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1. Inleiding
Het jaar 2019 was een bijzonder maar lastig jaar voor de Vereniging Verenigd
Schouwburgplein, met financiële uitdagingen, ongewenste bezoekers op het plein maar ook
met samen met de gemeente werken aan een prachtige toekomst voor het
Schouwburgplein.
We hebben flink moeten bezuinigen, omdat het programma Levendige Binnenstad in 2018
afliep. De gemeente Rotterdam, die dit programma organiseerde, heeft hiervoor nog geen
opvolger. Het betekende voor ons een flinke korting op de subsidie, waardoor we geen
tentoonstellingen op het Kruisplein hebben georganiseerd en het programma op het
Stationsplein een aantal weken hebben moeten inkorten. Door slim te programmeren is het
programma op het Schouwburgplein wel op niveau gebleven. De investeringen in
gesprekken in 2018, het uitgebreide netwerk van de coördinator en het geluk dat er veel
externe organisatoren zich meldden voor de zondagmiddag, heeft ervoor gezorgd dat het

een goedbezocht en afwisselend programma was: zo’n 171.530 bezoekers bezochten het
plein om te genieten van de optredens of om gewoon elkaar te ontmoeten op het gras. De
bezuinigingen hebben er echter wel voor gezorgd dat er veel minder tijd is gestoken in het in
stand houden van dat netwerk en het ontwikkelen van nieuwe, spannende samenwerkingen.
Dat is voor de ontwikkeling van de programmering geen goede zaak. Hierdoor komen er veel
minder ideeën tot stand waarvoor gericht fondsen kunnen worden aangevraagd, waardoor
het verdienvermogen van de VVS in een neerwaartse spiraal raakt.
Het Schouwburgplein is door het Flying Grass Carpet een echt verblijfsplein geworden,
steeds meer mensen ontmoeten elkaar daar en brengen er tijd door. De keerzijde is dat het
plein nu ook een grote aantrekkingskracht heeft op daklozen en verwarde personen. Deze
mensen zorgen voor veel overlast: lawaai, agressiviteit en ze laten het plein niet altijd even
netjes achter. Deze ontwikkeling heeft de pleinmanager veel extra werk bezorgd: er is steeds
intensief contact geweest met gedupeerde ondernemers, stadsbeheer om de rommel te
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laten opruimen, de politie en toezicht en handhaving om vaker te laten patrouilleren. Helaas
is dit een hardnekkig en stadsbreed probleem dat zich niet zomaar laat oplossen. Het heeft
helaas wel een negatief effect op de leefbaarheid van het plein.
Aan de andere kant hebben wethouders Wijbenga en Bokhove de Vereniging Verenigd
Schouwburgplein uitgedaagd om met de gemeente mee te denken over een nieuw
Schouwburgplein. Wat zijn de lessen van het Flying Grass Carpet, en hoe kunnen die
vertaald worden in een permanente oplossing? Welke faciliteiten zijn er nodig om de
instellingen het echt in gebruik te laten nemen als een extra buitenzaal? Wat is er nodig om
het plein te managen, en welke duurzame oplossingen vanuit 7SquareEndeavour kunnen
met een nieuw Schouwburgplein waarheid worden? Tijdens het Stadmakerscongres in
november is het Schouwburgplein zelfs gepresenteerd als één van de Big Five: vijf
ruimtelijke plannen waarop mensen over dertig jaar nog trots zijn. Hiervoor moet in januari
2020 een masterplan met een wow-factor liggen. Daar is de afgelopen maanden door het
bestuur en ambtenaren van verschillende gemeentelijke afdelingen hard aan gewerkt.
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2. Algemeen
2.1 beoogde doelstellingen en beoordeling
Doelstelling
‘ Het ontwikkelen van drie grootstedelijke, nationaal aansprekende stadspleinen waar het
aangenaam verblijven is en waar regelmatig evenementen en activiteiten voor een brede
doelgroep worden georganiseerd. Zodoende fungeren de pleinen als een levendig, bruisend
stadsplein en verrijkt het de stad, alle Rotterdammers en de bezoekers aan de stad.’
Deze doelstelling is in 2019 deels gerealiseerd. Het Schouwburgplein en het Stationsplein
zijn in 2019 door de VVS actief geprogrammeerd. Voor het Kruisplein verzorgde de VVS
alleen de planning en coördinatie. Het Schouwburgplein trok met haar afwisselende
programmering weer meer toeschouwers, die ook langer verbleven op het plein. Fijn was om
dit jaar echt met de culturele leden van de VVS te kunnen samen programmeren: met de
Doelen verzorgde de VVS de concerten in het kader van North Sea Round Town en de
SKVR stond garant voor twee succesvolle kindermiddagen op het Schouwburgplein. Op het
Stationsplein zorgden korte verrassingsoptredens ervoor dat voorbijgangers een voorproefje
kregen van wat er in de rest van de stad allemaal te beleven viel.
De subdoelstellingen voor het Schouwburgplein waren:
•

