
 

 
 

Evaluatie Activiteitenprogramma Central District 2018 
Schouwburgplein – Kruisplein – Stationsplein 

 
  



1. Inleiding 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein stelde zich in 2018 tot doel drie grootstedelijke, 
nationaal aansprekende stadspleinen te ontwikkelen, waar het aangenaam verblijven is en 
waar regelmatig evenementen voor een brede doelgroep worden georganiseerd. Dit jaar 
hebben we daarin grote stappen kunnen zetten, mede door het Flying Grass Carpet: 
 

- Op het Schouwburgplein vonden er maar liefst 87 evenementen en demonstraties 
plaats, waarvan 51 georganiseerd door de Vereniging Verenigd Schouwburgplein.  

- Het mooie weer en de grote hoeveelheid evenementen zorgden voor maar liefst 
172.000 bezoekers. 

- De voorbijgangers op het Kruisplein en het Stationsplein werden verrast door 41 
voorproefjes en 6 tentoonstellingen 

- De tentoonstellingen voor het Kruisplein dienen zichzelf steeds meer aan. 
- De programmering op het Schouwburgplein krijgt van de bezoekers een fraaie 9 voor 

de prijs-kwaliteitsverhouding, ze beoordelen het programma met een 7,7. 
- 57 % ziet het Schouwburgplein als ontmoetingsplek, 49% als een Urban Stadspark 
 

Vereniging Verenigd Schouwburgplein als internationaal voorbeeld 
De werkwijze van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein wordt steeds meer gezien als 
een internationaal voorbeeld. Zo werd tijdens de Cities for All Conference in Stockholm het 
European Placemaking Network gelanceerd, samen met 170 placemakers uit 20 
verschillende landen. Tijdens deze conferentie werd de VVS meermaals aangehaald als 
succesvolle casus. In juni organiseerde de Vereniging Verenigd Schouwburgplein i.s.m. het 
European Placemaking Network een bijeenkomst over het Schouwburgplein met Ethan Kent 
van Project of Public Spaces uit New York tijdens We Make the City in Amsterdam. 
 
Na het Flying Grass Carpet: het dak eraf? 
Het dak van de parkeergarage lekt en moet worden vervangen. Daarnaast zag het er lange 
tijd naar uit dat in september het Flying Grass Carpet verwijderd zou worden. En wat dan? 
Dat was precies waar het tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Doelen in juni over ging. 
Beslissers, architecten, stedenbouwers, buren, gebruikers en anderen kwamen toen samen 
om te discussiëren over de mogelijkheden. Ethan Kent was keynote speaker. Project of 
Public Spaces waar hij senior vice president van is, plaatste in 2005 het Schouwburgplein 
nog op nummer vijf in de Wall of Shame van 10 lelijkste pleinen ter wereld. Met elkaar 
kwamen we tot een holistische conclusie: om een geweldig plein te maken, is alleen een 
goed ontwerp niet genoeg. Een plein dat werkt voor iedereen, moet ook iets bieden aan 
iedereen. 

 
Tijdens het Stadmakerscongres praatten we verder over de toekomst van het 
Schouwburgplein. De gemeente Rotterdam sprak toen uit dat de VVS samen met hen gaat 
werken aan het eventuele ‘nieuwe’ Schouwburgplein. Dat belooft een bijzonder proces te 
worden, dat in 2019 wordt vervolgd! 

 
 

2. Algemeen 
 

2.1 beoogde doelstellingen en beoordeling 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein stelde zich in 2018 tot doel drie grootstedelijke, 
nationaal aansprekende stadspleinen te ontwikkelen, waar het aangenaam verblijven is en 
waar regelmatig evenementen voor een brede doelgroep worden georganiseerd.  
De overkoepelende doelstelling van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein is in 2018 
gerealiseerd. De combinatie van het Flying Grass Carpet en een afwisselende 
programmering zorgde ervoor dat het Schouwburgplein steeds meer als een verblijfsplek 
wordt gezien. De korte verrassingsoptredens op het Stationsplein zorgen ervoor dat de 
voorbijgangers een voorproefje krijgen van wat er verderop in de stad allemaal te doen is. De 



tentoonstellingen op het Kruisplein worden steeds populairder: organisatoren bieden zichzelf 
steeds meer daarvoor aan. Zo ontstaat ook daar een mooie promenade waarop steeds wat 
te zien valt. 

 
Het Schouwburgplein 
functioneert als een levendig, 
bruisend stadsplein dat de 
stad verrijkt en dat iedereen 
welkom heet met een 
verrassend leuk plein. De 
doelstellingen voor het 
Schouwburgplein waren in 
2018: 
 
- grotere diversiteit en 
verbreding aanbod 
Het Schouwburgplein bood 
een zeer gevarieerd 
programma van 
gewichtheffen tot het 
jubileumconcert van het 
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en van kinderjazz van 
Ageeth de Haan tot literatuur 
van Frontaal. Met de 
programmering bestreken we 
de volle breedte van urban, 
sport, dans, theater en 
muziek. 
 
- verblijf en aansluiting tussen 
plint en plein, en de relatie 
met de omgeving  
De Vereniging Verenigd 
Schouwburgplein heeft begin 

vorig jaar een formele reactie gegeven op de actualisatie van de Lijnbaanvisie. In deze 
reactie pleit de VVS voor goede verbindingen van het plein met de straten eromheen, en dat 
de overgang tussen de instellingen en het plein ook sterker kan. Uiteraard heeft het bestuur 
verheugd gereageerd op het feit dat het Schouwburgplein is opgenomen in de visie als een 
van de aandachtspunten. Onze reactie is vrijwel integraal meegenomen in het 
inspraakverslag dat naar het college is gestuurd.  
 
- Samenwerking en marketing: het versterken van onderlinge relaties en contacten en 
samenwerking op gebied van marketing en programmering zowel op het plein als met 
aanpalende gebieden en op stedelijk niveau 
Door het ontwikkelen van de nieuwe website van het Schouwburgplein zijn de onderlinge 
relaties verstevigd. Iedere ondernemer en instelling rond het Schouwburgplein is hiervoor 
benaderd: er is voor iedereen een tekst geschreven en overal is gefotografeerd. Omdat de 
website nu het hele plein bestrijkt van culturele instellingen tot evenementen en van horeca 
tot festivals, is de marketing verstevigd.  
 
- diepgaander programmatisch profiel 
Er zijn eerste aanzetten gedaan om intensiever samen te werken met de programmeurs van 
de instellingen. Dit gaat pas in 2019 of later zijn beslag vinden: De Doelen programmeert de 
North Sea Round Town concerten op het Schouwburgplein. Met het International Film 



Festival zijn gesprekken gaande om tijdens de jubileumeditie in 2022 het plein te gaan 
gebruiken. We zijn er trots op om dit jaar wel de streaming van het jubileumconcert van het 
Rotterdams Philharmonisch te hebben gehad. 
 
- Nadrukkelijker samenwerken met partners 
De contacten rond het plein zijn verstevigd doordat de ondernemersvereniging 
organisatorisch nu helemaal onder de Vereniging Verenigd Schouwburgplein valt. Hierdoor 
zijn de lijnen nog korter geworden.  
In het voorjaar zijn alle directies van de culturele partners bezocht om hen steviger aan te 
haken bij de vereniging. Daarnaast trok de bijeenkomst in juni over het plein een breed 
publiek van organisatoren, stadmakers en directbetrokkenen rond het Schouwburgplein. 
 
Op het Stationsplein en het Kruisplein had de Vereniging Verenigd Schouwburgplein in 
2018 de ambitie om de reiziger en de passant te verrassen en te verleiden. 
 

- Aandacht vestigen op de schoonheid en de verborgen (culturele) rijkdom van de 
omgeving: van het Schouwburgplein tot de West-Kruiskade en van het Delftseplein 
tot het Museumpark en de Witte de Withstraat 
Hierin is de VVS geslaagd in 2018. Er waren op het Stationsplein voorproefjes te zien 
van evenementen in de Doelen en in Theater Rotterdam, maar ook de organisaties 
uit het Central District waren te zien door het programmeren van acts van De Nieuwe 
Lichting, Music Matters, Roots & Routes en het HipHopHuis. Op het Kruisplein waren 
tentoonstellingen te zien rond het 100 jarig bestaan van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en van Pure Rubens bij Boijmans Van Beuningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Een 
aantrekkelijk programma presenteren van toevallige ontmoetingen en teasers en 
previews van wat elders in de stad te beleven is; 
Het publiek genoot van de toevallige ontmoetingen op het Stationsplein. Ze werden 
verrast door een etalage midden op het plein van Hotel Modern, door spoken word 
van 010 Says it All en klassieke muziek door de Dag van de Romantische Muziek. 
 

