Activiteitenverslag 2016 Rotterdams Volkstheater
Het seizoen 2016
In 2016 was het Rotterdams Volkstheater weer op tal van locaties te vinden in de regio
Rotterdam. De evenementen varieërden van plaatsingen bestaande uit een paar kleine tentjes,
een barretje, terras en muziek, tot grotere festivals met alle toeters en bellen.
In totaal was het Volkstheater op meer dan 50 verschillende Rotterdamse locaties actief.
Ten opzichte van 2015 is het aantal plaatsingen ongeveer gelijk gebleven. Een grote plaatsing
minder, maar van de middelgrote plaatsingen waren er juist weer 4 meer en van de kleine een
paar minder.
Net als vorig jaar is het aantal kleine plaatsingen buiten de stad fors. Niet behorend tot de
kernactiviteit van de stichting maar financieel gezien noodzakelijk om de activiteiten binnen
Rotterdam in stand te houden.
2016 was het tweede jaar dat alle projectsubsidies via het centrale gemeentelijke loket moesten
worden ingediend. Het is voor iedereen nog steeds een beetje zoeken, ook voor de gemeente.
Het Rotterdams Volkstheater heeft een aantal projecten als Werelds Delfshaven en Muziek op de
Rotte die een beetje tussen wal en ’t schip dreigen te vallen. Projecten die door deelgemeentes
werden gekoesterd en uit zijn gegroeid tot pareltjes in de wijk, zijn nu te groot voor het loket
‘Kunst en Cultuur in de Gebieden’ en te wijkgericht voor het loket ‘Podiumkunsten’. In 2016
werden de volledige bedragen met veel pijn en moeite toegekend, de vraag is echter of dat ook in
2017 gaat lukken.
Een andere ontwikkeling zijn de bewonersinitiatieven. Het Volkstheater is bij een aantal nauw
betrokken geweest bij de uitwerking (Made in Afrika, de Poort naar Noord, Bruisende
Woensdagen in Speeltuin Vreewijk de Vaan). Het is een nieuwe manier van werken en het
vereist heel veel overleg met de verschillende bewonersgroepen. Het Volkstheater is aan dit
soort samenwerkingen vergeleken met een aantal jaren geleden aanzienlijk meer organisatieuren kwijt. Er gaat veel extra tijd zitten in het leggen van nieuwe contacten, nieuwe initiatieven
ontplooien en het vinden van nieuwe wegen om de kernactiviteiten van de stichting in stand te
houden en verder te ontwikkelen.
Hoewel een boeiende fase geeft het weinig rust en zekerheid. Het is per project vechten voor de
realisatie en dat zit een gewenste langere termijn visie in de weg. Toch wierp alle geïnvesteerde
energie ook dit jaar weer zijn vruchten af.
De grote producties bestonden afgelopen jaar uit een vijftal meerdaagse en een drietal
ééndagse evenementen. Bij deze evenementen levert het Volkstheater een basis festival opzet
van een groot festivalterrein, vaak compleet met circus/theatertent en meestal aanvullend eigen
programma-aanbod. Dit is altijd een uitgangspunt. De evenementen hebben namelijk niet alleen
tot doel om wijkbewoners een mooi en divers festival te bieden. Ze zijn er nadrukkelijk óók op
gericht om het ‘buurtnetwerk’ uit te dagen om samen met bewonersgroepen wijkactiviteiten voor
deze dagen te organiseren. Het Volkstheater denkt mee bij de organisatie van deze activiteiten
en levert de faciliteiten en diensten waar nodig. In 2016 vielen de volgende evenementen op:
• Lentefeest (Park 16Hoven)
• Wereld Wijde Wijk (Park 1943)
• Made in Africa (Afrikaanderplein)
• Werelds Delfshaven (Coolhaven)
• Ongekend Bijzonder (Grote Kerkplein)
• Muziek op de Rotte (Rotte/Zaagmolenkade)
• New Skills (Zuiderpark)
• Feestival (Noordplein)
Een nieuw en waarschijnlijk eenmalig avontuur was het Ongekend Bijzonder Festival dat op het
Grotekerkplein werd gehouden. Een festival dat was gebaseerd op de input van vluchtelingen die
in Rotterdam wonen en hier inmiddels een nieuw leven hebben opgebouwd. Er waren