•

•

•

grotere diversiteit en verbreding aanbod:
Ook dit jaar bood het Schouwburgplein
een heel gevarieerd programma van
Poetry Park om 50 jaar Poetry
International te vieren tot comedy van
Club Haug en van een urban dance
presentatie door Future in Dance tot de
Senioren Big Band. We bestreken de
volle breedte van muziek, urban, sport
en theater.
Verblijf en aansluiting tussen plint en
plein, en de relatie met de omgeving
Door het openen van de Doelen Studio
eind 2018 door VVS lid de Doelen, is er
weer meer aansluiting gekomen met het
Schouwburgplein. Hiermee is er weer
een plint geopend. Verder is de
aansluiting tussen plint en plein
uitdrukkelijk onderdeel van het gesprek
met de gemeente over de toekomst van
het Schouwburgplein.
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
Met behulp van 7SquareEndeavour heeft de VVS er voor gezorgd dat er nu ook een
Engelstalig gedeelte is op de website. Hard nodig, want het Schouwburgplein wordt
inmiddels gezien als een internationaal voorbeeld voor Placemaking. Het is fijn om
ook anderen te kunnen inspireren.
Diepgaander programmatisch profiel
Samen met de Doelen programmeerde de VVS de concerten van North Sea Round
Town. Dit heeft zeker betekent dat de kwaliteit van deze concerten is verhoogd: er
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•

stond een afwisselende programmering van hoge kwaliteit! Helaas is er door
bezuinigingen dit jaar geen mogelijkheid geweest om andere samenwerkingen uit te
diepen.
Nadrukkelijker samenwerken met partners
Niet alleen is er programmatisch nauwer samengewerkt met de Doelen, ook de
banden met VVS-lid SKVR zijn aangehaald. Samen met hen hebben we twee
woensdagmiddagen gevuld met leuke dans- en theaterworkshops voor kinderen.