- Het organiseren van activiteiten die een plezierig verblijf in een grote stad illustreren 
en aankondigen. 
De activiteiten op het Stationsplein en het Kruisplein waren een goede binnenkomer 
in de stad. Ze verwezen door naar festivals als Circusstad Festival, Duizel in het 
Park, het Eendrachtfestival en het Welkom Thuis Straattheaterfestival. 

 



2.2 Successen en leermomenten 
 
Successen 

- Het publiek ziet het Schouwburgplein nu ook als een ontmoetingsplein: 57% van de 
respondenten van het publieksonderzoek ziet het plein als zodanig; 49% ziet het als 
een urban stadspark. 

- De nieuwe website van het Schouwburgplein laat het plein als geheel zien; niet alleen 
de evenementen maar ook welke voorstelling er te zien is bij Theater Rotterdam, 
welke film er draait in Pathé en welk restaurant er open is. 

- Het Schouwburgplein wordt gezien als een internationaal voorbeeld van goede 
placemaking 

- Ook zonder stimulans vanuit de VVS wordt het Kruisplein gevonden als 
tentoonstellingsplek 

 
Leermomenten 

- De productie was steeds heel goed in orde maar het is goed om er beter grip op te 
krijgen, met name op de tijd die dingen kosten om het te organiseren 

- Er waren veel aanvragen voor tentoonstellingen op het Kruisplein. Als ze niet 
doorgingen was er te weinig tijd om een vervanging te organiseren. Daardoor is het 
Kruisplein ook wel eens een langere tijd leeg geweest dan de bedoeling was. 

- De VVS is niet steeds op de hoogte geweest van de BC-evenementen die ook op het 
Schouwburgplein georganiseerd werden. Zo was er veel kunst en vliegwerk nodig om 
Circusstad Festival (een A-evenement) en de Urban Trail toch samen op het plein te 
huisvesten. Dit roept de discussie op over het belang van A-evenementen en het 
ogenschijnlijk voor laten gaan van BC-evenementen boven A-evenementen. 

- Doordat niet alle horecagelegenheden lid zijn van de VVS, staan zij niet vermeld op 
de website. Hierdoor is het overzicht niet compleet. 
 

3. Programma 
3.1 Overzicht gerealiseerd programma Schouwburgplein 

 
23 december t/m 7 januari 
Winterprogramma op het Schouwburgplein met filmclassics en livemuziek 
De bezoekers van de binnenstad waren van harte welkom om te genieten van live muziekoptredens en films op 
het Schouwburgplein. Als onderdeel van Winter in Rotterdam, een initiatief van Gemeente Rotterdam, wordt in de 
kerstvakantie winterprogrammering georganiseerd op het Schouwburgplein. Pleinbioscoop Rotterdam presenteert 
winterse filmclassics en UIT ROFFA programmeert livemuziek van Rotterdams talent. Voor kinderen is er een 
speciaal programma met kinderfilms en workshops.  

 
24 januari – 4 februari  
International Film Festival Rotterdam 
Het zeer diverse filmprogramma is onder meer te zien in de zalen rondom het Schouwburgplein; de Doelen is het 
festivalhart voor zo’n 2500 nationale en internationale filmprofessionals, Pathé Schouwburgplein draait heel 
andere films dan normaal en de feestjes zijn in Theater Rotterdam Schouwburg. Het omvangrijke festivalpubliek 

(329.000 bezoeken in 2018) loopt van locatie tot 
locatie, en het Schouwburgplein ligt in het midden! 
 
30 maart – 5 april  
Hipster/Muslim Tentoonstelling 
Met het fotoproject Hipster/Muslim, dat edities 
kende in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en 
Brussel, wil initiatiefnemer Shirin Mirachor mensen 
op een speelse manier bewust maken van 
vooroordelen en hen uitdagen voorbij de baard te 
kijken. Vier jaar na de start komen de twaalf duo's 
bijeen voor de verzamelexpositie op het 
Schouwburgplein. In de Rotterdamse Schouwburg 
gaan ze vrijdagavond met elkaar in debat over 
identiteit en samenleven. 
Hun foto's zijn van 30 maart tot 5 april te zien op 



het Schouwburgplein en daarna tot 30 april op het Kruisplein. Zowel de expositie als het debat is gratis 
toegankelijk. 
 
Vrijdag 6 april 
Kindermuziekweek 
In totaal wandelen 3 groepen van a maximaal 150-200 leerlingen tegelijk (in 3 optochten) naar de Doelen om het 
concert in de Grote Zaal bij te wonen. Deze optocht, over het trottoir wordt begeleid door drum en fanfare, d.w.z. 
muziek van trommels en/of koperblazers door a 5-15 muzikanten. Zij spelen ‘marsmuziek en het 
kindermuziekweeklied’ dit wordt waarschijnlijk meegezongen door de leerlingen. 

 
Za 7 en zo 8 april  
NN Rotterdam Marathon 
Geen andere marathon in Nederland kan de 
sfeer in Rotterdam evenaren met ruim 
950.000 enthousiaste toeschouwers langs 
het parcours. Zowel de absolute wereldtop 
als duizenden lopers uit binnen- en 
buitenland ervaren hoe het is om te finishen 
op de Coolsingel. Maar voor dat de lopers 
starten, is het Schouwburgplein de plek om 
je om te kleden en de bagage in bewaring 
te geven. 
 
Di 10 april 
Ben & Jerry promo: gratis ijs 
Het is Free Cone Day! Dat betekent dat 
Ben& Jerry's gratis ijs uitdeelt op het 
Schouwburgplein. Op het plein zijn de hele 
dag Rotterdammers te zien die genieten 
van de zon én gratis ijs. Voor de 
gelegenheid kan onder andere kennis 
worden gemaakt met Gers Bakkie Roffa, de 
speciale Rotterdamse versie van de 
bestaande smaak Caramel Chew Chew. 
  
Wo 2 t/m zo 6 mei  
Circusstad Festival  
Inmiddels niet meer weg te denken uit 
Rotterdam: Circusstad Festival! Vijf dagen 
lang staan circusartiesten vanuit de hele 
wereld garant voor een onvergetelijk 
circusfeest. Het is dé plek om de magie van 
het nieuwe circus te ervaren. Rond de 
voorstellingen in de Rotterdamse 
Schouwburg, het Oude Luxor en op het 
Schouwburgplein geniet je van 
voorstellingen, acts en gezelligheid op het 
sfeervolle festivalterrein.  
 
Zo 6 mei 
Urban Trail 
Een recordaantal van 4.500 sportievelingen ontdekten zondagochtend 6 mei de tofste plekken van Rotterdam en 
genoten van een unieke beleving. De stad ontdekken deden de deelnemers via een parcours van 6,5 km of 10 
km waar ze, naast historische monumenten, ook spectaculaire randanimaties voorgeschoteld kregen. Dat de 
Rotterdam Urban Trail geen wedstrijd is, maar vooral een belevingsloop, bleek wel uit het feit dat sommige lopers 
zelfs even stopten om de locaties goed te aanschouwen of snel even een selfie te nemen. 
 
 
Zo 13 Mei, 15.00 uur 
Folkhouse Matrix presenteert: Mirre Valkenburg Trio  
Mirre Valkenburg, Alvaro Rovira Ruiz en Ruven Rupik zijn geïnspireerd door het traditionele repertoire van de 
Argentijnse muziek. Ze spelen composities van hedendaagse componisten en eigen composities. Folkhouse 
Matrix bestaat al meer dan 50 jaar en programmeert muziek van singer-songwriters, nieuw talent, volksmuziek, 
jazz of klassiek; als de muziek maar goed klinkt. 
 