verschillende werkgroepen voor verschillende disciplines; dans, muziek, theater en beeldende
kunst. Een driedaags evenement met een uitpuilende programmering, een bruisende mix van
muziek, dans, kunst en theater was het resultaat. Alles onder het thema “de weder opbouw van
een leven”. Centraal stonden een aantal co-creatie projecten: Er werd in samenwerking met het
RO theater een theaterstuk gemaakt gebaseerd op de verhalen van vluchtelingen. Met Music
Generations was er een koor waarin de verschillende culturen verenigd werden. De Huiskamer
van Rosh vertoonde een video uitwisseling van in Nederland wonende Syriërs en kunstenaars in
Aleppo. Een stad onder druk. Al met al was het een prachtig evenement dat de rijkdom toont van
een land waarin talloze culturen samenleven, ieder met zijn eigen wortels maar allen met de
voeten stevig op de grond in dit kleine landje.
Een evenement dat deze culturele rijkdom in zekere zin ook toont is ‘Werelds Delfshaven’. De
achtste editie alweer, Een brede samenwerking van allerlei culturele partijen die gelieerd zijn aan
Delfshaven. Het is een samenwerking die ieder jaar een beetje verschuift en breder wordt. Waren
het in eerste instantie veelal de culturele zelforganisaties, anno 2016 komen daar meer en meer
ook de individuele artiesten, groepen en culturele ondernemers bij. Ook hier drie dagen
programma met optredens van jong en oud en uit alle hoeken van de samenleving. Werelds
Delfshaven maakt de stad zichtbaar.
Het Volkstheater is organisatorisch één van trekkers van dit evenement en levert aanvullende
programmering. Samen met podium Grounds wordt er intensief overleg in de wijk gevoerd met
culturele initiatieven en verenigingen. In samenwerking met een brede werkgroep uit de wijk
wordt het programma samengesteld.
De nieuwe locatie op de Coolhavenkade achter de Machinist heeft het festival een nieuw elan
opgeleverd. Werelds Delfshaven is uitgegroeid tot een breedgedragen wijkfestival met
grootstedelijke allure. Helaas kregen we aan het begin van de zaterdagavond ook een
grootstedelijke hoosbui met als klap op de vuurpijl een overlopend riool. Hierdoor werd het
programma afgelast en de zaterdagavond/nacht gebruikt om het plein weer schoon te krijgen
voor de volgende dag. Met dank aan de hulptroepen van de Roteb en een grote groep
vrijwilligers lukte dat en was er op zondag niets meer van te merken voor het publiek. Ook dat is
de kracht van deze stad.
Nieuw dit jaar was ‘Wereld Wijde Wijk’ in Park 1943. Eigenlijk een soort Werelds Delfshaven
maar dan nóg meer inzoomend op de wijk en voor één lange middag. Het was een pilot en het
streven is om in 2017 zes edities van Wereld Wijde Wijk te realiseren; Door middel van meer
kleinschalige, maar regelmatig terugkerende evenementen in de ‘haarvaten’ van de wijk werken
we met onze partners aan een nog bruisender sociaal cultureel klimaat. In dit geval gericht op
Delfshaven. Wordt vervolgt!
Voor Made in Afrika was 2016 een jaar waarin het evenement met minimale financiële middelen
werd gerealiseerd. Dankzij de trouwe inzet van de verschillende partijen uit de wijk lukte het toch
om er een mooie editie van te maken. Opvallend is iedere keer weer de vanzelfsprekende inzet
van een brede groep vrijwilligers en de trouwe opkomst van het publiek.
Bij Made in Africa wordt het wegvallen van het opbouwwerk en de deelgemeente als een gemis
ervaren. De werkgroep ervaart weinig steun en het valt ze zwaar om de volledige verantwoordelijkheid te dragen. Ze doen het omdat iedereen trots op het jaarlijkse evenement is en
men geniet van de samenwerking. In 2017 zal het het vijfjarig jubileum zijn. Dit wil de werkgroep
groots neerzetten. Naast de festivaldag zullen er in de maand mei voorafgaand aan het
evenement tal van activiteiten plaatsvinden met Afrika als thema (denk aan Afrikaanse
maaltijden, filmavonden, workshops op basisscholen en expositie van Afrikaans kunstenaars).
We kijken er naar uit.
In Charlois stonden de tenten voor de vierde achtereenvogende maal in het Zuiderpark. ‘New
Skills’; een mix van urban dans, free running, stuntbasketbal, turnen, acrobatie en andere
aanverwante zaken. In 2016 werd er voor het eerst een ‘Sport op Maatdag’ aan gekoppeld op de
donderdag. Een workshopdag voor kinderen met een beperking. Eenmalig maar zeer de moeite
waard was het gegeven dat op de woensdagmiddag het vrijwilligersfeest van Dock naar
aanleiding van het 10 jarig jubileum op het ‘New Skills terrein’ werd gevierd. Grappig ook omdat

