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Samenvatting  
 
De dance- en clubsector in Rotterdam biedt wekelijks aan liefhebbers ruime 
mogelijkheden om uit te gaan, specifiek in groot tot zeer groot gezelschap 
uitbundig dansen tot diep in de nacht. Naar de opvatting van een aantal 
organisatoren en andere betrokkenen verkeert dit segment van de 
uitgaansscène voor jongeren in Rotterdam in een luwte, sommigen spreken 
zelfs van een crisis of teloorgang.  
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de bewoners een levendig en 
pluriform uitgaansklimaat te bieden, in het bijzonder die groepen die zij 
graag wil aantrekken en behouden: jongeren en hoger opgeleiden. Deze 
ambitie spreekt onder andere uit de langetermijnvisies die de gemeente 
heeft opgesteld om de stad, in het bijzonder het centrum, aantrekkelijk te 
maken voor bewoners en bezoekers. Die visies worden nader uitgewerkt in 
beleid. De vorige wethouder Cultuur, Participatie en Milieu heeft de 
aanvraag om inventarisatie, analyse van en advies over specifiek de dance- 
en clubsector neergelegd bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 
Bezorgde geluiden vanuit dat segment van het uitgaansleven waren een 
extra aanleiding daartoe. 
 
De dance- en clubsector noemt een aantal knelpunten. De meest opvallende 
zijn: complexe regelgeving en stringent vergunningenbeleid; verschraling in 
het aanbod, onder andere als gevolg van sluiting van enkele clubs en podia; 
gebrek aan geschikte locaties; teruglopende bezoekersaantallen. De positie 
van de gesubsidieerde podia ten opzichte van ‘commerciële’ aanbieders in 
de dance- en clubsector wordt naar voren gebracht als ‘oneigenlijke 
concurrentie’.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft tijdens zijn onderzoek van 
de dance- en clubsector een veelvormige en veelzijdige sector aangetroffen 
(deel 1 van dit advies). Het aanbod is groot, divers en breed hoewel er op 
het moment geen grote opwinding heerst over een bepaalde locatie, club, 
stroming of evenement. De vraagkant, dat wil zeggen voorkeuren onder 
publiek en hun uitgaansgedrag in het clubcircuit, zijn onderwerp van 
onderzoek door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (deel 2 van dit 
advies).  
  
 

Korte samenvatting van aanbevelingen uit deel 1 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur komt na zijn onderzoek en 
analyse tot een aantal aanbevelingen aan de gemeente en gemeentelijke 
diensten en aan de dance- en clubsector, kort samengevat: 
• De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur roept de gemeente en 

gemeentelijke diensten op zich coöperatief op te stellen jegens 
initiatieven uit de dance- en clubsector en om actief mee te denken. De 
sector dient zich te realiseren dat de mogelijkheden van de gemeente op 
het gebied van vergunningen en huisvesting beperkt zijn. 

• De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is van mening dat de dance- 
en clubsector in Rotterdam de potentie heeft om de genoemde 
knelpunten het hoofd te bieden, mits de sector zich initiatiefrijker en 
creatiever opstelt dan op dit moment, en vasthoudender werkt aan 
kwaliteitsimpulsen. 

• De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur roept de gehele dance- en 
clubsector op vernieuwend en onderscheidend aanbod tot speerpunt te 
maken. Bijvoorbeeld door de grenzen met andere genres, cultuur- en 
kunstvormen te verkennen en door samenwerking te zoeken met 
kunstinstellingen. Het ligt voor de hand dat de gesubsidieerde instellingen 
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een deel van die taak op zich nemen. Ook ondernemingen kunnen voor 
onderscheidende artistieke programmaonderdelen, bijvoorbeeld visuele 
bijdragen door kunstenaars of live acts, eventueel externe middelen 
worden aangevraagd via bestaande regelingen, bijvoorbeeld 
projectsubsidie.  

• De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur roept de sector op de 
instroom van jong deejay- en organisatietalent te bevorderen, door 
opkomende talenten een podium te bieden en/of te coachen.  

• De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet geen aanleiding tot 
maatregelen voor wat betreft de zogenoemde marktverstoring door 
subsidiëring van instellingen of evenementen. Het begrip 
‘concurrentievervalsing’ vindt de Raad een al te beladen omschrijving 
voor de gangbare praktijk van subsidiëring in de cultuursector. Subsidies 
kunnen aan rechtspersonen (stichtingen) worden verstrekt om 
uitzonderlijke, ‘risicovolle’ programmering mogelijk te maken. De 
toekenning geschiedt op basis van toetsing door deskundigen. De 
aanbieders in de dance- en clubsector zijn ondernemers en 
gesubsidieerde instellingen; ook de gesubsidieerde podia zijn voor wat 
betreft hun dance-programmering marktpartij. De Raad doet de 
aanbeveling bij de toetsing van subsidieaanvragen aspecten van 
bedrijfsmatigheid en marktpositie te wegen. De Raad acht een zekere 
mate van concurrentie vruchtbaar voor een breed en divers aanbod.  

• De Quickscan Clubcircuit Rotterdam laat zien dat hoger opgeleide, 
‘creatieve’ respondenten een lichte voorkeur hebben voor het aanbod op 
de gesubsidieerde poppodia boven uitgaan in clubs. Er is echter geen 
sprake van een scherpe tweedeling. Het verschil komt voort uit hun 
bovengemiddelde belangstelling voor popconcerten. Een factor die 
daaraan bijdraagt is de leeftijd van deze groep respondenten, meer dan 
hun opleidingsniveau: zij zijn iets ouder dan de groep van de meest 
intensieve deelnemers aan het dance- en clubcircuit. Het is van belang 
voor ogen te houden dat in dit onderzoek door Centrum voor Onderzoek 
en Statistiek - en in vergelijkbare onderzoeken – respondenten als ‘hoger 
opgeleiden’ worden aangemerkt indien zij daadwerkelijk een hbo- of 
universitaire studie hebben voltooid. Studenten, en bijgevolg jongeren 
tot ongeveer 21 jaar, behoren daardoor tot de categorie ‘niet-hoger 
opgeleid’. Niettemin kan de gevonden bovengemiddelde belangstelling 
van deze groep voor het aanbod op de gesubsidieerde poppodia een 
aanwijzing zijn voor de gemeente om, indien zij de stad juist voor de 
groep hoger opgeleide ‘creatieven’ aantrekkelijker wil maken, te 
investeren in de poppodiumsector.  

 
Het onderzoek door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek naar de 
voorkeuren onder het publiek heeft de navolgende bevindingen opgeleverd. 
 

Samenvatting en conclusies uit deel 2 van dit advies, Quickscan 
Clubcircuit Rotterdam 

 
Uitgaan 
Voor 28 procent van alle 16 tot en met 40 jarige Rotterdammers behoort 
uitgaan tot de drie belangrijkste activiteiten in het weekend. 
Rotterdammers in deze leeftijdsgroep verstaan onder uitgaan veel meer dan 
alleen clubbezoek. Het gaat ook om bezoek aan cafés, festivals en concerten 
en vele beschouwen bijvoorbeeld een bioscoopbezoek ook als uitgaan.  
 
Algemene cijfers over uitgaan  
Van alle 16 tot en met 40 jarige Rotterdammers bezoekt 91 procent wel eens 
een danceclub, disco, café, kroeg, grandcafé, muziekconcert of 
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muziekfestival. Deze groep bezoekers wordt in het onderzoek omschreven 
als uitgaanders. 
 
56 procent van de 16 tot en met 40 jarige Rotterdammers bezoekt minstens 
eens per maand een danceclub/disco, café/kroeg/grandcafé, of 
muziekconcert/muziekfestival. Dit percentage frequente uitgaanders is 
groter onder hoger opgeleiden, creatieven, personen van westerse afkomst, 
mannen en 26 tot en met 30 jarigen.  
Van alle 16 tot en met 40 jarige Rotterdammers bezoekt 60 procent wel eens 
een danceclub of disco, 82 procent wel eens een kroeg, café of grandcafé en 
72 procent wel eens een muziekfestival of muziekconcert. 
Danceclubs/disco’s zijn vooral populair onder 16 tot en met 25 jarigen. 
Hoger opgeleiden bezoeken relatief veel cafés/kroegen/grandcafés. 
Creatieven bezoeken relatief veel muziekconcerten/muziekfestivals. 
 
Bekendheid van clubs en clubbezoek 
In het onderzoek is specifiek gefocust op 22 Rotterdamse clubs (geselecteerd 
door de opdrachtgever). In de tabel op de volgende bladzijde is te zien welk 
percentage van de uitgaanders deze clubs kent en bezoekt.  
Voor de uitgaanders zijn de Baja Beach Club, Off_Corso, Grote Skihut en 
Hollywood Music Hall, Maassilo, Rotown en WATT de bekendste clubs.  
De clubs met het grootste aandeel bezoekers onder uitgaanders zijn Rotown, 
Off_Corso, WATT, Maassilo, Vibes, Thalia Lounge, Club Vie, Baja Beach Club 
en Grote Skihut. 69 procent van de uitgaanders bezoekt minstens één van de 
22 clubs en 53 procent bezoekt er minstens twee. 
 
