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1. INLEIDING	  
	  

Ooit	  begonnen	  met	  een	  circustent	  en	  een	  oude	  bus	  is	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  
uitgegroeid	  tot	  een	  bijzonder	  en	  veelzijdig	  theater-‐	  en	  festivalbedrijf.	  Met	  het	  eigen	  tentenpark,	  een	  kleine	  
groep	  vaste	  medewerkers,	  een	  immer	  groeiend	  netwerk	  van	  artiesten,	  beeldend	  kunstenaars	  en	  culturele	  
verenigingen	  is	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  als	  geen	  ander	  in	  staat	  om	  tussen	  de	  wipkippen	  en	  de	  
hondenveldjes	  in	  de	  Rotterdamse	  wijken	  een	  bruisend	  evenement	  neer	  te	  zetten.	  Evenementen	  immer	  
afgestemd	  op	  de	  locatie,	  in	  nauw	  contact	  met	  de	  achterban	  en	  altijd	  vanuit	  een	  concrete	  aanleiding.	  Dat	  kan	  
interessant	  aanbod	  zijn,	  of	  juist	  een	  publieksvraag.	  Het	  Rotterdams	  Volkstheater	  streeft	  ernaar	  om	  door	  middel	  
van	  festivalactiviteiten	  mensen	  en	  idealen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Voorrang	  hebben	  
initiatieven	  die	  gedragen	  worden	  door	  de	  bewoners	  en	  het	  buurtwerk	  uit	  de	  gemeente	  Rotterdam	  of	  
activiteiten	  waarmee	  deze	  deelname	  kan	  worden	  gestimuleerd.	  	  

Grofweg	  zijn	  de	  kernactiviteiten	  van	  de	  Stichting	  
Rotterdams	  Volkstheater	  onder	  te	  verdelen	  in	  
programma’s	  ontwikkelen	  en	  programma’s	  faciliteren,	  
waarbij	  samenwerking	  met	  bewoners	  en	  lokale	  
instellingen	  in	  de	  sociaal-‐culturele	  sectoren	  van	  
Rotterdam	  het	  uitgangspunt	  is.	  Het	  faciliteren	  doet	  de	  
stichting	  door	  middel	  van	  het	  tentenpark	  dat	  zij	  bezit	  en	  
door	  het	  delen	  van	  kennis.	  Door	  het	  jaar	  heen	  zijn	  er	  tal	  
van	  lokale	  en	  stedelijke	  initiatieven	  die	  een	  beroep	  doen	  
op	  de	  tenten,	  faciliteiten	  en	  organisatie	  van	  het	  
Volkstheater.	  Dat	  is	  niet	  voor	  niets.	  Het	  Volkstheater	  
heeft	  in	  meer	  dan	  dertig	  jaar	  unieke	  kennis	  opgebouwd	  

en	  een	  volstrekt	  eigenzinnig	  tentenpark	  gecreëerd	  waarmee	  het	  ieder	  buurtinitiatief	  op	  maat	  kan	  bedienen.	  
Tenten	  en	  programma’s	  zijn	  bij	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  nauw	  met	  elkaar	  verweven.	  Je	  kunt	  ze	  zo	  groot	  of	  
klein	  krijgen	  als	  je	  wilt.	  Je	  kan	  ze	  in	  stukjes	  knippen,	  door	  elkaar	  husselen	  en	  binnenstebuiten	  keren.	  Het	  
resultaat	  moet	  er	  altijd	  op	  gericht	  zijn	  om	  op	  willekeurig	  welk	  plein	  of	  straat	  een	  unieke	  sfeer	  en	  een	  intimiteit	  
te	  creëren.	  Een	  sfeer	  waar	  mensen	  voor	  blijven	  staan,	  andere	  mensen	  ontmoeten	  en	  zich	  verbazen	  over	  
vreemde	  en	  onverwachte	  zaken	  die	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  op	  dat	  pleintje	  thuishoren.	  Zaken	  waarvan	  de	  echo	  
nog	  lang	  blijft	  naklinken.	  Een	  circustent	  maakt	  nieuwsgierig,	  het	  spreekt	  nu	  eenmaal	  van	  oudsher	  tot	  de	  
verbeelding,	  zowel	  bij	  het	  publiek	  als	  bij	  de	  artiesten.	  Het	  Volkstheater	  weet	  als	  geen	  ander	  met	  die	  
verbeelding	  te	  spelen.	  

Het	  in	  stand	  houden	  van	  de	  tenten	  en	  bijbehorende	  faciliteiten	  (en	  verbeteren	  en	  aanvullen	  waar	  nodig)	  is	  
doorlopende	  en	  belangrijke	  taak	  van	  de	  stichting.	  Het	  vormt	  immers	  niet	  alleen	  de	  basis	  om	  culturele	  
programma’s	  te	  faciliteren,	  maar	  ook	  om	  eigen	  programma’s	  te	  ontwikkelen:	  	  

Als	  onderdeel	  van	  haar	  jaarplan	  2018	  streeft	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  naar	  het	  realiseren	  van	  een	  
achttal	  culturele	  activiteiten.	  Locaties	  staan	  op	  voorhand	  niet	  vast,	  maar	  de	  organisatie	  heeft	  wel	  ruim	  van	  
tevoren	  al	  plekken	  op	  het	  oog	  waar	  aanbod	  bestaat	  dat	  een	  festival	  verdient.	  Dit	  is	  het	  gevolg	  van	  een	  
uitgebreid	  netwerk	  van	  contacten	  met	  culturele	  organisaties	  in	  de	  wijk,	  dat	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  
gedurende	  het	  gehele	  jaar	  onderhoudt.	  Op	  die	  manier	  is	  de	  organisatie	  altijd	  goed	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  in	  
de	  wijk	  speelt	  en	  wat	  een	  festivalorganisatie	  als	  Rotterdams	  Volkstheater	  voor	  de	  wijk	  kan	  betekenen.	  Met	  
Made	  in	  Africa	  (Zuid,	  mei),	  Werelds	  Delfshaven	  (West,	  juni),	  Muziek	  op	  de	  Rotte	  (Noord,	  september),	  New	  
Skills	  (Zuid,	  september),	  WereldWijde	  Wijk	  (West,	  doorlopend),	  Feestival	  (Noord,	  oktober),	  Coolheaven	  
(West,	  december)	  brengt	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  de	  culturele	  rijkdom	  van	  minimaal	  drie	  totaal	  
verschillende	  stadsgebieden	  naar	  de	  oppervlakte	  voor	  een	  groot	  en	  vooral	  divers	  publiek.	  Kwaliteit	  is	  leidend,	  
evenals	  ontmoeting	  met	  kunst	  en	  cultuur.	  Tevens	  wil	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  in	  het	  jaar	  2018	  
investeren	  in	  organisatorische	  en	  promotionele	  kwaliteit,	  door	  middel	  van	  een	  zoektocht	  naar	  budgettaire	  
injectie	  die	  de	  organisatie	  in	  staat	  stelt	  zich	  nog	  beter	  te	  profileren.	  	  
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De	  projecten	  per	  seizoen	  van	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  vinden	  verspreid	  over	  de	  stad	  plaats	  en	  
kennen	  hierdoor	  zeer	  verschillende	  achterbannen.	  Iedere	  wijk,	  zo	  niet	  iedere	  straat	  heeft	  namelijk	  zijn	  eigen	  
sfeer	  en	  dynamiek.	  Doordat	  de	  stichting	  altijd	  inzoomt	  op	  de	  krachten	  van	  een	  gebied	  kunnen	  er	  in	  de	  
verschillende	  wijken	  ook	  totaal	  verschillende	  evenementen	  ontstaan.	  Evenementen	  die	  ogenschijnlijk	  totaal	  los	  
van	  elkaar	  staan,	  maar	  gebaseerd	  zijn	  op	  eenzelfde	  manier	  van	  werken:	  in	  alles	  wat	  het	  Volkstheater	  doet	  is	  
een	  sterke	  binding	  met	  de	  wijk	  vanzelfsprekend.	  Het	  brengt	  het	  lokale	  aanbod	  naar	  de	  oppervlakte	  en	  
iedereen,	  van	  binnen	  of	  van	  buiten	  Rotterdam,	  kan	  kennismaken	  met	  wat	  de	  Rotterdamse	  wijken	  te	  bieden	  
hebben.	  De	  evenementen	  van	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  maken	  de	  wijk	  zichtbaar.	  	  

De	  uiteindelijke	  programmering	  van	  de	  verschillende	  festivals	  is	  een	  
gebalanceerde	  mix	  van	  optredens	  van	  artiesten	  uit	  de	  directe	  
omgeving,	  gecombineerd	  met	  workshops	  en	  optredens	  van	  
professionele	  artiesten.	  Artiesten	  die	  op	  enige	  wijze	  een	  band	  
hebben	  met	  de	  wijk	  of	  deze	  juist	  komen	  ontwikkelen.	  Het	  
Volkstheater	  monitort	  wat	  er	  reilt	  en	  zeilt	  op	  sociaal-‐cultureel	  
gebied	  in	  deze	  wijken.	  Ons	  seizoensplan	  bevat	  stuk	  voor	  stuk	  
projecten	  die	  laten	  zien	  dat	  cultuurbeleving	  er	  is	  voor	  iedereen	  in	  de	  
Rotterdamse	  wijken.	  Door	  hechte	  samenwerking	  met	  het	  culturele	  

wijknetwerk	  tonen	  we	  dat	  er	  tal	  van	  mogelijkheden	  zijn	  om	  daar	  actief	  in	  deel	  te	  nemen	  en	  er	  vervolgens	  ook	  
écht	  goed	  in	  te	  worden.	  We	  laten	  talent	  talent	  ontdekken.	  	  

Met	  onze	  tenten,	  programma’s	  en	  expertise	  helpen	  wij	  zo	  al	  meer	  dan	  tien	  jaar	  Rotterdamse	  instellingen	  en	  
verenigingen	  hun	  potentiële	  publiek	  beter	  te	  bereiken.	  Hiermee	  leveren	  we	  een	  bijdrage	  aan	  een	  bruisend	  
(sociaal)	  cultureel	  leven	  in	  de	  Rotterdamse	  wijken,	  in	  alle	  segmenten,	  uiteenlopend	  van	  amateurbeoefening	  tot	  
professional.	  	  

	  

2. AANLEIDING	  EN	  AANPAK	  
Achtergrond	  

Het	  team	  van	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  bekruipt	  al	  jaren	  het	  gevoel	  dat	  er	  kansen	  blijven	  liggen	  en	  dat	  
er	  altijd	  weer	  een	  hoop	  Rotterdammers	  niet	  bereikt	  worden	  door	  de	  culturele	  voorzieningen	  van	  de	  stad.	  
Lokaal	  publiek	  lijkt	  in	  de	  wijken	  te	  blijven,	  terwijl	  er	  tien	  straten	  verderop	  de	  meest	  fantastische	  dingen	  te	  
beleven	  zijn.	  Ditzelfde	  publiek	  weet	  vaak	  ook	  niet	  wat	  er	  in	  het	  buurtgebouw,	  de	  oefenruimte	  of	  kerkje	  bij	  hen	  
om	  de	  hoek	  zoal	  gebeurt.	  Dat	  is	  een	  zichtbaarheidsprobleem,	  iets	  dat	  veel	  gemakkelijker	  op	  te	  lossen	  is	  dan	  
een	  aanbodsprobleem.	  Kortweg:	  er	  is	  werk	  aan	  de	  winkel.	  Daarom	  gaat	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  
gedurende	  het	  hele	  jaar	  de	  wijk	  in.	  De	  evenementen	  van	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  maken	  niet	  alleen	  de	  
wijk	  zichtbaar,	  maar	  maken	  ook	  de	  stad	  zichtbaar	  in	  de	  wijk.	  De	  stichting	  doet	  dit	  op	  verschillende	  manieren;	  

Aanbod	  

Zo	  zijn	  er	  de	  projecten	  Wereld	  Wijde	  Wijk	  (een	  serie	  kleinschalige	  evenementen	  als	  culturele	  zoektocht	  op	  
wisselende	  locaties	  in	  Delfshaven)	  en	  Werelds	  Delfshaven	  (een	  driedaags	  evenement	  op	  een	  vaste	  locatie	  in	  
Delfshaven).	  Wereld	  Wijde	  Wijk	  is	  klein	  en	  mobiel	  en	  duikt	  in	  de	  wijk.	  Het	  bestaat	  uit	  een	  serie	  culturele	  pop	  
up	  activiteiten	  die	  het	  contact	  van	  de	  wijk	  met	  het	  (sociaal)	  culturele	  netwerk	  moet	  verstevigen	  en	  verdiepen.	  
WereldWijde	  Wijk	  is	  in	  2017	  succesvol	  gelanceerd	  in	  Delfshaven.	  Het	  concept	  smaakt	  naar	  meer	  en	  maakt	  
nieuwsgierig	  om	  het	  ook	  in	  andere	  wijken	  te	  kunnen	  ontwikkelen.	  De	  Wereld	  Wijde	  Wijk	  activiteiten	  vormen	  
tegelijkertijd	  een	  grote	  programmatische	  voedingsbron	  voor	  het	  autonome	  grote	  kwaliteitswijkfestival	  
Werelds	  Delfshaven.	  Een	  festival	  dat	  in	  2018	  zijn	  tiende	  editie	  beleeft.	  Beide	  activiteiten	  hebben	  als	  primair	  
doel	  het	  vergroten	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  verschillende	  culturele	  partners	  door	  het	  jaar	  heen,	  maar	  
werken	  vanuit	  een	  totaal	  andere	  invalshoek.	  Totaal	  verschillend	  maar	  elkaar	  versterkend.	  Door	  middel	  van	  een	  
zich	  jaarlijks	  herhalende	  serie	  kleinschalige	  evenementen	  op	  wisselende	  locaties	  brengt	  de	  organisatie	  
continuïteit	  aan	  in	  de	  momenten	  waarop	  wijkbewoners,	  beoefenaars	  en	  instellingen	  elkaar	  kunnen	  
ontmoeten.	  Één	  keer	  per	  jaar	  komt	  alles	  samen	  bij	  een	  evenement	  als	  Werelds	  Delfshaven.	  Het	  is	  een	  boeiend	  
proces.	  
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Grappig	  is	  dat	  het	  Volkstheater	  met	  een	  project	  als	  Wereld	  Wijde	  Wijk	  een	  werkwijze	  hanteert	  die	  haaks	  staat	  
op	  de	  gangbare	  manier	  van	  werken;	  De	  organisatie	  zoekt	  niet	  in	  de	  wijk	  naar	  groepen	  die	  bij	  de	  evenementen	  
passen,	  maar	  vormt	  evenementen	  die	  bij	  de	  gevonden	  groepen	  passen.	  Dit	  is	  een	  interessante	  aanpak	  
gebleken,	  waarbij	  de	  bestaande	  en	  regelmatig	  opererende	  partners	  van	  het	  culturele	  leven	  in	  de	  wijken	  een	  
programmatische	  verantwoordelijkheid	  krijgen.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  vergrootte	  publieksbetrokkenheid,	  als	  
eenvoudig	  gevolg	  van	  een	  programma	  dat	  past	  bij	  de	  wijk.	  	  