  



15 mei t/m 1 juni 
Pensioen Portretten 
In opdracht van Scildon heeft fotografe Ramona Deckers een aantal mensen geportretteerd. Ieder in zijn of haar 
eigen omgeving. Bij de foto’s vertellen deze mensen hun verhaal. Mensen in de leeftijd van 27 tot 87 jaar. En dat 
levert mooie beelden en verhalen op! Echte Pensioenportretten. 
 
19 mei 
Classical Next presenteert Ensemble Klang 
Spelend zonder een dirigent, combineert een typisch Klang-programma van Ensemble complexe muziek die 
virtuoze nauwkeurigheid en een adembenemend muzikaal risico vereist. Ze zijn geboren samenwerkers en 
nemen bijna elk seizoen deel aan muziektheater-, locatiespecifieke en dansprojecten. Klang-leden voelen zich 
net zo thuis in de concertzaal, als in de open lucht op het Schouwburgplein. 
 
Zo 20 Mei, 11.00 – 12.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Villa Yoga 
Karin Meulink van Villa Yoga trapt dit seizoen af met een verfrissende yogales voor zowel beginners als 
gevorderden. ‘Gewoon’ genieten, je innerlijk en je uiterlijk ontwikkelen. Dat doe je met Villa Yoga.  
www.villayoga.nl 
 
Zo 20 Mei, 15.00 uur 
Gumbo Sessie 
De Rotterdamse binnenstad nodigt je uit voor een Gumbo sessie: een open-air jamsessie 
met heerlijke hapjes, begeleid door binnenstadbewoner en bluesman Keith Dunn. Doe mee 

en neem je 
eigen 
instrument 
mee, voel 
de vibe, 
proef van de 
Gumbo 
Bites en 
geniet van 
de 
vele 
speciale 
gasten. 
 
Za 26 Mei, 
start 11.00, 
12.00 en 
13.00 uur 
Operadagen 
Rotterdam: 
Heldentocht 
De 
gloednieuwe 
wandeling 
Heldentocht 
staat garant 
voor een 
avontuurlijke 
en stedelijke 

operabeleving. Het wandelparcours is op eigen gelegenheid. Bij entreekaart ontvang je de wandelroute en 
adressen van de speellocaties. Start om 11.00, 12.00 en 13.00 uur vanaf TR Schouwburg en laat je verrassen 
door jonge operatalenten, met minivoorstellingen op bijzondere locaties in de binnenstad.  
 
Zo 27 mei, 11.00 – 12.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Chakra 
Voel je ontspannen, vitaal en helder. Dat kun je bereiken met Yogadocent Janine Brall. Ze heeft speciale 
oefeningen, die afgestemd zijn op de energiecentra van het lichaam. Breng je geheel in balans met deze Chakra 
yogales.  
 
Zo 27 Mei, 13.00 uur 
Happy Fit Challenge 
Yes! Na het succes van vorig jaar geeft de Happy Fit Challenge ook dit jaar weer een gratis bootcamp op het 
Schouwburgplein! Doe mee met deze leuke training onder begeleiding van een motiverende coach, laat jezelf 
verrassen door de veelzijdige oefeningen en daag jezelf uit. Neem je ook je vrienden en familie mee? 



 
Zo 27 Mei, 14.30 uur 
Operadagen Rotterdam: Young at Heart 
Operadagen Rotterdam presenteert…. Wat? Dat is nog een verrassing. Maar dat het mooi en ontroerend wordt, 
kun je dit festival wel toevertrouwen. Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor het laatste nieuws! 
 

Za 9 juni, 16.00 uur 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 100 jaar 
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaat 100 jaar en viert dat met een jubileumfeest op het 
Schouwburgplein. Op een groot scherm wordt het concert in de Doelen live uitgezonden. Onder het genot van 
een drankje en in de buitenlucht geniet je van de prachtige symfonische muziek. Voorafgaand zijn er diverse 
liveoptredens van Rotterdams jong talent en de Rotterdam Philharmonic Banda. Laat je verrassen! 
 
Zo 10 juni, 13.00 uur 
010 Moves 
Het belooft tussen 13:00 uur en 17:00 uur weer een mooi sportspektakel te worden op het Schouwburgplein met 
de sportclinics en workshops van 010 Moves. Je kunt natuurlijk ook aanmoedigen vanaf de zijlijn. Geniet van de 
verschillende demonstraties en optredens.  
 



 
Za 16 Juni 
Future in Dance – All Style Battle  
Het all styles battle festijn is weer te gast 
op het plein! De hele dag kun je genieten 
van battles en optredens van 
internationaal danstalent. DJ Cut Nice en 
DJ Lucas Benjamin begeleiden de dansers 
met geweldige tracks. De strijd zal dus niet 
alleen tussen de dansers, maar ook 
tussen de DJ’s losbarsten. Om 13.00 
starten de kids battles, gevolgd door 
jamsessies, adult battles en crew battles.  
 
Zo 17 Juni, 15.00 uur 
Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie 
Het oudste harmonieorkest uit Rotterdam 
laat zich horen op het 
Schouwburgplein. Op het programma van 
de KRPH staat onder andere het 
opzwepende “Conga del Fuego” van de 
Mexicaanse componist Arturo Márquez en 
de Engelse ballade “Scarborough Fair” in 
een arrangement van dirigent Ton van 
Grevenbroek. Naast muziek van Adele, 
laat het orkest zich van haar swingende 
kant horen met muziek van “The Jackson 
5”.   
 
Wo 20 juni 
Wereldvluchtelingendag 2018 
Op Wereldvluchtelingendag 2018 
organiseren Theater Rotterdam en de 
Pauluskerk voor de tweede keer een 
theatraal programma rondom de actuele 
vluchtelingenproblematiek in en aan de 
grenzen van Europa. Met een muzikale 
brunch op het Schouwburgplein, de film A 
human flow van Ai Wei Wei, intiem theater 
van Delivery Theatre en nog veel meer.  

 
Do 21 juni 
International Yoga Day – Share Yoga! i.s.m. Decathlon Coolsingel Rotterdam 
Vind je centrum in het hart van de stad. Dit jaar reizen honderden yogi's naar Rotterdam om de 
zomerzonnewende te vieren met een gratis yogaworkshop op het Schouwburgplein. Word deel van deze 
wereldwijde beweging en vier de langste dag van het jaar. ‘Your Happiness is our purpose!’ Iedereen kan gratis 
deelnemen aan de workshop van Villa Yoga, maar vol is vol!  
 
Zo 24 juni 13.00 uur 
Happy Fit Challenge  
Fit in de zomer! Happy Fit Challenge geeft nog een gratis bootcamp op het Schouwburgplein. Onder begeleiding 
van een motiverende coach ga je aan de slag met veelzijdige oefeningen. Daag jezelf uit en doe mee met deze 
leuke training.  
 
Zo 24 juni 15.00 uur 
Nightporter 
Bij de opening van het Flying Grass Carpet in Berlijn trad Nightporter al een keer op, nu is Mark Ritsema terug op 
het Schouwburgplein! Met Nightporter zoekt hij (Spasmodique, Cobraz, Raskolnikov) de introspectie, 
geïnspireerd door Johnny Cash en Rick Rubin. 
 
Zo 1 juli, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Vinyasa 
Met de Vinyasa les van Eva concentreren we ons op het openen van het hart en verbinden we ons met de kern 
van ons wezen. Eva van Breugel is nomad yogi teacher bij Eve and the moon. 
 
  



Zo 1 juli, 15.00 uur 
North Sea Round Town: Brazilian Dream Featuring Fleurine 
North Sea Round Town heeft de Nederlandse festival primeur met Brazilian Dream featuring Fleurine. Deze 
zangeres speelde al tien keer op North Sea Jazz en vele andere internationale festivals. Vandaag staat ze met 
een groep Braziliaanse muzikanten op het Schouwburgplein. Accordeon: Vitor Gonçalves, akoestische gitaar: Ian 
Faquini, zang en gitaar: Fleurine. 
 