Tabel:  Bekendheid en bezoek van 22 Rotterdamse clubs  
 van gehoord bezoekt wel eens 

Baja Beach Club 94 10 
Off_Corso 92 35 
Grote Skihut 87 10 
Hollywood Music Hall 87 7 
Maassilo 86 20 
Rotown 83 43 
WATT 81 28 
Club Vie 73 13 
Thalia Lounge 72 15 
Outland 66 6 
Gay Palace 60 5 
Vibes 57 19 
Catwalk 43 8 
Baroeg 43 5 
Exit 33 8 
Factory 010 29 5 
WORM 28 5 
Urban Culture Podium (Nieuwe Oogst) 22 1 
Dado 22 3 
Club The Revolution 21 1 
De Player 13 1 
Bluessociëteit l’Esprit 13 1 
 
Samenhang tussen clubbezoek 
In het algemeen is er een positieve samenhang tussen clubbezoek: 
uitgaanders die club A bezoeken, zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd bij 
veel andere clubs. Er is geen harde scheiding tussen bezoek aan 
gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde clubs: 54 procent van de uitgaanders 
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die minstens één van de 22 clubs bezoeken, bezoekt zowel gesubsidieerde 
als niet-gesubsidieerde clubs. Onder creatieven, hoger opgeleiden en 26 tot 
en met 30 jarigen is het aandeel dat zowel gesubsidieerde als niet-
gesubsidieerde clubs bezoekt nog groter.  
Uit het onderzoek komt wel een beperkte mate van scheiding naar voren 
tussen podia (Rotown, WATT, WORM, Baroeg, Exit) en een aantal andere 
(dance)clubs (Grote Skihut, Hollywood Music Hall, Baja Beach Club, Outland, 
Club Vie, Thalia Lounge). Tussen deze groepen van clubs bestaat wel overlap 
in bezoekers, maar de overlap is naar verhouding kleiner dan tussen andere 
clubs. Bovendien willen relatief veel uitgaanders die clubs uit de eerste 
groep bezoeken, absoluut niet naar de tweede groep clubs (andersom is dit 
veel minder het geval).  
De geringe mate van overlap tussen de twee groepen hangt 
hoogstwaarschijnlijk samen met muziek (dj’s bij de danceclubs, bands bij de 
podia). Andere verklarende factoren zijn leeftijd (vooral Grote Skihut en 
Hollywood Music Hall hebben veel jonge bezoekers) en opleidingsniveau (de 
clubs rond de Binnenweg trekken meer hoger opgeleiden).  
 
Uitgaansgedrag 
Hoger opgeleide uitgaanders zijn sterk vertegenwoordigd bij 
uitgaansgelegenheden op en rond de Nieuwe Binnenweg (zoals Rotown en 
Vibes). Voor hoger opgeleide creatieven geldt dit nog meer.  
Uit dit onderzoek blijkt geen duidelijke uitgaansvoorkeur voor niet-hoger 
opgeleide uitgaanders. Sommigen gaan naar clubs met dj’s, anderen geven 
de voorkeur aan podia en weer anderen bezoeken beide.  
 
Wensen en voorkeuren 
Bij de keuze voor een uitgaansgelegenheid wordt vooral gekeken naar 
muziekstijl, sfeer, publiek, openingstijden en prijzen. Hoger opgeleiden zijn 
in het algemeen kieskeuriger als het gaat om de keuze van 
uitgaansgelegenheden dan niet hoger opgeleiden. Vooral onder hoger 
opgeleiden overheerst de voorkeur voor uitgaansgelegenheden waar het 
publiek hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde leeftijd en lifestyle heeft als 
zijzelf.  
 
Undergroundfeesten 
10 procent van de uitgaanders bezoekt wel eens een ‘undergroundfeest’ 
(bijvoorbeeld een krakersfeest of een illegale houseparty) in en/of buiten 
Rotterdam. Verreweg de meeste uitgaanders die undergroundfeesten 
bezoeken, bezoeken ook (veel) Rotterdamse clubs. Undergroundfeesten 
moeten dus gezien worden als aanvulling op – niet als concurrentie voor – het 
clubcircuit. Veel bezoekers van undergroundfeesten zijn hoger opgeleide 
creatieven.  
 
Uitgaan buiten Rotterdam 
De helft van de uitgaanders bezoekt wel eens uitgaansgelegenheden buiten 
Rotterdam. Deze uitgaanders zijn over het algemeen bovengemiddeld 
vertegenwoordigd in het Rotterdamse clubcircuit. Voor uitgaan buiten 
Rotterdam geldt dus, net als voor bezoek aan undergroundfeesten, dat het 
voornamelijk aanvullend is op bezoek aan Rotterdamse clubs.  
Een derde van de uitgaanders die wel eens uitgaansgelegenheden of 
undergroundfeesten buiten Rotterdam bezoeken (een zesde van alle 
uitgaanders) gaat buiten Rotterdam uit (mede) omdat zij vinden dat er 
buiten Rotterdam leukere uitgaansgelegenheden of feesten zijn, omdat zij 
vinden dat er te weinig leuke uitgaansgelegenheden of feesten in Rotterdam 
zijn, of omdat zij uitgaan in Rotterdam onveilig vinden. 
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Status van dit advies 
 
De gemeente heeft de ambitie om in de stad een levendig en pluriform 
uitgaansklimaat te bieden, zo nodig te stimuleren en versterken, dat 
tegemoetkomt aan de voorkeuren van bewonersgroepen die Rotterdam graag 
wil aantrekken en behouden: jongeren en hoogopgeleiden. In het 
Cultuurprogramma Binnenstad 2020 schetst de gemeente kaders voor 
toekomstig kunst- en cultuurbeleid; De Top is binnen Handbereik bevat 
aanbevelingen over de positionering van Rotterdam als jonge en creatieve 
stad na het Jongerenjaar 2009. De dienst Kunst en Cultuur heeft in relatie 
tot deze ambitie een ‘aantrekkelijke stad’ te verwezenlijken, nader 
onderzoek ingezet naar het uitgaansleven in bredere zin. De vorige 
wethouder Cultuur, Participatie en Milieu heeft daartoe bij de drie 
adviserende raden, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en jongRRKC, 
(Young)EDBR en de Rotterdamse Jongerenraad, een adviesaanvraag voor 
onderzoek en analyse van het uitgaansklimaat in Rotterdam neergelegd.  
Recente bezorgde geluiden uit de dance- en clubsector, gericht aan het 
stadsbestuur en via de media aan het publiek, hebben ertoe geleid dat deze 
deelsector binnen die brede adviesaanvraag prioriteit kreeg. De wethouder 
vraagt de raden om een inventarisatie, analyse en advies specifiek over de 
dance- en clubsector. Ondanks startoverleg vanuit de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur over een mogelijke gezamenlijke aanpak van dit 
onderwerp, hebben (Young)EDBR en de RJR niet bijgedragen aan de 
uitvoering van het onderzoek of aan de opstelling van dit advies. De redenen 
hiervoor zijn de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur niet bekend. 
 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt als een van de hoofdvragen 
of de situatie in de sector van dien aard is dat gemeentelijke 
beleidsmaatregelen op hun plaats zijn. De tweede vraag is welke 
maatregelen de sector zelf zou kunnen nemen om de gesignaleerde 
knelpunten het hoofd te bieden. 
Over mogelijke of toekomstige inhoudelijke ontwikkelingen of wenselijke 
organisatievormen spreekt de Raad zich niet uit. De artistieke 
ontwikkelingen in het genre van de dance zijn voorbehouden aan de makers 
en aanbieders. Succesfactoren voor toekomstige ontwikkelingen laten zich 
niet raden.  
Dit advies bestaat uit twee delen: deel 1 omvat een analyse van het aanbod: 
het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in de vorm van 
een beschrijving en analyse van de dance- en clubsector in Rotterdam.  
Deel 2 is gewijd aan de analyse van de vraag: de deelvraag in hoeverre het 
dance-aanbod zijn beoogd publiek bereikt en bedient. Dat deel bestaat uit 
de integrale rapportage van het onderzoek door het Centrum voor Onderzoek 
en Statistiek uitgevoerd in opdracht van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur.  
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I Inleiding  
 
De dance- en clubsector biedt jaarlijks aan duizenden bezoekers gelegenheid 
om uit te gaan, specifiek in groot tot zeer groot gezelschap uitbundig te 
dansen, ‘los gaan’, tot diep in de nacht, meestal op vrijdag- en/of 
zaterdagnacht. De aantallen bezoekers per avond liggen, afhankelijk van de 
locatie en het aanbod in de vaste locaties in Rotterdam, de clubs met een 
‘eigen huis’, tussen 100 en 6000 bezoekers. Ook zijn er door het jaar heen, 
in en buiten Rotterdam eendaagse evenementen waar tienduizenden 
bezoekers komen. De groep van de meest frequente bezoekers aan dance en 
clubs zijn jongeren tussen 16 tot 25 jaar; liefhebbers van het muzikale genre 
zijn er vooral in de leeftijdsgroep van 15 tot 35-jarigen.1  
De sfeer van de klassieke house-party’s waar de dance-scene uit voortkomt 
is vrolijk, licht extravagant en showy: men komt om te dansen, plezier te 
hebben, te zien en gezien te worden. De meeste clubs en party’s hebben een 
dress-code of thema. De dance-scene wordt gewoonlijk in verband gebracht 
met hedonisme dan wel escapisme, vanwege die sfeer en zeker ook vanwege 
het gebruik van drugs. De gangbare opvatting is – los van interesse in het 
muziekgenre - dat de bezoekers zich op deze manier uitleven en stress van 
zich afschudden.  
Het dominante muzikale genre is dance, elektronische dansmuziek die live 
wordt opgewekt – of gegenereerd – door deejays. Dance omvat vele genres 
en subgenres, alle met eigen visuele sferen van grafische uitingen, decors, 
bewegend beeld, kledingstijlen. Meer dan dat dance een welomschreven 
muzikaal genre is, vertegenwoordigen het genre en het bijbehorende 
uitgaanscircuit vele lifestyles. 
 
