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Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod dat zoveel
mogelijk mensen trekt en hoog gewaardeerd wordt. Rotterdamse festivals stralen de thema’s van de stad uit. Met festivals vieren we de
stad. Festivals brengen mensen samen en maken de stad levendig en aantrekkelijk. De stad en haar bewoners vormen de belangrijkste
inspiratiebron voor de Rotterdamse evenementen. De evenementen samen vertellen het verhaal van Rotterdam.

Ambitie: Rotterdam, meest aansprekende
evenementenstad van Nederland

Aanmelden

We blijven de meest aansprekende evenementenstad van het land

uiterlijk 1 september 2016 het online aanmeldformulier in te vullen.

en bereiken een breed publiek met (inter)nationaal aansprekende

Als je een aanvraag indient voor financiële ondersteuning, is het

programma’s waarin onze kunstinstellingen, onze architectuur, de

evenement automatisch aangemeld voor de evenementenkalender.

Een evenement aanmelden voor de evenementenkalender kan door

rijkdom van onze culturele diversiteit en onze haven centraal staan.
We streven naar een kalender opgebouwd uit sterke evenementen-

Aanvragen financiële ondersteuning

periodes waarin niemand om Rotterdam heen kan. Ook de rest van het

Levert je evenement een bijdrage aan een gevarieerd aanbod in

jaar is het in de binnenstad levendig en gezellig mede door kleine,

Rotterdam, aansluitend op de thema’s van de stad en voldoe je aan de

soms onverwachte optredens op plekken als het Centraal Station,

gevraagde criteria? Dan kun je in aanmerking komen voor financiële

het Kruisplein of elders in het centrum.

ondersteuning.
Voordat je een aanvraag indient vragen we je de aanvraagprocedure en

Deze oproep is bestemd voor organisatoren die aan deze

criteria goed te lezen. De samenvatting vind je in deze oproepbrief, op

ambitie een bijdrage kunnen leveren en in 2017 een publieks-

onze site vind je de uitgebreide versie.

evenement in Rotterdam willen realiseren.
Voor het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning kun

TIP

!

eld je aan

M
Bij twijfel?

je gebruik maken van het aanvraagformulier. De aanvraag dient
uiterlijk 1 september 2016 binnen te zijn.

Alle evenementen waar een vergunning voor vereist is en die

Aanmelden voor de kalender en een financiële aanvraag indienen

in de categorie B&C vallen, moeten worden aangemeld voor

kan alleen digitaal. Op www.rotterdamfestivals.nl/zakelijk/

de evenementenkalender. B&C evenementen zijn evenemen-

evenement-organiseren vind je het aanmeldformulier en aanvraag-

ten in de buitenruimte met een redelijke tot grote impact op

formulier.

de omgeving.

Welke plannen komen in aanmerking?
We geven prioriteit aan evenementen die de thema’s van de stad

City Lounge/
kleinschalige binnenstadprogrammering

uitstralen en daarnaast voldoen aan de overige criteria.

We zijn ook op zoek naar kleinschalige jaarrond programmering die
verblijf in de binnenstad stimuleert. Programmering die plaatsvindt in

Thema’s van de stad?

het centrum en daarmee de binnenstad verlevendigt*. Deze program-

Het karakter van de stad is samengevat in een zestal thema´s.

ma’s zijn een verrassende toevoeging op het aanbod en werpen nieuw

• Rotterdam als maritieme stad

licht op gebieden en locaties .

• Rotterdam als multiculturele stad
• Rotterdam als jonge stad

* Tot de binnenstad behoren de Stadsdriehoek, het CS-kwartier(inclusief Hofbogen), Kop van Zuid, Katendrecht en het Vroesenpark

• Rotterdam als moderne architectuurstad: zie uitgelicht
• Rotterdam als (inter)nationale cultuurstad
• Rotterdam als (inter)nationale sportstad*
*

Het positioneren van Rotterdam als City of Sports gebeurt onder de
verantwoording van Rotterdam Topsport.

Speciale financiering voor uitzonderlijke
projecten voor 2017 en verder
Rotterdam Festivals zet zich in om Rotterdam te profileren
als een stad waar ook bijzondere eenmalige evenementen

Uitgelicht: Moderne Architectuurstad

plaatsvinden. Deze uitzonderlijke evenementen trekken een

Moderne architectuur is onlosmakelijk met Rotterdam verbonden. De

groot publiek (>50.000) spreken internationaal tot de
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gebouwen vertellen het verhaal van de stad. Een verhaal van experi-

verbeelding en passen bij de thema’s en de bevolking van de

ment en vernieuwing en van dromen en verlangen naar de toekomst.

stad. Voor een dergelijk uniek evenement kan via Rotterdam

Rotterdam is een stad van gerenommeerde architectenbureaus en van

Festivals een aanvraag voor het evenementfonds gedaan

Criteria

aspecten zoals gastvrijheid, kwaliteit van de communicatie en

nieuw talent. Een stad van een levendige traditie in debat en publieks-

worden.