Do 5 juli 12.30 uur 
Nieuwe Poort Voetbaltoernooi 
De Nieuwe Poort organiseert samen met het Rotterdams Vakcollege de Hef alweer de tweede editie van ‘Het 
Straatvoetbaltoernooi’. Bij dit sportieve evenement strijden young professionals en vmbo-leerlingen om de beker. 
Het bijzondere is dat de leerlingen worden ingeloot bij de teams van bedrijven. Zo worden twee werelden, die 
elkaar in het dagelijks leven niet vanzelfsprekend raken, bij elkaar gebracht. Wil jij met jouw bedrijf meedoen? 
Geef je dan nu op! Kom al voetballend in actie en maak kennis met de fantastische jongeren uit Rotterdam-Zuid. 
 
Za 7 juli, 13.00 uur 
Straatdag North Sea Round Town 
In aanloop naar North Sea Jazz zijn er in drie weken op meer dan 100 locaties ruim 300 concerten. Jong, nieuw 
talent en gerenommeerde namen spelen samen. Op het Schouwburgplein zijn vandaag het Jasper van Damme 
straattrio, JayDee Brassband en Valvetronic Brassband aan de beurt. Hou de website en Facebook in de gaten 
voor meer informatie! 
 

 
 
Zo 8 juli, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Vinyasa 
Samen met Peggy van Yoga met lef ga je met creativiteit en plezier aan de slag. Kom uit je hoofd en in je lijf met 
een speelse Vinyasa Flow die adem en beweging in evenwicht brengt.  
 
Zo 8 juli, 14.00 uur 
Kidsdag North Sea Jazz 
Ook voor kinderen wordt er al een aantal jaren een North Sea Jazz festival georganiseerd, nu ook op het 
Schouwburgplein! Dit festival is speciaal bedoeld om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met het 
muziekgenre Jazz. Tijdens dit eendaagse festival zijn ook in Theater Rotterdam Schouwburg leuke 
voorstellingen, wordt er gedanst, muziek (instrumenten) gemaakt en kunnen kinderen zich uitleven tijdens de 
verschillende workshops. Er zijn voorstellingen voor vanaf 0,5 jaar en voor oudere kinderen.  
 
  



Zo 15 juli, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Yin Yang Yoga 
In deze les maken we samen met Emmely Jacobs van Love Healthy Living contact met je authentieke innerlijke 
kracht, om op een harmonieuze manier balans te brengen in je Yin en je Yang.  

Zo 15 juli, 15.00 uur 
Frontaal 
Literatuur stoffig? Niet bij Frontaal! Frontaal is hét literair podium van Rotterdam. Iedere derde donderdag van de 
maand in WORM en voor één keer op zondag lekker buiten op het Schouwburgplein! Met Grote Gasten en 
Literaire Superhelden brengt Frontaal literatuur op een frisse manier aan de man: gezellig en ongedwongen, 
hangend op het Flying Grass Carpet met een biertje in de hand. Genoeg gezegd! Kom luisteren en laat je raken 
door verse proza, poëzie en spoken word uit alle windhoeken van Nederland en België. 
 
Za 21 juli, 13.00 uur 
No Excuse 
Dé Blues-/Rock coverband uit 
Barendrecht komt naar het 
Schouwburgplein. Met een repertoire 
van verrassende covers met een 
pittige NO EXCUSE-saus wordt het 
swingen op het plein. Laat je raken 
door adembenemende gitaarsolo's 
van Bob Straatman, enorm strakke en 
spetterende drums (van Lex Schouten, 
het stuwende en solide baswerk van 
Rob Hagens en de gepassioneerde 
zang van Ed Straatman.  
 
Zo 22 juli, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Hatha 
& Vinyasa 
Let it go, let it flow! Dat is het thema in 
deze les van Juliette Dormaar. Een 
mix van hatha en zachte vinyasa 
technieken. ‘Let your worries behind 
and flow with us in the here and the 
now at Schouwburgplein yoga!’  

22 juli, 15.00 uur 
Hanneke Rouw 
Op achtjarige leeftijd begon Hanneke 
Rouw met cello spelen. Met veel 
plezier heeft ze 
lessen gevolgd bij Rata Kloppenburg, 
Maria Hol en Ran Varon. Op haar 
zestiende speelde ze solo met het 
Jeugd Strijk Orkest Constantijn (nu 
Het Britten). In hetzelfde jaar won ze 
een eervolle vermelding op het 
Prinses Christina Concours en 
vandaag is ze te zien op het 
Schouwburgplein! 
 
27 t/m 28 juli 
Rotterdam Unlimited 
Gratis toegankelijke live stages in de binnenstad met topartiesten uit binnen- en buitenland maken van het 
centrum van Rotterdam één grote dansvloer. Het iconische zomercarnaval laat op vrijdag 27 juli in de Battle of 
Drums drie talentvolle Caribische brassbands met elkaar de muzikale strijd aangaan om de titel van Beste 
Brassband van Nederland. Op zaterdag 28 juli van 13.00 tot 21.00 uur beweegt de wereldberoemde Straatparade 
door het centrum.  
 
Zo 29 juli, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Hatha 
Vaak denken we dat dankbaarheid in grote dingen zit. In deze hatha yogales legt Eveline Hammer de nadruk op 
dankbaarheid voor dagelijkse dingen. Die momenten staan vaak dichterbij je dan je denkt, zoals de zon die 
schijnt, een kop thee, een stuk hardlopen of wandelen. Een actieve hatha les met een goede balans tussen 



inspanning en ontspanning.  
 
Zo 29 juli, 13.00 UUR 
Happy Fit Bootcamp 
Het is alweer tijd voor de derde bootcamp training op het Schouwburgplein dit seizoen! Ben jij er ook weer bij? 
Met behulp van een motiverende coach ga je aan de slag met veelzijdige oefeningen. Je voelt je al gauw happy 
fit!  
 
Zo 29 juli 15.00 uur 
De Nieuwe Lichting presenteert: Dwayne Franklin & Daddy Jacob 
Dwayne Franklin is het passieproject van Giorgi Kuiper en samen met Codarts toetsenist Brenn Luiten a.k.a 
Daddy Jacob vormen ze een dynamisch en funky duo. De combinatie tussen synthesizers, drumcomputers, 
talkbox en beats met een vleugje neo-soul zorgt voor een lekkere dansbare sfeer. 
 
Wo 1 augustus, 15.00 UUR 
Theatergroep Locals – De 
Dromeneter (4+) 
Een muzikale en beeldende 
voorstelling over broertjes met 
te veel fantasie en grote 
zussen die niet meer dromen. 
Muna is de grote zus van 
Feder. Feder durft niet te 
slapen. Hij is bang voor akelige 
dromen. Zijn grote zus gaat op 
zoek naar een oplossing. 
Misschien weet de buurman 
raad? 
 
Zo 5 augustus, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: 
Vinyasa 
Het idee van deze vinyasa 
workshop is om te leren hoe je 
op een zachte en aandachtige 
manier samen met de adem 
beweegt. Speel met 
meditatieve stromingen 
waardoor je bewust wordt van 
lichaam en geest. Deze les 
wordt gegeven door Patricia 
Veltri van Everybodyoga.  
 
Zo 5 augustus, 14.00 uur 
Olympisch gewichtheffen 
Rotterdammer en drievoudig 
Nederlands kampioen Mirwais 
Mehrab heeft atleten uit heel 
het land uitgenodigd om een 
demonstratie gewichtheffen te 
geven! Voel en til zélf ook een 
halter onder begeleiding van 
coach; laat je inspireren door 
de atleten en ontdek jouw 
eigen verborgen talent. 
 
Wo 8 augustus, 15.00 uur 
Jasper Smit – Straks komt er niemand op mijn feestje (6+) 
Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien en bij het tweede nummer kun je gewoon al meezingen. Hij is tot de 
tanden gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie, twintig jaar podiumervaring en een hoofd vol belangrijke 
liedjes. 
 
  



Za 11 augustus, 14.00 uur 
Poëziebus 
De Poëziebus strijkt neer op het Schouwburgplein. Verwacht een ware kunstkaravaan: een bus vol dichters, een 
mobiel podium, en meer! Geniet van het beste dat de Lage Landen op het gebied van de dichtkunst te bieden 
hebben. De Poëziebus zal het publiek in Rotterdam verbazen, ontroeren en laten lachen. 
 