Dance in Rotterdam 
Rotterdam is in de jaren ’90 toonaangevend geweest als dance-stad, er was 
een grote bloei aan clubs en evenementen en er hing een gevoel van 
avontuur en pioniersgeest rond de toen nog jonge en betrekkelijk kleine 
deelsector. Het muzikale genre is succesvol gebleken: dance is niet langer 
een nieuw genre in een klein aantal gespecialiseerde clubs of een circuit van 
exclusieve party’s. Sommige evenementen mogen zich in grote en 
enthousiaste belangstelling van het publiek verheugen, sommige subgenres 
zijn geliefd bij kleine groepen specialisten, en onder de deejays zijn er grote 
sterren. Als genre is dance intussen mainstream. Er zijn talloze aanbieders, 
ook in de ‘gewone’ discotheek is dance het voornaamste genre geworden. 
Hoewel het genre zich blijft ontwikkelen en vernieuwen is het aanstekelijke 
gevoel van opwinding over het nieuwe vervlogen, net als de exclusiviteit.  
Er is in Rotterdam een groot aantal aanbieders van dance: tientallen clubs, 
discotheken, loungegelegenheden met dansvloer, cafés waar regelmatig een 
deejay draait, festivals, eenmalige evenementen en kleine particuliere 
party’s. 
  
Sinds enige jaren ziet de dance- en clubsector zijn bezoekersaantallen 
afnemen, in en buiten Rotterdam.2 Eén oorzaak ligt vermoedelijk in het 
toegenomen aanbod in dit genre. Een andere actuele oorzaak van die 
afname van de toeloop van bezoekers - niet voorbehouden aan de dance- en 

                                            
1 Dance in Nederland; De betekenis en impact van dance op de Nederlandse economie en 
maatschappij: een verkenning; KPMG Special Services B.V. in opdracht van ID&T B.V.; 7 oktober 
2002; p 6, 8 
2 Een onderzoek uit 2004 rept al van een grote afname van clubbezoek ten opzichte van 2001: 
Trends in jongerencultuur; onderzoek naar de match tussen jongerenbehoeften en 
uitgaansaanbod in Rotterdam in 2004, 2005 en 2010; Liever Een Origineel Advies, Leo van Loon; 
voor Culturele Zaken Rotterdam, Rotterdam Marketing en Rotterdam Festivals; oktober 2004; p 63; 
De discotheek; Jaargang: 2008; Profiel van de Discothekenbranche en De Discotheek in beeld; 
jaargang: 2009; Profiel van de discotheeksector; Van Spronsen & Partners horeca-advies, p. 3  
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clubscene - is van economische aard: men gaat om financiële redenen 
minder uit en áls men uitgaat besteedt men minder. De gehele horecasector, 
waartoe clubs gerekend worden, ziet de bestedingen afnemen.3  
 
Enkele betrokkenen in de dance- en clubsector in Rotterdam, 
organisatoren/deejays, vinden dat het uitgaansleven van Rotterdam niet 
‘bruist’ en dat de stad ‘een saai en suf imago’ begint te krijgen. Sommigen 
van hen hebben hun opvattingen in de pers wereldkundig gemaakt.4 Anderen 
onderschrijven die visie binnenskamers, weer anderen kunnen zich daarin 
juist niet vinden. Wel is men vrij eensgezind over een aantal knelpunten die 
de bloei van de dance- en clubsector in Rotterdam fnuiken. In de nasleep 
van de strandrellen in Hoek van Holland tijdens Sunset Grooves in augustus 
2009 is het vergunningen- en veiligheidsbeleid verscherpt, een rechtstreeks 
gevolg is de afgelasting van de Dance Parade. Organisatoren en instellingen 
ervaren de strengere handhaving als een belemmering.  
 
Adviesaanvraag dance- en clubsector 
Het bovengenoemde samenstel van opvattingen en de gemeentelijke 
ambities voor de stad hebben mede geleid tot de adviesaanvraag van de 
vorige wethouder Participatie, Cultuur en Milieu. De adviesaanvraag 
verwoordt kort de ambitie van de stad, zoals neergelegd in 
langetermijnvisies op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied, ‘om de stad 
aantrekkelijker te maken voor met name jongeren en hoogopgeleiden. De 
gemeente Rotterdam hecht dan ook aan een levendig en pluriform 
uitgaansklimaat dat ook aan de voorkeuren van deze doelgroepen tegemoet 
komt’, aldus de adviesaanvraag van 26 april 2010. De wethouder verzoekt de 
drie (jongeren)raden om gezamenlijk een inventarisatie, analyse en advies 
op te stellen ‘van het uitgaansleven in Rotterdam in brede zin. Dit omvat 
zowel het commerciële als het aanvullende gesubsidieerde segment.’ De 
analyse dient inzicht te geven ‘in het aanbod en het daarmee bediende (en 
onbediende) publiek. Uw advies richt zich in het bijzonder op eventuele 
lacunes in het aanbod voor jongeren en hoogopgeleiden. 
Ik verzoek u speciale aandacht te besteden aan dat segment van het 
uitgaansleven dat wordt aangeduid als de “clubsector” en dit segment af te 
bakenen. In het licht van de discussie omtrent inmenging van de overheid en 
mogelijke marktverstoring die daardoor zou optreden verzoek ik u om te 
evalueren of en zo ja in hoeverre er in Rotterdam sprake is geweest van 
marktverstoring als gevolg van het subsidiëren van evenementen en locaties 
die tot de clubsector behoren. Daarnaast verzoek ik u aandacht te besteden 
aan de artistieke kwaliteit en ontwikkeling van - stromingen binnen - de 
clubsector, alsmede trends te signaleren en mogelijke succesfactoren van 
(tijdelijke) clubs of concepten en kansen voor de Rotterdamse clubsector te 
benoemen.’  
 
De adviesaanvraag betreft een breed veld en omvat een baaierd aan 
subvragen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de 
adviesaanvraag geïnterpreteerd als de vraag om een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek naar de verschijningsvorm in Rotterdam van een 

                                            
3 Horeca Barometer; Periode: tweede kwartaal 2010; Synovate BV in samenwerking met en in 
opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering; p. 9  
4 In de landelijke pers: Mark Hoogstad: Verhuurschuurcultuur aan de Nieuwe Maas; in: NRC 
Handelsblad, 2 februari 2010; John Wanders, Zo rustig als Grubbenvorst; De teloorgang van 
Rotterdam muziekstad; in: de Volkskrant, 18 juni 2010; Caspar Jansen: Ik dacht: nu gaat Rotterdam 
echt een betere stad worden; Verhalen die terugkijken op 2000, het laatste jubeljaar (interview 
met Ted Langenbach); in: de Volkskrant, 24 augustus 2010. Rotterdamse organisatoren in andere 
publicaties: Himat Sanwirjatmo. organisator van Rotterdam Nightlife Festival (RNF): Saai nachtleven 
in: De Havenloods Noord, 28 april 2010; Aziz Yagoub en Ted Langenbach: Leuke stad is niet te koop; 
in: De Havenloods Noord, 19 mei 2010 
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cultureel fenomeen. De Raad geeft in antwoord op de adviesaanvraag een 
beschrijving en beschouwing van de deelsector dance en clubs op basis van 
een vijftiental aanbieders die hij representatief acht voor de sector, in de 
breedte van hun gezamenlijke aanbod. De door betrokkenen in de sector 
publiekelijk geuite bezorgde signalen over de huidige situatie komen daarbij 
aan bod. De Raad neemt die gesignaleerde knelpunten niet als enige leidraad 
voor zijn onderzoek, omdat de sector desondanks functioneert en er zowel 
een breed aanbod is als toeloop van publiek.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft zijn onderzoek uitgevoerd 
door gesprekken te voeren met betrokkenen in de dance- en clubsector en 
door nota’s en literatuur te raadplegen. jongRRKC heeft zijn eigen ervaringen 
en opvattingen als deelnemer in de sector ingebracht. Een aantal van de 
leden heeft desgevraagd nader participerend onderzoek verricht door gericht 
een aantal clubs te bezoeken. Zij hebben daarvan verslag gedaan en zij 
gaven door hun beschouwingen inzicht in die scene, des te leerzamer omdat 
hen uitdrukkelijk was gevraagd om juist enkele clubs te bezoeken waar zij 
gewoonlijk niet komen. De bevindingen van jongRRKC zijn verwerkt in dit 
advies. 
Om specifieke vragen die rezen over de participatie van publiek in de dance- 
en clubsector te kunnen beantwoorden, heeft de Raad het Rotterdamse 
Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) opdracht gegeven een 
onderzoek uit te voeren. Deze Quickscan Clubcircuit Rotterdam werpt 
verhelderend licht op de sector vanuit het perspectief van ‘het publiek’. Het 
onderzoek van COS bestond uit een enquête onder zijn on-linepanel binnen 
de leeftijdsgroep (hier: 16 tot 40-jarigen) van potentiële bezoekers van de 
dance- en clubsector over 22 clubs/aanbieders van dance en andere muziek 
plus raadpleging van een aantal van de respondenten in gesprekken in 
zogeheten focuspanels.  
 
De knelpunten die de sector noemt worden in hoofdstuk V behandeld. De 
meest opvallende zijn: complexe regelgeving en stringent 
vergunningenbeleid; men noemt een gebrek aan visie en doortastendheid bij 
de gemeente op het gebied van jongerencultuur; er zou verschraling zijn in 
het aanbod, onder andere door sluiting van enkele clubs en podia; men heeft 
moeite om geschikte locaties te vinden, bijvoorbeeld voor eenmalige 
evenementen of middelgrote ruimtes om opkomend talent te presenteren. 
De positie van de gesubsidieerde podia ten opzichte van ‘commerciële’ 
aanbieders in de dance- en clubsector wordt herhaaldelijk naar voren 
gebracht als ‘oneigenlijke concurrentie’. 
Enkele betrokkenen in de sector wijzen erop dat er in de weekends en voor 
party’s wel degelijk animo is: veel bezoekers en een goede sfeer. 
 
Voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is een van de hoofdvragen 
wat de gesignaleerde knelpunten precies zijn en of ze van dien aard zijn dat 
gemeentelijke beleidsmaatregelen op hun plaats zijn. Ook rijst de vraag wat 
de sector zelf zou kunnen doen om de sector zo nodig te revitaliseren. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft tijdens zijn rondgang door 
deze sector vastgesteld dat de dance- en clubsector een complex en diffuus 
veld is met een veelheid aan aanbieders, stijlen en stromingen, opvattingen, 
belangen en ongrijpbare publieksgroepen.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft een zo op het oog 
levendige sector aangetroffen, in economisch zin een grote bedrijfstak. De 
kwestie of aanbod en vraag voldoende op elkaar zijn afgestemd, ziet de 
Raad als ‘een apart hoofdstuk’. Dit onderwerp is ondergebracht in een 
separaat onderzoek. De Raad heeft die vraag toegespitst op de behoeften en 
gedragingen van potentiële bezoekers mede in relatie tot hun 
opleidingsniveau. Bijzondere belangstelling ging daarnaar uit of er een 
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eventuele correlatie is tussen opleidingsniveau en bezoek aan bepaalde 
clubs, al dan niet in de gesubsidieerde sector. 
 
Inhoud van dit advies  
Dit advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur concentreert zich 
op een deel van Rotterdamse dance- en clubsector, grotendeels gelegen in 
het centrum. De Raad heeft zich beperkt tot een selectie van vijftien 
aanbieders van dance, clubs met een ‘eigen huis’, die hij tezamen genomen 
representatief vindt voor de breedte van het aanbod in Rotterdam. Tot de 
sector behoort een ruim veld van andere aanbieders: clubs zonder vaste 
eigen locaties, de clubs-als-concept en nieuwe initiatieven. Van dit veld 
wordt een summiere schets gegeven. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur beziet de dance- en clubsector in de context van het bredere aanbod 
aan populaire muziek in Rotterdam. Om inhoudelijke redenen behandelt de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dance- en clubscene en popmuziek 
als onderscheiden sectoren, al ziet hij de samenhang. De reden voor dit 
onderscheid wordt in hoofdstuk III toegelicht.  
Het genre dance is veelvormig en is in een constante ontwikkeling. Het 
aanbod in Rotterdam bestrijkt een breed spectrum aan stijlen. Het is voor de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onmogelijk om vast te stellen of er 
duidelijke hiaten zijn in het aanbod, omdat dat suggereert dat er een 
statisch veld is waarin men witte vlekken kan waarnemen. Wel kan de Raad 
het gevoelen in het veld onderschrijven dat er zich weliswaar nieuwe 
talenten aandienen, ‘aanwas van onderaf’, maar dat er vooralsnog voor hen 
betrekkelijk weinig mogelijkheden zijn om zich te presenteren en te 
ontwikkelen.  
   
Het advies bakent de dance- en clubsector in Rotterdam af en beschrijft de 
situatie in die sector, inclusief analyse van de genoemde knelpunten. De 
hiernavolgende hoofdstukken van deel 1 van dit advies behandelen de 
volgende onderwerpen: II. geeft een korte schets van het genre dance en 
zijn voorgeschiedenis (in bijlage 1 wordt de voorgeschiedenis van dance 
uitvoeriger uiteengezet en als onderdeel van de jongerencultuur); III. 
afbakening van de club- en dance-sector in Rotterdam op basis van een 
selectie van vijftien clubs/aanbieders/locaties die de Raad representatief 
acht voor de breedte van het aanbod in de sector; in de Quickscan 
Clubcircuit Rotterdam door het Centrum voor Onderzoek en Statistiek zijn 
respondenten bevraagd over 22 clubs/aanbieders/locaties. De Raad heeft de 
dance-sector beschouwd in de ruimere context van het populaire 
muziekaanbod in de stad; in bijlage 2 is een grotere selectie opgenomen van 
dance-aanbieders; IV. bevat een globale beschrijving van de bedrijfsmatige 
omvang van de dance- en clubsector in Rotterdam, voor zover mogelijk bij 
gebrek aan benchmarks of openbare financiële gegevens, met inbegrip van 
de visie van de Raad op de genoemde marktverstoring. Dit hoofdstuk is in 
hoge mate tentatief. Dit onderwerp verdient desgewenst onderzoek door 
specialisten; V. bestaat uit een uitvoerige sterkte-zwakteanalyse van de 
situatie in de Rotterdamse dance- en clubsector, mede aan de hand van de 
knelpunten die de sector signaleert. VI. Bevat conclusies en aanbevelingen 
zowel aan de gemeente als aan de dance- en clubsector. 
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II Voorgeschiedenis van dance 
 
Dance is de verzamelnaam voor een breed genre met vele subgenres van 
elektronische dansmuziek en computermuziek. De eerste dance kwam 
midden jaren ’80 voort uit disco en synthesizermuziek, dankzij de 
ontwikkeling van elektronisch instrumentarium. De muziek wordt 
gekenmerkt door vierkwartsmaat, in een constant, gewoonlijk vrij hoog 
tempo (uitgedrukt in beats per minute, bpm) en op sterk volume. Er zijn 
vele genres en substijlen met als hoofdstromingen hardhouse en mellow, alle 
substijlen hebben specifieke namen die het kenmerkende tempo gebruikte 
muzikale middelen aanduiden, evenals bijbehorende visuele stijlkenmerken 
(grafische vormgeving, decor en kledingstijlen onder de bezoekers).   
Een uitvoeriger beschrijving van de voorgeschiedenis en beschouwing van het 
genre en opmerkingen over de relatie van dance tot de jongerencultuur is 
opgenomen als bijlage 1.  
 
Artistiek-inhoudelijk en kwaliteitsbegrip 
Een artistiek-inhoudelijk kenmerk van dancemuziek is dat zij bestaat bij de 
gratie van het live op het podium of in de studio creëren van het werk onder 
andere door te samplen, citeren en bewerken van andermans – en eigen – 
werk en muzikale vondsten. Een tweede kenmerk is de betekenis van de live 
performance, aangeduid als ‘live act’. Het vak van de deejay heeft zich 
ontwikkeld tot dat van een artiest die in de loop van zijn of haar set een 
groot muzikaal werk in vierkwartsmaat componeert op basis van het eigen 
muzikale repertoire en gevoel voor de stemming van het publiek. In die zin is 
er interactie tussen publiek en maker. De deejay in het dance- en clubcircuit 
is méér dan de klassieke disco- of radiodeejay die platen draait, vandaar ook 
dat men spreekt van opkomend talent en de behoefte aan 
talentontwikkeling.  
Het inhoudelijk kwaliteitsoordeel ligt in hoofdzaak binnen de sector zelf. 
Betrokkenen, kenners en organisatoren hebben oog en oor voor 
kwaliteitsverschillen, maar voor buitenstaanders zijn die niet bijzonder 
toegankelijk. Dance-evenementen of een optreden van een deejay worden 
incidenteel wel gerecenseerd, maar er bestaat (nog) geen dance-kritiek of 
artistiek-inhoudelijke, beschouwende literatuur. Dance is veeleer een grote 
continue evoluerende stroom dan een afgebakend muzikaal genre. Het 
oordeel van het publiek is in deze sector van grote betekenis: deelnemers en 
liefhebbers geven via sociale media, internetfora en polls op internet, hun 
mening. Een succesvol optreden wordt daardoor gekenmerkt dat de deejay 
erin slaagt het publiek tot langdurig dansen te bewegen. Dit is een resultaat 
van de wisselwerking tussen publiek en deejay. Het resultaat is een gevoelen 
onder het publiek van een collectieve beleving.  
 
Dance in Nederland en Rotterdam 
In Nederland werden begin jaren ’90 discotheken geopend waar alleen 
housemuziek werd gedraaid, clubs zoals Roxy en iT in Amsterdam; Nighttown 
in Rotterdam omarmde het genre al vroeg. Rotterdam liep in de jaren ’90 
voorop in de programmering van dance, ‘club Nighttown’ had een centrale 
positie. Resident deejays zoals Ronald Molendijk en Michel de Hey, waren 
het gezicht van de club en draaiden overal in Nederland op houseparty’s. 
Nighttown was een van de locaties van de MTC-party’s (‘Music Takes 
Control’), georganiseerd door Ted Langenbach vanaf 1989, op uiteenlopende 
locaties, onder andere ook het Museum van Volkenkunde, World Trade 
Centre, gebouwen van de Holland Amerika Lijn; op Docklands en New 
Frontier. De MTC-party’s kregen een opvolger onder de naam Now&Wow, dat 
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honkvaster was in het St. Jobsveem, vertrekhal Holland Amerika Lijn (Cruise 
Terminal) en de Maassilo (tot eind 2006).5

De MTC-party’s vielen op door extravagantie, sterke visuele componenten 
van aankleding van de ruimte, grafisch ontwerp, dress codes en thema’s. Een 
ander aspect was de multidisciplinaire opzet. Naast de muziek was er dans, 
theater, performance, mode en videokunst. De thema’s en de acts verwezen 
nogal eens naar ‘kinky’ seksualiteit; bekende namen van party’s zijn ‘Bimbo 
Complex’, ‘Flirt’ of ‘Lolita Klup’. De samenhang van de componenten en de 
artistieke uitstraling maakten die party’s toonaangevend. Er waren cross-
overs met verschillende kunstdisciplines en goede relaties met de art-scene, 
zo boden de MTC party’s een podium aan indertijd ‘opkomende’ kunstenaars 
en ontwerpers, bijvoorbeeld fotograaf Inez van Lamsweerde en 
modeontwerper Marlies Dekkers. Ook de diversiteit in het publiek sprak tot 
de verbeelding. In later jaren, tussen 2004 en 2006, waren er de Betty Ford 
Clinics, onder andere in Las Palmas en de Cruise Terminal. Deze party’s 
waren iets meer specifiek gericht op een publieksgroep: de gay-scene, maar 
ze waren toegankelijk voor en druk bezocht door een divers publiek. 
Het concept van deze en vergelijkbare party’s werd spoedig nagevolgd of 
gekopieerd. Er ontstond een circuit van clubs en op regelmatige basis 
georganiseerde party’s, die in meerdere of mindere mate op elkaar gingen 
lijken. Zowel het muzikale genre als het fenomeen van de party’s is 
verbreed van een avontuurlijke en exclusieve stroming tot een grote 
mainstream. Er staan wekelijks grote party’s op de agenda, naast het 
reguliere weekend-aanbod van dance in de clubs. Het onderscheidende 
karakter van de party’s lijkt te zijn verdampt door het succes. 
  