2.2 Successen en leermomenten
Successen
- Het bestuur van de VVS heeft samen met de gemeente gewerkt aan een integrale
visie op een nieuw Schouwburgplein
- Door samen te programmeren met de Doelen en de SKVR is de VVS erin geslaagd
om de instellingen echt naar buiten te krijgen
- Door het openen van de plint van de Doelen door Club Doelen is de verbinden met
het plein nog sterker geworden
- De website is nu eindelijk ook in het Engels te bekijken, met dank aan
7SquareEndeavour
- Ondanks bezuinigingen is de VVS er toch nog in geslaagd een afwisselend
programma neer te zetten.
Leermomenten
- Doordat de VVS er voor zorgt dat het plein blijft bruisen, is het moeilijker om de
ondernemers actief bij het Schouwburgplein te betrekken. Het is de hoop dat de
verdere uitwerking richting een nieuw plein dit zal veranderen.
- Een gastvrij en open plein zorgt ook voor bezoekers die misbruik maken van deze
gastvrijheid. Deze gasten zorgen voor overlast en vervuiling. Het is een probleem dat
alleen met vereende krachten is op te lossen.
- Het budget heeft dit jaar een dieptepunt bereikt waardoor het lastig was om tijd te
investeren in toekomstige samenwerking en daarmee een verdiepingsslag in de
programmering te bereiken voor 2020.
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3. Overzicht programma
3.1 Gerealiseerd programma Schouwburgplein
23 januari - 3 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 loopt van locatie tot locatie en het Schouwburgplein ligt
in het midden!
6 en 7 april
NN Marathon Rotterdam
Geen andere marathon in Nederland kan de
sfeer in Rotterdam evenaren met ruim 950.000
enthousiaste toeschouwers langs het parcours.
Zij moedigen de 17.000 lopers aan! Voordat
deze starten, is het Schouwburgplein de plek
om je om te kleden en de bagage in bewaring
te geven.
18 t/m 20 april
Motel Mozaïque
Motel Mozaïque was na twee jaar afwezigheid
weer terug op het Schouwburgplein! Zomerse
temperaturen zorgden voor een drukbezochte
plaza. Wat is nu gastvrijer dan met een biertje
in de hand in het zonnetje te genieten van
muziek?
21 april, 18 augustus, 22 september, 10
november, 15 december
NPO Radio 1 Kwesties
Live debatprogramma over actuele,
controversiële kwesties. Marianne van den
Anker praat met betrokkenen, politici en
deskundigen op locatie, dit jaar vier keer in de
Kwestiesbus aan het Schouwburgplein.
27 april
Internationale dag van de dans
Tijdens Koningsdag vierde het Schouwburgplein de International Day of Dance mee. Tussen de
tenten van Circusstad waren verschillende verrassingsoptredens te zien.
1 - 5 mei
Circusstad Festival
Circusstad Festival is terug met een spectaculair programma vol acrobatiek, theater en muziek. Topacts van over de hele wereld komen bij elkaar om jou de magie van het circus te laten ervaren. Naast
voorstellingen in de Rotterdamse Schouwburg en het Oude Luxor kun je op het Schouwburgplein
terecht voor uitbundige optredens, workshops en gezelligheid.
Zo 12 mei
Yoga op ’t Schouwburgplein: Kundalini yoga
Emmely Jacobs van Love Healthy Living start het yoga-seizoen met een opwekkende Kundalini les
gebaseerd op de leer van Yogi Bhajan. Door de energieën in het lichaam in balans te brengen en vrij
te laten stromen, laat je jouw innerlijke kracht stralen. Doe mee! Geen ervaring nodig.
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Zo 12 mei
The Eznorquels Klezmer Band
Dans mee op de opzwepende wereldmuziek van The Eznorquels Klezmer Band. Met een vrolijke mix
van balkan en klezmer vertellen ze de meest fantastische verhalen. Avonturen in een luchtbel. Zet je
snorkel op en laat je verbazen door een muzikale onderwaterwereld van ronkende reggaeton en
broeierige boogaloo!
Za 18 mei
Opening Operadagen Rotterdam: Orfeo & Majnun
Loop mee in een wervelende stadsparade tijdens de opening van de Operadagen Rotterdam.
Honderden stadsgenoten vertellen hun verhaal over liefde, verlies en verlangen in een mix van
Bollywood-dans, Chinese acrobatiek, spoken word, hiphop, koormuziek en aangrijpende opera.
Inspiratiebron? De Griekse liefdestragedie Orpheus en Eurydice en het Arabische liefdesverhaal van
Layla en Majnun.
Do 16 mei
ROAM | CLASSICAL:NEXT: Young Doelen Ensemble
ROAM (Rotterdam Art Music Festival) trakteert op bijzondere pop-up concerten van het Young
DoelenEnsemble. Het befaamde Rotterdamse gezelschap brengt om 12:00 en
13:00 Constellations van de opkomende jonge componist Emma O’Halloran ten gehore. Om 15:00 en
16:00 kun je vervolgens luisteren naar het vernieuwende geluid van componist/activist Amanda
Gooking op de cello.
Vr 17 mei
ROAM | CLASSICAL:NEXT: Cool Conservatorium Ensembles
Op de vrijdag van ROAM (Rotterdam Art Music Festival) komen de meest vooruitstrevende
ensembles van diverse conservatoria voorbij op het plein. Een unieke muzikale ontmoeting waarin de
klassieke muziek van nu centraal staat.
Zo 19 mei
Yoga op ’t Schouwburgplein: Hatha Flow
Wil jij jezelf beter leren kennen, verstaan en begrijpen? Maak dan samen met Idodidid een 360° reis in
jezelf. Tijdens deze dynamische Hatha Flow yogales maak je een eerlijke verbinding met jezelf. Om
nog sterker voor de dag te komen. Nieuwsgierig? Iedereen kan meedoen.
Zo 19 mei
Operadagen Rotterdam: Project Wildeman / De Langste Dag
Stap binnen in een installatie van geluid en licht waar muziek, omgevingsgeluiden en verhalen live
worden gemixt. Met het opvallende theater-concert “De Langste Dag” vraagt Project Wildeman
aandacht voor de grootsheid en aantrekkingskracht van de zon. Geïnspireerd door traditionele
zonnewijzers toveren ze met de bezoekers het Schouwburgplein om tot een grootstedelijke
Stonehenge.
Zo 26 mei
Yoga op ’t Schouwburgplein: Yin & Yang
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In deze Yin & Yang yogales van Katri (Yoganesa) staat het hart en het element vuur centraal. Samen
besteed je aandacht aan de emoties die van invloed zijn op het hart. De les is een combinatie van
beweging en stilte, kracht en ontspanning. Een mooie manier om balans te vinden tussen zacht zijn
en sterk voelen.
Zo 26 mei
Gumbo Session o.l.v. Keith Dunn
De Rotterdamse binnenstad nodigt je uit voor Gumbo Session: 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.
Zo 2 juni
Yoga op ’t dak: Do-In
Yoga
Yoga-special op het dak
van de Doelen door
Mildred Villerius (yoga
met lef). Plekken zijn
beperkt. Weer er op tijd
bij!
Zo 2 juni
Future in Dance:
Company STL
De talentvolle dansers
van het jeugdgezelschap
STL tonen hun hiphop
skills in een spetterende
dansshow.
Zo 9 juni
Yoga op ’t
Schouwburgplein:
Wobbel Yoga
Yoga gecombineerd met
alle mogelijkheden van
het houten Wobbel
balansbord! Let’s play!
Vr 7 + za 8 juni
Connor Schumacher |
Dansateliers: The State
of Dance
Sluit je aan bij deze flash
rave voor een hoge dosis
adrenaline, een
ongekend gevoel van
vrijheid en een flinke
portie dans.
Zo 9 juni
Stanley Clementina
Kom genieten van het bijzondere Afro-Caribische geluid van songwriter, componist en multiinstrumentalist Stanley Clementina.
Za 15 juni
Rotterkoor Festival
Vandaag laten de Rotterdamse (amateur)koren van zich horen.
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Zo 16 juni
Restorative Yoga
Een heerlijke ontspannen les om even bij te komen van een drukke week.
Zo 16 juni
Poetry International | De Nieuwe Lichting: Poetry Park
Poetry International en De Nieuwe Lichting nodigen je uit voor een doorlopend programma waarin
muziek en het gesproken woord samenkomen.