Zo 12 augustus, 11.00 uur 
Yoga op ’t Schouwburgplein: Yin Yoga 
ZO 12 AUGUSTUS, 11.00 UUR  
Tijdens deze yin yoga les van You May staat één ding centraal: niks moet, alles mag. Het thema is loslaten en je 
overgeven aan de ontspanning.  
 

Zo 12 augustus, 15.00 uur 
Dalton Jansen Choreography/ 
Productiehuis Theater 
Rotterdam: To the Edge 
Choreograaf Dalton Jansen 
nodigt het publiek uit om met 
de dansers in een achtbaan 
van verschillende emoties en 
machtposities te stappen. Het 
spelen met begrippen als 
kwetsbaarheid, kracht, 
zwakte, grenzen, relaties en 
ruimte zijn kenmerkend voor 
Daltons werk en levensloop.  
 
Wo 15 augustus, 15.00 uur 
Jacobus Wieman – Allemaal 
Poppenkast (3+) 
Een echte ouderwetse 
poppenkast, met veel 
improvisatie en doe vooral 
lekker mee! In de poppenkast 
zorgen allemaal verschillende 
figuren voor leven in de 
brouwerij. In alle verhaaltjes 
doet Erik, een lief jongetje 
met blonde krullen, er alles 
aan om de avonturen tot een 
goed einde te brengen.  
 
Zo 19 augustus, 11.00 uur 
Yoga op het 
Schouwburgplein: Hatha 
Vandaag staat er een pittige 
yoga les en een echte 
workout op het programma. 
Mahila® yoga is een hatha 
yoga les van Esther van ‘t 
Wout, gericht op 
hormoonhuishouding en 
versterking van de 
buikspieren en bekkenbodem.  
 

Zo 19 augustus, 14.00 uur  
Soulfull Sunday 
Clubswing Entertainment & Media organiseert een outdoor editie van Soul Full Sunday op het Schouwburgplein. 
DJ Ugo Deep, DJ Q. Charles en DJ Smooth, laten je deze zondagmiddag kennis maken met Soul Full House, 
Deep Roots, Deep House, Disco en Funk.  
 
Ma 20 augustus, 13.00 uur 
Eurekaweek – Service Point 
De Eurekaweek is de officiële introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Service Point is op het 
Schouwburgplein. Met drankjes, volop muziek en een gezellige informatiemarkt. Stel je vragen en kom meer te 
weten kunt komen over verschillende sport –en studieverenigingen.  
 



Di 21 augustus 
Poffertjeskraam/ Intermax 
De directeur van Intermax was jarig en trakteerde iedereen uit hun pand op poffertjes tijdens de lunch! 
 
Wo 22 augustus, 15.00 uur 
Ageeth de Haan – Dag Zon, Dag Zee! (2+) 
Deze voorstelling gaat over de zon, limonade met taart en natuurlijk over het strand. Het is een sprankelend, 
interactief programma vol liedjes in verschillende muziekstijlen. Het publiek mag meedoen of lekker luisteren, 
alles is goed. Ageeth de Haan maakt muziektheater en weet met haar zangstem een magische sfeer te creëren. 
Met een mix van kleinkunst, pop en jazz is ze aansprekend voor jong en oud. 
 
Zo 26 augustus, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Do-In Yoga 
Yoga met lef geeft een les in de vorm van Do-In yoga: een Japanse yoga vorm die uitgaat van energiebanen 
gekoppeld aan organen. Je geeft jezelf een vorm van Shiatsu bij deze les van Mildred Villerius El Yoga. 
 
Zo 2 september, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Poweryoga 
Poweryoga is een krachtige en dynamische yoga vorm, waarbij je houdingen beoefent die je spieren versterken. 
Dit gebeurt op het ritme van je adem, waarin de vinyasa de verbinding is tussen de houdingen. Deze les wordt 
gegeven door Renate van der Knaap met het thema ‘Down to earth’. 

 
Zo 2 september, 15.00 uur 
Theatergroep Hotel Modern: Publieke Figuren 
Met Publieke Figuren creëert actrice Arlène Hoornweg een groots en ontroerend portret van een vrouw, die een 
etalage bewoont in een drukke winkelstraat. Nietsvermoedende voorbijgangers en bezoekers krijgen een inkijkje 
in het bizarre en alledaagse leven van een onalledaags personage. 

Zo 9 september, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Gitananda Yoga & Live Medicine Music  
Samen met Connie van Dam verdiep je yogaoefeningen door je te laten leiden door de geluiden van live 
medische muziek en Gitananda-yoga. Je komt dieper in je yoga houdingen, je lichaam, je ademhaling en je 
zelfbewustzijn.  
 
Zo 9 september, 15.00 uur 
Uit Roffa Presents: 3 x Codarts 
Tijdens dit minifestival presenteert UIT ROFFA een kleine waaier aan acts van de pop-, wereldmuziek- en 
klassieke muziekafdeling van Codarts, het conservatorium van Rotterdam. Mad Spice is een pittige fusion 
formatie van de popafdeling. Deze jonge gasten geven niets om makkelijke muziek en zoeken de grenzen op met 
hun instrumentale fusion pop. Kornel en Sarah zijn duo WK. Deze bassist en violist spelen samen een verfrissend 
repertoire, met werken variërend van klassieken geïnspireerd door Handel tot dansbare tango. Magma is een 
wereldmuziekformatie die zich lastig in een hokje laat plaatsen. Deze mannen brengen Braziliaanse muziek 
samen met mediterrane klanken en Indiase geluiden. Deze instrumentale cocktail moet je eens proeven! 



 
Zo 16 september, 10.00 uur 
Walls and Wheels 
Walls and Wheels is een samenwerking van Walls and Skin en De VW Brothers Nederland. Oftewel, een stel 
stoere jongens die van mooie dingen houden. Op het Schouwburgplein laten ze zien dat graffiti en auto’s een 
goede combinatie zijn, kom dus vooral kijken naar het resultaat!  
 
Zo 16 september, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Mahila® Yoga – Hatha 
Omdat het zo lekker is, trakteert Esther je nogmaals op een pittige yoga les! Mahila® yoga is een hatha yoga les, 
gericht op hormoonhuishouding en versterking van de buikspieren en bekkenbodem.  
 
Zo 16 september, 15.00 uur 
ZanglesRotterdam On Stage  
Het nieuwe cursusjaar begint goed bij ZanglesRotterdam, met On Stage! live op het Schouwburgplein. 
Gediplomeerde en ervaren zangcoaches staan voor je klaar om je alles te leren op het gebied van zingen. Ze 
hebben allemaal hun eigen specialiteit en kennisgebied, zodat je een persoonlijke zangcoach kunt kiezen die 
helemaal bij jou past. Kom kennismaken met ZanglesRotterdam en laat je verrassen door optredens van 
opkomend Rotterdams talent en singer-songwriters op het plein, het belooft een feestje te worden! 
 
Zo 23 september, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Let it Go – Let it Flow 
Let it go, let it flow! Dat is het thema van deze les van Juliette Dormaar. Een mix van hatha en zachte vinyasa 
technieken. ‘Let your worries behind and flow with us in the here and the now with Schouwburgplein yoga!’ 

 
Za 29 september, 13.00 uur  
Pride Festival: United Love 
Het Pride Festival start met een uitbundig ontvangst van alle deelnemers van de Pride Walk in het grootste Pop 
Up Park ter wereld. Het Schouwburgplein is tijdens het Pride Festival met een Flying Grass Carpet 
getransformeerd tot een grote ligweide met verschillende foodtrucks waar men kan genieten van lekkere drankjes 
en een divers aanbod van food.  

  



Zo 30 september, 11.00 uur 
Yoga op het Schouwburgplein: Chakra 
Als afsluiting van het seizoen mag je nogmaals met je Chakra’s aan de slag gaan. Janine Brall deelt speciale 
oefeningen, die afgestemd zijn op de energiecentra van het lichaam. Breng je geheel in balans met deze Chakra 
yogales. 
 