veel vrijwilligers de tenten van het Rotterdams Volkstheater wel kennen van eerdere
wijkactiviteiten bij hen in de wijk.
New Skills was een succes. Net als in 2016 waren er diverse sub-evenementen op het terrein.
Zo waren er freerun battles, stuntbasketbal demonstraties en BMX clinics. Centraal op het terrein
was een heus ‘familieplein’ waar doorlopend spelletjes, demonstraties en workshops te zien en te
doen waren. New Skills is een samenwerking waarin het Rotterdams Volkstheater, de TOS
(Sportplaza), Dock en Got Skills de kern van vormen. Alle partners dragen weer partijen en
betrokken bewoners aan die een meerwaarde voor New Skills kunnen zijn. In 2017 wordt er
gekeken hoe we New Skils nog beter kunnen inbedden bij instanties als ‘Albeda Dans’ en de
SKVR. De stedelijke culturele partners op het gebied van educatie.
Feestival is de jaarlijkse plaatsing op het Noordplein in het Oude Noorden. In oktober beleefde
het de derde editie. Ook dit jaar kwamen er een dertigtal wijkinitiatieven en bewonersprojecten
samen op het meest centrale plein in Rotterdam Noord. Het resultaat was een prachtige dag vol
presentaties en workshops van talenten en docenten uit de buurt, aangevuld met bruisend
straattheater, zomerse muziek, onnavolgbaar gegoochel en spraakmakende verhalen.
Feestival sluit aan op de ‘Kinderboekenweek’ en de ‘Week van de Opvoeding’. Feestival is een
doorslaand succes. Het ontpopt zich tot het verbindende culturele evenement van het
uiteenvallende wijknetwerk in het Oude Noorden. Het Rotterdams Volkstheater is samen met het
Kinderparadijs Meidoorn, de trekker van dit evenement. De dag wordt standaard voorafgegaan
door een scholendag. De nieuwe editie voor 2017 is reeds in de maak.
Het Kinderkunstproject de Kleurbende werkte op verschillende locaties een de ‘Grote Wonder
Water Wereld’. Met kinderen en ouders uit Delfshaven, Vreewijk en het Oude Noorden werd er
gekleid en geknipt en geplakt aan allerlei onderwater wezens en opjecten. Het resultaat werd in
een paar dagen samengevoegd door de Kleurbende kunstenaars in een héééééle grote ‘Kijkdoos
Mobile’. Deze werd gepresenteerd bij Feestival op het Noordplein.
Naast de ‘eigen’ producties en de eerder genoemde festivals zijn er jaarlijks tientallen kleinere en
grotere evenementen die het Volkstheater helpt realiseren. In deze gevallen is er altijd sprake
van een (wijk-) organisatie die vergunning en budget aanvraagt. Het Volkstheater heeft hier een
ondersteunende rol, denkt mee en levert waar nodig advies, tenten, artiesten en programma’s.
Aandachtspunt is dat veel van deze kleinere evenementen behoorlijk verbrokkeld zijn in de
afgelopen jaren. Er bestaat steeds minder een overkoepelende visie voor de wijk en de
evenementen die plaatsvinden zijn steeds vaker gebaseerd op losse bewonersgroepen en
initiatieven. Samenwerken met deze partijen is welliswaar inspirerend, maar drukt zoals eerder
aangegeven zwaar op de organisatiekracht van het Volkstheater.
Intensieve maar mooie bewoners initiatieven waren dit jaar ‘de Poort naar Noord’ bij Heliport
(Oude Noorden), Bruisende Woensdagen in Vreewijk en het Nazomerfestival op de
Schiedamseweg.
De activiteiten van 2016 variëerden allen sterk in karakter. Het wisselt per wijk en per soort
evenement. De rede waarom het Rotterdams Volkstheater zich er al deze jaren zo met ziel en
zaligheid voor inzet is omdat wij deze wijkactiviteiten zien als een belangrijk middel; een middel
om mensen actief te betrekken bij hun wijk, om bestuurders in contact te brengen met bewoners,
om cultuur te brengen in de wijken en bovenal, een middel om elkaar te ontmoeten.
Er zijn de afgelopen tijd veel waardevolle netwerken uit de wijken verdwenen en het is zeer
tijdrovend werken voor een kleine stichting als het Rotterdams Volkstheater. Samenwerkingsverbanden worden vaak weer van nul af aan opgebouwd en dat kost tijd. Maar we zijn er van
overtuigd dat de activiteiten van het Rotterdams Volkstheater er meer dan ooit toe doen en de
respons is vaak hartverwarmend. Samen met nieuwe bewoners initiatieven, het netwerk van de
Cultuurscouts, overleg met gebiedsregisseurs en samenwerking met andere culturele instellingen
wordt er immer met frisse energie gewerkt aan nieuwe projecten en initiatieven.
Naast de wijkgebonden activiteiten heeft het Volkstheater vrij veel kleine verhuur aangenomen
buiten Rotterdam (bijvoorbeeld voor het Rotterdamse project de Swan Market). Deze plaatsingen