Werkwijze:	  programmatisch	  

Er	  leeft	  van	  alles	  binnen	  de	  jongerenculturen	  van	  Rotterdam.	  Zo	  is	  er	  een	  aanzienlijke	  hiphopscene	  in	  Spangen,	  
er	  wordt	  veel	  spoken	  word	  beoefend	  in	  Rotterdam	  en	  er	  zijn	  in	  de	  wijken	  voorzieningen	  voor	  deze	  scene.	  
Ditzelfde	  geldt	  voor	  bijvoorbeeld	  etnische	  (podium)kunsten,	  culturele	  verenigingen	  of	  dans-‐	  en	  zanggroepen.	  
In	  eerste	  instantie	  worden	  zij	  als	  programma-‐adviseur	  geraadpleegd:	  welke	  programmering	  is	  in	  staat	  hun	  
achterban	  aan	  te	  trekken?	  Het	  Volkstheater	  beschikt	  over	  een	  groot	  netwerk	  van	  (zelf)organisaties,	  die	  de	  
stichting	  allemaal	  kennen	  als	  de	  schakel	  tussen	  hun	  eigen	  activiteiten	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  te	  treden,	  te	  
netwerken	  en	  een	  achterban	  op	  te	  bouwen.	  Moet	  er	  een	  jongerenpodium	  komen	  met	  een	  goede,	  voor	  de	  
doelgroep	  aantrekkelijke	  naam?	  Dan	  wordt	  de	  jongeren	  uit	  de	  wijk	  gevraagd	  wat	  zij	  een	  goede	  naam	  vinden.	  
Het	  Volkstheater	  vult	  als	  het	  even	  kan	  niet	  in:	  dat	  kan	  de	  doelgroep	  prima	  zelf,	  mits	  die	  goed	  wordt	  
aangestuurd.	  In	  eerste	  instantie	  kijken	  we	  wat	  er	  vanuit	  de	  wijken	  komt,	  daarna	  vindt	  een	  selectie	  plaats	  en	  
waar	  nodig	  vult	  de	  stichting	  aan	  uit	  eigen	  netwerk.	  	  

De	  nadrukkelijke	  afspiegeling	  van	  de	  interesses	  in	  de	  wijk	  wil	  beslist	  niet	  zeggen	  dat	  het	  Volkstheater	  alleen	  de	  
smaken	  programmeert	  die	  iedereen	  al	  ‘lust’.	  Vernieuwing	  en	  verrassing	  zijn	  gewaarborgd	  door	  de	  simpele	  
reden	  dat	  de	  wijken	  waarin	  de	  stichting	  werkzaam	  is	  al	  zodanig	  divers	  zijn	  van	  zichzelf,	  dat	  diversiteit	  een	  
gegeven	  is.	  Ook	  op	  het	  gebied	  van	  kwaliteit	  vindt	  er	  genoeg	  verrassing	  plaats	  –	  het	  is	  lang	  niet	  alleen	  de	  
hobbyparticipatie	  die	  naar	  de	  oppervlakte	  wordt	  gehaald;	  formaties	  van	  conservatoriumstudenten,	  in	  
Rotterdam	  woonachtige	  artiesten	  en	  landelijk	  bekende	  artiesten	  met	  een	  achtergrond	  in	  de	  Rotterdamse	  
wijken	  komen	  eveneens	  aan	  bod.	  Het	  Volkstheater	  richt	  zich	  primair	  op	  het	  bewaken	  van	  een	  balans	  tussen	  
hobby	  en	  beroep,	  tussen	  de	  talloze	  niches,	  de	  verschillende	  leeftijdsgroepen	  die	  wij	  willen	  bereiken	  en	  
natuurlijk	  de	  relevantie	  voor	  publiek	  dat	  juist	  níet	  uit	  de	  wijk	  komt.	  De	  evenementen	  van	  het	  Rotterdams	  
Volkstheater	  zijn	  erop	  gebaseerd	  om	  evenementen	  te	  creëren	  die	  ontmoeting	  stimuleren,	  waar	  publiek	  zich	  
laat	  vermaken	  en	  verrassen,	  en	  waar	  publiek	  als	  vanzelf	  langer	  blijft	  dan	  gepland.	  Diversiteit	  vormt	  hierin	  een	  
sleutelbegrip,	  kenmerkend	  voor	  de	  aanpak	  van	  het	  Volkstheater.	  De	  activiteiten	  brengen	  het	  culturele	  aanbod	  
van	  de	  Rotterdamse	  wijken	  naar	  de	  oppervlakte,	  brengen	  de	  scenes	  per	  wijk	  in	  kaart	  en	  spreken	  deze	  aan	  waar	  
nodig.	  Al	  doende	  leren	  wijkorganisaties	  elkaar	  ook	  beter	  kennen,	  wat	  vanuit	  de	  scene-‐gedachte	  zorgt	  voor	  
sterkere	  netwerken	  per	  genre	  en	  een	  bruisend,	  actueel	  en	  toegankelijk	  cultureel	  klimaat.	  	  Zo	  kan	  per	  scene	  de	  
koppeling	  gemaakt	  worden	  tussen	  professional	  en	  amateur	  en	  kunnen	  organisaties	  zich	  naar	  buiten	  toe	  
presenteren	  als	  subcultuur,	  genre	  of	  scene,	  in	  plaats	  van	  als	  radertje	  in	  een	  onoverzichtelijk	  geheel.	  	  

Werkwijze:	  uitvoerend	  

Het	  Rotterdams	  Volkstheater	  is	  door	  z’n	  flexibele	  programma-‐aanbod,	  jarenlange	  expertise	  en	  brede	  facilitaire	  
mogelijkheden	  als	  geen	  ander	  in	  staat	  om	  in	  te	  zoomen	  op	  willekeurig	  welk	  wijk-‐evenement	  en	  dit	  uit	  te	  
bouwen	  tot	  een	  festival	  met	  een	  professionele	  uitstraling	  doch	  lage	  drempel.	  Tenten	  vallen	  echter	  niet	  uit	  de	  
lucht.	  Er	  gaat	  veel	  werk	  aan	  vooraf.	  Door	  middel	  van	  intensieve	  samenwerking	  met	  de	  verschillende	  buurt-‐
organisaties	  wordt	  er	  per	  locatie	  gezocht	  naar	  een	  goede	  balans	  tussen	  het	  wijk-‐aanbod	  en	  de	  programmering	  
van	  het	  Rotterdams	  Volkstheater.	  Hierdoor	  wordt	  zowel	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  omwonenden	  als	  een	  zekere	  
kwaliteit	  van	  het	  evenement	  gewaarborgd.	  Het	  Rotterdams	  Volkstheater	  is	  een	  flexibele	  organisatie	  die	  heel	  
pragmatisch	  kijkt	  naar	  de	  situatie	  op	  en	  rond	  de	  geplande	  speellocatie.	  Naast	  de	  programmering	  wordt	  ook	  het	  
festivalterrein	  op	  het	  soort	  evenement	  en	  de	  locatie	  afgestemd.	  De	  Tarwewijk	  vereist	  nu	  eenmaal	  een	  andere	  
opzet	  dan	  het	  Vroesenpark	  in	  Blijdorp.	  Tijdens	  de	  op-‐	  en	  afbouw	  en	  de	  programmadagen	  zijn	  medewerkers	  
van	  het	  Volkstheater	  vaak	  actief	  om	  er	  in	  goede	  samenwerking	  met	  mensen	  van	  wijk-‐organisaties,	  de	  TOS	  en	  
het	  buurt-‐	  of	  jongerenwerk	  zorg	  voor	  te	  dragen	  dat	  alles	  in	  een	  goede	  sfeer	  verloopt.	  Vaak	  is	  er	  contact	  met	  de	  
politie	  en	  de	  gebruikers	  van	  het	  plein.	  Dit	  gebeurt	  op	  een	  informele	  manier	  met	  veel	  tact	  en	  geduld.	  Waar	  
nodig	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  beveiligingsbedrijven.	  Sinds	  jaar	  en	  dag	  worden	  er	  bij	  meerdaagse	  
plaatsingen	  al	  nachtwakers	  ingeschakeld	  van	  een	  erkend	  beveiligingsbedrijf.	  Bij	  de	  grotere	  evenementen	  is	  er	  
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evenemententoezicht	  tijdens	  programma-‐uren,	  een	  aanzienlijke	  maar	  onvermijdelijke	  kostenpost	  bij	  deze	  
evenementen.	  

Urgentie	  

Een	  uitdaging	  voor	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  in	  de	  komende	  jaren	  is	  het	  verbreden	  van	  de	  
organisatorische	  focus.	  Concreet	  betekent	  dit	  dat	  de	  organisatie	  niet	  alleen	  de	  drijvende	  kracht	  achter	  de	  losse	  
activiteiten	  wil	  zijn,	  maar	  zich	  nadrukkelijker	  wil	  profileren	  als	  overkoepelend	  platform.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  
successen	  worden	  gedeeld,	  anderen	  worden	  geïnspireerd	  en	  kan	  de	  stichting	  zich	  veel	  beter	  verhouden	  tot	  
een	  zakelijke	  markt	  die	  van	  betekenis	  kan	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  financiering.	  Deze	  nieuwe	  stap	  hangt	  samen	  
met	  de	  overgang	  van	  de	  pioniersfase	  naar	  een	  investeringsfase.	  Het	  Volkstheater	  bestaat	  weliswaar	  al	  sinds	  
1985,	  maar	  is	  de	  rol	  van	  projectontwikkelaar	  als	  schakel	  tussen	  de	  grotere	  Rotterdamse	  culturele	  agenda	  en	  de	  
kleine	  culturele	  (zelf)organisaties	  uit	  de	  wijken	  van	  Rotterdam	  pas	  in	  de	  laatste	  tien	  jaren	  écht	  gaan	  
ontwikkelen.	  Deze	  jaren	  hebben	  zich	  gekenmerkt	  door	  succesvolle	  evenementen,	  waardevolle	  experimenten,	  
versterkte	  culturele	  infrastructuren	  in	  de	  wijk,	  zichtbaarheid	  van	  een	  aanbod	  dat	  zonder	  interventie	  van	  
buitenaf	  redelijk	  in	  zichzelf	  gekeerd	  zou	  zijn	  gebleven	  en	  –	  niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  –	  aanzienlijk	  
bezoekersaantallen.	  Er	  is	  veel	  om	  mee	  te	  werken	  en	  de	  organisatie	  is	  daartoe	  sterk	  gemotiveerd.	  Meer	  dan	  
ooit	  zien	  we	  dankzij	  onze	  activiteiten	  een	  cultureel	  samenwerkingsnetwerk	  ontstaan	  dat	  als	  voedingsbodem	  
dient	  voor	  door	  het	  jaar	  heen	  ogenschijnlijk	  totaal	  van	  elkaar	  verschillende	  projecten.	  	  Dit	  biedt	  mogelijkheden	  
maar	  is	  zeer	  arbeidsintensief.	  Om	  die	  reden	  hebben	  wij	  dit	  plan	  opgesteld	  en	  begroot	  als	  een	  organisatie	  die	  
iets	  verder	  wil	  kijken	  dan	  de	  huidige	  middelen	  toelaten.	  Daar	  is	  eenvoudigweg	  mankracht	  voor	  nodig.	  
Mankracht	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  directie,	  slagkracht	  in	  de	  wijken	  en	  voor	  het	  vergroten	  van	  de	  
zichtbaarheid	  van	  de	  activiteiten.	  	  

Het	  Volkstheater	  is	  het	  hele	  jaar	  door	  vooral	  bezig	  met	  organiseren	  van	  haar	  projecten	  en	  mist	  vaak	  de	  rust	  om	  
uit	  te	  zoomen	  en	  een	  langetermijnvisie	  uit	  te	  werken,	  gebaseerd	  op	  de	  ervaringen	  van	  de	  afgelopen	  jaren.	  Het	  
zijn	  namelijk	  mooie	  projecten	  zo	  door	  het	  jaar	  heen,	  gebaseerd	  op	  een	  open	  maar	  intensieve	  manier	  van	  
werken,	  maar	  ze	  kunnen	  nog	  veel	  waardevoller	  zijn	  en	  meer	  impact	  hebben	  voor	  de	  wijken.	  Het	  maken	  van	  
een	  kwaliteitsslag	  in	  deze	  fase	  is	  essentieel	  om	  het	  Volkstheater	  en	  haar	  netwerk	  naar	  een	  hoger	  plan	  te	  tillen.	  
Het	  Volkstheater	  wil	  gaan	  bestendigen,	  op	  programmatisch	  en	  promotioneel	  gebied.	  Ook	  wil	  de	  stichting	  
werken	  aan	  financieringsstructuren	  die	  niet	  alleen	  op	  projectbasis	  tot	  stand	  komen.	  De	  stichting	  wil	  kortom	  de	  
investeringsfase	  in	  en	  moet	  daarom	  een	  grotere	  jas	  aan.	  

3. DE	  AANVRAAG:	  EXPLOITATIE,	  MATERIEEL	  EN	  PROGRAMMATISCH	  
	  

3.1 EXPLOITATIE	  MATERIEEL	  

De	  exploitatiekosten	  van	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  bestaan	  uit:	  onderhoudskosten,	  personele	  kosten	  
en	  investeringskosten.	  Het	  in	  stand	  houden	  en	  het	  verbeteren	  van	  de	  tenten	  en	  faciliteiten	  zijn	  essentieel	  om	  
mee	  te	  kunnen	  gaan	  in	  de	  culturele	  vraag	  vanuit	  de	  stad	  en	  waar	  nodig	  te	  investeren	  in	  de	  kwaliteit	  daarvan.	  
Daarbij	  zijn	  er	  kosten	  voor	  het	  huren	  van	  de	  loods	  en	  het	  onderhouden	  van	  het	  wagenpark.	  De	  tenten	  vormen	  
de	  facilitaire	  kern	  van	  het	  Volkstheater.	  Ze	  zijn	  een	  waardevolle	  eigen	  bijdrage	  die	  Stichting	  Rotterdams	  
Volkstheater	  kan	  bieden	  aan	  de	  eigen	  projecten.	  Ook	  vormen	  de	  inkomsten	  van	  verhuur	  van	  tenten	  een	  
belangrijke	  aanvulling	  op	  de	  totale	  begroting.	  

3.2 PRESTATIE-INDICATOREN 2018 

Kleine producties 
1 tot 3 kleine tenten (al dan niet met programmering) – 18 stuks – 6.000 bezoekers 

Middelgrote producties 
4 of meer grote tenten (vaak met programmering/productiewerk) – 4 stuks – 6.000 bezoekers 

Grote producties 
Circustent met compleet terrein (vaak met programmering/productiewerk) – 3 stuks – 9.000 bezoekers 
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3.3 EXPLOITATIE	  PROGRAMMATISCH	  

Samenvatting	  en	  overzicht	  activiteitenplan	  2018	  (concept)	  

1. Made	  in	  Afrika	  
• Zaterdag	  26	  mei	  2018	  (o.v.)	  
• Trekkers:	  stichting	  Abrassa	  en	  Rotterdams	  Volkstheater	  
• Evenement	  van	  1	  dag	  op	  het	  Afrikaanderplein	  
• Bewonersinitiatief	  uit	  Feijenoord,	  toont	  de	  diversiteit	  van	  de	  Afrikaanse	  culturen	  op	  Zuid	  

Made	  in	  Afrika	  is	  een	  evenement	  in	  het	  Afrikaanderpark	  in	  
Rotterdam-‐Zuid.	  De	  editie	  van	  2017	  vormde	  het	  vijfjarig	  
jubileum	  van	  dit	  festival	  en	  dat	  is	  niet	  ongemerkt	  
voorbijgegaan.	  Het	  is	  gevierd	  met	  een	  cultureel	  voortraject	  op	  
wisselende	  locaties	  in	  de	  Afrikaanderbuurt	  en	  tot	  slot	  een	  
prachtige	  uitbundige	  editie	  van	  het	  festival.	  

Made	  in	  Afrika	  is	  een	  initiatief	  uit	  2012	  van	  stichting	  Abrassa	  
van	  Maria	  Barros	  en	  is	  in	  samenwerking	  met	  het	  Rotterdams	  
Volkstheater	  in	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  uitgegroeid	  tot	  een	  brede	  

samenwerking	  met	  onder	  meer	  Hubert	  Trinidad	  met	  zijn	  culinaire	  en	  culturele	  netwerk,	  Stichting	  Mboa	  Su,	  
Stichting	  Dock,	  Stichting	  MBA,	  het	  Gemaal,	  de	  Niffo-‐galerie	  en	  het	  Gelukshuis	  Alcacitras.	  Het	  is	  bepaald	  geen	  
gesloten	  club.	  Naast	  de	  genoemde	  organisaties	  zijn	  er	  tal	  van	  individuele	  bewoners	  en	  ondernemers	  betrokken	  
in	  aanloop	  naar	  en	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  het	  evenement.	  Made	  in	  Afrika	  is	  een	  dag	  lang	  een	  bruisend	  
Afrikaanderpark	  met	  voorstellingen,	  optredens	  en	  workshops	  op	  het	  gebied	  van	  dans,	  muziek,	  theater	  en	  
culinaire	  specialiteiten.	  Made	  in	  Afrika	  zoomt	  in	  op	  de	  verschillende	  Afrikaanse	  culturen	  die	  vertegenwoordigd	  
zijn	  in	  Rotterdam-‐Zuid.	  	  