Trends in dance: stijlen, publiek 
Dance is in korte tijd uitgegroeid tot een bijzonder succesvol muzikaal genre 
met een grote verspreiding onder een miljoenenpubliek. De grootste groep 
liefhebbers van dance zijn jongeren van 15 tot ongeveer 35 jaar, met als 
meest intensieve deelnemers jongeren van 15 tot en met 25 jaar.6 Het 
rapport Dance in Nederland rekent voor dat er in 2002 landelijk 4,6 miljoen 
mensen tot de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar behoorden. Uit 
marktonderzoek bleek dat ongeveer de helft van hen, 2,3 miljoen mensen, 
interesse heeft in dance.7 In Rotterdam wonen in 2010 178.732 personen in 
die leeftijdsgroep (in 2002: 184.168), wat doet vermoeden dat er zo’n 90 
duizend in dance geïnteresseerde bewoners zouden kunnen zijn.8 Naast een 
gestage groei van het aantal liefhebbers van het genre, heeft het publiek 
voor dance ook een natuurlijke aanwas: er betreden steeds nieuwe 
‘jaargangen’ het uitgaanscircuit.  
Volgens Dance in Nederland is het niet zinvol om het publiek voor dance in 
te delen in doelgroepen, het gaat veeleer om publieksgroepen rond grote of 
kleine subgenres met bijbehorende lifestyles.9 Sommige subgenres zijn langs 
etnische lijnen gesegmenteerd. Dat zijn observaties uit het veld, maar geen 
onwrikbare gegevens. Dance is steeds in beweging en is sterk onderhevig aan 
trends. Zo ook het gedrag van het publiek. De samenballing van etnische 
groepen rond een bepaalde stijl of serie club-events wordt enerzijds 
beschouwd als een natuurlijk proces, omdat ‘men’ zich nu eenmaal het 

                                            
5 Er vond eind 2006 een dodelijk schietincident plaats onder de bezoekers. Datzelfde jaar 2006 was 
voor de dance en popsector in Rotterdam een jaar met hindernissen: Nighttown ging dicht; club 
IMAX werd geopend, maar moest snel de deuren weer sluiten vanwege herbestemming van het 
gebouw. 
6 Dance in Nederland; p 6, 8 
7 Dance in Nederland; p 6 
8 Publiekszaken Rotterdam, bewerking COS (publicatiedatum: 19-05-2010): 
http://www.cos.rotterdam.nl/smartsite229.dws?Menu=225225&MainMenu=225225&goto=2092506&st
yle=2033&substyle= 
9 Dance in Nederland; p 5, 6 
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meest op zijn gemak voelt onder gelijkgestemden.10 Anderzijds betreuren 
individuele leden uit het publiek die scheiding tussen groepen omdat zij een 
monocultuur van wij-onder-elkaar saai vinden.  
Uit het onderzoek Dance in Nederland blijkt dat actieve dance-liefhebbers 
en -deelnemers ook op andere manieren participeren in cultuur. De 
Quickscan Clubcircuit Rotterdam geeft een vergelijkbare uitkomst: van de 
bezoekers aan dance en clubs, gaan er velen ook uit in andere 
gelegenheden, in het bijzonder naar andere horecagelegenheden, 
popconcerten en film.11

Doordat dance een groot mainstream-genre is geworden, lijkt het erop dat 
het publiek - ondanks ruime keuzemogelijkheden – in de afgelopen jaren 
geleidelijk aan minder kritisch toch wel in groten getale komt. 
 
De beweging van een genre, stijl of product naar mainstream is gebruikelijk: 
een nieuwe kunst- of cultuurvorm begint als avant-garde. Na acceptatie door 
een smaakmakend publiek kan zij uitgroeien tot een grote, brede stroom. De 
exclusiviteit neemt af, de concurrentie neemt toe. In dat geval zijn 
specialisatie en vernieuwing geboden. 

                                            
10 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 36 
11 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 12, 13 
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III Afbakening en inventarisatie van de dance- en clubsector in 
Rotterdam 

 
Dance- en clubsector en popmuziek  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur maakt onderscheid tussen de 
dance- en clubsector en popmuziek. Hij gaat ervan uit dat popmuziek zich 
heeft ontwikkeld tot een kunstdiscipline, met een traditie en intussen 
voldoende geschiedenis om artistieke kwaliteitsverschillen goed te kunnen 
beschrijven en te beoordelen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
beschouwt dance vooralsnog als een cultureel fenomeen in het 
uitgaansleven, maar niet als een artistieke discipline. De Raad ziet dance als 
een relatief jonge loot van de populaire cultuur. Men kan twisten over dat 
onderscheid. Het kwaliteitsoordeel over dance ligt binnen de sector, bij 
toonaangevende instanties in het veld: organisatoren, clubs, bookers plus de 
roem van deejays. Het publiek heeft een stem door zijn bezoekgedrag, zijn 
actieve rol in de party’s en door zijn inbreng via interactieve media. In 
sommige deelsegmenten en partyconcepten zijn nachtlange programma’s 
van deze populaire dansmuziek zó vermengd met uitgesproken artistieke 
elementen uit verschillende disciplines dat er een multidisciplinair 
evenement kan ontstaan. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
onderkent dat deze party’s een interactieve, bijna theatrale beleving 
kunnen oproepen en dat de cross-overs met verschillende kunstdisciplines 
getuigen van een mogelijk vruchtbare wisselwerking met de art-scene. 
Niettemin ziet de Raad daarin vooreerst onvoldoende grond om dance, 
inclusief de party’s, te beschouwen als kunstvorm.  
Individuen en groepjes zijn enthousiast over een bepaalde stroming of volgen 
(grote) deejays. De doorslaggevende factor voor ‘gewoon’ bezoek aan een 
club in het weekend, lijkt naast het programma, de verwachting een 
prettige sfeer en entourage aan te treffen. Deze houding kwam naar voren in 
de gesprekken met de focuspanels tijdens de Quickscan Clubcircuit.12 De 
opinie in vriendenkringen is van groot belang: zij verspreiden een buzz via 
sociale media. Conventionele p.r.-instrumenten (affiche, flyer en zo voorts) 
spelen nog steeds een rol, maar die buzz lijkt het belangrijkste. 
  
Dance- en clubsector in Rotterdam 
De dance- en clubsector in Rotterdam blijkt voor wie de blik verder richt dan 
op het circuit van de meest bekende clubs, een schier ondoordringbaar woud 
van aanbieders en gelegenheden. Het genre dance is in clubs, discotheken en 
andere uitgaansgelegenheden dominant. Die alomtegenwoordigheid maakt 
dat veld te breed en te diffuus om als één geheel te bespreken. Er zijn, 
naast de clubs en discotheken, tientallen horecagelegenheden waar met 
regelmaat een deejay aantreedt. Voorts is er een onbekend aantal locaties 
buiten het officiële horecacircuit waar particuliere en/of semi-illegale 
dance-feesten plaatsvinden of illegaal in leegstaande panden, plus de 
danceparty’s als randprogrammering bij andere evenementen. Men denke 
aan feesten bij kunstenaarsinitiatieven, na openingen in galeries of 
kunstroutes, de party’s en afterparty’s op het Internationaal Filmfestival 
Rotterdam, de Wereld van Witte de With, Museumnacht, en zo voorts. De 
website www.weownrotterdam.nl bevat een agenda van evenementen in het 
informele circuit. Ook zijn er kleine, exclusieve feesten, houseparty’s in de 
klassieke betekenis: letterlijk bij iemand thuis, naar verluidt voor gemiddeld 
150 personen, opgeluisterd door een professionele deejay. Al deze party’s 
hebben geen vaste frequentie en ze zijn niet te inventariseren, laat staan te 
kwantificeren. Échte underground-party’s zijn uit hun aard niet te vinden.  
 

