plaats. Daarbij werd ook teruggekeken op
publieks- en waarderingscijfers van het afgelopen jaar. In 2016 kwam van de
380.000 bezoekers ruim 50% van buiten de regio Rotterdam. Een kwart van
de bezoekers is jonger dan veertig jaar. De grootste groep had een leeftijd van
tussen de veertig en zestig jaar. Gemiddeld negentig procent van de
bezoekers gaf aan in de komende jaren weer terug te komen en het
evenement als geheel de hoogste waardering.

Voor de komende editie van de Wereldhavendagen zal het programma de
vaste basis ingrediënten bevatten. Het driedaagse evenement start vrijdag 1
september traditioneel met een programma voor scholieren en studenten van
basisschool tot universiteit. De kades staan vanaf dat moment vol met
presentaties en schepen liggen afgemeerd van de Parkhaven tot aan de
Rijnhaven. Overdag zijn vrijwel continue op het water bij de Erasmusbrug en
de Rijnhaven demonstraties te zien. Bezoekers kunnen daarnaast met
excursies dieper de haven in. Het avondprogramma op de zaterdag belooft dit
jaar grootser dan ooit tevoren te worden. Tijdens dit maritieme en muzikale
spektakel treedt een breed pallet van artiesten op vanaf schepen op de
Nieuwe Maas. Grote afwisseling, hoog tempo en verrassende muzikale
samenwerkingen zijn uitgangspunt in het avondprogramma voor dit jaar. De
komende maanden zal meer bekend worden gemaakt over de artiesten en
schepen die aan het avondprogramma mee gaan doen.

Directeur van de Wereldhavendagen Sabine Bruijnincx gaf tijdens de ‘Kick-
Off’ een toelichting op het programma: “Het thema van de Wereldhavendagen
is ‘Werelds!’. We willen hiermee laten zien dat de haven van Rotterdam in de
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wereld staat en daarmee de wereld in Rotterdam. Het is de haven waar
innovatie voorop staat en dat willen we tijdens het evenement zeker laten zien.
We gaan daarnaast tijdens deze jubileumeditie de nadruk leggen op een
fantastisch groot showprogramma op de zaterdagavond. Daarbij gaan we de
geluiden van over de hele wereld in de show samen laten komen.”

De Wereldhavendagen presenteert zich ook steeds meer online. Ruim
tweeënnegentig procent van de excursies werd afgelopen jaar al online
geboekt. Naast veelvuldig bezoek op de website, voor en tijdens het
evenement, zal de Wereldhavendagen dit jaar ook weer online verbinding
zoeken met de bezoekers. Er wordt daarbij onder andere gebruik gemaakt van
een videoblogs van een Port Reporter en diverse berichten op Facebook,
Twitter en Instagram.

Relevante links wereldhavendagen.nl

Afbeeldingen

Over Wereldhavendagen Rotterdam

Over de Wereldhavendagen

De Wereldhavendagen is het grootste jaarlijkse maritieme evenement van
Nederland. Het evenement wordt in 2017 voor de 40e keer georganiseerd en
vindt plaats op 1, 2 en 3 september. Bezoekers van jong tot oud kunnen
naast scheepsbezichtigingen, demonstraties op het water en presentaties
van havenbedrijven, onder andere genieten van een uitgebreid cultureel
programma. In 2016 trok het evenement ongeveer 380.000 bezoekers.
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