Bij de beoordeling van plannen hanteert Rotterdam Festivals de

aankleding van het festivalterrein worden beoordeeld.

manifestaties. Ook bij toeristen is er veel vraag naar activiteiten op dit

beoordeling van een plan. Dit betekent dat er een hoge waardering van
het publiek voor het programma moet zijn maar ook andere belevings-

onderstaande criteria At/m E.

gebied.

Gezien de lange voorbereidingstijd voor deze projecten,

Als je ook voor financiële ondersteuning in aanmerking wilt komen,

G. Marketing en Communicatie

Samen met de stichting AIR en Rotterdam Partners hebben wij het

kunnen ook plannen voor de komende jaren bij ons worden

dan gelden ook de punten F t/m H.

Een deugdelijk marketing- en communicatieplan is essentieel voor een

initiatief genomen voor een jaarlijks terugkerende periode waarin de

ingediend, zodat samen met andere partners gewerkt kan

architectuurbeleving in onze stad geconcentreerd en op een hoog

worden aan een maximaal resultaat voor de stad. Voorbeel-

A. Thema’s van de stad (zie pagina links)

ook meegewogen. Zo kijken we naar: zijn de doelstellingen wat betreft

niveau gepresenteerd wordt. Een sterke periode in juni die onder de

den van dergelijke projecten zijn Het World Food Festival,

Sluit het evenement aan bij het karakter van de stad?

doelgroep, bereik en ingezette middelen realistisch en SMART? Heeft

noemer Rotterdam Architectuur Maand een breed publiek de stad laat

Rotterdam Viert de stad! en MTV EMA Awards.

succesvol evenement. Bij de beoordeling van aanvragen wordt dit dan

het evenement mediapartners en welke zijn dat?

B. Inhoudelijke beoordeling evenement

beleven en Rotterdam (inter)nationaal positioneert als een innovatieve architectuurstad. Plannen die bijdragen aan deze ambitie zijn

Nieuw

Rotterdam Festivals weegt de toegevoegde waarde van het evene-

H. Financiën

daarom extra welkom.

Een nieuwe mogelijkheid is dat ook andere culturele activitei-

ment mee in de beoordeling; in welke mate is het evenement onder-

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te komen, moet

ten zoals grote tentoonstellingen, met een vergelijkbare

scheidend ten opzichte van het overige aanbod zowel lokaal, nationaal

worden aangetoond dat deze onontbeerlijk is om het evenement te

impact, voor meer zichtbaarheid en randprogrammering een

als internationaal. En is er sprake van vernieuwing en/of verrassing.

realiseren. De verhouding tussen de gevraagde bijdrage en het

'The Netherlands’ second biggest metropolis is a veritable open-air gallery of
modern, post-modern and contemporary
construction.’ Lonely Planet reisgids

plan in kunnen dienen.

rendement voor de stad weegt mee bij het vaststellen van de toe te

C. Het publiek

kennen bijdrage. En vragen als: steekt de begroting deugdelijk en

Rotterdam Festivals wil een breed publiek bereiken. We letten daarbij

realistisch in elkaar? Toont de organisator goed cultureel ondernemer-

op het bereik onder de verschillende doelgroepen in de stad en het

schap? Bijvoorbeeld door het genereren van eigen inkomsten. Hoe

publieksbereik, zowel nationaal als internationaal.

verhoudt de gevraagde bijdrage zich tot de totale begroting en tot
overige inkomstenbronnen? Hoe hoog is de gevraagde bijdrage per

D. De organisator / deugdelijkheid van het plan
Kun je als organisator aantonen dat je een goed cultureel ondernemer
bent die in staat is het plan te realiseren? Is het plan goed doordacht,

bezoeker?

TIP

zijn de doelstellingen realistisch wat bereik, positionering en uitvoering

Op www.rotterdamfestivals.nl/zakelijk/evenement-organi-

betreft?

seren/services/locatieprofielen/ vind je specificaties van
ongeveer 30 locaties terug. Hier kun je kijken of je evenement

E. Praktische uitvoerbaarheid en spreiding:

aansluit bij de locatie, of inspiratie opdoen voor alternatieve

Hierbij kun je aan vele zaken denken zoals: is de gekozen datum / zijn

locaties als je oorspronkelijke locatie bezet is.