                                            
12 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 28, 36, 37 
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De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de dance- en clubsector 
voor dit advies zó afgebakend dat de selectie recht doet aan de Rotterdamse 
situatie; de selectie is om pragmatische en (beleids)inhoudelijke redenen 
relatief klein. Zij bestrijkt de breedte van het aanbod in de stad, voor wat 
betreft het palet aan genres: van breed toegankelijk dance-aanbod in grote 
clubs gericht op de ‘debutanten’ in het uitgaanscircuit (jongeren vanaf 16 
jaar), tot kleine clubs met gespecialiseerd aanbod. De Raad heeft de 
activiteiten in de dance- en clubsector opgevat als ‘nachtleven’. Uit de ruim 
tweehonderd ‘nachtzaken’ in Rotterdam, waarvan 145 in het centrum, zijn 
de niet-dancegerelateerde ondernemingen geschrapt (restaurants, hotels, 
nachtclubs met erotisch aanbod, snackbars en zo voorts).13 Uit de 
overgebleven lijst is een nadere selectie van aanbieders gemaakt op basis 
van inhoudelijke overwegingen en associaties. De representatieve selectie 
van clubs volgt hieronder, plus een beperkte selectie van andere dance-
aanbieders buiten de clubs. 
Het muzikale genre dance staat voorop. De selectie zoomt in op ‘clubs’, als 
een van vijf onderscheiden categorieën in - landelijk gangbare - termen 
binnen de discothekenbranche: ‘Club waar voornamelijk club [als aanduiding 
van het muziekgenre] en dance wordt gedraaid’.14 Het begrip ‘discotheek’ 
vertegenwoordigt niet het ‘clubgevoel’ dat dance vanouds omgeeft: 
specifieke muzikale genres met bijbehorende lifestyles, individuele maar 
gedeelde muzieksmaak en -beleving, het gevoel ergens bij te horen en een 
zekere exclusiviteit.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de dance- en clubsector 
beschouwd binnen de context van het bredere uitgaansleven van verwante 
aanbieders in de horeca plus een viertal instellingen met specialistisch 
muziekaanbod. Die laatstgenoemde categorie is relevant voor de context van 
het populaire muziekaanbod in Rotterdam. Ze kwamen herhaaldelijk ter 
sprake als referentiepunten voor breedte, smaak of stijl: Baroeg, Exit, De 
Player en WORM. Buiten beschouwing blijven het genre van de jazz en 
hiphop; Bluessociëteit l’Esprit is hier vermeld als representant van een 
specifiek muziekgenre dat hoewel een kleine niche, in Rotterdam zijn eigen 
podium heeft. Een overzicht van deze aanbieders is opgenomen in bijlage 2. 
   
Inventarisatie van clubs in Rotterdam  
Onderstaande lijst is de representatieve selectie door de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur van clubs met een ‘eigen huis’ in het muzikale genre 
van de dance, clubs met uiteenlopende zaalcapaciteit en vrij algemene 
bekendheid, waar dansen centraal staat, merendeels in het centrum van de 
stad, met nachtvergunning: 15 clubs die het veld van het dance- en 
clubaanbod in Rotterdam representeren, van breed aanbod tot relatief 
kleine niches (13 in het centrum en 2 daarbuiten). Drie aanbieders zijn 
gesubsidieerde instellingen. De clubs liggen in de uitgaansgebieden: 
Kruiskade en West-Kruiskade; Delftsestraat; aan of nabij de Nieuwe 
Binnenweg; nabij de Witte de Withstraat; nabij de Oude Haven; de Maassilo 
ligt buiten het centrum aan de Maashaven.15

 

                                            
13 Ontleend aan het overzicht van horecaondernemingen met een nachtvergunning van de Directie 
veiligheid/Team Vergunningen van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting; situatie zomer 2010 
14 De gangbare definitie van een discotheek is: ‘een horecabedrijf waar mensen de gelegenheid 
geboden wordt om te dansen op opgenomen/gemixte muziek in combinatie met licht en andere 
effecten onder leiding van een diskjockey en/of veejay’. In: Van Spronsen & Partners horeca-advies 
De discotheek; Jaargang: 2008; Profiel van de Discothekenbranche en De Discotheek in beeld; 
jaargang: 2009; Profiel van de discotheeksector; in beide uitgaven p. 2 
15 Voor karakteriseringen van de clubs op basis van het onderzoek door COS, de gemeten gemiddelde 
profielen van bezoekersgroepen, dan wel opinies uit de gesprekken in de focuspanels: Quickscan 
Clubcircuit Rotterdam; p. 17-19 en 34-36 
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1 Baja Beach Club: house club in tropische strandstijl, club, merengue, 
salsa; uitgaansplek voor een weinig cultureel divers publiek, veel blanke 
Rotterdammers, hang- out van celebrities, onder andere voetballers; 
capaciteit 1.500 bezoekers.  

2 Bootleg DJ Café: nachtbar met specialistisch muziekaanbod, (beginnende) 
techno en minimal deejays. Vanwege de ruime openingstijden 
gelegenheid om de avond af te sluiten; capaciteit 100 bezoekers.  

3 Catwalk: club in een oude voetgangerstunnel onder het Weena; house, 
minimal en techno. Door zijn omvang een intieme sfeer, het programma 
biedt ruimte aan lokaal deejay talent; capaciteit 500 bezoekers. 

4 Club Vie: house club, volgens de gesprekken in de focusgroepen is het 
publiek ook terug te vinden in eet- en drinkgelegenheden Cinema en 
Boudoir; leeftijden boven 25 jaar; bezoekers verwachten een stijlvolle 
avond uit; capaciteit 1.000 bezoekers. 

5 Dado (gesloten): soul, salsa, house; cultureel divers publiek, afhankelijk 
van het programma, soms eenzijdig Surinaams, Antilliaans, 
Kaapverdiaans; capaciteit 600 bezoekers.  

6 Gay Palace: gay nachtclub, house, pop, themafeesten; gemengd gay en 
straight publiek; capaciteit 700 bezoekers.  

7 ‘Grote Skihut’/dance-cafés en clubs Stadhuisplein, de Après-Skihut, 
hernoemd tot HOT Rotterdam, aan de Delftsestraat is alleen in het 
weekend open; capaciteit 2.500 bezoekers. De naam ‘Grote Skihut’ is hier 
gebruikt als koepelaanduiding van een cluster van (dance-)cafés en clubs 
(in sommige gelegenheden wordt ook diner geserveerd), verwant voor wat 
betreft stijl en genres, aan het Stadhuisplein: de ‘kleine’ Après-Skihut, 
Bayruth, Big Ben, Café Fout (voorheen Saint Tropez), Café Plein, Coco-
Nuts,’t Fust, Get back, Temptation, VIP Room; uiteenlopende stijlen, 
house, ’70’s, ’80’s, ’90’s, Nederlandstalig, Latin house, R&B, salsa, Dance 
Hall; gemengd publiek vooral voor wat betreft leeftijden; totale 
capaciteit naar schatting 3.000.  

8 Hollywood Music Hall: house, electro, hiphop, R&B, Top 40, hardstyle, 
classics. Bezoekers vanaf 16 jaar mogen naar binnen; vanwege de lage 
leeftijdgrens zijn er weinig jongeren van 20 jaar en ouder; wat betreft 
culturele achtergrond gemengd publiek, veel toeloop van buiten de stad. 
In zeven verschillende zalen worden verschillende stijlen gedraaid, de 
muziek is te kenschetsen als ‘commercieel’: veel bekende muziek uit de 
hitlijsten; capaciteit 4.500 bezoekers.  

9 Off_Corso: house, urban, latin, techno, ’80’s en ’90’s; cultureel divers 
publiek, mede afhankelijk van het aanbod, leeftijd 18 tot 25 jaar; 
capaciteit 1.200. 

10 Rotown: café, popconcerten, dance-progammering; geen club in de 
strikte zin van het woord, bezoekers te kenschetsen als licht 
alternatief/creatief; alle leeftijden, afhankelijk van het uur van de dag; 
capaciteit 250 bezoekers in de zaal.  

11 Thalia Lounge: house, hiphop, R&B, latin; cultureel divers publiek, 
afhankelijk van het programma, soms eenzijdig samengesteld publiek; 
maandelijks een ‘ladies’ night’; capaciteit 800 bezoekers. 

12 Vibes: ‘traditionele discotheek’; ’80’s & ’90’s, top-40; gemengd publiek 
voor wat betreft achtergronden en leeftijden; capaciteit 150 bezoekers. 

13 WATT (gesloten): poppodium, popconcerten en dance- programmering, 
publiek afhankelijk van programmering; totale capaciteit 2.000 
bezoekers. 

Clubs buiten het centrum van Rotterdam 
14 Maassilo/Factory 010, verschillende organisatoren geven feesten in het 

pand: house, urban, R&B, techno, minimal. Door bezoekers geliefde plek 
vanwege de grauwe sfeer en uitstraling van het pand; capaciteit totale 
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gebouw 6.000 bezoekers (inclusief capaciteit van de zaal voor De Nieuwe 
Oogst; zie 15). 

15 De Nieuwe Oogst, voorheen Urban Culture Podium: instelling in oprichting 
voor talentontwikkeling in alle grootstedelijke kunstvormen, alle genres; 
programmeert voorlopig op andere locaties. Volgens plan te zijner tijd 
regelmatige programmering in eigen zaal in de Maassilo (capaciteit 1.000-
1.200 bezoekers). 

 
Overige clubs en podia 
- Club Revolution (gesloten sinds medio 2008 na schietincident; niet 

heropend in verband met de verwachting van negatieve consequenties 
van het rookverbod): house, genoot onder deejays bekendheid om zijn 
deejay booth en zijn geluidssysteem; op oude Hyvespagina’s wordt de 
club geprezen maar ook omschreven als een ‘vage after toko’; capaciteit 
300 bezoekers.  

- Outland (aan de oostrand van de stad, Rotterdam Alexanderpolder): 
discotheek met verschillende muziekstijlen: house, hardcore, specials van 
Turks, Hindi, R&B; jong publiek uit naaste omgeving en randgemeenten; 
capaciteit 3.000 bezoekers. 

- Bluessocieteit l’Esprit (IJsselmonde; vereniging): kleinschalig podium 
voor bluesconcerten en jamsessies voor specifiek geïnteresseerde 
doelgroep. 

- Baroeg (IJsselmonde; Stichting Open Jongeren Centrum): poppodium voor 
regionale en internationale bands uit de elektropunk, gothic, metal- en 
undergroundscene; naast live-muziek dansavonden; ook oefenruimte; 
capaciteit 300 bezoekers. 

- Exit: kleinschalig poppodium, merendeels lokale bands, brede 
programmering van metalpop en punkrock, tot electro en wereldjazz. 

- De Player: klein podium, in eigen bewoordingen ‘polymorf 
productieplatform’, interdisciplinair programma van muziek, 
geluidskunst, performance en beeldende kunst; experimenteel, 
underground. 