zitten onze Rotterdamse activiteiten nooit in de weg maar zorgen wel voor een essentiële
aanvulling op de op andere gebieden teruglopende inkomsten. Ze zijn van groot belang om de
stichting financieel gezond te houden.
In 2015 was het Rotterdams Volkstheater betrokken bij de volgende projecten:
za 6 februari
za 6 februari
za 20 februari
za 5 maart
za 12 maart
za 19 maart
za 19 maart
za 26 maart
za 2 april
za 2 april
zo 3 april
zo 10 april
do 14 april

za 16 april
zo 17 april
zo 24 april
wo 27 april
za 30 april
zo 1 mei
do 5 mei
za 7 mei
zo 8 mei

Wijkpark Oude Westen, Centrum, Rotterdam
‘Chinees Nieuwjaar’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Gevangenis, Oude Noorden, Rotterdam
‘Het Geheim van Noord’ (festival)
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Spoorzone, Tilburg
‘Swan Market’
Gevangenis, Oude Noorden, Rotterdam
‘Het Geheim van Noord’ (festival)
Park Zestienhoven, Overschie, Rotterdam
‘Lentefeest’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Vredenburg Utrecht
‘Swan Market’
Amsterdam
"Innovatie Expo"
demo Dakpark Rotterdams Milieucentrum
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Grote Markt, Antwerpen
‘Swan Market’
Berkelselaan, Oude Noorden, Rotterdam
‘Koningsdag’
Hoogstraat, Stadsdriehoek, Rotterdam
Noche de la Cumbia' (Cafe Cultura),
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Park bij de Euromast, Centrum Rotterdam
‘Bevrijdingsfestival’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Vredenburg Utrecht

14 t/m 16 mei
zo 15 mei
zo 15 mei
15 en 16 mei
wo 18 mei
za 21 mei
20 en 21 mei
za 21 mei
za 21 mei
zo 22 mei
23 t/m 26mei
za 28 mei
zo 29 mei
za 4 juni
3 t/m 5 juni
4 en 5 juni
zo 5 juni
zo 12 juni
zo 12 juni
za 18 juni
17/18/19 juni
17/18/19 juni
za 18 juni
zo 19 juni
wo 22 juni

‘Swan Market’
Gare du Nord, Oude Noorden, Rotterdam
‘Food Festival’
Lage Erfbrug, Delfshaven, Rotterdam
sneak preview Werelds Delfshaven
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Vriendenlaan, Oude Noorden, Rotterdam
‘Op een mooie Pinksterdag’
Snellemanplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Dance and Art’ (Juliana school)
Park 1943, Bospolder Tussendijken, Rotterdam
Wereld Wijde Wijk' (festival)
Deliplein, Katendrecht, Rotterdam
‘Ronde van Katendrecht’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Ambachtsplein, Alexanderpolder, Rotterdam
‘Jongerenpodium’
Grote Markt, Antwerpen
‘Swan Market’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Kinderavondvierdaagse’
Afrikaanderplein, Feijenoord, Rotterdam
“Made in Afrika”
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Coolhaven, Rotterdam Delfshaven
‘Werelds Delfshaven’
Lemsterlandhoeve 1, Vlaardingen
Holywood Filmfestival'
Spoorzone, Tilburg
‘Swan Market’
Heliport, Oude Noorden, Rotterdam
‘Poort van Noord’ (Wijkfeest)
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Corydastraat 41, Heyplaat, Rotterdam
Camping' (festival)
Grotekerkplein, Centrum, Rotterdam
‘Ongekend Bijzonder’ (festival vluchtelingenwerk)
Schiedamseweg, Delfshaven, Rotterdam
Opening Buurtwinkel'
Grote Markt, Antwerpen
‘Swan Market’
Johan Idaplein, Oude Noorden, Rotterdam