VR 21 JUNI
Yoga op ’t
Schouwburgplein:
Yoga Wereldwijd
Op de Internationale
Dag van de Yoga vier
je met Eveline
Hammer alles waar
yoga voor staat.
Zo 23 juni
Yoga op ‘t
Schouwburgplein:
Gentle Yoga
Speciale aandacht
voor de adem en
meditatie. Kom even
helemaal tot stilstand.
Za 29 juni
HipHopHuis: Make a
Scene
Ontmoet verschillende
underground hiphopcommunities in een
programma vol
battles, optredens,
fashion en muziek.
Zo 30 juni
Yoga op ’t
Schouwburgplein:
Mahila Yoga
Maak je klaar voor een
stevige workout en
versterk de spieren
van je buik en
bekkenbodem.
Zo 30 juni
North Sea Round Town x De Doelen: Cabocubajazz
Unieke mengvorm van dromerige Kaapverdische songs, opzwepende Cubaanse dansmuziek en
avontuurlijke jazz o.l.v. meester-percussionist Nils Fischer en pianist Carlos Matos.
Za 6 juli
North Sea Round Town: Straatdag
Maak je klaar voor een energieke muziek-explosie. Vandaag gaat het dak eraf met ska-jazzbrassband Brassta la Vista en de Valvetronic Brassband. Als klap op de vuurpijl verblijdt Bazuinkoor
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Boven De Sterren het publiek met een variatie van traditionele Surinaamse Kaseko muziek en
internationale arrangementen voor jong en oud.
Zo 7 juli
Yoga op ’t Schouwburgplein: Gitananda Yoga / Yomabe
Reinig jezelf van patronen die je niet meer dienen en verlevendig jezelf met meer vrijheid, kracht en
plezier!
Zo 7 juli
North Sea Round Town x de Doelen: Kolonel Jafaar
Een instrumentale mix van Afrobeat en Ethiojazz. Kom los op de dansbare grooves van Kolonel
Djafaar.

Do 11 juli
Straatvoetvaltoernooi De Nieuwe Poort x RVC De Hef
Young professionals en vmbo-scholieren spelen zij aan zij in een felle strijd om de hoofdprijs.
Za 13 juli
North Sea Round Town x Albeda Danscollege: Flashbackzz
Een outdoor dance battle met Nederlands’ meest talentvolle freestyle dansers op muziek uit de ’80s
en ’90s. Alle dansstijlen zijn toegestaan. Wie gaat er naar huis met de felbegeerde titel?
Zo 14 juli
Yoga op ’t Schouwburgplein: Functional Pilates
Werk naast balans aan het loslaten van spanning en pijnlijke blokkades in het lichaam.
Zo 14 juli
North Sea Round Town x de Doelen: Dyar
Een originele mix van Arabische liedjes en muziek van over de hele wereld.
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Za 20 juli
Rotterdam Zingt
Het meest aanstekelijke meezingevenement voor iedereen. Van Abba tot The Beatles maar ook
liedjes met een Rotterdams karakter zoals Ketelbinkie of Diep in mijn hart. Zing je mee?
Zo 21 juli
Yoga op ’t Schouwburgplein: Restorative Yoga
Een heerlijke ontspannen les om even bij te komen van een drukke week.
Zo 21 juli
Club Haug
Heb jij een liefde voor live comedy? Rotterdams nieuwste comedy venue Club HAUG geeft een gratis
show weg op het Schouwburgplein. Kom langs!
24 juli
Rotterdam Unlimited: Droomland 6+| Maya zingt de wereld rond 3+
Ga mee op wereldreis! Verhalenverteller Sahand Sahebdivani neemt je mee in zijn voorstelling
Droomland (6+) en zangeres Maya Link tovert in Maya zingt de wereld rond (3+) een hele muzikale
wereld uit haar koffer. Kom je kijken?
24-27 juli
Rotterdam Unlimited
Het meest eclectische gedeelte van Rotterdam Unlimited vindt plaats op het Schouwburgplein. Met
o.a. een blockparty samengesteld door Y.M.P., straatparades en optredens van Karim Baggili, Karsu
Dönmez, De Niffo’s, A Mili, Muthoni Drummer Queen en Josylvio.
Zo 28 juli, 11:00
Yoga op ’t Schouwburgplein: Yin Yoga Water
Creëer ruimte voor ontspanning. Niks
moet, alles mag. Laat je energie
stromen als water.
Wo 31 juli
SKVR: De Dierenwinkel 6+
De grote baas wil een circus beginnen
met dieren die mooi kunnen dansen.
Dans je met hem mee?
Zo 4 aug
Yoga op ’t Schouwburgplein: Kundalini
yoga
Een rustige yogales speciaal voor de
longen. Ervaar de transformerende
kracht van meditatieve mantra’s die
iedereen kan meezingen.
Zo 4 aug
Senioren Big Band Rotterdam
Stap even terug in de tijd met de
Senioren Big Band Rotterdam. Naast
klassiekers van Count Basie, Duke
Ellington en Glenn Miller ook moderne
nummers als van Norah Jones. Kom je
luisteren?
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Wo 7 aug
De Grote Haay: De Vriendelijke Draak 4+
Heb jij wel eens een draak gezien? In deze muzikale voorstelling ontmoet je er eentje. Met lieve
oogjes en een dunne nek. Een vriendelijke draak, hoe kan dat nou?
Zo 11 aug
Yoga op ‘t Schouwburgplein: Yin Yoga (english spoken)
Beweeg je wervelkolom in alle richtingen en houd je rug vitaal, gezond en vrij van pijn.
Zo 11 aug
Rotterdam Weightlifting Showdown
Drievoudig Nederlands kampioen gewichtheffen Mirwais Mehrab nodigt 48 atleten uit het hele land uit
voor een demonstratie van de meest ultieme krachtsport. Aanschouw of doe mee!