- WORM (thans te Delfshaven, verhuist naar de Witte de Withstraat): 
interdisciplinair podium op het gebied van muziek, beeld en geluid, non-
conformistisch: onder andere concerten, filmvertoningen, workshops; 
electronicaconcerten in een ‘clubsetting’ met nichestijlen die ad hoc 
worden aangeduid als drill’n bass, Avant HipHop, ambiant, breakcore.  

Baroeg, Exit en WORM zijn gesubsidieerde podia; De Player ontvangt zo nu 
en dan projectsubsidie. 
 
Inventarisatie van andere aanbieders van dance in Rotterdam (selectie) 
Tot het veld van dance behoren aanbieders van dance ‘zonder eigen huis’. 
- Festivals: binnen het genre dance Musica Republica en de Dance Parade; 

Motel Mozaïque en Metropolis presenteren dance binnen hun totale 
programma. Andere festivals en evenementen bieden (dance-)party’s en –
afterparty’s als randprogrammering, bijvoorbeeld het International 
Filmfestival Rotterdam, de Wereld van Witte de With, Museumnacht. 

- Specifieke genre- of publieksgroepen vinden hun favoriete genres op 
thema-programma’s in de bestaande clubs; pop en ‘klassieke’ disco in 
bijvoorbeeld Gay Palace of Vibes. Onder de naam ‘Rotterdam Classics’ 
zijn er speciale avonden (voorheen in WATT) met hardcore-stijlen, 
waaronder de oorspronkelijke Rotterdamse bijdrage aan de internationale 
house-muziek: gabberhouse. 

- Clubs-als-concept of als ‘merk’. Deze clubs hebben geen vaste locatie, zij 
organiseren zo nu en dan – soms regelmatig - party’s op wisselende 
locaties. Ze verschijnen en verdwijnen, bijvoorbeeld de ConClub of de 
Club zonder Concessies, die zich beide op het moment niet veelvuldig 
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manifesteren met activiteiten, maar die als concepten nog bestaan. De 
Club zonder Concessies presenteerde een experimenteel programma met 
opkomend talent of relatief onbekende namen, ‘moeilijk’ werd niet 
geschuwd. ConClub is een interdisciplinair concept, de programma’s 
combineren concerten, deejays, (video)kunst en performance; banden 
met kringen van beeldende kunst en vormgeving (ander voorbeelden in 
bijlage 2). 
- Strange Fruit (onder andere electronic jazz, techno) programma’s in 

bestaande clubs 
- Herr Zimmerman (thematische party’s, hoofdgenre techno) enige tijd 

op een vaste locatie aan de Van Helmondstraat, daarna heeft de club 
gezworven, hij is sinds kort vaste ‘gast’ in de Maassilo.  

- F.A.R.T., ‘hotel-kunstevenement’ (multidisciplinair, door kunstenaars, 
ontwerpers en performers) vond in 2009 plaats in Hotel Centraal; een 
tweede editie is gepland voor oktober 2010 in een ander hotel aan de 
Van Vollenhovestraat; de bijbehorende dance-party vindt plaats op 
een het Westelijk Handelsterrein. F.A.R.T. heeft deze andere locaties 
gekozen onder andere om logistieke redenen: bij de eerste aflevering 
was er veel toeloop, voor een grote party was de ruimte te krap.  

 
Nieuwe initiatieven en voorstellen  
De Rotterdamse dance- en clubsector ziet recent een aantal nieuwe 
initiatieven het licht, al dan niet in de samenwerking tussen individuele 
organisatoren en/of clubs:  
- Rotterdam Nightlife Festival, initiatief tot een gezamenlijke clubnight of 

clubcruise in het centrum (waarbij men met een passe-partout 
verschillende clubs kan bezoeken), gepland voor begin september 2010, 
afgelast om budgettaire redenen.16  

- Onder de naam Strange Fruit of Pakhuis werkt een aantal 
organisatoren/deejays samen en presenteert gezamenlijk gelijktijdige 
programma’s van party’s in een aantal horecazaken op het Westelijk 
Handelsterrein. Het Westelijk Handelsterrein is een uitgaansgebied 
temidden van een wijk met een aantal restaurants, bars en nachtclubs.  

- De deejay academie (in oprichting): particulier initiatief voor een 
cursus/opleiding voor deejays. De achterliggende gedachte is dat 
potentiële talenten zich onvoldoende kunnen ontwikkelen of 
professionaliseren als gevolg van gebrek aan begeleiding op het gebied 
van inhoudelijke ontwikkeling, praktische zaken en zakelijke 
professionaliteit. Het curriculum bestaat uit een serie lessen in 
basisprincipes, technische en zakelijke aspecten van het vak, 
masterclasses, coaching en toeleiding naar een professioneel circuit. Het 
genre is ‘eclectic house’, een mengvorm tussen house en R&B. De 
initiatiefnemer is evenementenorganisator Jimmy Manjeet/Bureaux 
Events in samenwerking met deejay Sir Edward. 

- Art.One; Rotterdams Dancepodium is een voorstel op een relatief klein 
podium op te richten waar kwalitatief hoogwaardige dance een plaats kan 
vinden. De ruimte zou schaalbaar moeten zijn van 200 tot 800/1.000 
bezoekers. De organisatoren streven naar een programmering in aanbod – 
en vooral sfeer – zoals in de beginjaren van de dance- en clubcultuur: 
ontspannen, divers in aanbod en publiekssamenstelling, tolerant, 
inhoudelijk en muzikaal vernieuwend. Het plan zet zich af tegen 
massaliteit en ‘vervlakte’ programmering. In de opzet klinkt een ideële 
doelstelling door zo ook in de schets van de organisatieopzet, deels met 
vrijwilligers. Initiatiefnemers zijn Jessin Neijts en Michel Hoornweg van 
Rij. 

                                            
16 Bericht van de organisatie op de eigen website: http://rnf2010.nl, 4 juni 2010 
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- Rotterdam Electric City (REC) is een voorstel voor een eenmalig of 
jaarlijks stadsevenement van dance en muziek met vernieuwend aanbod 
en hoge kwaliteit. REC zou moeten plaatsvinden verspreid over de 
bestaande clublocaties, in verwante (kunst)instellingen en andere 
locaties in de hele stad. Het aanbod is breed en pluriform. De organisatie 
is bottom-up vanuit de sector. Het doel is een kwalitatieve impuls te 
geven aan de sector om een ontspannen en tolerante beleving in het 
uitgaansleven te bevorderen. Daarmee is ook de uitstraling van de stad 
gediend. Het plan is opgesteld door Ted Langenbach, Mario en Linda 
Martinez (Herr Zimmerman), Aziz Yagoub. 

- Rotterdam Cool Brand City is een plan met een looptijd van enige jaren. 
Het omvat series jaarlijkse grote en kleinere evenementen op het gebied 
van dance, in nauwe relatie tot andere kunst- en cultuurdisciplines. De 
evenementen vinden plaats in de bekende clublocaties en op andere 
plaatsen, bijvoorbeeld in kunstinstellingen, de hele stad moet erbij zijn 
betrokken. De inhoud is kwalitatief van hoog niveau en interdisciplinair. 
De evenementen kunnen zich meten aan het aanbod in het internationale 
circuit en zij bieden ruimte aan cross-overs in de cultuur. Een doelstelling 
is om een kwalitatief hoogwaardig evenement toe te voegen aan het 
Rotterdamse uitgaansleven, en om de sfeer in de stad een impuls te 
geven in de richting van grotere levendigheid, veelvormigheid, 
ontspannen houdingen en tolerantie. Ook moeten de evenementen eraan 
bijdragen dat Rotterdam weer op de kaart komt als vooraanstaande 
dance-stad. De opzet is dat de kwaliteiten en reputaties van bestaande 
‘merken’ (brands) van clubs binnen de Rotterdams dancecultuur zich op 
hun best presenteren in gezamenlijke programma’s, in een stadsbrede 
randprogrammering. Het plan ambieert ook nauwere, collegiale relaties 
tussen de verschillende aanbieders in de sector, ook voor wat betreft de 
uiteenlopende soorten bedrijfsvoering: ondernemers en gesubsidieerde 
sector. Idee en opzet zijn gemaakt door Ted Langenbach. 
 

Hiaten 
Bovenstaand – onvolledige - overzicht laat zien dat de dance- en clubsector 
in Rotterdam omvangrijk is en er veelvormig wordt geprogrammeerd. Het 
genoemde aanbod bestrijkt vrijwel alle genres op verschillende schalen. De 
vraag wat er mist in het dance-aanbod is vrijwel niet te beantwoorden. Een 
paar types party lijkt ‘onder de radar’ te zijn terecht gekomen of te zijn 
verdwenen. Tussen medio jaren ’90 tot ongeveer 2005 waren er party’s voor 
en door specifieke etnische groepen, in het bijzonder Turkse feesten, 
ontstaan vanuit de zogeheten spijbelfeesten; rond 2000 leek een 
vergelijkbare scene te ontstaan van Marokkaanse party’s, ontstaan vanuit 
Raïparty’s.17 Dergelijke feesten zijn niet langer duidelijk in het clubcircuit 
zichtbaar, zoals rond 2005 toen het Turkse concept Keyifland enkele keren 
het thema was bij Now&Wow. Van 2004 tot begin 2006 bood club Hyper 
Hyper in de voormalige bioscoop Calypso een gecombineerd programma van 
dance-nights en liveprogrammering van populaire en jazzmuziek, met 
relaties met verschillende kunstdisciplines, zoals mode. Off_Corso 
presenteerde regelmatig programma’s in samenwerking met beeldend 
kunstenaars. Naar verluidt zouden enkele horecaondernemers de 
mogelijkheden onderzoeken voor een nieuwe club voor een gay clientèle.18