Het	  voortraject	  van	  het	  evenement	  zal	  worden	  uitgevoerd	  in	  de	  maand	  mei.	  De	  activiteiten	  hebben	  Afrika	  als	  
verbindende	  factor	  van	  en	  zullen	  plaatsvinden	  in	  het	  Gemaal,	  LCC	  het	  Klooster,	  de	  Botanische	  tuin	  en	  
basisschool	  de	  Globetrotter.	  	  

Doelstelling:	  

Door	  het	  laten	  zien	  van	  cultuuruitingen	  op	  het	  gebied	  
van	  muziek,	  dans,	  mode	  en	  eten	  maak	  je	  de	  
verschillende	  gemeenschappen	  zichtbaar.	  Middels	  een	  
evenement	  waarin	  mensen	  worden	  uitgedaagd	  om	  hun	  
kunnen	  gezamenlijk	  te	  vertonen	  buiten	  in	  het	  
Afrikaanderpark	  streeft	  Made	  in	  Afrika	  ernaar	  
verborgen	  culturen	  zichtbaar	  te	  maken	  en	  het	  begrip	  
voor	  elkaar	  te	  vergroten.	  Het	  doel	  is	  om:	  

• Bewoners	  van	  verschillende	  leeftijden	  en	  culturen	  op	  een	  laagdrempelige	  en	  participatieve	  manier	  in	  
contact	  brengen	  met	  elkaar	  en	  elkaars	  cultuur	  

• Op	  een	  laagdrempelige	  manier	  cultuur	  te	  brengen	  in	  de	  wijk.	  
• Stimuleren	  van	  cultuurbeoefening	  in	  de	  wijk	  
• Vergroten	  van	  de	  kennis	  over	  de	  Afrikaanse	  culturen	  die	  Rotterdam-‐Zuid	  rijk	  is	  
• Versterken	  van	  de	  buurtcohesie	  

	  
De	  programmering:	  
	  
Deze	  wordt	  samengesteld	  door	  de	  gezamenlijke	  inbreng	  van	  de	  leden	  van	  de	  werkgroep.	  Het	  streven	  is	  tot	  een	  
programma	  te	  komen	  waar	  naast	  de	  optredens	  van	  de	  artiesten	  ook	  tal	  van	  workshops	  te	  volgen	  zijn	  op	  
cultureel	  gebied.	  Het	  programma	  zal	  een	  mix	  zijn	  van	  presentaties	  van	  lokale	  culturele	  groepen	  en	  artiesten	  in	  
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combinatie	  met	  een	  meer	  professionele	  programmering.	  Denk	  aan	  een	  Ghanees	  gospelkoor,	  verschillende	  
Afrikaanse	  dansgroepen,	  een	  Congolese	  high	  live	  band,	  lokale	  zangers,	  drummers	  uit	  Oeganda,	  een	  kleurrijke	  
modeshow,	  de	  Afrikaanse	  roots	  van	  de	  Capoeira,	  Afrikaanse	  singer	  songwriters	  etc.	  

De	  markt	  is	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  van	  het	  evenement.	  Er	  komt	  een	  etensplein	  met	  verschillende	  Afrikaanse	  
keukens	  en	  er	  is	  een	  informatiemarkt	  gecombineerd	  met	  een	  divers	  aanbod	  van	  mode	  en	  kunst.	  Daar	  het	  
publiek	  niet	  echt	  kapitaalkrachtig	  is	  en	  er	  geen	  omzetgarantie	  te	  bieden	  is	  aan	  de	  kraamhouders	  vinden	  we	  het	  
belangrijk	  om	  de	  kramen	  zoveel	  mogelijk	  kostendekkend	  aan	  te	  kunnen	  bieden	  (niet	  commercieel).	  Het	  stelt	  
ons	  in	  de	  gelegenheid	  om	  spelregels	  op	  te	  stellen	  en	  een	  markt	  te	  creëren	  die	  het	  karakter	  van	  Made	  in	  Afrika	  
uitdraagt;	  het	  moet	  de	  diversiteit	  van	  de	  Afrikaanse	  cultuur	  tonen	  en	  voor	  een	  groot	  gedeelte	  ingevuld	  worden	  
door	  bewoners	  en	  lokale	  partijen.	  

Een	  speciaal	  onderdeel	  in	  de	  komende	  editie	  wordt	  een	  klein	  Werelddorp	  met	  mooi	  ingerichte	  tentjes	  waarin	  
verschillende	  culturen	  zich	  presenteren.	  Te	  denken	  valt	  aan	  een	  tent	  waar	  je	  de	  Eritrese	  koffieceremonie	  kan	  
beleven,	  een	  Kaapverdiaanse	  culturele	  huiskamer,	  Senegalese	  theeceremonie	  en	  een	  Ghanese	  dj-‐lounge.	  	  

Voortraject:	   	  

Om	  in	  aanloop	  naar	  het	  evenement	  meer	  aandacht	  te	  genereren	  voor	  Made	  in	  Afrika	  worden	  er	  op	  
verschillende	  plekken	  rond	  het	  Afrikaanderplein	  een	  compact	  voorprogramma	  georganiseerd.	  Gedacht	  wordt	  
aan	  het	  Gemaal,	  obs	  de	  Globetrotter,	  LCC	  het	  Klooster	  en/of	  de	  Afrikaandertuin.	  Het	  wijknetwerk	  wordt	  
gemobiliseerd	  om	  activiteiten	  te	  organiseren	  waarin	  Afrika	  centraal	  staat.	  Deels	  zijn	  het	  bestaande	  initiatieven	  
die	  voor	  deze	  maand	  het	  thema	  Afrika	  omarmen	  zoals	  een	  expositie	  van	  Afrikaanse	  beeldend	  kunst	  in	  het	  
Gemaal	  compleet	  met	  Afrikaanse	  maaltijden,	  of	  de	  Afrikaanse	  planten	  uitgelicht	  van	  de	  Botanische	  Tuin	  tijdens	  
de	  wekelijkse	  rondleiding.	  Andere	  plannen	  zijn	  een	  aantal	  Afrikaanse	  filmavonden	  in	  LCC	  het	  Klooster	  
voorafgegaan	  door	  een	  discussie/gesprek	  over	  het	  thema	  van	  de	  film,	  of	  een	  educatieve	  dag	  op	  basisschool	  de	  
Globetrotter	  met	  workshops	  dans,	  beeldende	  kunst	  en	  verhalen	  (Dock/jongerenwerk).	  	  

Werelds	  Delfshaven	  

Werelds	  Delfshaven	  is	  in	  2009	  gestart	  als	  een	  soort	  Dunya	  Festival	  in	  het	  klein,	  ontstaan	  vanuit	  de	  behoefte	  
van	  een	  viertal	  lokale	  zelforganisaties	  om	  gezamenlijk	  een	  evenement	  te	  organiseren	  voor	  een	  breder	  publiek.	  
Inmiddels	  is	  het	  uitgegroeid	  tot	  een	  breed	  gedragen	  multicultureel	  wijkfestival	  met	  zo’n	  vijftien	  
samenwerkende	  lokale	  organisaties.	  De	  laatste	  jaren	  is	  het	  cultureel	  aanbod	  uit	  de	  wijk	  meer	  en	  meer	  
gecombineerd	  met	  professionele	  artiesten	  en	  organisaties.	  Hiermee	  heeft	  het	  festival	  zich	  ontwikkeld	  van	  een	  
eendaags	  festival	  tot	  een	  hoogwaardig	  evenement	  met	  grootstedelijke	  allure	  dat	  desondanks	  dicht	  in	  de	  buurt	  
is	  gebleven	  bij	  waar	  het	  vandaan	  komt.	  Met	  een	  aantrekkelijk	  en	  hoogwaardig	  dag-‐	  en	  avondprogramma	  op	  
vrijdag,	  zaterdag	  en	  zondag,	  bestaand	  uit	  zowel	  professionele	  podiumkunst	  als	  beoefening	  door	  liefhebbers,	  
verandert	  een	  doorgaans	  rustig	  punt	  van	  het	  Coolhaveneiland	  in	  een	  bruisend	  festivalterrein.	  Er	  zijn	  twee	  
podiumplekken:	  een	  circustheatertent	  voor	  de	  meer	  intieme	  programmering	  en	  het	  buitenpodium	  voor	  de	  
muziekoptredens.	  Het	  festival	  trekt	  al	  enkele	  jaren	  rond	  de	  5000	  bezoekers,	  verspreid	  over	  drie	  dagen.	  In	  2018	  
rekent	  de	  organisatie	  op	  een	  vergelijkbaar	  bezoekersaantal.	  Werelds	  Delfshaven	  wil	  het	  volgende	  bereiken:	  	  

Ø Een	  kruisbestuiving	  tussen	  lokale	  helden	  en	  de	  meer	  nationaal	  bekende	  artiesten,	  daarbij	  het	  DNA	  van	  
Delfshaven	  in	  gedachte	  houdend,	  tijdens	  een	  aantrekkelijk,	  gastvrij	  en	  professioneel	  opgezet	  festival	  
voor	  iedereen.	  

Ø Een	  gevoel	  van	  trots	  creëren	  bij	  bewoners	  van	  Delfshaven,	  die	  de	  culturele	  rijkdom	  die	  hen	  omringt	  zien,	  
beleven	  en	  vieren.	  

Ø Het	  niet	  alleen	  tonen	  van	  traditionele	  kunstvormen,	  maar	  ook	  het	  bieden	  van	  een	  podium	  aan	  
crossovers	  die	  ontstaan,	  zij	  het	  tijdens	  Werelds	  Delfshaven.	  

Ø Het	  specifiek	  verlevendigen	  en	  op	  de	  kaart	  zetten	  van	  Zuidoost-‐Delfshaven,	  namelijk	  het	  
Coolhaveneiland.	  	  

Ø Meer	  stedelijke	  en	  regionale	  aandacht	  generen	  voor	  dit	  festival	  en	  de	  prachtige	  culturele	  melting	  pot	  
die	  alle	  potentie	  heeft	  om	  een	  levendig	  verlengde	  van	  het	  bruisende	  Rotterdamse	  stadscentrum	  te	  
worden,	  compleet	  met	  een	  uitgesproken	  multicultureel	  profiel.	  
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• Vrijdag	  1	  t/m	  zondag	  3	  juni	  2018	  (o.v.)	  
• Trekkers:	  Rotterdams	  Volkstheater	  en	  Grounds	  
• Driedaags	  evenement	  aan	  de	  Coolhavenkade,	  achter	  de	  Machinist	  
• Toont	  de	  culturele	  rijkdom	  van	  Delfshaven	  in	  al	  haar	  facetten	  

	  

	  
	  
2. Wereld	  Wijde	  Wijk	  

WereldWijde	  Wijk	  is	  een	  zesdelige	  serie	  wijkfestivals	  die	  gedragen	  wordt	  door	  lokale	  culturele	  en	  sociale	  
organisaties.	  De	  serie	  liep	  in	  2017	  in	  Zuidoost-‐Delfshaven,	  Rotterdam.	  In	  2018	  vindt	  het	  vervolg	  op	  deez	  pilot	  in	  
2017	  plaats.	  Centraal	  in	  WereldWijde	  Wijk	  staan	  participatie,	  programmering,	  uitwisseling	  en	  ontmoeting.	  De	  
serie	  van	  zes	  mini-‐festivaldagen	  op	  zes	  verschillende	  locaties	  in	  het	  zuidoostelijke	  deel	  van	  de	  deelgemeente	  
Delfshaven	  werkt	  vanuit	  een	  principe	  van	  samenwerking	  met	  bewoners	  en	  lokale	  instellingen	  in	  de	  sociaal-‐
culturele	  sector.	  De	  programmering	  van	  deze	  minifestivals	  zal	  een	  mix	  zijn	  van	  optredens	  van	  artiesten	  uit	  de	  
directe	  omgeving,	  gecombineerd	  met	  workshops	  en	  optredens	  van	  meer	  professionele	  artiesten.	  De	  serie	  richt	  
zich	  op	  bewoners	  van	  alle	  leeftijden	  en	  actieve	  deelname	  van	  (amateur-‐)kunstbeoefenaars	  en	  sociaal	  culturele	  
(wijk)organisaties.	  
	  

Olá	  Jan,	  
	  
ik	  wou	  nog	  even	  zeggen	  dat	  we	  het	  leuk	  vonden,	  jouw	  festival	  op	  het	  Piet	  Heyn-‐plein.	  
Ik	  vind	  het	  heel	  mooi	  en	  heel	  belangrijk	  dat	  deze	  kleine	  initiatieven	  in	  de	  buurt	  gebeuren.	  	  
Niet	  pretentieus	  en	  heel	  liefdevol	  georganiseerd.	  
Bedankt	  voor	  jouw	  werk	  in	  onze	  stad!	  
:)	  
	  
warme	  groeten,	  
magda	  
	  

Reactie	  van	  een	  buurtbewoner	  op	  de	  editie	  van	  WereldWijde	  Wijk	  op	  het	  Piet	  Heynplein,	  2	  september	  2018	  
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WereldWijde	  Wijk	  heeft	  tot	  doel	  de	  wijk	  zichtbaar	  te	  maken,	  
bewoners	  met	  elkaar	  in	  contact	  te	  brengen	  en	  nog	  beter	  te	  
monitoren	  wat	  er	  reilt	  en	  zeilt	  op	  sociaal	  cultureel	  gebied	  in	  
deze	  wijken.	  Tevens	  laat	  de	  serie	  zien	  dat	  cultuurbeleving	  er	  
is	  voor	  iedereen	  in	  Delfshaven	  en	  dat	  er	  tal	  van	  
mogelijkheden	  zijn	  om	  daar	  actief	  in	  deel	  te	  nemen.	  Die	  
deelname	  kan	  namelijk,	  gezien	  de	  dichtbevolktheid	  van	  de	  
wijk,	  veel	  beter.	  Met	  WereldWijde	  Wijk	  willen	  wij	  
instellingen	  en	  verenigingen	  helpen	  hun	  potentiële	  publiek	  
beter	  te	  bereiken	  en	  zo	  een	  bijdragen	  leverend	  aan	  een	  
bruisend	  (sociaal)	  cultureel	  leven	  in	  Delfshaven	  in	  alle	  

segmenten,	  uiteenlopend	  van	  amateurbeoefening	  tot	  professional.	  Onderscheidend	  aan	  WereldWijde	  Wijk	  is	  
dat	  het	  enerzijds	  verbanden	  legt	  tussen	  amateurkunst	  en	  de	  professionele	  gevestigde	  culturele	  instellingen	  die	  
in	  Delfshaven	  actief	  zijn.	  Anderzijds	  fungeren	  de	  evenementen	  als	  inspirerend	  middel	  om	  de	  wijk	  en	  haar	  
bewoners	  beter	  te	  leren	  kennen.	  Samen	  met	  het	  Welzijnswerk	  Zowel,	  de	  gebiedsconciërge	  Andre	  Ronde	  en	  de	  
TOS	  (Thuis	  op	  Straat)	  is	  er	  (naast	  de	  culturele	  partners)	  een	  professioneel	  en	  sociaal	  netwerk	  bij	  de	  activiteiten	  
betrokken	  dat	  juist	  hierop	  inzoomt.	  	  
	  