Wo 14 aug,
Lefkop: Superloeser 6+
De superkracht van superheld Joyce is
dat ze knakworsten uit haar polsen kan
schieten. Een hilarische voorstelling voor
alle leeftijden.
Za 17 aug, 13:00
Newstyle Dance Event
Een nieuw dans-event met o.a. een
showcase competitie en battles op Afro,
Dancehall, HipHop, UK en NL hits van
DJ Passive gehost door Jiv the Chief.
Een showcase van de beste dansers
van dit moment.
Zo 18 aug
Yoga op ’t Schouwburgplein: Hartje
zomer - yoga
Open je hart- en borstgebied met een
serie fijne stretches voor nek en
schouders.
Zo 18 aug
Zwerkbal 16+
Je kent het van Harry Potter: Zwerkbal.
Wereldwijd wordt deze sport op
professioneel niveau beoefend en ook jij
kan het doen. Volg een workshop, spring
op je bezemsteel voor een oefenwedstrijd en vang de Gouden Snaai.
Wo 21 aug
Theater Gnaffel: Flat
Willem woont in de Wegflat aan de Flatweg. Een flat waar iedere dag gelijk is aan de dag ervoor of de
dag die nog moet komen. Tot de kamer naast de zijne vrijkomt en er een nieuwe buurvrouw in de
Wegflat komt wonen. Dan wordt álles anders.
Zo 25 aug
Yoga op ’t Schouwburgplein: Mahila Yoga
Breng je hormoonhuishouding in balans en verstevig de buik- en bekkenspieren tijdens deze Mahila
yogales.
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Zo 25 aug
Taoist Tai Chi
Doe mee aan een gratis proefles Taoist Tai Chi. Goed voor de circulatie, balans, houding, kracht en
lenigheid en geschikt voor iedereen ongeacht leeftijd. Mogelijk gemaakt door Fung Loy Kok Taoist Tai
Chi.
Wo 28 aug
Speel mee met SKVR: Gelukkig & Lang 6+
Duik in deze raadselachtige meespeelvoorstelling van de SKVR en ontrafel het mysterie van het
sprookjesbos.
Zo 1 sep
Yoga op ‘t Schouwburgplein: Vinyasa Prana Flow - English spoken
Zin in een heerlijke yogales? Met deze Vinyasa Prana Flow-les van Fi de Wit (Balanzs) richt je je op
het vinden van de vloeibaarheid van de asanas om deze terug te brengen naar de adem. Op deze
manier creëer je ruimte voor lichaam en geest. De les wordt in het Engels gegeven, dus neem ook je
internationale vrienden mee!

Zo 1 sep
Meester Verteller Paul Middellijn
Kom luisteren naar twee oeroude verhalen die al meer dan dertig jaar over de hele wereld worden
verteld. Meesterverteller Paul Middellijn vertelt “Anansi en Koning Leeuw”, over de onverslaanbare
spin Anansi, en een moderne bewerking van “Elke dag een mango”; een verhaal uit het oude Indiase
vertelboek de ‘Panchatantra’. Een leuk programma inclusief liedjes en rap voor de hele familie.
Zo 8 sep
Yoga op ‘t Schouwburgplein: Yoga Nidra - English spoken
Yoga Nidra is ook wel bekend als relax- of slaapyoga. Vanuit een liggende positie wordt je aandacht
door docent May, naar binnen geleid en kom je volledig tot jezelf. Een bijzondere les waar iedereen
aan mee kan doen. Let op: Engels gesproken.
Zo 15 sep
Yoga op ’t Schouwburgplein: Mindbodyflow
MindBodyFlow is een yogales door Nathasha Thompson (MoveAlongStudio) met een beetje martial
arts en pilates. De poses zijn met zorg samengesteld en zorgen ervoor dat je je lichaam flexibeler en
sterker maakt. Durf jij het aan? Gratis, geen ervaring vereist.

14

Zo 15 sep
Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie
Dit Rotterdamse gezelschap zorgt voor een gevarieerd en verrassend muziekprogramma voor
muziekliefhebbers van alle leeftijden. Van nummers uit de musical ‘La La Land’ en medleys van de
beroemde Santana tot funk en marsmuziek. In samenwerking met zanger Jan Terhell komen er zelfs
liedjes van Marco Borsato voorbij… Kom jij ook?
Zo 22 sep
Yoga op ’t Schouwburgplein: Hatha flow yoga
Wil jij jezelf beter leren kennen, verstaan en begrijpen? Maak dan een 360° reis in jezelf tijdens deze
dynamische Hatha Flow yogales van Iddo Drevijn (Idodidid). Om nog sterker voor de dag te komen.
Zo 22 sep
Gumbo session o.l.v. Keith Dunn
Bewoners uit de Rotterdamse binnenstad nodigen je uit voor een nieuwe Gumbo Session: een openair jamsessie met heerlijke hapjes, begeleid door binnenstadbewoner en bluesman Keith Dunn. Dit
keer trakteren zij op speciale gastoptredens van Bart Mulders’ Little Village Blues Band en de Silver
Sound Singers uit Rotterdam. Doe mee, neem je eigen instrument mee en voel de vibe!
Za 28 + Zo 29 sep (Zo afgelast wegens weersomstandigheden)
Rotterdam Pride
Celebrate Partyness, Artiness, Craziness, Rainbowness and Loveness! De Rotterdam Pride
transformeert het Schouwburgplein tot het grootste Pop Up Park ter wereld; een speelweide vol
muziek, optredens, workshops, eten en drinken. Sluit aan en draag bij aan een plek waar iedereen
welkom is, ongeacht geslacht en seksuele voorkeur.
Zo 29 sep
Yoga op ’t Schouwburgplein: Do-in yoga
Neem de tijd voor een lesje Do-In yoga met Mildred Villerius van Yoga met Lef. Spelenderwijs versterk
je het fysieke middelpunt van je lichaam. Doormiddel van in- en ontspanning verbeter je je
energiedoorstroming voor een betere balans van lichaam en geest.
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Wo 9 okt
Walking Forest / Happy Street / Walk21
De straat tussen de Doelen en het Schouwburgplein is een maand lang taboe voor auto's en alléén
toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Het stukje tussen Karel Doormanstraat en Kruisplein wordt
met verlichte bomen en geurende planten omgetoverd tot een 'bos in de stad' en zal een maand lang
echt bij het Schouwburgplein horen in plaats van te dienen als sluiproute voor automobilisten.