de gekozen data (voor zover bekend) beschikbaar? Is de gekozen
locatie geschikt en beschikbaar? Wat zijn de gevolgen voor het
verkeer? Sluit je een weg / wegen af? Maar ook: draagt het evenement
bij aan voldoende spreiding in tijd, ruimte en discipline?
Verzoeken voor financiële ondersteuning worden ook op de
volgende criteria beoordeeld:

F. Bezoekersbeleving en kwaliteit
De eisen die mensen stellen aan hun vrijetijdsbeleving worden steeds
hoger. De bezoekersbeleving speelt daarom een belangrijke rol bij de

Bevrijdingsfestival in Het Park (bij de Euromast) | foto: Marco de Swart

De Trap, onderdeel van Rotterdam viert de stad! | foto: Ossip van Duivenbode/MVRDV
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Samenvatting van procedure totstandkoming van
de Rotterdamse evenementenkalender en data
• 1 juni 2016 Publicatie uitnodiging oproep plannen 2017;
• 1 september 2016 Deadline aanmelden en aanvragen; uiterlijk
1 september 2016 hebben organisatoren de tijd om hun plannen
en verzoek voor financiële ondersteuning in te leveren via

Procedure

www.rotterdamfestivals.nl;

1. Aanmeldingen en aanvragen dienen uiterlijk 1 september bij

• Medio november 2016 Vaststellen en besluit overzicht van B&C

Rotterdam Festivals binnen te zijn. We vragen je om het projectplan,

evenementen 2017 door het College van B&W, besluit financiële

marketing- en communicatieplan, begroting, dekkingsplan, locatie-

ondersteuning door Rotterdam Festivals. Communicatie door

tekening en eventueel andere relevante informatie, bijvoorbeeld een

Rotterdam Festivals;
• 15 december 2016 Deadline aanvragen vergunning bij Directie

beleidsplan, te uploaden bij je aanvraag.
Rotterdam Festivals beoordeelt alle ingediende aanmeldingen en

Veiligheid.

aanvragen (per aanvraag en vervolgens als onderdeel van het totale
jaarprogramma) inhoudelijk en besluit medio november over
toekenning of afwijzing van de gevraagde financiële bijdrage.

Kleinschalige activiteiten
Voor kleinschalige activiteiten is deze procedure niet van toepassing.

2. Naast de inhoudelijke beoordeling door Rotterdam Festivals worden

Bij kleinschalige evenementen wordt een onderscheid gemaakt tussen

plannen door Directie Veiligheid getoetst aan het evenementenver-

categorie A evenementen en evenementen waar slechts een kennisge-

gunningenbeleid. Directie Veiligheid beoordeelt middels een

ving voor ingediend moet worden. Categorie A evenementen zijn laag

risicoscan per plan in welke vergunningencategorie het evenement

risico evenementen waarbij een beperkte impact op de omgeving

valt. Samen met Rotterdam Festivals en de (gemeentelijke)

verwacht wordt, denk aan braderie, sportwedstrijd. Deze moeten wel

diensten beoordeelt Directie Veiligheid de praktische consequenties.

een vergunning aanvragen, dit kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang
via rotterdam.nl/evenementen. Hier kun je ook kennisgeving doen van

3. Op basis hiervan geeft Rotterdam Festivals hun advies aan het

zeer kleinschalige evenementen zoals een buurtbarbecue.

College van B&W voor een evenementenkalender van B&C evenementen die evenwichtig is in tijd, ruimte en thematiek.

Vragen vooraf?
Er bestaat de mogelijkheid om je plan inhoudelijk of op beschikbaar-

4. Het College van B&W neemt een besluit en stelt het overzicht van
B&C evenementen medio november 2016 vast. Na het besluit van

heid van data en locatie voor te bespreken met een van de projectleiders.

het College B&W krijgen organisatoren die zich hebben aangemeld
bericht over het besluit van het College van B&W over hun evene-

Voor een afspraak met de projectleider coördinatie stedelijke

ment.

evenementen over beschikbaarheid data en locatie kun je contact
opnemen met Stephanie de Ruiter

5. Vervolgens worden de organisatoren waarvan het B/C evenement

stephanie@rotterdamfestivals.nl, of bel 010-4332511.

een plaats op de kalender heeft gekregen door Directie Veiligheid

Voor het maken van een afspraak met een van de inhoudelijke

uitgenodigd om hun vergunningaanvraag in te dienen. Deze

projectleiders kun je contact opnemen met Petra Kalkman,

vergunningaanvraag kan na het bericht over de vaststelling van de

petra@rotterdamfestivals.nl, of bel 010-4332511.

kalender tot 15 december 2016 bij Directie Veiligheid ingediend
worden. Aanvragers ontvangen een ontvangstbevestiging, met
daarin een spoorboekje voor het verdere vergunningentraject.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.
Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