	  
Reactie	  van	  een	  buurtbewoner	  op	  de	  editie	  van	  WereldWijde	  Wijk	  op	  de	  Kapiteinsbuurt,	  30	  september	  2018	  
	  

Met	  WereldWijde	  Wijk	  willen	  wij	  ook	  in	  2018	  toewerken	  naar	  een	  bruisend	  sociaal	  cultureel	  klimaat	  dat	  
laagdrempelig	  en	  uitnodigend	  is,	  met	  cultuur	  als	  verbindende	  factor	  en	  als	  middel	  om	  de	  buurtcohesie	  te	  
verstevigen	  -‐	  een	  klimaat	  ook	  dat	  bewoners	  stimuleert	  om	  andere	  culturele	  instellingen	  en	  activiteiten	  in	  het	  
stadsgebied	  op	  te	  zoeken.	  Het	  gebied	  behoort	  sociaaleconomisch	  gezien	  niet	  tot	  de	  sterkste	  van	  Rotterdam,	  
maar	  heeft	  wel	  een	  grote	  aantrekkingskracht	  als	  woon-‐	  en	  werkgebied	  voor	  creatieve	  ondernemers	  en	  
kunstenaars.	  Dat	  biedt	  tal	  van	  mogelijkheden	  die	  momenteel	  onbenut	  blijven.	  WereldWijde	  Wijk	  beschikt	  over	  
het	  brede	  netwerk,	  de	  kennis	  en	  het	  enthousiasme	  dat	  nodig	  is	  om	  dit	  sociale	  culturele	  circuit	  naar	  een	  hoger	  
plan	  te	  tillen	  in	  de	  komende	  jaren.	  	  

• Medio	  april	  t/m	  medio	  november	  2018	  (o.v.)	  
• Trekkers:	  Rotterdams	  Volkstheater	  en	  Grounds	  
• Een	  zestal	  kleinschalige	  evenementen	  in	  Delfshaven	  
• Zoomt	  in	  op	  de	  wijk	  en	  verstevigt	  het	  sociaal	  cultureel	  wijknetwerk	  

	  
3. Muziek	  op	  de	  Rotte	  

Het	  festival	  Muziek	  op	  de	  Rotte	  heeft	  een	  turbulente	  ontwikkeling	  doorgemaakt.	  In	  2008	  begonnen	  als	  
bewonersinitiatief,	  met	  één	  festivaldag	  en	  georganiseerd	  door	  een	  groep	  enthousiaste	  vrijwilligers,	  
ontwikkelde	  het	  zich	  tot	  een	  zeer	  geliefd	  festival	  in	  de	  wijk.	  Muziek	  op	  de	  Rotte	  had	  vanaf	  het	  allereerste	  begin	  
al	  iets	  betoverends:	  de	  locatie	  aan	  het	  water,	  de	  “amfitheater-‐achtige”	  opstelling,	  het	  samen	  met	  de	  vele	  
bezoekers	  (jong	  en	  oud)	  muisstil	  naar	  klassieke	  muziek	  luisteren	  en	  dat	  alles	  aan	  de	  Rotte	  in	  het	  hartje	  van	  het	  
Oude	  Noorden,	  met	  de	  stad	  als	  decor…	  Prachtig!	  
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Zowel	  vanuit	  de	  voormalige	  deelgemeente	  als	  vanuit	  de	  bewoners	  was	  er	  de	  wens	  om	  het	  festival	  groter	  te	  
laten	  groeien	  en	  een	  aantal	  zaken	  te	  professionaliseren.	  Er	  moest	  meer	  en	  breder	  publiek	  getrokken	  worden.	  
Het	  streven	  was	  om	  het	  niet	  alleen	  een	  festival	  van	  de	  wijk	  te	  laten	  zijn	  maar	  om	  het	  ook	  een	  deel	  van	  
Rotterdam	  te	  laten	  worden.	  Met	  een	  hoop	  energie	  en	  inzet	  van	  alle	  betrokken	  partijen	  heeft	  Muziek	  op	  de	  
Rotte	  de	  laatste	  jaren	  belangrijke	  stappen	  genomen.	  Het	  is	  uitgegroeid	  tot	  een	  driedaags	  evenement	  met	  
programmablokken	  voor	  verschillende	  doelgroepen:	  een	  jongerenpodium,	  een	  wijkpodium	  en	  
programmatische	  ruimte	  voor	  klassiek,	  wereldmuziek,	  jazz	  en	  aanverwante	  genres	  bieden	  een	  plek	  aan	  grote	  
namen	  én	  aanstormend	  talent.	  Muziek	  op	  de	  Rotte	  staat	  voor	  een	  muzikaal	  avontuur	  dat	  kwaliteit	  hoog	  in	  het	  
vaandel	  heeft.	  	  

Het	  festival	  heeft	  als	  “wijkfestival”	  de	  binding	  met	  de	  directe	  omgeving	  behouden.	  Tegelijkertijd	  profileert	  het	  
zich	  als	  een	  wijkoverstijgend	  festival	  dankzij	  een	  uitgekiende	  programmering.	  Door	  een	  subtiele	  kruisbestuiving	  
in	  de	  programmering	  van	  wijkelementen	  en	  professionele	  artiesten	  wordt	  een	  natuurlijke	  mix	  van	  bezoekers	  
bereikt.	  

De	  aflevering	  van	  2017	  was	  de	  tiende	  achtereenvolgende	  editie	  van	  Muziek	  op	  de	  Rotte.	  De	  werkgroep	  is	  blij	  
en	  trots	  op	  wat	  het	  met	  vereende	  krachten	  heeft	  weten	  op	  te	  bouwen	  en	  wilde	  dit	  tienjarig	  jubileum	  niet	  
ongemerkt	  voorbij	  laten	  gaan.	  Enerzijds	  bevatte	  de	  programmering	  naast	  sprankelend	  jong	  talent	  weer	  een	  
aantal	  aansprekende	  namen,	  anderzijds	  is	  de	  brede	  wijkgerichte	  opzet	  verder	  uitgewerkt.	  	  

Op	  donderdag	  was	  er	  o.a.	  het	  Noorderstage	  voor	   jong	  talent,	  met	  als	  afsluiter	  de	  Afrikaanse	  band	  Papagoni.	  
Vrijdag	   trad	   het	  Mehmet	   Polat-‐trio	   op,	   evenals	   het	  Gabriela	   Pimentel-‐kwartet.	   Een	   speciale	   rol	  was	   er	   voor	  
zangeres	  Ntjam	  Rosie	  op	  vrijdag	  te	  gast	  bij	  Sinfonia,	  op	  zaterdag	  trad	  zij	  op	  met	  eigen	  band	  met	  een	  volledig	  
nieuwe	   set.	   Het	   Volk,	   een	   hammondtrio	   bestaand	   uit	   Carlo	   de	   Wijs,	   John	   Engels	   en	   Jos	   Valster.	   Andere	  
artiesten	  waren	  Tommy	  Moustache,	  Melissa	  Fortes,	  Ramon	  Mendeville	  &	  Gerardo	  Rosales,	  Armand	  van	  Wijk	  &	  
het	  Coolhaven	  Kwintet	  en	  het	  Čarlama	  Orkestar.	  In	  de	  laatste	  jaren	  is	  het	  Jongerenpodium	  bijna	  spelenderwijs	  
gekoppeld	   aan	   Muziek	   op	   de	   Rotte.	   Ook	   in	   2018	   wordt	   het	   volledig	   opgenomen	   in	   de	   opzet	   van	   het	  
evenement.	  Onder	  de	  titel	  “Noorderstage”	  moet	  het	  fungeren	  als	  podium	  voor	  talenten,	  artiesten	  en	  groepen	  
die	  een	  link	  hebben	  met	  het	  Oude	  Noorden	  en	  Crooswijk.	  Naast	  de	  input	  van	  de	  leden	  van	  de	  werkgroep	  wordt	  
er	  ook	  actief	  gescout	   in	  het	  culturele	  Noordse	  netwerk.	  Buurthuizen,	  verenigingen,	  artiesten	  en	  dansscholen	  
worden	  bezocht.	  Er	  wordt	  kennis	  gemaakt	  en	  gekeken	  wat	  iedereen	  in	  huis	  heeft.	  Voor	  elke	  editie	  Muziek	  op	  
de	  Rotte	  wordt	  vervolgens	  een	  keuze	  gemaakt	  uit	  dit	   lokale	  aanbod.	  Dat	   leverde	   in	  2017	  o.a.	  optredens	  van	  
zangschool	   Nieuwe	   Banier,	   breakdanceschool	   Underrated,	   het	   kinderorkest	   van	   de	  muziekschool	   Crooswijk,	  
African	  Vibekids,	  Dependency	  Dans,	  breakdance	  van	  Hiphop010	  en	  capoeira	  van	  Kriação	  op.	  

Met	  de	  programmatische	  uitbreiding	  willen	  we	  
echter	  de	  doelgroep	  van	  het	  eerste	  uur	  niet	  uit	  
het	   oog	   verliezen.	   Muziek	   op	   de	   Rotte	   richtte	  
zich	  met	  de	  klassieke	  muziek	  in	  eerste	  instantie	  
op	  de	  senioren	  uit	  de	  wijk.	  Ook	  nu	  zitten	  er	  nog	  
altijd	   senioren	   in	   de	   werkgroep	   en	   vormen	  
ouderen	   een	   belangrijke	   kern	   van	   het	   publiek	  
op	  de	   vrijdagavond.	  Dit	   gegeven	   koesteren	  we	  
en	   stimuleert	   ons	   om	   het	   karakter	   en	   de	  
kwaliteit	   van	   de	   vrijdagavond	   intact	   te	   laten.	  
Tevens	  prijzen	  we	  ons	  gelukkig	  dat	  we	  met	  deze	  
ouderen	  mogen	  samenwerken.	  Hun	   jarenlange	  
ervaring,	   bevlogenheid	   en	   opgebouwde	  
contacten	  helpen	  ons	  zeer.	  	  

Donderdag	  13	  t/m	  zaterdag	  15	  september	  2018	  
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• Beoogd	  gebied:	  Noord	  
• Trekkers:	  Stichting	  Muziek	  op	  de	  Rotte	  en	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  
• Driedaags	  evenement	  op	  de	  Rotte	  –	  drijvend	  podium	  langs	  Zaagmolenkade	  	  
• Vanwege	  de	  gebleken	  succesvolle	  combinatie	  tussen	  Klassiek,	  Wereldmuziek	  en	  Jazz	  wordt	  deze	  lijn	  

ook	  in	  2018	  voortgezet	  
o Donderdagavond	  Noorderstage	  (jongerenpodium)	  
o Vrijdagavond	  Klassiek	  en	  Wereldmuziek	  
o Zaterdagmiddag	  Noorderstage	  (lokaal	  talent)	  	  
o Zaterdagavond	  Jazz	  en	  Wereldmuziek	  

• De	  optredens	  kunnen	  plaatsvinden	  op	  het	  grote	  podium	  op	  het	  water	  en	  op	  bij	  de	  kleine	  podiumtent	  
op	  het	  terras.	  Ook	  is	  er	  een	  houten	  vlonder	  waar	  grotere	  dansgroepen	  kunnen	  optreden.	  Op	  deze	  
wijze	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  doorlopend	  programma	  te	  presenteren.	  
	  

4. New	  Skills	  

New	  Skills	  is	  hét	  evenement	  waar	  dansers,	  acrobaten,	  urbansporters,	  circusartiesten	  en	  muzikanten	  elkaar	  
ontmoeten.	  Optredens	  en	  clinics	  van	  freerunning,	  capoeira,	  stuntbasketbal,	  urbandans,	  muziek,	  BMX-‐fietsers	  
en	  circusacrobatiek	  volgen	  elkaar	  in	  hoog	  tempo	  op.	  New	  Skills	  daagt	  uit	  om	  zelf	  aan	  de	  slag	  te	  gaan,	  maar	  is	  
ook	  aantrekkelijk	  voor	  de	  toevallige	  passant.	  Het	  doel	  is	  ontmoeting,	  uitwisseling	  en	  talentontwikkeling.	  Het	  is	  
een	  laagdrempelig	  breed	  gedragen	  wijkevenement	  waarin	  jongeren	  uit	  Zuid	  hun	  skills	  vertonen	  aan	  een	  breed	  
publiek.	  

In	  2017	  werd	  New	  Skills	  voor	  de	  vijfde	  achtereenvolgende	  maal	  georganiseerd	  door	  de	  Thuis	  Op	  Straat/	  
Sportplaza,	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater,	  Got	  Skills,	  Dock	  en	  diverse	  wijkjongeren.	  In	  navolging	  van	  deze	  
editie	  wordt	  er	  in	  2018	  waarschijnlijk	  ook	  een	  Sport	  op	  Maat-‐dag	  gekoppeld	  aan	  het	  evenement	  New	  Skills.	  
Het	  wordt	  als	  een	  waardevolle	  uitbreiding	  ervaren.	  Ook	  streven	  we	  ernaar	  meer	  partijen	  uit	  het	  lokale	  
culturele	  netwerk	  te	  laten	  participeren	  in	  het	  evenement.	  Contacten	  zijn	  er	  met	  het	  Albeda	  College,	  SKVR	  Dans	  
en	  het	  Hiphopcafé	  van	  Grounds.	  In	  2018	  bestaat	  New	  Skills	  dan	  ook	  uit	  de	  volgende	  onderdelen:	  	  

A.	  Een	  scholendag	  waarbij	  leerlingen	  van	  omliggende	  scholen	  hun	  talent	  kunnen	  ontdekken	  door	  het	  volgen	  
van	  allerlei	  workshops	  op	  het	  gebied	  van	  urbandans,	  urbansport,	  acrobatiek	  en	  capoeira.	  Afsluitend	  is	  er	  altijd	  
een	  spectaculaire	  show	  van	  de	  docenten	  in	  de	  grote	  theatertent.	  
	  
B.	  Een	  Sport	  op	  Maat-‐sportdag,	  waar	  leerlingen	  van	  speciaal	  onderwijs	  kennis	  kunnen	  maken	  met	  een	  aantal	  
urbansporten	  en	  meer	  reguliere	  sporten	  via	  verenigingen.	  
	  
C.	  	  Een	  festivaldag	  met	  de	  volgende	  elementen:	  

o Twee	  programmablokken	  vol	  performances	  en	  battles	  van	  meer	  gearriveerde	  talenten,	  lokale	  
dansgroepen,	  Albeda	  college	  en	  SKVR.	  

o Een	  afsluitende	  show	  waarin	  alle	  disciplines	  het	  beste	  geven	  dat	  ze	  in	  huis	  hebben.	  	  
o Masterclinics,	  waarbij	  inspirerende	  docenten	  clinics	  geven	  aan	  beginnende	  en	  gevorderde	  talenten.	  
o Een	  wijkpodium	  voor	  lokale	  nieuwe	  talenten	  en	  artiesten	  
o Een	  drietal	  deelevenementen	  op	  het	  gebied	  van	  Freerunning/calisthenics,	  Urbandans	  en	  skaten	  
o Een	  Kunstplein	  waar	  door	  jong	  en	  oud	  doorlopend	  gewerkt	  kan	  worden	  met	  diverse	  materialen	  een	  

mega	  mobile.	  	  
o Een	  wijkfoodcourt	  waar	  bewoners	  bezoekers	  verassen	  met	  gerechten	  uit	  verschillende	  windstreken.	  

	  
De	  workshops	  vinden	  plaats	  op	  en	  rond	  de	  velden	  van	  het	  Sportplaza.	  Ook	  staan	  er	  kleine	  festivaltenten	  voor	  
geconcentreerde	  workshops,	  het	  wijkfoodcourt,	  kleine	  optredens	  en	  informatie.	  New	  Skills	  laat	  zich	  nog	  het	  
beste	  omschrijven	  als	  een	  grote	  proeftuin	  voor	  urbandans,	  sport	  en	  acrobatiek.	  Overal	  op	  het	  terrein	  zijn	  
mensen	  bezig	  om	  hun	  ‘skills’	  te	  tonen	  en	  te	  delen.	  Het	  mooie	  van	  New	  Skills	  is	  dat	  het	  is	  gebaseerd	  op	  de	  
jongerencultuur.	  Het	  biedt	  een	  podium	  aan	  enthousiaste	  dansers	  en	  sporters	  en	  vormt	  een	  ontmoetingsplek	  
voor	  jong	  in	  iets	  mindere	  mate	  oud.	  Het	  team	  van	  New	  Skills	  heeft	  zich	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  bewezen	  als	  een	  
daadkrachtige	  werkgroep	  met	  een	  sterke	  formule.	  Het	  staat	  voor	  een	  dynamisch	  evenement	  dat	  immer	  in	  
ontwikkeling	  is.	  Ieder	  jaar	  weer	  wordt	  er	  gekeken	  hoe	  de	  kwaliteit	  van	  het	  gebodene	  kan	  worden	  verbeterd	  en	  
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het	  draagvlak	  kan	  worden	  verbreed.	  In	  2015	  kwamen	  er	  bv.	  deelprojecten	  in	  diverse	  disciplines	  en	  het	  
Wijkpodium.	  In	  2018	  willen	  we	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  New	  Skills	  nog	  meer	  
inbedding	  vinden	  in	  het	  sociaal-‐culturele	  netwerk,	  al	  dan	  niet	  op	  Zuid.	  Intensievere	  samenwerking	  zal	  er	  zijn	  
met	  Dock	  (Zuid	  breed),	  Albeda,	  SKVR,	  de	  TOS	  (in	  de	  wijk)	  en	  bv.	  het	  Hiphop	  Café	  van	  Grounds.	  