25 en 26 juni
za 25 juni
zo 26 juni
wo 29 juni
vr 1 juli
za 2 juli
za 2 juli
zo 3 juli
vrijdag 8 juli
zo 10 juli
za 16 juli
zo 17 juli
di 19 juli
wo 20 juli
zo 24 juli
wo 27 juli
zo 31 juli
wo 3 aug.
za 6 augustus
vr 5/ za 6 aug
zo 7 augustus
vr 12/13 aug
za 20 aug
vr 26 aug.
26/27/28 aug

Wijkfeest'
Pijnackerplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Bluegrass Festival’
Deliplein, Katendrecht, Rotterdam
‘Kid Dynamite Festival’
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Combinatie ’70, Oude Noorden Rotterdam
‘Bruisende Woensdag’
Pijnackerplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Keti Koti Festival’
Rododendronplein, Schiebroek
Afrikaans Festival' (wijkfestival)
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Zuiderpark, den Haag
Divercity'
Gare du Nord, Oude Noorden, Rotterdam
Buurtfeest'
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Grote Markt, Antwerpen
‘Swan Market’
Grote Kerkplein
‘Grannys Finest’ (de breiende oma’s)
Speeltuin Vreewijk, Feijenoord, Rotterdam
‘Bruisende Woensdag’
Vredenburg Utrecht
‘Swan Market’
Speeltuin Vreewijk, Feijenoord, Rotterdam
‘Bruisende Woensdag’
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Speeltuin Vreewijk, Feijenoord, Rotterdam
‘Bruisende Woensdag’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Spoorzone, Tilburg
HOP event (Swan Market)
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Wijkpark Oude Westen, Rotterdam
HOP event (Swan Market)
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Statensingel, Blijdorp, Rotterdam
‘Statensingelconcert'
Keilewerf, Vierhavenstraat, Rotterdam

zo 28 aug
zo 28 aug
za 3 sep
za 3 sep
za 3 sep
zo 4 sep
za 10 sep
za 10 sep
za 10 sep
zo 11 sep
15/16/17 sep
za 17 sep
za 17 sep
17 en 18 sep
zo 18 sep
21 t/m 24 sep
za 1 oktober
za 8 oktober
zo 9 oktober
14 en 15 okt
za 15 oktober
za 15 oktober
4 en 5 nov
za 5 nov
za 19 nov

‘Once Upon a Time’
Spangesekade, Delfshaven, Rotterdam
‘Kadefeest’
Vredenburg Utrecht
‘Swan Market’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Havenplein, Naaldwijk
Podium Westland'
Park 1943, Delfshaven, Rotterdam
‘BeSouk’
Grote kerkplein, Den Haag
‘Swan Market’
Dreesplein, Nieuwland, Schiedam
‘Nieuwlandfestival’
Noordelijk Wijkpark, Ommoord, Rotterdam
Wijkfestival'
Schiedamseweg, Delfshaven, Rotterdam
Nazomerfestival Schiedamseweg'
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Swan Market’
Zaagmolenkade, Oude Noorden, Rotterdam
‘Muziek op de Rotte’
Plein 1953, Pendrecht, Rotterdam
‘Wijkevenement'
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Museumpark, Centrum, Rotterdam
‘Rotterdamse Kost’
Grote Markt, Antwerpen
‘Swan Market’
Zuiderpark, Charlois, Rotterdam
‘New Skills’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Stadhoudersplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Initiatiefrijk Noord’
Spoorzone, Tilburg
‘Swan Market’
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Feestival” (wijkfestival)
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Schouwburgplein, Centrum, Rotterdam
‘Rotterdamse Kost’
parkeerplaats bij Biergarten, Centrum, Rotterdam
Veganistisch restaurant bij MTV event
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam

za 26 nov
za 3 dec
za 3 dec
za 17 dec
za 17 dec
17 t/m 24 dec
za 17 dec
zo 18 dec
23 t/m 30 dec

‘Oogstmarkt’
Afrikaanderplein, Feijenoord, Rotterdam
Super Saturday' actie i.v.m. Woonreferendum
Noordplein, Oude Noorden, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Vriendenlaan, Oude Noorden, Rotterdam
Sinterklaas actie'
Spuiplein, Den Haag
Solar Cinema'
Centrum Rozenburg
Kerstmarkt'
Ambachtsplein, Ommoord, Rotterdam
Schaatsbaan/Kerstmarkt'
Heemraadsplein, Delfshaven, Rotterdam
‘Oogstmarkt’
Spoorzone, Tilburg
‘Swan Market’
e
1 Middelandstraat, Delfshaven, Rotterdam
‘Winterplein’