Zo 30 september, 11.00 uur 
Pride Family Festival: Unicorns & Zebras 
Unicorns & Zebras is het eerste Pride Family Festival in Nederland speciaal voor kinderen, gezinnen, jongeren, 
opa's en oma's. Het Schouwburgplein is tijdens het festival omgetoverd tot een grote kleurrijke speelweide vol 
muziek, optredens, workshops, schmink en natuurlijk Unicorns & Zebras eten en drinken. Iedereen van nul tot 
honderd en daarboven is welkom in het grootste Pop Up Park ter wereld. 
 
Zo 14 oktober, 15.00 uur  
Matiota 
Matiota is een terugkerende broedplaats voor en door Kaapverdische jongeren en artiesten. Een collectief met 
zeer uiteenlopende muzikale en culturele achtergronden met één overeenkomst: liefde en passie voor goede 
muziek! 
Dit jaar voor de vierde keer op het Schouwburgplein, met Adison dos Reis als host 
 
16 november 
FunX Speaker Box 
FunX komt langs op het Schouwburgplein met de Speaker Box, waar pop-upparty's plaatsvonden met de 
favoriete dj’s van de FunX luisteraars. 
 

 
23 november – 14 december 
Petit Palais  
In onze magische, warme filmloods heten we de winter welkom op het Schouwburgplein in samenwerking 
met Pleinbioscoop Rotterdam. Deze editie pakken we uit met een divers filmaanbod, zowel voor volwassenen als 
voor de kleintjes! Naast het filmprogramma nodigen we Rotterdammers uit om mee te doen aan proeverijen en 
diverse masterclasses rondom de feestdagen, waarmee we de zintuigen goed op scherp zetten. In het 
kinderatelier kun je voor of na de film een pannenkoek versieren en naar hartenlust knutselen. 
  



3 december 
Spontaan koor SSR (studentenvereniging) 
 
Do 6 december 
Chanoeka viering 
Tijdens het joodse lichtjesfeest worden de lampjes van de Chanoeka kandelaar aangestoken, ter herinnering aan 
de inwijding van de Joodse tempel. Op het Schouwburgplein werden de bezoekers toegesproken door 
burgemeester Ahmed Aboutaleb en rabbijn Vorst. Ook werden joodse liederen gezongen. Na de plechtigheid 
kregen de bezoekers soep en zoete joodse broodjes.  
 
Vr 7 december 
Optuigen kerstbomen 
Ondernemers, bewoners, Stadsbeheer en de VVS hebben er weer voor gezorgd dat de kerstbomen op het 
Schouwburgplein weer stonden te stralen. 
 
9 december 
Première BonBini NL 
Tijdens de première van BonBini Holland stonden er heel veel cantaatjes op het Schouwburgplein. 
 
Demonstraties 
Het Schouwburgplein is een geliefde plek voor demonstraties. In 2018 vonden de volgende 
demonstraties plaats: 
 
20 januari -  PVV/Geert Wilders 
3 februari -  Koerdische looptocht 
3 maart - Koerdische Volksstichting 
10 maart - Mars tegen Armoede 
25 maart -  Stille tocht Azerbeidzjan 
14 april - Manifestatie solidariteit Gaza/Palestina 
12 mei - Nabka & Mensenrechtenschendingen Rif 
20 oktober - Walk for Freedom 
28 oktober - demonstratie 
4 november - Stille tocht Imam Husein 
29 december - Stille Tocht tegen geweld tegen vrouwen 
 



 
3.2 Flying Grass Carpet/ bankjes/ 
stoeltjes/voetbaldoeltjes/schaakstukken 
 
Door het Flying Grass Carpet wordt het 
Schouwburgplein steeds vaker en langer 
bezocht: het plein is hierdoor een meeting 
point geworden, mensen eten er hun lunch, 
doen aan sport, dansen, vergaderen en 
voetballen er. Kinderen en hun ouders 
zoeken verkoeling bij de bedriegertjes.  
 
De Enzo bankjes blijven geliefde zitplekken, 
en sinds april zijn er 50 extra Fermob-
stoelen gekomen. De Vereniging Verenigd 
Schouwburgplein zorgt voor het beheer van 
de bankjes en de stoelen. Tot nu toe zijn er 
slechts een of twee kwijtgeraakt, een echte 
meevaller! 
 
Ook een succes zijn de voetbaldoeltjes. 
Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Deze 
doeltjes gaan een jaar mee, daarna zijn ze 
ook echt op. 
 
 

De schaakstukken werken ook goed, er werd op een gegeven moment zelfs ’s nachts een 
serieuze schaakmatch gespeeld! Helaas zijn de schaakstukken te makkelijk mee te nemen. 
Dat vraagt om meer beheer dan de VVS kan bieden. 

 
3.3 Overzicht gerealiseerd programma Stationsplein 
 

15 april 
Flasmob Got2groove Dancecenter 
Dansschool Got2Groove uit Delfshaven gaf een kort flitsend optreden op het Stationsplein. 
 
19 en 26 april 
Voorproefje Circusstad: TeaTime Company 
TeaTime Company is een trio bestaande uit een jongleur, een danseres, en een ‘Chinese Pole’ artiest. Samen 
gaven ze een voorproefje op Circusstad Festival 
 
3 mei 
Dag van de Rotterdamse Jazz: Thijs Nissen Trio 
Rotterdamse Jazz op het Stationsplein: het Thijs Nissen Trio. Het jonge Rotterdamse Thijs Nissen Trio speelt 
keiharde swing, lyrische ballads en alles wat raakt aan het Great American Songbook. 
 
10 mei 
Roots & Routes: Matt Bonila 
Roots & Routes, het talentenplatform van het Albeda College, presenteerde singer-songwriter Matt Bonila. 
Colombian born, Curaçao raised en op het moment Rotterdam veroverend met zijn dromerige sound en lyrics in 
Spaans, Papiamentu, Nederlands en Engels. 
 
17 mei 
010 Says it All 
Spoken Word festival 010 Says it All gaf een korte sneak peak op het Stationsplein 



 
 
 
24 mei 
Argentijns Trio Alvaro 
Argentijnse tango, Braziliaanse choro en samba werden vermengd met Portugese fado. 
 
31 mei 
Dansweek: Dalton Janssen 
De Rotterdamse choreograaf Dalton Janssen gaf met zijn dansers een voorproefje op de Dansweek van Theater 
Rotterdam. 
 
6 juni 
Sodade Festival 
Vooruitlopend op het grote Sodade Festival in de Doelen, was het deze donderdag al een beetje Kaapverdië op 
het Stationsplein. 
 
21 juni 
Music Matters: Carmen Forbes 
Music Matters, gevestigd in het Central District presenteerde Carmen Forbes: een singer-songwriter met ‘songs 
from the heart’ met een vleugje soul. Carmen speelde op de talentstage van North Sea Jazz Festival in 2017!  
 
28 juni 
North Sea Round Town: Persi Swing Collective Bigband 
Het West-Brabantse Persi Swing Collective is één van de betere Zuid-Nederlandse amateurbigbands. Deze 
bigband onderscheidt zich met name vanwege haar veelzijdigheid, frisse uitstraling en eigentijdse sound. 



 
5 juli 
North Sea Round Town: Jasper van Dammes straattrio 
Samen met twee jazzmaatjes, tevens gerenommeerde musici uit de scene, zoekt altsaxofonist Jasper van 
Damme de charme op van het akoestisch spelen met beperkte middelen. De speelsheid, het spelplezier en 
steeds weer de grote klasse spat ervan af. 
 
12 juli 
North Sea Round Town: Benny & the Wackophones 
De saxofonisten van dit sax-kwartet leerde elkaar kennen tijdens hun studietijd. Nadat zij afstudeerden kozen ze 
ervoor om samen te blijven spelen in dit energieke, vrolijk makende saxofoon-ensemble aangevuld met een 
percussionist. 
 
14 juli 
Promo Eendrachtfestival: Dwayne Franklin en Daddy Jacob 
Het Eendracht Festival is een showcasefestival dat laat zien hoeveel tofs Rotterdam te bieden heeft. Het festival 
biedt een podium aan creatieve Rotterdammers. Op het Stationsplein zorgde de combinatie tussen synthesizers, 
drumcomputers, talkbox en beats met een vleugje neo-soul van Dwayne Franklin en Daddy Jacob voor een 
lekkere dansbare sfeer. 
 