18 t/m 19 oktober
Dome Ischl
Op het Schouwburpglein stond een gigantische skihelm om reclame te maken voor Ischl in Oostenrijk,
het dorp dat bekend staat om de grote artiesten die er optreden en de bekroonde restaurants.
26 oktober
Fietscircus
Gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming vragen aandacht voor fietsen met allerlei
activiteiten. Wat dacht je van BMX voor kinderen, fiets je schilderij en beat the street waarmee je met
een VR bril het effect van smartphones op de fiets kan zien?
2 november
Dogparade Halloween Edition
De doorgangsweg bij de Doelen was een maand lang autovrij. Van deze gelegenheid werd dankbaar
gebruik gemaakt voor het houden van een speciale Halloween editie van de Dogparade 010 waarbij
zowel baasjes als honden verkleed meeliepen.
7 november
Dying Together Performance Activism
DYING TOGETHER / Earth gaat over de relatie tussen mensen, dieren en planten en onderzoekt hoe
we het leven, en daarmee de dood, waarderen van alle levende wezens op aarde. DYING
TOGETHER werd uitgevoerd door zowel performers als toeschouwers.

16

8 november
Stadmakerscongres
Stadmakers verzamelden zich op het Schouwburgplein om vandaaruit de stad te verkennen tijdens
diverse excursies.
6 december
Kerstbomen op het Schouwburgplein
Bewoners, ondernemers, stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en de Vereniging Verenigd
Schouwburgplein hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat er weer kerstbomen op het
Schouwburgplein staan.
24 december
Chanoeka viering
Tijdens het joodse lichtjesfeest worden de
lampjes van de Chanoeka kandelaar
aangestoken, ter herinnering aan de
inwijding van de Joodse tempel.

Demonstraties
Het Schouwburgplein is een geliefde
plek voor demonstraties. In 2018
vonden de volgende demonstraties
plaats:
5 januari - Manifestatie Koerdische
Volksstichting
26 januari - Stille tocht Jip Jurg
9 maart - Mars Internationale Vrouwendag
16 maart - Wake drama Christcurch
13 april - Manifestatie steunbetuiging
Marokkaanse gevangenen
31 mei - Klimaatmars EUR
1 juni - Demonstratie gele hesjes
20 juni - demonstratie
29 juni - demonstratie
17 september - demonstratie tegen
Volksrepubliek China
19 oktober - Walk for Freedom
20 oktober - Stille tocht st. Iman Cultureel Centrum

3.2 Schouwburgplein fysiek
Tentoonstellingsruimte
De luchtkokers aan de oostzijde van het plein bieden een groot opperlak waar doeken in
kunnen worden gespannen. De VVS heeft door tegenvallende fondseninkomsten moeten
besluiten om deze luchtkokers niet actief te programmeren als tentoonstellingsruimte.
Gelukkig hebben de prachtige foto’s van de Kracht van Rotterdam het hele jaar de
luchtkokers gesierd.
Podium
Ook dit jaar heeft de VVS artiesten, bandjes en gezelschappen gastvrij ontvangen. In het
begin van het seizoen is het podium weer geschilderd, een beheerstaak die jaarlijks
terugkomt. We zijn een goede gastheer: we nemen productionele zorgen weg, adviseren bij
het aanvragen van vergunningen, nemen maatregelen om geluidsoverlast voor de buurt
zoveel mogelijk te beperken en geven steun aan de technische productie van evenementen
die door derden worden georganiseerd.
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3.3 Gerealiseerd
programma
Kruisplein
Helaas was de VVS dit
jaar niet in staat om
actief
tentoonstellingen te
programmeren op het
Kruisplein. Gelukkig is
deze plek als
tentoonstellingsplek
wel bekend geworden
onder verschillende
organisatoren. Zo was
er het House of Colors
van de Rotterdam
Pride en werd in
december
Repelsteeltje van
Theater Rotterdam
aangekondigd.
Voor de afstemming
van de citydressing
(banieren etc.) is
steeds nauw contact
met Helderred.