• Donderdag	  20	  september	  t/m	  zondag	  23	  september	  2018	  
• Beoogd	  gebied:	  Charlois	  
• Trekkers:	  Rotterdams	  Volkstheater	  en	  Thuis	  Op	  Straat	  
• Driedaags	  evenement	  in	  het	  Zuiderpark	  bij	  het	  Sportplaza	  	  
• Een	  programmamix	  waarin	  urban	  sport,	  dans,	  muziek	  en	  theater	  hand	  in	  hand	  gaan	  

	  
5. Feestival	  

Tijdens	  Feestival	  toont	  Rotterdam-‐Noord	  wat	  het	  in	  huis	  heeft	  op	  het	  gebied	  van	  kunst	  en	  cultuur.	  De	  focus	  ligt	  
daarbij	  op	  talent	  uit	  Het	  Oude	  Noorden	  en	  de	  Agniesebuurt.	  Het	  evenement	  is	  ingebed	  in	  de	  
Kinderboekenweek	  en	  de	  Week	  van	  de	  Opvoeding	  en	  vindt	  voor	  de	  vijfde	  maal	  plaats	  op	  het	  Noordplein.	  Het	  
doel	  van	  het	  Feestival	  is	  om	  middels	  een	  zeer	  brede	  lokale	  samenwerking	  de	  sociale	  cohesie	  in	  het	  stadsgebied	  
te	  vergroten	  en	  de	  sociale	  participatie	  van	  bewoners	  te	  stimuleren	  door	  middel	  van	  een	  hoogwaardig	  en	  
aantrekkelijk	  cultureel	  programma.	  Aanleiding	  is	  onder	  andere	  de	  problematiek	  die	  het	  stadsgebied	  kent	  
aangaande	  werkloosheid,	  taalbeheersing,	  gezondheid	  en	  sociale	  betrokkenheid.	  Feestival	  is	  één	  van	  de	  tot	  
voor	  kort	  ontbrekende	  positieve	  instrumenten	  gebleken	  die	  de	  levendigheid	  in	  Noord	  niet	  alleen	  
terugbrengen,	  maar	  ook	  op	  hoog	  niveau	  brengen.	  Dit	  alles	  vanuit	  de	  kleinschalige	  culturele	  voorzieningen	  die	  
reeds	  in	  de	  wijk	  aanwezig	  zijn.	  Met	  inzet	  van	  het	  gezamenlijke	  wijknetwerk,	  dat	  beschikt	  over	  gerichte	  kennis	  
van	  de	  wijk	  en	  de	  doelgroepen	  die	  zich	  daar	  bevinden,	  wordt	  het	  bestaande	  wijkaanbod	  onder	  de	  aandacht	  
gebracht.	  Vrijwilligersinzet	  wordt	  bevorderd	  en	  mensen	  worden	  aangemoedigd	  samen	  een	  mooie	  wijk	  te	  
bouwen,	  waar	  alle	  bewoners	  én	  professionals	  trots	  op	  zijn.	  	  

Feestival	  is	  met	  de	  bejubelde	  edities	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  de	  manier	  gebleken	  om	  verschillende	  
bevolkingsgroepen	  met	  elkaar	  plezier	  te	  laten	  beleven	  en	  bewijst	  zich	  al	  direct	  sinds	  het	  ontstaan	  als	  één	  van	  
de	  weinige	  festivals	  waar	  een	  gemengd	  publiek	  te	  zien	  is	  op	  het	  Noordplein.	  Hip	  en	  traditioneel,	  jong	  en	  oud,	  
laagopgeleid	  en	  hoogopgeleid,	  arm	  en	  rijk:	  alles	  loopt	  door	  elkaar.	  Meedoen	  is	  leuk	  en	  daar	  is	  een	  waardering	  
voor	  die	  de	  verschillen	  tussen	  de	  bewoners	  ruimschoots	  overstijgt.	  Het	  programma	  beslaat	  het	  hele	  spectrum	  
tussen	  amateur	  en	  professional.	  	  

Om	  Feestival	  op	  een	  ludieke	  manier	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen	  in	  de	  wijk	  en	  om	  de	  activiteiten	  meer	  
diepgang	  te	  geven,	  krijgt	  Feestival	  ook	  in	  2018	  een	  (educatief)	  voortraject	  in	  de	  wijk.	  Dit	  zal	  bestaan	  uit	  
workshops	  op	  basisscholen	  en	  gekoppelde	  activiteiten	  tijdens	  kleine	  culturele	  activiteiten	  op	  de	  plein	  in	  het	  
Oude	  Noorden.	  Ook	  zullen	  afzonderlijke	  organisaties	  een	  voortraject	  starten	  door	  middel	  van	  het	  instuderen	  
van	  een	  dans,	  een	  optreden/demonstratie	  of	  een	  muziekstuk,	  waardoor	  het	  voortraject	  nog	  meer	  bereik	  heeft.	  	  

Feestival	  is	  met	  recht	  een	  feest,	  waar	  gedurende	  het	  weekend	  en	  tijdens	  het	  voortraject	  circa	  1700	  kinderen	  
en	  1200	  volwassenen	  aanwezig	  zijn	  en	  kennis	  kunnen	  nemen	  van	  het	  culturele	  programma	  in	  Noord.	  Zij	  
ontdekken	  op	  ongedwongen	  wijze	  wat	  er	  op	  cultureel	  gebied	  te	  vinden	  is	  in	  het	  Oude	  Noorden:	  percussie,	  
buikdans,	  tango	  muziek,	  striptekenen,	  hip	  design	  van	  oude	  kleding,	  streetdance,	  hiphop,	  een	  opvoedquiz,	  
bruggen	  bouwen	  met	  kartonnen	  dozen,	  kinderkunst,	  afrodance,	  circustheater	  en	  nog	  veel	  meer.	  Rotterdam-‐
Noord	  heeft	  het	  allemaal,	  het	  hele	  jaar	  lang,	  in	  huis.	  In	  het	  weekend	  van	  12,	  13	  en	  14	  oktober	  komt	  het	  samen	  
op	  het	  Noordplein,	  gedurende	  de	  rest	  van	  het	  jaar	  is	  iedereen	  welkom	  bij	  één	  van	  de	  organisaties.	  

• Vrijdag	  12,	  zaterdag	  13	  en	  zondag	  14	  oktober	  2018	  
• Beoogd	  gebied:	  Noord	  
• Trekkers:	  Rotterdams	  Volkstheater	  en	  Stichting	  Kinderparadijs	  Meidoorn	  
• Driedaags	  evenement	  op	  het	  Noordplein	  	  
• Toont	  wat	  het	  Oude	  Noorden	  in	  huis	  heeft	  op	  het	  gebied	  van	  cultureel-‐educatief	  aanbod	  
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6. Coolheaven	  Winterfest	  

Buurtbewoners,	  eigenheimers	  en	  stadsnomaden	  slaan	  de	  handen	  ineen	  om	  op	  donderdag	  7,	  vrijdag	  8	  en	  
zaterdag	  9	  december	  aan	  de	  Coolhaven	  (ter	  hoogte	  van	  grand	  café	  Machinist)	  een	  multidisciplinair	  
buurtevenement	  te	  realiseren.	  Coolheaven	  Winterfest	  is	  het	  alternatief	  voor	  alle	  kerstmarkten	  en	  braderieën	  
in	  deze	  periode.	  Coolheaven	  is	  een	  evenement	  rond	  de	  kortste	  dagen	  van	  het	  jaar,	  het	  begin	  van	  de	  winter.	  De	  
ideale	  gelegenheid	  voor	  bewoners	  van	  Delfshaven	  en	  cultuurminnend	  Rotterdam	  om	  nog	  even	  bijeen	  te	  
komen	  in	  ongedwongen	  sfeer,	  2018	  af	  te	  sluiten	  en	  met	  goede	  energie	  het	  nieuwe	  jaar	  in	  te	  gaan.	  Tevens	  biedt	  
Coolheaven	  Winterfest	  muzikanten	  en	  artiesten	  uit	  Rotterdam	  en	  omstreken	  een	  podium	  in	  een	  unieke	  
setting.	  

Coolheaven	  is	  ook	  voor	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  de	  afsluiting	  van	  het	  seizoen.	  Jaarlijks	  staan	  we	  op	  50	  
verschillende	  locaties	  en	  initiëren	  of	  ondersteunen	  tal	  van	  breedgedragen	  wijk	  evenementen.	  Bij	  Coolheaven	  
Winterfest	  komt	  alles	  samen,	  medewerkers	  uit	  de	  culturele	  hoek,	  opvallende	  acts	  en	  artiesten	  van	  het	  
afgelopen	  jaar,	  groepen	  uit	  de	  omliggende	  wijken	  en	  buurtbewoners.	  Ook	  heeft	  Coolheaven	  een	  voortraject	  bij	  
de	  omliggende	  Basisscholen.	  Scholen	  krijgen	  in	  aanloop	  naar	  het	  evenement	  les	  van	  de	  Kunstenaars	  van	  de	  
Knutselbrigade	  en	  van	  ervaren	  acrobaten.	  Op	  de	  donderdag	  en	  de	  vrijdag	  worden	  de	  scholen	  uitgenodigd	  op	  
het	  festivalterrein	  om	  hun	  creaties	  zelf	  te	  installeren,	  een	  gezamenlijke	  reuze	  piramide	  te	  bouwen	  en	  om	  te	  
genieten	  van	  een	  fantastisch	  en	  enerverend	  programma.	  Het	  schooltraject	  zorgt	  voor	  extra	  borging	  in	  de	  wijk.	  	  

Naast	  het	  versterken	  van	  de	  onderlinge	  band	  van	  bewoners	  uit	  Delfshaven	  beoogt	  het	  evenement	  het	  
Coolhaveneiland	  op	  de	  Rotterdamse	  kaart	  te	  zetten.	  Coolhaven	  is	  een	  uniek	  stukje	  Rotterdam	  waar	  zich	  veel	  
creativiteit	  samenbalt.	  De	  dag	  wordt	  omlijst	  door	  een	  potpourri	  van	  Afrikaanse	  muziek,	  straattheater,	  
beeldende	  kunst,	  Christmas	  Carols,	  stomende	  Chicago-‐blues,	  illusionisme,	  trapezewerk,	  zuigende	  Hammond-‐
jazz,	  workshops,	  vuurkorven,	  soep,	  stamppot	  en	  andere	  winterkost…	  Het	  zal	  allemaal	  te	  vinden	  zijn	  op	  de	  
Coolhavenkade	  achter	  de	  Machinist	  op	  donderdag	  7,	  vrijdag	  8	  en	  zaterdag	  9	  december.	  

• Beoogd	  gebied:	  Delfshaven	  
• Trekker:	  Rotterdams	  Volkstheater	  
• Tweedaags	  evenement	  aan	  de	  Coolhavenkade	  achter	  de	  Machinist	  
• Globetrotters,	  kunstenaars	  en	  stadsnomaden	  bieden	  op	  geheel	  eigen	  wijze	  een	  hartverwarmend	  

kerstinitiatief.	  Mogelijke	  koppeling	  educatief	  project	  met	  scholen.	  
	  

7. Tot	  slot	  

Rotterdams	  Volkstheater	  wil	  graag	  benadrukken	  dat	  de	  hierboven	  omschreven	  activiteiten	  weliswaar	  
locatiespecifiek	  zijn	  uitgewerkt,	  maar	  dat	  de	  stichting	  de	  mogelijkheid	  voorbehoudt	  om	  te	  variëren	  in	  
locatiekeuze.	  Dit	  is	  een	  essentieel	  onderdeel	  van	  de	  wijkgerichte	  werkwijze,	  waarbij	  het	  aanbod	  uit	  de	  wijk	  
wordt	  gehaald	  en	  niet	  andersom.	  Met	  onze	  tenten,	  programma’s	  en	  expertise	  kunnen	  wij	  flexibel	  en	  op	  
urgentie	  programmeren	  op	  locatie.	  De	  doorlopende	  investeringen	  in	  wijknetwerken	  maken	  dat	  wij	  de	  
Rotterdamse	  wijken	  steeds	  beter	  leren	  kennen	  en	  daarom	  sluiten	  wij	  beslist	  niet	  uit	  om	  een	  bepaald	  format	  
bij	  nader	  inzien	  onder	  te	  brengen	  in	  een	  andere	  wijk	  waarvan	  wij	  denken	  dat	  deze	  geschikt	  is	  én	  onze	  
faciliteiten	  goed	  kan	  gebruiken.	  Kwaliteit	  is	  in	  alle	  gevallen	  leidend	  in	  onze	  programmatische	  en	  
productionele	  keuzes.	  

	  
3.4 ORGANISATORISCHE	  KWALITEITSINJECTIE:	  PUBLICITEIT	  

Rotterdams	  Volkstheater	  is	  een	  kleine	  stichting	  die	  in	  allerlei	  projecten	  actief	  is	  die	  elk	  hun	  eigen	  publiciteit	  
hebben.	  De	  zichtbaarheid	  van	  Volkstheater	  als	  drijvende	  kracht	  blijft	  echter	  achter	  terwijl	  de	  relevantie	  van	  de	  
stichting	  als	  platform	  en	  als	  brenger	  van	  continuïteit	  in	  het	  culturele	  aanbod	  in	  de	  wijk	  groeit.	  	  

Het	  valt	  de	  organisatie	  op	  dat	  mensen	  vaak	  slechts	  één	  van	  de	  facetten	  van	  het	  Volkstheater	  kennen.	  Dat	  
betekent	  dat	  mensen	  óf	  alleen	  weten	  dat	  we	  tenten	  verhuren,	  óf	  alleen	  weten	  dat	  wij	  met	  groepen	  in	  de	  wijk	  
werken,	  óf	  alleen	  zien	  dat	  wij	  met	  scholen	  werken,	  óf	  ons	  alleen	  kennen	  van	  de	  festivals	  die	  we	  organiseren.	  
Het	  lijkt	  erop	  dat	  het	  niet	  voor	  iedereen	  zichtbaar	  is	  dat	  we	  dit	  allemaal	  doen	  en	  dat	  al	  deze	  activiteiten	  
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onderling	  verbonden	  zijn.	  Festivals	  worden	  immers	  mede	  georganiseerd	  met	  de	  tenten,	  maar	  het	  huren	  van	  
een	  tent	  draagt	  op	  zijn	  beurt	  ook	  weer	  bij	  aan	  de	  investering	  die	  de	  stichting	  kan	  doen	  in	  haar	  activiteiten.	  Het	  
beeld	  van	  het	  Volkstheater	  is	  niet	  compleet	  en	  hoewel	  dat	  de	  uitvoering	  van	  de	  taken	  niet	  hindert,	  kan	  er	  op	  
het	  gebied	  van	  belangstelling	  vanuit	  de	  diverse	  achterbannen	  nog	  veel	  winst	  behaald	  worden.	  Volkstheater	  is	  
er	  stellig	  van	  overtuigd	  dat	  de	  relevantie	  van	  kunst	  en	  cultuur	  in	  de	  wijken	  de	  komende	  jaren	  alleen	  maar	  toe	  
zal	  nemen	  en	  ziet	  zichzelf	  als	  een	  partij	  die	  daar	  het	  voortouw	  in	  kan	  nemen,	  uitvoerend	  maar	  ook	  adviserend.	  
Dat	  is	  een	  rol	  die	  eenvoudigweg	  niet	  goed	  kan	  worden	  uitgevoerd	  als	  de	  organisatie	  op	  incomplete	  wijze	  in	  het	  
vizier	  van	  de	  doelgroepen	  verschijnt.	  