21 juli 
Rotterdam Zingt 
De zangers en zangeressen die aankwamen op het Stationsplein, werden alvast opgewarmd met een voorproefje 
op Rotterdam Zingt dat later die dag gehouden werd op het Grote Kerkplein. 
 
4 augustus 
Promo Duizel in het Park: Buro Rococo 
Buro Rococo bracht het Stationsplein in Duizelsferen met ‘Uw Ware Zelfie’: een origineel kunstwerkje als 
herinnering aan een bijzonder moment. Heeft u even genoeg van uw uiterlijk schoon? Bent u benieuwd wat er 
werkelijk in uw omgaat? Wilt u eens glashelder doorzien worden? Laat u lezen door de Glazen Bol.  
 
18 augustus 
Promo De Dag van de Romantische muziek 
Duo Spinoza gaf een voorproefje op de Dag van de Romantische Muziek. Duo Spinoza bestaat uit de Spaanse 
violist Samuel Tamarit Otero en de Nederlandse harpist Nick Scholten. 
 



25 augustus 
Promo Welkom Thuis 
Theaterfestival: Kill your 
darlings & Ukelele Paradijs 
Twee leuke 
straattheatervoorstellingen 
lieten alvast wat zien van 
het festival op het Deliplein: 
de dansvoorstelling Kill 
your darlings door Joshua 
Monten Compagnie (CH), 
gebaseerd op het 
kinderspelletje hinkelen en 
het komische Ukelele 
Paradijs met een klein 
concert. 
 
30 augustus 
Promo Festival Magia: dj 
Adilson Fernando 
De interesse in niet-
westerse muziek is 
groeiende. Festival Magia 
zet de spotlight op 

onderbelichte iconen en vernieuwers en brengt ze bij elkaar voor een uniek gratis festival. Dj Adilson Fernando 
zette de sfeer vast neer op het Stationsplein. 
 
6 september 
Wereldhavendagen: Shanty Koor 
Wat kondigt de Wereldhavendagen nu beter aan dan zeemansliederen? Daarom ook dit jaar weer een gezellig 
Shanty Koor op het Stationsplein:  
 
13 september 
Hotel Modern: Publieke Figuren 
Met Publieke Figuren creëert actrice Arlène Hoornweg een groots en ontroerend portret van een vrouw, die een 
etalage bewoont op het drukke Stationsplein. Nietsvermoedende voorbijgangers en bezoekers krijgen een inkijkje 
in het bizarre en alledaagse leven van een onalledaags personage. 
 
21 september 
Djemaa el Fna Rotterdam: Dakka Florida 
De enthousiaste jongens van Dakka Florida hebben een grote passie voor Marokkaanse muziek: traditionele 
muziek die vaak te horen is op bruiloften en feesten. Hun ritmische percussie warmde het Stationsplein vast op 
voor Djemaa el Fna 2018. 
 
27 september 
Rotterdam Pride 
Twee dragqueens flyerden voor Rotterdam Pride: een kleurrijke verrassing op het Stationsplein. 
 
4 oktober 
De Nieuwe Lichting: Maask 
Maask is de ultieme vocalist/ loopstation act. Hij gebruikt zijn eigen stem en een aangepast 8-track loopstation om 
in een fractie van een seconde volledig afgewerkte dansproducties te creëren. 
 
11 oktober 
Promo de Doelen: YMP 
YMP hoste in de Doelen de tweede editie van Love Music en zorgde ervoor dat op het Stationsplein iedereen wist 
dat Akua Nura in de Doelen te horen was… naast zijn eigen gezelschap Flow natuurlijk. 
 
18 oktober 
Jazz International Rotterdam: Kruidkoek 
De band Kruidkoek speelt GarageJazz. Dat wil zeggen, hun eigen obscure mix van jazz, rock en Tarantinofilms 
met een ongezonde dosis improvisatie en humor.  
 
25 oktober 
Jazz International Rotterdam: Efe Endem 



De Turkse trombonist Efe Erdem woont sinds 2008 in Rotterdam. Na zijn studie in Ankara studeerde hij in 2012 af 
aan Codarts in Rotterdam. Erdem speelt al vanaf jonge leeftijd in orkesten en bands en houdt ervan te 
improviseren. 
 

3.4 Overzicht gerealiseerd programma Kruisplein 
 
2 januari t/m 18 januari 
100 jaar Rotterdams Philharmonisch Orkest 
Historische beelden vertelden het verhaal van het 100 jarige Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het begin van 
een mooi jubileumjaar! 
 
16 t/m 23 februari 
Fototentoonstelling Sacha de Boer: De Boer en de boer 
In opdracht van Nespresso ontmoette fotografe Sacha de Boer koffieboeren in Azië. 
 
5 t/m 29 april 
Hipster/Muslim 
Met het fotoproject Hipster/Muslim wil initiatiefnemer Shirin Mirachor mensen op een speelse manier bewust 
maken van vooroordelen en hen uitdagen voorbij de baard te kijken. Vier jaar na de start komen de twaalf duo's 
bijeen voor de verzamelexpositie op het Kruisplein. 
 

15 september t/m 15 oktober 
Nederlands Fotomuseum: Cas Oorthuys 
Voorbijgangers maakten op het Kruisplein kennis met Cas Oorthuys: fotograaf, optimist, wereldreiziger en 
familieman met een oeuvre dat zich kan meten aan internationale namen als Werner Bischof en Robert 
Doisneau. Meer was uiteraard te zien in het Nederlands Fotomuseum! 
 
11 t/m 21 november 
Gewoon Stoer – 80 jaar Margriet 
80 vrouwen van nu met een bijzonder levensverhaal. Fotograaf Sacha de Boer legde hun kracht vast in een serie 
unieke portretten – als een hulde aan álle vrouwen die kleine of grote dromen waarmaken. Met deze ode viert 
MARGRIET haar 80ste verjaardag. 



 
3 t/m 23 december 
Museum Boijmans Van Beuningen: Pure Rubens 
De tentoonstelling 'Pure Rubens' toonde het grootste overzicht van Rubens' olieverfschetsen dat in de afgelopen 
65 jaar is getoond. De tentoonstelling op het Kruisplein vertelde de voorbijganger dat als je de echte werken wilde 
zien, er snel bij moest zijn! 
 
 

4. Marketing 
4.1 Beoogde marketingdoelen 
Omdat het Stationsplein een aandachtsgebied is m.b.t terreurdreiging, is het daar niet 
verstandig om de optredens daar actief te promoten. Deze zijn in zichzelf vaak een 
marketingmiddel, bedoelt om mensen te verrassen en vooruit te wijzen naar alles wat 
er in de stad gebeurt. Ook de tentoonstellingen op het Kruisplein worden niet van 
tevoren aangekondigd. 
 
De marketingcommunicatie van het Schouwburgplein kreeg een impuls door het 
maken van een nieuwe pleinwebsite. Hierop zijn nu alle voorstellingen te vinden die 
die dag in de omliggende theaters te zien zijn. Daarnaast is er te zien welke horeca 
er aan het plein zitten en welke evenementen er zijn. Allemaal in één oogopslag op 
de voorpagina. Hierdoor wordt het plein veel meer gebrand als één geheel. 
 
De doelstellingen van de marketingcommunicatie van het Schouwburgplein waren: 

- Informeren over wat er te beleven valt op het Schouwburgplein 
Deze doelstelling is zeker behaald. Door de maandladder steeds huis-aan-huis te 

verspreiden, is de buurt geïnformeerd en 
weet iedereen wat er gaat gebeuren op het 
plein. Daarnaast is iedere maand het 
programma op de luchtkokers te vinden.  
- Het merk Schouwburgplein versterken 
Het merk Schouwburgplein is versterkt door 
een nieuw, steviger en duidelijker logo, die 
goed aansluit bij de ingezette campagne 
stijl. Ook de nieuwe website draagt bij aan 
de branding van het Schouwburgplein. 
Hierop is nu alles te vinden wat er op en 
aan het Schouwburgplein gebeurt: welke 
films draaien er in Pathé, welk concert is er 
vanavond in de Doelen, waar kunnen we 
eten voor de voorstelling in Theater 
Rotterdam Schouwburg en wat is er zondag 
te doen op het plein. Ook laat het zien welke 
festivals er jaarlijks terugkeren op het 
Schouwburgplein. Hierdoor wordt het plein 
als geheel veel beter geladen: de site laat 
zien dat de VVS het Schouwburgplein 
beschouwd als één gebied, dat groter is dan 
het evenementenplein alleen. 
- Doelgroepen betrekken bij het 
Schouwburgplein 
Door de gevarieerde programmering, 

betrekken we verschillende groepen bij het Schouwburgplein: gezinnen met de 
kinderprogrammering, gewichtheffers door het Olympisch gewichtheffen, 
Kaapverdianen met Matiota en de senioren uit de buurt met de Gumbo Sessions. Dit 
blijkt ook uit het publieksonderzoek CBO: het plein trekt opvallend veel bezoekers uit 
de doelgroepen met cultuur als ongebruikelijk. Maar ook de stadse alleseter en de 
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elitaire kunstliefhebber bezoeken het Schouwburgplein. Hierdoor is het een plein voor 
iedereen: Rotterdamse Ruimte! 