3.4 Gerealiseerd programma Stationsplein
Van mei tot en met september organiseerde de VVS ook dit jaar iedere donderdag Traffic
Jam, om de reiziger vanaf 17.00 uur even te verleiden om de trein te missen! Vooral
voorproefjes waren er te zien. Helaas een maand korter dan gepland, door tegenvallende
inkomsten. Tijdens de zomervakantie werden de toeristen verwelkomt op Zaterdag, met
Welkom in Rotterdam.
donderdag 2 mei
Circusstad promo: Roel Post en Eva
Roel Post en Eva maakten met hun act forenzen alvast warm voor Circusstad Festival, dat verderop
op het Schouwburgplein aan de gang was!
donderdag 9 mei
Music Matters: Brian Murphy
Music Matters, dat is gevestigd in het Central District, presenteerde singer-songwriter Brian Murphy
donderdag 16 mei
New Skool Rules
New Skool Rules is een hiphop en r&b muziekconferentie, waar mensen uit het vak hun kennis en
netwerk delen. Daarnaast zijn er het hele weekend gratis showcases op verschillende plekken in de
stad: ook op het Stationsplein.
donderdag 23 mei
Bauhaus Fest
Museum Boijmans Van Beuningen sloot haar deuren met een knal: het Bauhaus Fest! Op het
Stationsplein kon alvast iets van de sfeer geproefd worden.
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donderdag 30 mei
010 Says it all
Een brass band, spoken word, hiphopdans en een beatboxer: die zorgden ervoor dat je niet meer om
het Spoken Word Festival 010 Says it All heen kon!
donderdag 6 juni
Dansweek Lloyd Marengo
Die middag op Stationsplein Rotterdam Centraal: Lloyds Company van hiphopchoreograaf Lloyd
Marengo presenteerde dansers Rabbani Sayed, Jemuël Jeems, Denzel Vyent en Si V An ter
promotie van De Dansweek van Theater Rotterdam.
donderdag 13 juni
act via House of Knowledge
Stichting House of Knowledge is een muzikaal platform dat uitzonderlijk talent binnen de performing
arts begeleidt en ondersteunt. Een van die talenten stond op het Stationsplein!
donderdag 20 juni
Get Loose Festival
Hiphopfestival Get Loose stond 23 juni in het Afrikaander park. Voorbijgangers pakten vast wat van de
authentieke, rauwe no nonsense sfeer van dit festival mee.
donderdag 27 juni
Make a Scene
De jaarlijkse grote showcase van het HipHopHuis: Make a Scene! Later die week in de Doelen en op
het Schouwburgplein, nu op het Stationsplein.

donderdag 4 juli
North Sea Round Town: Amsterdamse Studenten Bigband
De Nederlandse studenten bigband-scene bloeit als nooit tevoren...! In februari 2019 vond dan ook in
de hoofdstad Amsterdam de aftrap plaats van een gloednieuwe Nederlandse studenten bigband: de
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Amsterdamse Studenten Big Band! Een bigband die uit zijn voegen barst van het talent!
donderdag 11 juli
North Sea Round Town: Persi Swing Collective Bigband
De West-Brabantse 'Persi Swing Collective' staat bekend als één van de betere Zuid-Nederlandse
amateurbigbands. Deze bigband onderscheidt zich met name vanwege haar veelzijdigheid, frisse
uitstraling en eigentijdse sound!
donderdag 18 juli
Eendrachtfestival: Kay Slice
On Track Agency organiseerde tijdens Eendracht Festival een pop-up optreden van Kay
Slice bij Rotterdam Centraal.
donderdag 5 september
Wereldhavendagen - Shanty koor
Rotterdam werd alvast in Wereldhavendagen sfeer gebracht met een Shantykoor uit de stal van het
Shanty Festival.
donderdag 12 september
Streetculture weekend
Het Streetculture weekend is op het Stationsplein aangekondigd door een beatbox act!
vrijdag 20 september
Djemmaa el Fna: Dakka Marrakchia
Traffic Jam voor een keertje op vrijdag, maar met een goede reden: Dakka Marrakchia bracht het
Stationsplein in traditionele Marokkaanse sferen.
zaterdag 27 juli
Rotterdam Unlimited: Rueda de Casino
Rotterdam Unlimited en NS nodigden iedereen uit om met de trein naar Rotterdam te reizen en mee
te doen met de grootste Salsadans (de Rueda de Casino) van Nederland. Van Nederland? Van de
wereld!
zaterdag 3 augustus
14.00
Magma Trio
Het Magma project is gefocust op het ontdekken van nieuwe combinaties, formules en muzikale
kleuren en geuren in hun muziek. De fusie tussen de Oed, zeven snarige gitaar met braziliaanse fluit,
tabla/percussie en Conga’s creëert frisse arrangementen.
zaterdag 10 augustus
Blijdorp Festival (afgelast
wegens gebrek aan acts bij
Blijdorp Festival)
zaterdag 17 augustus
promo Pleinbios
Het jaarlijkse filmfeestje in het
Museumpark werd op het
Stationsplein nog eens onder de
aandacht gebracht van
bezoekers aan Rotterdam
zaterdag 24 augustus
promo Weekend van de
Romantische Muziek
Bezoekers aan het Weekend
van de Romantische Muziek,
werden op het Stationsplein al
verwelkomt met heerlijke
klassieke muziek.
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4. Marketing
4.1 Beoogde marketingdoelen
Omdat het Stationsplein een aandachtsgebied is m.b.t. terreurdreiging, is het daar niet
verstandig om 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.
Dit jaar werkten we samen met Lody Meijer, communicatieprofessional in kunst en cultuur.
Deze samenwerking is goed bevallen. Zij heeft vooral Facebook een enorme boost gegeven,
door er actiever te adverteren. En dat hebben we met name bij de kindervoorstellingen op
woensdagmiddag gemerkt: die zaten dit jaar duidelijk voller!
Het Schouwburgplein is samen met 7Square Endeavour steeds meer een internationaal
voorbeeld voor placemaking. Daarnaast ontvangt Rotterdam jaarlijks steeds meer toeristen,
ook uit het buitenland. Sinds eind december heeft daarom de website ook een Engelstalig
gedeelte.
De primaire marketingdoelstelling van het Schouwburgplein is om de preceptie van het
Schouwburgplein als gastvrij en gezellig ontmoetingsplein, met veel voorzieningen, te
nestelen in de hoofden van het publiek. Het doel was om met verblijf en bezoek aan
evenementen op het plein zo’n 130.000 mensen te bereiken. Dit is meer dan gehaald:
Zo’n 171.530 bezoekers wisten het Schouwburplein dit jaar te vinden, om er te verblijven en
te genieten van wat het podium te bieden had.
De subdoelstellingen waren:
Informeren over wat er te beleven valt op en rond het Schouwburgplein
De buurt was geïnformeerd door het huis-aan-huis verspreiden van de maandladder.
Daarnaast is iedere maand het programma op de luchtkokers te vinden.
Het merk Schouwburgplein versterken
Vormgever Kadre heeft voortgeborduurd op de ingezette stijl van 2018. Dit jaar was er ook
een illustrator betrokken, die de zomermaanden heeft geladen met mooie beelden. Het
Engelstalige deel van de website versterkt het Schouwburgplein als internationaal voorbeeld
van placemaking.
Doelgroepen betrekken bij het Schouwburgplein
Door de afwisselende programmering en het onder de aandacht brengen hiervan bij de
verschillende doelgroepen, is het publiek op het Schouwburgplein zo divers als de stad zelf.
Senioren tref je aan bij Rotterdam Zingt en de Senioren Bigband, de Rotterdamse Urban
Scene was te vinden bij Make a Scene en bij de demonstratie van Future in dance en
gewichtheffers vonden the Rotterdam Weighdown op het plein. Ook waren er steeds meer
ouders, grootouders en hun (klein)kinderen te zien bij de zomerse
kindertheatervoorstellingen.
Meewerken aan het levendig maken van het Schouwburgplein
De programmering en de communicatie daarover zorgt er zeker voor dat mensen het
Schouwburgplein vinden. In combinatie met het Flying Grass Carpet en de stoeltjes en
bankjes, is duidelijk te zien dat bezoekers ook langer blijven genieten van optredens. Dat
maakt het plein levendig en goed gebruikt!
4.2 Gerealiseerde uitingen en resultaten
- 6 folders met maandkalender
- 1 folder met programma Yoga op ’t Schouwburgplein
- 6 posters met de maandkalender voor op de luchtkokers van het Schouwburgplein
- 8 thematische posters voor op de luchtkokers
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-