Daarom	  wil	  de	  stichting	  in	  2018	  een	  overkoepelende	  kwaliteitsinjectie	  maken	  op	  het	  gebied	  van	  zichtbaarheid.	  
Daartoe	  zijn	  enkele	  investeringen	  nodig,	  die	  op	  hun	  beurt	  weer	  uit	  een	  verruiming	  van	  het	  budget	  moeten	  
worden	  gefinancierd	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  bezuinigd	  moet	  worden	  op	  het	  inhoudelijk	  programma.	  Om	  een	  
volgende	  stap	  te	  kunnen	  zetten	  in	  de	  profilering	  als	  sterke	  en	  ervaren	  organisatie	  in	  het	  culturele	  Rotterdamse	  
werkveld,	  heeft	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  behoefte	  aan:	  

-‐ Technische	  vernieuwing	  van	  de	  website	  

Vaste	  IT-‐specialist	  Herman	  de	  Bakker	  krijgt	  opdracht	  de	  website	  te	  revitaliseren.	  De	  belangrijkste	  
verschillen	  zitten	  in	  overzichtelijkheid:	  de	  mogelijkheden	  die	  het	  Volkstheater	  biedt	  staan	  gegroepeerd	  op	  
de	  site	  en	  niet	  allemaal	  door	  elkaar.	  Een	  primaire	  rol	  zal	  weggelegd	  zijn	  voor	  de	  eigen	  programmering.	  

-‐ PR-‐advies	  

Behalve	  op	  het	  gebied	  van	  marketing	  en	  communicatie,	  kan	  de	  stichting	  ook	  strategisch	  advies	  
gebruiken	  aangaande	  perscontact	  en	  boodschap.	  

-‐ Tekstuele	  vernieuwing	  en	  onderhoud	  van	  de	  website	  (uitvoerend)	  

Een	  specialist	  in	  communicatie	  en	  marketing	  voert	  het	  door	  de	  IT-‐specialist	  gestructureerde	  en	  het	  door	  
de	  PR-‐adviseur	  aanbevolen	  mediabeleid	  uit.	  

-‐ Meer	  budget	  voor	  vormgeving	  

Er	  is	  reden	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  onze	  achterban	  bij	  uitstek	  de	  aandacht	  getrokken	  ziet	  worden	  door	  
aantrekkelijk	  design.	  Om	  die	  reden	  is	  het	  zaak	  een	  algemeen	  scherp	  en	  actueel	  beeldmerk	  voor	  de	  
organisatie	  te	  hebben,	  dat	  bij	  de	  verschillende	  projecten	  kan	  worden	  ingepast	  en	  altijd	  een	  
herkenbaarheid	  met	  zich	  meedraagt	  van	  het	  Volkstheater	  als	  afzender.	  Een	  frequentere	  inzet	  van	  onze	  
huisontwerper	  Danny	  Bok	  is	  dan	  ook	  gegarandeerd	  een	  toegevoegde	  waarde.	  

-‐ Een	  specialist	  voor	  social	  media,	  zowel	  op	  het	  gebied	  van	  uitvoering	  als	  op	  het	  gebied	  van	  strategie	  
(uitvoerend)	  

Dit	  is	  een	  persoon	  op	  de	  achtergrond	  voor	  enkele	  uren	  per	  maand.	  Het	  belangrijkste	  is	  dat	  de	  regie	  op	  
social	  media	  bewaakt	  wordt	  door	  iemand	  met	  expertise.	  Er	  is	  behoefte	  aan	  een	  lijn	  en	  de	  organisatie	  
heeft	  die	  expertise	  momenteel	  niet	  in	  huis.	  Daardoor	  ligt	  fragmentatie	  van	  zichtbaarheid	  op	  social	  media	  
op	  de	  loer;	  het	  is	  momenteel	  te	  veel	  een	  ‘taakje’	  dat	  tussendoor	  moet	  worden	  uitgevoerd.	  
	  

Doelen	  

-‐ Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  als	  onderliggende	  stichting	  die	  alle	  initiatieven	  trekt	  zichtbaarder	  en	  
nadrukkelijker	  aanwezig	  te	  maken	  in	  het	  Rotterdamse	  culturele	  veld	  

-‐ Zorgen	  dat	  de	  projecten	  optimaal	  in	  beeld	  komen	  en	  hun	  publieksgroepen	  bereiken,	  maar	  ondertussen	  
ook	  zichtbaar	  maken	  dat	  er	  een	  aanspreekpunt	  is	  voor	  alles	  wat	  met	  kunst	  en	  cultuur	  in	  de	  wijk	  te	  
maken	  heeft	  

-‐ Investeren	  in	  een	  beeldmerk	  dat	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  als	  overkoepelende	  organisatie	  
goed	  vertegenwoordigt	  	  

-‐ Budget	  creëren	  voor	  beeldmerken	  per	  project	  
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3.5 ORGANISATORISCHE	  KWALITEITSINJECTIE:	  ZAKELIJK	  ADVIES	  

De	  toenemende	  activiteitenlast	  van	  de	  stichting	  vraagt,	  mede	  door	  de	  afwezigheid	  van	  substantiële	  bronnen	  
van	  structurele	  financiering,	  om	  veel	  inzet	  op	  het	  gebied	  van	  werving.	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  
verhoudt	  zich	  goed	  tot	  de	  Rotterdamse	  én	  de	  landelijke	  fondsenmarkt,	  maar	  duidelijk	  is	  dat	  de	  administratieve	  
lasten	  die	  daaruit	  voortvloeien	  momenteel	  concurreren	  met	  de	  tijd	  die	  de	  directie	  beschikbaar	  heeft	  voor	  1)	  de	  
inhoud	  en	  2)	  de	  ambities	  op	  het	  gebied	  van	  organisatorische	  groei.	  Om	  die	  reden	  kan	  de	  stichting	  in	  de	  
voorgenomen	  professionaliseringsslag	  niet	  zonder	  ondersteuning	  van	  de	  directie	  in	  de	  vorm	  van	  een	  zakelijk	  
adviseur,	  die	  adviseert	  over	  jaarplannen,	  projectplannen,	  begrotingen,	  evaluatiedossiers	  en	  kansen	  op	  de	  
fondsenmarkt.	  Inzet	  van	  een	  dergelijk	  adviseur	  bespaart	  tijd,	  maar	  is	  tegelijkertijd	  ook	  leerzaam	  voor	  de	  
organisatie.	  Een	  eerdere	  proef	  in	  seizoen	  2015/2016	  heeft	  tot	  goede	  resultaten	  geleid.	  

3.6 ORGANISATORISCHE	  KWALITEITSINJECTIE:	  VERSTERKEN	  WIJKNETWERK	  door	  Ausra	  Litaviciute	  

De	  evenementen	  van	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  zijn	  allen	  gebaseerd	  op	  de	  potentie	  van	  de	  wijken.	  Een	  
dynamische	  stad	  als	  Rotterdam	  heeft	  (bijna	  vanzelfsprekend)	  een	  schier	  onuitputtelijke	  bron	  aan	  talenten	  en	  
gevorderde	  enthousiaste	  kunstbeoefenaars.	  Een	  gedeelte	  neemt	  uit	  zichzelf	  de	  stap	  om	  naar	  buiten	  te	  treden,	  
maar	  vaak	  blijven	  de	  kunsten	  binnenskamers.	  Het	  Volkstheater	  heeft	  de	  stap	  genomen	  om	  zelf	  actief	  in	  de	  
wijken	  te	  scouten.	  	  

Niet	  direct	  gekoppeld	  aan	  evenementen	  of	  projecten	  wordt	  er	  contact	  gezocht	  met	  muzikanten,	  culturele	  
stichtingen,	  dansopleidingen	  en	  dansgroepen,	  oefenruimtes	  en	  andere	  culturele	  broedplaatsen.	  De	  organisatie	  
kijkt	  naar	  waar	  mensen	  mee	  bezig	  zijn	  en	  naar	  wat	  hun	  ambities	  zijn.	  Dit	  is	  een	  intensief	  traject,	  maar	  het	  is	  
ongelooflijk	  interessant,	  want	  het	  levert	  bijzonder	  waardevolle	  kennis	  van	  een	  wijk	  op.	  Hoewel	  sommige	  
groepen	  of	  artiesten	  helemaal	  niet	  de	  interesse	  hebben	  om	  naar	  buiten	  te	  treden,	  zijn	  anderen	  juist	  blij	  met	  de	  
mogelijkheid	  om	  aan	  te	  haken	  bij	  aansprekende	  wijkinitiatieven.	  

De	  verkenningstocht	  in	  de	  gebieden	  vormt	  een	  belangrijke	  basis	  waarop	  de	  plannen	  en	  lopende	  projecten	  in	  
de	  gebieden	  kunnen	  worden	  aangepast.	  Zo	  is	  er	  in	  Delfshaven	  een	  levendige	  Urban-‐	  en	  Hiphop-‐scene.	  Dit	  jaar	  
is	  er	  vanuit	  deze	  contacten	  als	  vanzelfsprekend	  een	  speciale	  dag	  ontstaan	  binnen	  het	  bijna	  tien	  jaar	  oude	  
project	  Werelds	  Delfshaven,	  waar	  jongeren	  zelf	  bepalen	  wat	  er	  zal	  worden	  geprogrammeerd.	  Ook	  zijn	  er	  bij	  
Werelds	  Delfshaven	  al	  twee	  edities	  op	  zondag	  speciale	  korendagen	  georganiseerd,	  omdat	  er	  ongelooflijk	  veel	  
zangkoren	  gevestigd	  zijn	  in	  Delfshaven.	  

In	  het	  Oude	  Noorden	  zitten	  er	  juist	  weer	  veel	  dansopleidingen	  en	  dansinitiatieven.	  Daarom	  was	  er	  in	  2017	  voor	  
het	  eerst	  een	  speciale	  danssalon	  gekoppeld	  aan	  het	  evenement	  Feestival	  op	  het	  Noordplein.	  Het	  Volkstheater	  
werkt	  in	  deze	  zoektocht	  nadrukkelijk	  samen	  met	  Podium	  Grounds	  en	  met	  name	  met	  parttimemedewerker	  
Ausra	  Litaviciute.	  Sinds	  drie	  jaar	  is	  zij	  speciaal	  aangesteld	  bij	  Grounds	  voor	  Kunst	  en	  Cultuur	  in	  de	  Wijk.	  Sinds	  
begin	  dit	  jaar	  werkt	  Ausra	  zowel	  bij	  Grounds	  als	  bij	  het	  Volkstheater.	  Gezamenlijk	  bekijken	  we	  de	  wijken	  en	  
stemmen	  we	  onze	  projecten	  af	  op	  de	  kwaliteiten	  van	  een	  wijk.	  Er	  is	  begonnen	  met	  Delfshaven,	  maar	  sinds	  
begin	  dit	  jaar	  verdiepen	  we	  ons	  ook	  in	  het	  Oude	  Noorden	  en	  het	  volgende	  gebied	  waar	  we	  ons	  op	  focussen	  is	  
Charlois.	  

Het	  culturele	  aanbod	  is	  geen	  statisch	  gegeven.	  Groepen	  komen	  en	  gaan,	  bevlogen	  krachten	  stoppen	  ermee	  en	  
er	  ontstaan	  nieuwe	  initiatieven.	  Het	  is	  zaak	  om	  regelmatig	  contact	  te	  houden	  en	  om	  op	  de	  hoogte	  te	  blijven	  
van	  de	  actuele	  situatie.	  Deze	  verdieping	  is	  noodzakelijk,	  wil	  je	  als	  culturele	  instelling	  kunnen	  waarmaken	  dat	  je	  
door	  de	  wijk	  gedragen	  evenementen	  organiseert.	  Het	  is	  een	  manier	  van	  werken	  waar	  je	  langzaam	  ingezogen	  
wordt	  wanneer	  je	  je	  oprecht	  interesseert	  in	  wat	  er	  in	  de	  wijk	  leeft.	  Een	  spannende	  ontdekkingstocht	  dus,	  die	  
essentieel	  is	  voor	  de	  worteling	  van	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  in	  het	  werkgebied	  waar	  de	  stichting	  zich	  
ook	  de	  komende	  jaren	  nadrukkelijk	  wil	  manifesteren	  voor	  beoefenaars	  en	  publiek.	  
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4. FINANCIEEL	  
Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  werkt	  in	  2018	  met	  een	  exploitatiebegroting	  van	  in	  totaal	  €438.448,-‐.	  Om	  het	  
plan	  zoals	  voorgelegd	  te	  kunnen	  realiseren,	  is	  een	  exploitatiesubsidie	  van	  de	  dienst	  Sport	  en	  Cultuur	  à	  
€108.500	  gewenst.	  Inkomsten	  zijn	  er	  verder	  uit	  eigen	  verhuur	  en	  producties,	  een	  duurzame	  relatie	  met	  
financieringspartner	  Stichting	  Bevordering	  van	  Volkskracht,	  projectbijdragen	  van	  lokale	  en	  landelijke	  
cultuurfondsen,	  projectsubsidies	  van	  de	  dienst	  Sport	  &	  Cultuur	  Podiumkunsten,	  partnerbijdragen	  van	  
samenwerkingspartners,	  bijdragen	  vanuit	  de	  regeling	  Kunst	  &	  Cultuur	  in	  de	  gebieden/gebiedscommissies,	  
bijdragen	  van	  woningbouwverenigingen	  en	  horeca-‐omzet.	  

Onder	  Lonen	  en	  salarissen	  -‐	  Loonkosten	  productiemedewerkers	  wordt	  verstaan:	  regulier	  onderhoud	  materiaal,	  
tenten,	  podia	  en	  wagenpark.	  Tevens	  coördinerende	  rol	  tijdens	  productiedagen	  (bouwen,	  veiligheid,	  
buurtoverleg).	  Dit	  zijn	  medewerkers	  met	  een	  vast	  arbeidscontract	  

Onder	  “Overige	  personeelskosten	  -‐	  Artiesten	  en	  groepen	  -‐	  Freelancemedewerkers”	  staan	  alle	  gages	  en	  
manuren	  voor	  het	  programma’s	  en	  producties	  vermeld	  van	  zelfstandige	  artiesten,	  freelance-‐medewerkers	  en	  
onkostenvergoedingen.	  Stichting	  Rotterdams	  Volkstheater	  huurt	  mensen	  in	  voor	  ondermeer	  productiewerk	  op	  
locatie,	  kunstprojecten,	  zakelijk	  advies,	  investering	  en	  onderhoud	  aan	  het	  wijknetwerk	  en	  iemand	  voor	  
marketing,	  communicatie	  en	  PR.	  Onder	  scholing	  staan	  kosten	  voor	  cursussen	  EHBO/BHV.	  