- Meewerken aan het levendig maken van het Schouwburgplein 
Door op verschillende manieren en op verschillende plekken te communiceren over 
wat er op het plein gebeurt, en door op vaste momenten te programmeren, is het 
duidelijk voor het publiek dat er veel te doen is op het Schouwburgplein. En dat zorgt 
voor levendigheid! 

 
4.2 Gerealiseerde uitingen en resultaten 

• 6 folders met maandkalender 
• 1 folder met kinderprogramma 
• 1 folder met programma Yoga op ‘t Schouwburgplein 
• 6 posters met de maandkalender voor op de luchtkokers op het Schouwburgplein 
• 8 thematische posters voor op de luchtkokers 
• 10 e-mailnieuwsbrieven 
• 1 buurtbijeenkomsten in samenwerking met 7 Square Endeavour en de gemeente 

Rotterdam 
• 1 bijeenkomst met Ethan Kent in de Doelen, voor buurtbewoners, 

festivalorganisatoren, culturele instellingen, ondernemers en andere 
geïnteresseerden over de toekomst van het Schouwburgplein 

• 7 persberichten 
• 3 verschillende posters voor aankondiging start van het seizoen 
• Facebook gestegen van 1.666 likes begin januari 2018, naar 1.858 begin februari 

2018 
• Instagram: van 431 volgers vorig jaar, nu 488 volgers 
• Berichten op Instagram met #schouwburgplein: 5.007 (vorig jaar: 3.871). 

 
 

5. Organisatie 
5.1 Bestuur en team 

De Vereniging Verenigd Schouwburgplein is een samenwerkingsverband van 
negen culturele instellingen plus de ondernemers en bewoners rondom het 
Schouwburgplein: 
 

• De Doelen 
• Theater Rotterdam 
• Pathé Schouwburgplein 
• Oude Luxor Theater 
• SKVR 
• Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• International Film Festival Rotterdam 
• Codarts Rotterdam 
• Pauluskerk 
• Verenigingen van Eigenaren en bewonerscommissies 
• Ondernemersvereniging Schouwburgplein 

 
Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein wordt gevormd door: 

• Bert Determann (voorzitter) 
• Anton Vliegenthart, directeur de Doelen 
• Pascal van Wersch (penningmeester), bedrijfsleider Pathé Schouwburgplein en 

voorzitter van de Ondernemersverenging Schouwburgplein 



• Jeroen Laven (algemeen bestuurslid), partner Stipo (interdisciplinair team voor 
stedelijke ontwikkeling) 

• Walter Ligthart (algemeen bestuurslid), directeur Theater Rotterdam 
 
De kracht van de vereniging zit hem in een klein werkapparaat van twee mensen dat 
exclusieve aandacht geeft aan het Schouwburgplein, het Kruisplein en het Stationsplein. 
Karen van der Spek is coördinator en programmaleider van de VVS. Haar takenpakket 
bestaat uit ondersteuning van het bestuur en de ledenvergadering, de dagelijkse leiding, het 
coördineren van fysieke en economische aspecten, het opstellen en coördineren van de 
bijbehorende marketingcommunicatie. Marjorie van de Windt-Veit is de pleinmanager. Zij is 
de gastvrouw namens de VVS, beheert de jaarkalender, stemt met de gemeente de 
vergunningverlening af en werkt samen met de omgeving, ondernemers en bewoners. 
Persoonlijke contacten en grote betrokkenheid zorgen ervoor dat het team een uniek 
overzicht heeft van alles wat er speelt rondom deze pleinen. 
 

 
5.2 Samenwerking, structuur en partners 

De VVS werkt nauw samen met: 
• Gemeente Rotterdam, als eigenaar van de pleinen en vergunningverlener: directie 

Veiligheid, stadsbeheer en het projectteam Schouwburgplein 
• Rotterdam Festivals als coördinator van het evenementenbeleid van de stad 
• Uitvoerend producent Stichting de Loodsen 
• Creatieve Kwesties, een bureau voor marketing en communicatie. 
• Hunk Design en ID Eddy, de ontwerpers van het Flying Grass Carpet 

 
6. Financiën 

 
Het programma op het Schouwburgplein, Kruisplein en Stationsplein is in 2018 mogelijk 
gemaakt met een bedrag van €177.561,90. Hiermee hebben we op het Schouwburgplein 
maar liefst 87 evenementen kunnen herbergen, waarvan 51 eigen producties. Hiermee heeft 
de Vereniging Verenigd Schouwburgplein 172.000 mensen vermaakt met opera, spoken 
word, dans en muziek. Op het Stationsplein en Kruisplein hebben we 41 voorproefjes en 
sfeermakers laten zien, waarvan drie tentoonstellingen. 
 
Eigen bijdrage: instellingen 
De leden van de vereniging hebben in hoge mate bijgedragen aan de programmering. De 
instellingen brachten voor eigen rekening programma en de VVS heeft gefaciliteerd en zorg 
gedragen voor het podium. Deze programmering omvatte een deel van de totale 
pleinprogrammering. De betrokkenheid van de instellingen is groot, niet alleen in 
programmering maar ook in inzet, menskracht en financiële administratie. 
 
Overheid 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein wordt gesteund door de gemeente Rotterdam en 
Rotterdam Festivals. We zijn zeer verheugd met deze steun, waarmee de gemeente en 
Rotterdam Festivals een stevig deel van de begroting heeft gedekt.  
 
Sponsors en partners 
De partners van het Schouwburgplein, zoals de festivals en evenementen die externe 
organisatoren neerzetten op het Schouwburgplein, brachten dit jaar veel waarde in natura in. 
Er waren in 2018 geen partners die financiële waarde inbrachten. De VVS blijft hiernaar op 
zoek. 
 
Particulieren 



De Ondernemersvereniging Schouwburgplein heeft dit jaar bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de nieuwe website van het Schouwburgplein. Hierdoor is het een echt gezamenlijk 
gedragen website geworden, die echt communiceert over alles wat er op en rond het 
Schouwburgplein te doen is. 
 
Fondsen  
We zijn zeer tevreden en verheugd met de steun die we voor dit project hebben ontvangen 
van fondsen. Deze Rotterdamse fondsen met een maatschappelijke of culturele doelstelling 
hebben de programmering mede mogelijk gemaakt. Hierdoor hebben we vele ontmoetingen 
met elkaar en met cultuur mogelijk kunnen maken. 
 
Publieksinkomsten 
Helaas is het dit jaar niet gelukt om een verdienmodel te ontwikkelen. Het Schouwburgplein 
is in de openbare ruimte, en moet altijd toegankelijk blijven. Dat maakt het verkrijgen van 
publieksinkomsten erg lastig. 
 
Win-winrelatie tussen verschillende trajecten rondom het Schouwburgplein 
De VVS blijft met de partners binnen 7 Square Endeavour en de projecten die de gemeente 
Rotterdam ontwikkelt voor het Schouwburgplein, onderzoeken hoe deze ontwikkelingen 
kunnen leiden tot een meer integrale overkoepelende coördinatie van het Schouwburgplein. 
De gemeente Rotterdam heeft in ieder geval een aantal kleine beheerstaken aan de VVS 
heeft uitbesteed. Dit leidde tot extra financiering. 
 