3 verschillende posters voor aankondiging start van het seizoen
10 e-mailnieuwsbrieven
1 ledenvergadering
8 persberichten
Facebook gestegen van 1.858 likes begin februari 2019 naar 2.265 likes half
december 2019
Instagram: van 488 naar 595 volgers
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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, (algemeen bestuurslid) directeur de Doelen
• Walter Ligthart (penningmeester), directeur Theater Rotterdam
• Jeroen Laven (secretaris), partner Stipo (interdisciplinair team voor stedelijke
ontwikkeling)
• Vacature: bestuurslid vanuit Ondernemersvereniging
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 werkte in 2019 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
• Lody Meyer, marketeer
• De programmeurs, marketeers en producenten van de leden van de VVS
• 7Square Endeavour
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6. Financiën
Het programma op het Schouwburgplein, Kruisplein en Stationsplein is in 2019 mogelijk
gemaakt met een bedrag van €140.642,60 Hiermee hebben we op het Schouwburgplein
maar liefst 82 evenementen kunnen herbergen, waarvan 42 eigen producties. Hiermee heeft
de Vereniging Verenigd Schouwburgplein 171.530 mensen vermaakt met opera, yoga, dans
en muziek. Op het Stationsplein en Kruisplein hebben we 23 voorproefjes en sfeermakers
laten zien.
Eigen bijdrage: instellingen
De leden van de vereniging hebben dit jaar in hogere mate bijgedragen aan de
programmering. Er is geprogrammeerd in samenwerking met de Doelen, Theater Rotterdam
en de SKVR. 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. Helaas is een deel van de financiering weggevallen vanuit Levendige
Binnenstad, het programma van de gemeente Rotterdam. We zijn zeer dankbaar dat de
gemeente Rotterdam zich enorm heeft ingespannen om een deel van het budget te
repareren. Hierdoor en met de steun van Rotterdam Festivals is uiteindelijk toch een stevig
deel van de begroting 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 2019 geen partners die financiële waarde inbrachten. De VVS blijft hiernaar op
zoek.
Particulieren
De Ondernemersvereniging Schouwburgplein draagt bij aan de begroting van de VVS.
Hiervoor organiseert de VVS evenementen. Daarnaast draagt de VVS zorg voor de
administratie en het organiseren van ledenvergaderingen van de Ondernemersvereniging.
Fondsen
We zijn zeer tevreden en verheugd met de steun die we voor dit project hebben ontvangen
van Stichting Bevordering voor Volkskracht. Dit Rotterdamse fonds met een
maatschappelijke of culturele doelstelling heeft 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. Het ontwikkelen van een verdienmodel maakt wel onderdeel
van het plan voor een nieuw Schouwburgplein
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.
7SquareEndeavour heeft er voor gezorgd dat de website van het Schouwburgplein in het
Engels vertaald kon worden. De gemeente Rotterdam heeft een aantal kleine beheerstaken
aan de VVS heeft uitbesteed. Dit leidde tot extra financiering.
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