Het	  is	  voor	  culturele	  organisaties	  als	  de	  onze	  in	  toenemende	  mate	  moeilijk	  om	  niet-‐programmatische	  
kostenposten	  zoals	  overhead,	  maar	  ook	  marketing,	  advies	  en	  manuren	  gedekt	  te	  krijgen,	  zelfs	  wanneer	  er	  een	  
verdienmodel	  achter	  de	  stichting	  hangt	  (zoals	  in	  ons	  geval	  de	  tentenverhuur).	  De	  ambitie	  is	  zeker	  om	  deze	  
taken	  in	  de	  toekomst	  kostenefficiënter	  te	  realiseren,	  maar	  in	  de	  huidige	  situatie	  is	  duidelijk	  dat	  extra	  uitgaven	  
ten	  koste	  zouden	  moeten	  gaan	  van	  de	  programmatische	  slagkracht	  en	  dat	  is	  precies	  wat	  de	  organisatie	  in	  deze	  
fase	  niet	  wenselijk	  acht.	  Een	  omvangrijke	  bijdrage	  op	  zowel	  programmatisch	  gebied	  als	  op	  zakelijk	  gebied	  zoals	  
begroot	  in	  dit	  dossier	  kan	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  al	  vrij	  direct	  naar	  een	  hoger	  niveau	  brengen.	  Wij	  hopen	  
dan	  ook	  van	  harte	  dat	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  zich	  herkent	  in	  de	  rol	  die	  zij	  speelt	  in	  de	  exploitatiebegroting	  
en	  het	  bijbehorende	  inhoudelijk	  plan	  voor	  het	  jaar	  2018	  en	  bereid	  is	  de	  door	  ons	  gewenste	  bijdrage	  
beschikbaar	  te	  stellen	  aan	  ons	  programma	  voor	  het	  komende	  jaar.	  
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BIJLAGE	  1	  –	  GESCHIEDENIS	  

1	  	  Inleiding	  
	  
Ooit	  begonnen	  met	  een	  circustent	  en	  een	  oude	  bus	  is	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  
uitgegroeid	  tot	  een	  bijzonder	  en	  veelzijdig	  theater-‐	  en	  festivalbedrijf.	  Met	  een	  eigen	  tentenpark,	  een	  immer	  
groeiende	  groep	  artiesten,	  beeldend	  kunstenaars	  en	  een	  kleine	  groep	  vaste	  medewerkers	  is	  het	  Rotterdams	  
Volkstheater	  als	  geen	  ander	  in	  staat	  om	  tussen	  de	  wipkippen	  en	  het	  hondenveldjes	  in	  de	  Rotterdamse	  wijken	  
een	  bruisend	  festival	  neer	  te	  zetten.	  Altijd	  afgestemd	  op	  de	  locatie	  en	  de	  aanleiding	  van	  het	  te	  organiseren	  
evenement.	  

Het	  Rotterdams	  Volkstheater	  streeft	  ernaar	  om	  door	  middel	  van	  festival-‐activiteiten	  mensen	  en	  idealen	  bij	  
elkaar	  te	  brengen	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Voorrang	  hebben	  initiatieven	  die	  gedragen	  worden	  door	  de	  
bewoners	  en	  het	  buurtwerk	  uit	  de	  gemeente	  Rotterdam	  òf	  activiteiten	  waarmee	  deze	  deelname	  kan	  worden	  
gestimuleerd.	  

Tenten	  en	  programma’s	  zijn	  bij	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  nauw	  met	  elkaar	  verweven.	  Je	  kunt	  ze	  zo	  groot	  of	  
klein	  krijgen	  als	  je	  wilt,	  ze	  in	  stukjes	  knippen,	  door	  elkaar	  husselen	  en	  binnenstebuiten	  keren.	  Het	  resultaat	  is	  er	  
echter	  altijd	  op	  gericht	  om	  op	  willekeurig	  welk	  plein	  of	  straat	  een	  unieke	  sfeer	  en	  een	  intimiteit	  te	  creëren.	  Een	  
sfeer	  waar	  mensen	  voor	  blijven,	  anderen	  ontmoeten	  en	  zich	  verbazen	  over	  vreemde	  en	  onverwachte	  zaken	  die	  
eigenlijk	  helemaal	  niet	  op	  dat	  pleintje	  thuishoren.	  Zaken	  waarvan	  de	  echo	  nog	  lang	  blijft	  naklinken.	  

Een	  circustent	  maakt	  nieuwsgierig,	  het	  spreekt	  nu	  eenmaal	  van	  oudsher	  tot	  de	  verbeelding.	  Zowel	  bij	  het	  
publiek	  als	  bij	  artiesten.	  Ooit	  door	  aannemers	  en	  bouwbedrijven	  geschonken	  in	  het	  kader	  van	  de	  
stadsvernieuwing,	  is	  de	  “oude	  circustent”	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  uitgegroeid	  tot	  een	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  
theaterfestival-‐instituut	  binnen	  de	  Rotterdamse	  wijken.	  Hieronder	  een	  beknopte	  geschiedenis:	  

1.1	  	  Cadeau	  	  

30	  jaar	  geleden	  gaven	  Rotterdamse	  bouwbedrijven	  en	  architecten	  de	  Rotterdamse	  wijken	  een	  cadeau.	  Een	  2de	  
hands	  circustheatertent	  en	  een	  oude	  vrachtwagen.	  De	  tent	  en	  toebehoren	  werd	  in	  1986	  in	  beheer	  gegeven	  
van	  de	  stichting	  Rotterdams	  Volkstheater.	  De	  stichting	  kreeg	  de	  opdracht	  ‘De	  Tent’	  te	  exploiteren	  en	  cultuur	  
en	  theater	  naar	  de	  wijken	  toe	  te	  brengen.	  	  

1.2	  	   Eerste	  tenttournee	  

In	  1987	  is	  de	  eerste	  ‘tenttournee’	  door	  de	  Rotterdamse	  wijken.	  In	  2016,	  29	  jaar	  later,	  trekt	  ‘De	  Tent’	  van	  het	  
Volkstheater	  nog	  steeds	  door	  de	  Rotterdamse	  wijken.	  Intussen	  is	  de	  circustent	  uitgegroeid	  tot	  een	  compleet	  
‘tentenpark’	  van	  in	  totaal	  twaalf	  grote	  en	  kleine	  tenten.	  De	  stichting	  kent	  inmiddels	  een	  brede	  achterban	  van	  
artiesten	  en	  kunstenaars	  die	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  betrokken	  zijn	  (geweest)	  bij	  de	  activiteiten	  van	  het	  
Volkstheater.	  	  

De	  Tent	  is	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  voor	  de	  meest	  
uiteenlopende	  doeleinden	  gebruikt.	  Van	  amusement	  tot	  
kunst	  en	  theater,	  wijkfeesten,	  bingo’s,	  theateravonden,	  
kinderprogramma’s,	  Opzoomerdagen,	  
wijkdiners/ontbijten,	  theater	  in	  al	  haar	  vormen,	  
circusoptredens,	  dans	  en	  wereldmuziek.	  	  

De	  Berini’s	  traden	  er	  op,	  ‘Het	  Groot	  Niet	  Te	  Vermijden	  
show	  en	  dansorkest’,	  Loes	  Luca,	  Pierre	  van	  Duyl	  en	  vele	  
andere	  nu	  bekendere	  Rotterdamse	  muziek	  -‐	  en	  
theatermakers	  maar	  ook	  de	  beroemde	  
Amerikaans/Nederlandse	  Jazz	  accordeonist	  Mat	  Mathews	  

en	  buitenlandse	  gasten	  zoals	  het	  Mozambiquaanse	  koor	  ‘Makwaela	  dos	  TMP’,	  of	  de	  Kora	  speler	  Lamin	  Kuyateh	  
en	  de	  legendarische	  steelpanspeler	  Papa	  Benji	  uit	  Trinidad.	  Maar	  ook	  huidige	  grootheden	  als	  Sabrina	  Stark,	  Eric	  
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Vloeimans,	  Ntjam	  Rosie	  en	  Benjamin	  Hermans	  kwamen	  de	  afgelopen	  jaren	  voorbij	  binnen	  de	  projecten	  van	  het	  
Rotterdams	  Volkstheater.	  

1.3	  	   Kunst	  in	  de	  Wijk	  

Eind	  tachtiger	  jaren	  maakt	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  woelige	  tijden	  mee.	  Het	  Volkstheater	  viel	  tot	  dan	  toe	  
onder	  het	  kunstbudget	  gericht	  op	  activiteiten	  in	  ‘de	  wijk’.	  	  

Met	  de	  decentralisatie	  van	  het	  budgetten	  ‘Kunst	  in	  de	  Wijk’	  viel	  eind	  tachtiger	  jaren	  de	  financiele	  basis	  onder	  
het	  Rotterdams	  Volkstheater	  weg.	  Vanaf	  dat	  moment	  was	  het	  Volkstheater	  aangewezen	  op	  alle	  
deelgemeenten	  afzonderlijk,	  bij	  iedere	  deelgemeente	  diende	  apart	  subsidie	  aan	  te	  worden	  gevraagd.	  

Daarnaast	  deed	  het	  Volkstheater	  een	  beroep	  op	  diverse	  culturele	  fondsen	  en	  probeerde	  zij	  het	  hoofd	  boven	  
water	  te	  houden	  door	  eigen	  bijdragen	  te	  vragen	  aan	  de	  wijken	  die	  ‘De	  Tent’	  wilde	  inzetten.	  

Eind	  tachtiger	  jaren	  loopt	  dit	  spaak.	  Het	  overgehevelde	  budget	  voor	  ‘Kunst	  in	  de	  wijk’,	  waaruit	  tot	  dan	  toe	  de	  
exploitatie	  van	  De	  Tent	  werd	  bekostigd,	  is	  dan	  overgeheveld	  naar	  de	  deelgemeenten.	  Niet	  alle	  deelgemeenten	  
steken	  dit	  budget	  in	  kunst	  en	  cultuur	  blijkt	  uit	  de	  praktijk	  maar	  gebruiken	  het	  budget	  als	  een	  welkome	  
aanvulling	  op	  de	  algemene	  middelen.	  	  

Er	  is	  op	  dat	  moment	  ook	  (centraal)	  geen	  geld	  meer	  voor	  de	  exploitatie	  van	  ‘De	  Tent’.	  	  

1.4	  	   Sponsortheater	  

Het	  Volkstheater	  kan	  in	  genoemde	  situatie	  niet	  anders	  dan	  haar	  hoofd	  boven	  water	  houden	  met	  
sponsorgelden.	  	  In	  1989	  bekostigd	  de	  dienst	  Gemeentewerken	  samen	  met	  de	  ROTEB	  een	  groot	  deel	  van	  het	  
tentprogramma	  de	  tegenprestatie	  is	  de	  voorstelling	  ‘Rotterdam	  Schoon	  met	  Circus	  Kroon’	  in	  het	  kader	  van	  de	  
campagne	  ‘Rotterdam	  Schoon’.	  Sponsortheater	  dus.	  Een	  voorstelling	  met	  muziek,	  liedjes	  en	  circus	  maar	  met	  
een	  duidelijke	  boodschap	  aan	  het	  eind.	  	  

In	  1990	  is	  Rotterdam	  jarig	  en	  zijn	  er	  een	  aantal	  extra	  subsidiepotjes	  beschikbaar	  voor	  activiteiten	  in	  en	  met	  de	  
Rotterdamse	  wijken.	  Ook	  het	  Volkstheater	  maakt	  	  hier	  gebruik	  van.	  De	  voorstelling	  ‘Kobalti	  Kobalti’	  die	  in	  het	  
kader	  van	  ‘Rotterdam	  1990'	  zo’n	  40	  keer	  in	  De	  Tent	  is	  te	  zien.	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Na	  1990	  houdt	  het	  weer	  op	  voor	  het	  Volkstheater.	  	  Er	  is	  geen	  vaste	  exploitatie-‐subsidie	  meer	  en	  sponsors	  zijn	  
na	  het	  debacle	  van	  het	  feestjaar	  1990	  erg	  huiverig	  om	  sowieso	  nog	  ergens	  in	  te	  stappen.	  	  

1.5	  	   Reddingsactie	  

Met	  een	  gezamenlijke	  krachtsinspanning	  van	  de	  artiesten,	  de	  Rotterdamse	  buurt	  -‐	  en	  wijk-‐organisaties,	  het	  
opbouwwerk,	  een	  aantal	  lokale	  politici	  en	  het	  bureau	  ‘Sociale	  Vernieuwing’	  wordt	  	  ‘De	  Tent’	  op	  de	  politieke	  
agenda	  gezet.	  Het	  lukt	  een	  kleine	  financiële	  basis	  te	  leggen	  onder	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  middels	  een	  
vast	  subsidiebedrag	  met	  een	  looptijd	  van	  drie	  jaar.	  

Onder	  het	  toeziend	  en	  controlerend	  oog	  van	  de	  Rotterdamse	  Kunststichting	  krijgt	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  
dus	  een	  paar	  jaar	  de	  kans	  zich	  te	  bewijzen.	  	  

1.6	  	   IL	  	  Tensio	   	  

Met	  dit	  exploitatiebudget	  lukt	  het	  om	  in	  1993	  voor	  het	  eerst	  van	  start	  te	  gaan	  met	  een	  theaterproductie	  voor	  
de	  Rotterdamse	  wijken.	  De	  muziektheatervoorstelling	  ‘Il	  Tensio’	  wordt	  geboren	  (artistieke	  leiding	  van	  Rien	  
Kroon).	  
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1.7	   Aapje	  Aapje,	  Werelddorp,	  	  	  

	   de	  Vliegende	  Hoorspelshow	  	  

In	  1994	  komen	  er	  twee	  tentproducties	  bij:	  het	  
peutertheaterprogramma	  ‘Aapje	  Aapje’	  gespeeld	  en	  
verteld	  door	  een	  Turks	  en	  een	  Nederlands	  acteur	  en	  
Marokkaans	  actrice.	  En	  het	  vertelprogramma	  
‘Werelddorp’	  onder	  artistieke	  leiding	  van	  de	  storyteller	  
Paul	  Middellijn.	  	  

Aapje	  Aapje	  is	  een	  voorstelling	  in	  opdracht	  van	  stichting	  de	  
Meeuw	  in	  het	  kader	  van	  taalprojecten	  voor	  
peuterspeelzalen.	  Het	  ‘Werelddorp’	  wordt	  mogelijk	  
gemaakt	  door	  een	  subsidie	  van	  de	  Rotterdams	  Kunststichting	  en	  ‘Opzoomer	  Mee’.	  

In	  1995	  heeft	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  vier	  eigen	  theaterproducties:	  Il	  Tensio	  (deel	  2),	  Werelddorp,	  Aapje	  
Aapje	  en	  de	  jeugdtheatervoorstelling	  ‘De	  Vliegende	  Hoorspelshow’.	  	  

Het	  Werelddorp	  en	  ‘De	  Vliegende	  Hoorspelshow	  worden	  op	  (of	  voor)	  een	  groot	  aantal	  Rotterdamse	  scholen	  
gespeeld.	  

In	  1996	  wordt	  besloten	  de	  financiële	  bijdrage	  aan	  de	  exploitatie	  van	  ‘De	  Tent’	  te	  continueren.	  Voor	  een	  groot	  
deel	  van	  de	  kosten	  blijft	  het	  Volkstheater	  echter	  afhankelijk	  van	  alle	  deelgemeenten	  afzonderlijk,	  eigen	  
bijdragen	  van	  de	  wijken	  en	  de	  cultuurfondsen.	  

1.8	  	   Hekken	  en	  sfeerbeheer	  

De	  toenemende	  onveiligheid	  en	  een	  aantal	  incidenten	  dwingt	  het	  Volkstheater	  tot	  een	  aantal	  drastische	  
veranderingen	  van	  haar	  aanpak	  qua	  organisatie	  en	  programmering.	  

In	  1996	  besluit	  het	  Volkstheater	  ‘De	  Tent’	  op	  een	  andere	  manier	  in	  te	  zetten	  maar	  ook	  om	  qua	  programma	  een	  
andere	  keus	  te	  maken.	  

• De	  Tent	  komt	  niet	  meer	  kaal	  op	  het	  wijkplein	  te	  staan.	  
• De	  Tent	  wordt	  in	  de	  hekken	  gezet	  en	  er	  komen	  meer	  tenten	  en	  activiteiten	  op	  het	  gecreëerde	  

tentterrein.	  	  
Zo	  wordt	  ‘De	  Tent’	  meer	  en	  meer	  een	  reizend	  festival.	  

Ook	  wordt	  ‘sfeerbeheer’	  uitgevonden.	  

Geen	  ‘security,	  uniformen	  en	  portofoons	  maar	  aparte	  tentmedewerkers	  die	  in	  
samenwerking	  met	  betrokken	  wijkbewoners	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  sfeer	  
en	  veiligheid	  op	  en	  rond	  het	  tentterrein.	  

De	  sfeerbeheerders	  overleggen	  van	  te	  voren	  met	  de	  wijkagenten	  van	  politie	  en	  
de	  wijkorganisatoren	  over	  veiligheid	  voor	  medewerkers	  en	  publiek	  en	  maken	  
organisatiedraaiboeken.	  	  

De	  aanpak	  helpt.	  Het	  aantal	  incidenten	  loopt	  drastisch	  terug	  en	  de	  
wijkevenementen	  worden	  aantrekkelijker	  en	  veiliger	  voor	  bezoekers,	  artiesten	  en	  
tentmedewerkers.	  

Voor	  het	  leefklimaat	  in	  een	  buurt	  is	  een	  geslaagd	  wijkfeest	  fantastisch,	  rampzalig	  is	  het	  echter	  wanneer	  dit	  in	  
het	  water	  valt	  vanwege	  een	  ruzie,	  vechtpartij	  of	  ander	  incident.	  
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1.9	  	   Nieuwe	  programma’	  s	  

Ook	  het	  programma	  gaat	  vanaf	  1996	  veranderen.	  Dit	  is	  het	  gevolg	  van	  de	  veranderde	  omstandigheden	  in	  de	  
Rotterdamse	  wijken.	  

Een	  kort	  theaterprogramma	  van	  50	  minuten	  is	  in	  de	  wijken	  niet	  langer	  haalbaar	  en	  trekt	  niet	  het	  gewenste	  
‘brede	  publiek’.	  Daarnaast	  blijkt	  er	  veel	  behoefte	  te	  zijn	  aan	  langere	  programmering	  omdat	  de	  
organisatiegraad	  in	  de	  Rotterdamse	  wijken	  flink	  is	  teruggelopen.	  

Men	  is	  niet	  in	  alle	  wijken	  meer	  zelfstandig	  in	  staat	  een	  wijkfestival	  qua	  programmering	  en	  organisatie	  goed	  op	  
poten	  te	  zetten.	  Er	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  nieuwe	  formule	  waarin	  het	  aanbod	  meer	  kleurrijk	  (multicultureel)	  
en	  middagvullend	  is.	  Een	  programma	  dus	  waarin	  vele	  culturele	  uitingen	  de	  revue	  passeren	  maar	  wat	  boeiend	  
moet	  zijn	  voor	  een	  breed	  publiek	  qua	  leeftijd	  en	  culturele	  achtergrond.	  	  

Een	  multicultureel	  programma	  dat	  meer	  aansluit	  op	  de	  bevolking	  in	  de	  Rotterdamse	  wijken.	  	  

Acts	  die	  kort	  en	  krachtig	  zijn,	  muziek	  die	  door	  de	  diversiteit	  een	  breed	  publiek	  aanspreken.	  	  

De	  formule	  wordt	  bij	  ‘het	  circus’	  gevonden.	  Een	  programma	  met	  veel	  multiculturele	  inhoud,	  live	  begeleidt	  
door	  een	  wervelende	  tentband,	  afgewisseld	  met	  bruisende	  circusacts	  zoals	  acrobaten,	  clowns	  en	  jongleurs.	  De	  
circusacts	  worden	  veelal	  speciaal	  voor	  het	  Wereldcircus	  ontwikkeld.	  	  

In	  de	  pauzes	  van	  het	  programma	  zijn	  ook	  diverse	  programma’s	  buiten	  De	  Tent.	  Tevens	  kan	  men	  actief	  
deelnemen	  aan	  workshops	  en	  kunstprojecten.	  Ook	  dit	  is	  nieuw	  in	  de	  aanpak.	  Een	  aanpak	  die	  heel	  lang	  zeer	  
succesvol	  bleek	  te	  zijn.	  

1.10	  	  Wereldcircus	  
Het	  nieuwe	  programma	  wordt	  ‘het	  Wereldcircus’	  gedoopt.	  Het	  is	  een	  programma	  met	  een	  groot	  aantal	  
verschillende	  artiesten	  afkomstig	  uit	  of	  beïnvloed	  door	  verschillende	  culturen.	  Een	  programma	  waarin	  de	  acts	  
elkaar	  in	  een	  hoog	  tempo	  opvolgen.	  Waar	  je	  ook	  vandaan	  komt,	  er	  zit	  altijd	  wel	  iets	  vertrouwds	  in	  het	  
programma	  en	  dat	  vertrouwde	  is	  heel	  vaak	  de	  rede	  waarom	  mensen	  zich	  openstellen	  om	  ook	  de	  onbekende	  
acts	  met	  vergrootte	  aandacht	  tot	  zich	  te	  nemen.	  

Het	  Wereldcircus	  is	  een	  programma	  dat	  zich	  binnen	  dit	  vaststaande	  kader	  iedere	  keer	  weer	  blijft	  vernieuwen.	  
Niet	  alleen	  kwaliteit	  en	  eigenheid	  wordt	  van	  de	  artiesten	  verlangt,	  maar	  zeker	  ook	  het	  vermogen	  te	  
improviseren.	  Het	  vermogen	  om	  in	  te	  spelen	  op	  de	  immer	  wisselende	  locaties	  en	  omstandigheden...	  Sta	  je	  op	  
het	  Dunya-‐festival	  met	  een	  aandachtig	  festival-‐publiek	  of	  ergens	  in	  een	  oude	  wijk	  en	  moet	  je	  plein	  en	  publiek	  
voor	  je	  zien	  te	  winnen...	  Twee	  totaal	  verschillende	  situaties	  waar	  je	  met	  één	  en	  hetzelfde	  programma	  op	  in	  
moet	  kunnen	  spelen.	  Gedurende	  een	  seizoen	  versmelten	  de	  verschillende	  acts	  al	  improviserend	  meer	  en	  meer	  
tot	  één	  organisch	  geheel	  dat	  naar	  believe	  groter	  of	  kleiner	  kan	  worden,	  kan	  vertragen	  of	  versnellen.	  	  	  
Artiesten	  als	  Jos	  Valster	  (leider	  van	  de	  Tentband),	  Lamin	  Kasulwe	  met	  prachtige	  Afrikaanse	  zang,	  Ruut	  van	  
Hooft	  	  als	  clown	  Baff,	  de	  Turkse	  dansgroep	  Otantik,	  akrobatenduo	  Gi-‐Jo,	  verhalenvertellers	  Paul	  Middellijn	  en	  
Winston	  Scholsberg,	  Ni	  Ketut	  Wirjati,	  Balinees	  meesterdanseres	  en	  presentator	  en	  goochelaar	  Ray	  Xaluki	  
vormden	  onder	  meer	  de	  basis	  van	  dit	  vreemdsoortige	  circusprogramma.	  	  

Inmiddels	  is	  er	  een	  breed	  netwerk	  artiesten	  en	  groepen	  die	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  hebben	  opgetreden	  in	  het	  
Wereldcircus	  van	  het	  Rotterdams	  Volkstheater.	  Een	  netwerk	  waar	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  mee	  wordt	  
gewerkt,	  ook	  al	  wordt	  het	  Wereldcircus	  zelf	  eigenlijk	  niet	  meer	  uitgevoerd.	  

1.11	  Randprogrammering	  

Naast	  het	  programma	  in	  de	  grote	  tent	  spelen	  er	  zich	  allerlei	  kleine	  satelliet	  programma’s	  af	  in	  de	  kleine	  tenten	  
rondom	  de	  circustent.	  Dit	  is	  een	  programmering	  die	  afhankelijk	  van	  de	  locatie	  kan	  worden	  uitgebouwd	  met	  b.v	  
straattheater-‐acts.	  Deze	  programma’s	  worden	  ook	  vaak	  los	  van	  het	  grote	  programma	  in	  de	  wijken	  neergezet.	  	  

‘De	  Kleurbende’	  is	  een	  idee	  van	  Beeldend	  kunstenaar	  Jan	  Meijer	  van	  Stichting	  Kunst	  in	  de	  Wijk.	  
Het	  is	  een	  een	  kinderkunstproject	  met	  een	  inmiddels	  lange	  traditie.	  Gelijktijdig	  gestart	  met	  het	  Wereldcircus	  in	  
1996	  stelt	  de	  Kleurbende	  kinderen	  in	  de	  gelegenheid	  om	  te	  schilderen.	  
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De	  uitgangspunten	  zijn	  simpel:	  Een	  blanco	  paneeltje,	  kwasten	  en	  de	  primaire	  kleuren.	  De	  kinderen	  worden	  bij	  
het	  schilderen	  bijgestaan	  door	  (veelal)	  Rotterdamse	  beeldend	  kunstenaars.	  Het	  is	  zelden	  thema	  gebonden	  en	  
er	  bestaan	  geen	  prijzen	  voor	  het	  beste	  schilderij.	  De	  gemiddelde	  tijdsduur	  is	  20	  minuten	  per	  schilderij.	  De	  
schilderijtjes	  worden	  bewaard	  en	  tentoongesteld	  op	  het	  festivalterrein.	  Later	  worden	  ze	  als	  bouwsteentjes	  
gebruikt	  voor	  het	  maken	  van	  installaties	  bij	  andere	  evenementen.	  
	  
‘De	  Kleurbende’	  is	  groot	  geworden:	  een	  kunstenaars	  pool	  van	  zo’n	  20	  
beeldend	  kunstenaars,	  een	  collectie	  van	  meer	  dan	  15.000	  schilderijtjes	  en	  
een	  hele	  grote	  schare	  veelal	  jonge	  fans.	  
Zo	  af	  en	  toe	  pakt	  de	  Kleurbende	  groot	  uit.	  In	  2002	  werd	  de	  ‘grootste	  
kleurbende	  van	  Nederland’	  georganiseerdt.	  Op	  het	  met	  kleurbende-‐
mozaiken	  ingepakte	  museumpark	  stond	  een	  vijftien	  meter	  hoge	  
Kleurbende	  (vuur)toren	  die	  het	  stralend	  middelpunt	  vormde	  van	  een	  
evenemententerrein	  waar	  negen	  dagen	  lang	  een	  mix	  van	  Kleurbende,	  
workshops	  en	  theater	  te	  volgen	  en	  te	  zien	  was.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

‘Poppentheater’.	  In	  de	  pauze’s	  van	  het	  programma	  in	  ‘De	  Tent’	  speelt	  er	  
standaard	  een	  poppentheater.	  Meestal	  het	  Rotterdamse	  Poppentheater	  
van	  Wim	  Noordegraaf	  .	  In	  een	  klein	  tentje	  met	  een	  eigen	  tribune	  is	  hij	  een	  
vertrouwd	  beeld	  op	  het	  Wereldcircus-‐terrein,	  maar	  ook	  andere	  poppentheaters	  zoals	  ‘de	  Toverdoos’	  waren	  te	  
gast	  op	  het	  tentterrein.	  	  	  

‘Workshops’.	  Sinds	  2000	  werden	  meestal	  een	  aantal	  workshops	  tijdens	  de	  festivaldagen	  georganiseerd.	  Vaak	  
zijn	  het	  de	  artiesten	  uit	  het	  Wereldcircus	  zelf	  die	  in	  de	  pauze’s	  van	  het	  tentprogramma	  de	  jeugd	  aan	  de	  
beginselen	  van	  de	  traditionele	  Balinese	  -‐,	  turkse	  of	  buikdans,	  percussie,	  ritmes,	  zang	  en/of	  circusacts	  laten	  
ruiken.	  Volwassenen	  blijven	  bij	  dit	  soort	  activiteiten	  meestal	  op	  de	  ‘achtergrond’	  maar	  genieten	  wel	  van	  
hetgeen	  zich	  op	  de	  planken	  van	  de	  tent	  afspeelt.	  

De	  combinatie	  van	  workshops	  en	  een	  theater-‐aanbod	  blijkt	  een	  waardevolle	  formule.	  Immers,	  wie	  muziek	  
maakt	  leert	  luisteren	  en	  wie	  schildert	  leert	  kijken.	  De	  workshops	  vergroten	  de	  band	  met	  het	  publiek.	  Wie	  net	  
een	  workshop	  buikdansen	  heeft	  gevolgd	  of	  heeft	  zien	  geven	  is	  ontvankelijker	  voor	  een	  tere	  voorstelling	  van	  
een	  Balinese	  danseres	  met	  al	  haar	  verfijnde	  bewegingen.	  Wie	  net	  een	  verhaal	  heeft	  mogen	  begeleiden	  met	  
kleine	  percussie	  luistert	  vervolgens	  weer	  anders	  naar	  zowel	  verhalen	  als	  naar	  muziek.	  	  

1.12	  Scholendagen	  
In	  2000	  ging	  het	  Rotterdams	  Volkstheater	  ook	  van	  start	  met	  scholendagen.	  Speciaal	  gericht	  op	  het	  
basisonderwijs.	  Speciale	  programmadagen	  in	  en	  rond	  De	  Tent,	  met	  een	  theaterprogrammering	  in	  De	  Tent,	  
deelname	  aan	  het	  kinderkunstproject	  ‘De	  Kleurbende’	  en	  dans	  –,	  percussie	  –	  en	  circusworkshops	  in	  de	  
‘satelliettentjes’.	  	  	  
	  
Op	  een	  scholendag	  kunnen	  zowel	  in	  de	  ochtend	  als	  de	  middag	  groepen	  van	  200	  kinderen	  op	  het	  tentterrein	  
kijken	  en	  meedoen	  met	  een	  vaak	  op	  maat	  gemaakt	  aanbod	  aan	  culturele	  activiteiten.	  
Gekoppeld	  aan	  de	  grotere	  wijkevenementen	  wordt	  altijd	  geprobeerd	  om	  deze	  dagen	  gerealiseerd	  te	  krijgen.	  	  
Naast	  de	  kwalittatief	  hoogstaande	  workshops	  en	  programma’s	  vormen	  ze	  een	  soort	  natuurlijke	  publiciteit.	  
Kinderen	  die	  hebben	  meegedaan	  aan	  een	  scholendag	  komen	  vaak	  weer	  terug	  in	  het	  weekend.	  Dan	  met	  
vriendjes,	  vriendinnetjes	  of	  familie	  	  
	  
1.13	  Deelgemeentes	  weg,	  Gebiedscommissies	  komen	  
In	  2014	  zijn	  de	  Rotterdamse	  deelgemeentes	  opgeheven	  en	  gebiedscommissies	  opgericht.	  Een	  nieuw	  stedelijk	  
beleid	  met	  meer	  nadruk	  op	  het	  bewonersinitiatief.	  Het	  Welzijnswerk	  is	  opnieuw	  aanbesteed	  en	  speelt	  veel	  
minder	  een	  trekkersrol	  dan	  in	  de	  voorgaande	  periode.	  Veranderingen	  die	  zeker	  ook	  van	  invloed	  zijn	  op	  het	  
Volkstheater.	  Structurele	  subsidie	  relaties	  met	  deelgemeentes	  zijn	  opgezegd,	  het	  ‘oude’	  buurtnetwerk	  
verandert	  of	  verdwijnt	  en	  het	  blijkt	  niet	  langer	  om	  de	  budgetten	  voor	  programma’s	  als	  het	  Wereldcircus	  of	  
Scholendagen	  bijeen	  te	  krijgen.	  	  
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De	  tendens	  van	  de	  laatste	  paar	  jaar	  is	  dat	  de	  Volkstheater/Wereldcircus	  programmering	  zich	  vervlecht	  met	  
lokale	  programmering.	  Een	  mix	  van	  professionele	  en	  (semi)	  amateur	  kunsten.	  Het	  levert	  mooie	  programma’s	  
op	  die	  qua	  opzet	  leunen	  tegen	  de	  ‘Wereldcircus	  filosofie’;	  een	  diverse	  programmering	  met	  uiteenlopende	  
culturen	  en	  disciplines,	  waardoor	  een	  breed	  aanbod	  ontstaat,	  aantrekkelijk	  voor	  een	  breed	  publiek.	  Hier	  en	  
daar	  boet	  de	  programmering	  misschien	  in	  aan	  kwaliteit,	  maar	  dat	  wordt	  weer	  gecompenseerd	  door	  de	  grote	  
betrokkenheid	  van	  bewoners	  omdat	  ze	  zelf	  actief	  zijn	  binnen	  de	  programmering.	  	  Zo	  ontstaan	  er	  per	  gebied	  
uiteenlopende	  evenementen,	  met	  ieder	  een	  eigen	  karakter,	  afhankelijk	  van	  de	  samenwerkingspartners	  en	  de	  
samenstelling	  van	  de	  buurt.	  	  
	  
	  
	  