 

                                            
17 Trends in jongerencultuur; p. 7-12; 44 
18 Eén concreet initiatief voor een gay publiek is een aangekondigde party onder de naam Studio 11, 
in november 2010 in de Schiecentrale; Studio 11: stijlvol, modern en met een vleugje iT; in: 
Algemeen Dagblad, 12 oktober 2010 
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In gesprekken komt naar voren dat er betrekkelijk weinig aanbod zou zijn 
voor jongeren boven de 25 jaar. Een algemene waarneming is dat jongeren 
rond die leeftijd andere uitgaansgewoontes aannemen, zij voltooien rond die 
leeftijd wellicht hun opleiding, betreden het professionele leven en/of 
stichten een gezin. Diegenen met een baan hebben dan weliswaar meer te 
besteden, maar minder tijd. De Quickscan laat zo’n verschil in 
uitgaansgewoonten ook zien: jongeren in de leeftijd boven 25 jaar, en onder 
hen de hoger opgeleide ‘creatieven’, hebben een lichte voorkeur voor 
bezoek aan popconcerten boven clubbezoek, maar zij laten het clubcircuit 
niet volledig links liggen. Aangezien popconcerten merendeels plaatsvinden 
op de gesubsidieerde poppodia, tonen de desbetreffende 
onderzoeksresultaten een bovengemiddelde belangstelling voor die 
instellingen. Er is echter geen sprake van een scherpe scheiding 19

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat men graag zou zien dat het 
aanbod wordt verrijkt met kleinere onderscheidende party’s.20 Men weet dat 
dergelijke party’s er zijn en dat die deels ‘onder de radar’ zitten, ze zijn 
bekend bij kleine incrowds. Men noemt kleinere aanbieders ook, of het nu 
clubs zijn of andere horecazaken, als mogelijke verbindende schakels tussen 
de uitgaansgebieden. Daarmee doelt men op mogelijke verlevendiging van de 
straten tussen de bestemmingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p 6; 13-14; 24-25, 27 
20 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p 37-38  
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IV Bedrijfsmatige aspecten 
 
De dance- en clubsector is een omvangrijke bedrijfstak. De precieze omvang 
is niet bekend; er bestaat geen benchmark. De enige, naar het zich laat 
aanzien getalsmatig redelijk betrouwbare, berekening van de financiële 
omvang van de gehele Nederlandse dance- en clubsector dateert uit 2002: 
het rapport Dance in Nederland, uitgevoerd door KPMG Special Services in 
opdracht van evenementenorganisator ID&T.21  
In dat rapport wordt de financiële omvang van de sector in Nederland 
geschat, op basis van ‘direct aanwijsbare financiële stromen’, op 448,2 
miljoen euro.22 In dit bedrag zijn opgenomen: de verdiensten van 
deejays/veejays, de omzetten van de verkoop van beeld- en geluidsdragers, 
sponsoring van evenementen, omzet bij dance-evenementen, omzet in clubs 
en discotheken (kaartverkoop en horeca). Het bedrag is exclusief de 
geldstromen van toeleverende bedrijven. Van dat bedrag zou 79,6 miljoen 
euro omgaan in de evenementen (tussen 46 en 52 miljoen euro aan omzet in 
horeca en ticketverkoop; 32,2 tot 36,4 miljoen aan logistieke bestedingen) 
en 220,5 miljoen euro in de clubs en discotheken.23 Er is sindsdien geen 
nieuw vergelijkbaar onderzoek gepubliceerd, maar verschillende zegslieden, 
zowel landelijk als uit Rotterdam, zijn stellig dat de sector sindsdien nog 
aanzienlijk is gegroeid, sommigen reppen zelfs van een verdubbeling.  
 
Dance als bedrijfstak in Rotterdam  
Over de financiële omvang van de dance- en clubsector in Rotterdam is 
weinig met zekerheid te zeggen. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft 
geen overzicht van deze branche. De Kamer van Koophandel beschikt over 
jaarrekeningen van een beperkt aantal ondernemingen; omzetcijfers zijn 
niet te achterhalen.24 Indien wenselijk wordt geacht een preciezer beeld te 
krijgen van de economische betekenis van deze sector – inclusief zijn spin-
off - is specialistisch onderzoek geboden. Door de vraag naar de omzet te 
stellen aan betrokkenen in de sector en door langs verschillende wegen op 
basis van beschikbare (landelijke) gegevens te redeneren kan een grove 
schatting worden gemaakt van de omvang van de dance- en clubsector in 
Rotterdam.  
Volgens zegslieden is de omzet in de dance- en clubsector in Rotterdam in 
het jaar 2009 vermoedelijk minimaal € 30 miljoen euro. Indien men de 
cijfers uit Dance in Nederland eenvoudigweg extrapoleert voor de 
Rotterdamse populatie, zou dat voor het jaar 2002 neerkomen op ruim 17 
miljoen euro voor gehele bedrijfstak dance; 11,7 miljoen aan omzet uit 
publieksdeelname aan evenementen en in clubs en discotheken (inclusief 
logistieke bestedingen).25 Als de omvang van de sector sinds 2002 inderdaad 
twee keer zo groot is geworden, zoals de hierboven aangehaalde zegslieden 
beweren – en die groei ook geldt voor de dance- en clubsector Rotterdam – 
benadert het totaal het geschatte bedrag van 30 miljoen euro. 
Uitsluitend van die organisaties, die voor een deel van hun activiteiten 
structureel subsidie ontvangen, is één deel van de financiële gegevens 
openbaar: de toegekende jaarsubsidie in het kader van het gemeentelijke 

                                            
21 Dance in Nederland; De betekenis en impact van dance op de Nederlandse economie en 
maatschappij: een verkenning; KPMG Special Services B.V. in opdracht van ID&T B.V.; 7 oktober 
2002 
22 Dance in Nederland; p. iv; 29-38 
23 Dance in Nederland, p. 30-33 
24 Dit betreft de jaarrekeningen van BV’s die al dan niet samenvallen met de desbetreffende club of 
organisatie; uit die gegevens zijn omzetten niet af te leiden.  
25 Door de bedragen voor publieksevenementen en clubs en discotheken om te slaan per hoofd van 
de groep potentiële dance-liefhebbers: totaal € 300.100.000/2.300.000 = gemiddeld € 130 per 
liefhebber per jaar. Dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal potentiële liefhebbers in Rotterdam: 
€ 130 x 90.000 = € 11.700.000 
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Cultuurplan, een bijdrage in de jaarbegroting, niet het specifieke aandeel 
voor dance. Uit die gegevens kan op basis van landelijke gemiddelden zoals 
gepubliceerd door de NVPF in In-sight; popodia 2008, via een reeks 
berekeningen, een schatting worden gemaakt van het mogelijke financiële 
aandeel dat de gesubsidieerde podia hebben binnen de dance-sector.26 Door 
de jaarsubsidies van de twee Rotterdamse gesubsidieerde poppodia die 
popconcerten en dance programmeren, WATT/WaterFront en Rotown, als 
vertrekpunt te nemen kan de schatting worden gemaakt. Hun gezamenlijke 
aandeel in de omzet van de gehele dance-sector zou ongeveer 3,3 miljoen 
euro per jaar zijn, uitgaande van een denkbeeldige totaalomzet van 6 
miljoen euro per jaar van beide instellingen samen.27 Het aandeel van de 
gesubsidieerde poppodia in de geschatte totaalomzet van de dance-sector in 
Rotterdam zou dus ongeveer 10% kunnen zijn.  
 
Om toch een indruk te krijgen van de omvang van mogelijke omzetten – en 
dus van de financiële belangen – in de dance- en clubsector, kunnen 
gegevens worden gebruikt die aan de oppervlakte liggen: landelijke 
gemiddelden van horecabestedingen plus speculatieve rekensommen op basis 
van entreegelden, zaalcapaciteit en frequentie van evenementen. Deze 
schatting gaat voorbij aan de vele variabelen die van toepassing zijn in de 
dance- en clubsector, bijvoorbeeld het bestedingspatroon van 
publieksgroepen bij bepaalde genres, mede afhankelijk van leeftijd en 
kapitaalkracht. Evenmin belicht de schatting de sector als factor in dance-
gerelateerde bedrijvigheid.  
Louter gebaseerd op horecacijfers, entreegelden en zaalcapaciteit is er een 
grove schatting te maken van mogelijke omzetten op basis van zaalcapaciteit 
en gemiddelde bestedingen op een denkbeeldige avond dat de 15 clubs 
volledig uitverkocht zouden zijn. Er is in de genoemde 15 accommodaties in 
Rotterdam een zaalcapaciteit van ongeveer 25.000. Dit lijkt voldoende om 
de potentiële bezoekersgroep uit de Rotterdamse populatie te bedienen. 
Aangezien de genoemde 15 clubs slechts een selectie uit het aantal 
aanbieders is, moet de capaciteit aanzienlijk groter zijn. 
De entreeprijzen variëren tussen € 5 (of € 0 bij sommige clubs, voor 
meisjes/vrouwen bij binnenkomst vóór een bepaald tijdstip) en € 32,50, zijn 
hier gesteld op € 15. Gemiddelde horecabestedingen waren volgens 
landelijke cijfers uit 2008 € 16,20 per persoon per avond.28 Dat zou 
betekenen dat op die denkbeeldige avond van 15 volledig uitverkochte clubs 
in Rotterdam, de omzet 25.000 x € 31,20 = € 780.000 zou kunnen belopen.  
Indien men ermee rekening houdt dat onder Rotterdammers het 
bestedingspatroon gemiddeld lager is, daalt de uitkomst navenant. Naar de 
ervaring van verschillende zegslieden en gestaafd door publieksonderzoek: 
gemiddeld € 12,50 voor de entrees voor clubs en de horecabesteding per 
persoon per avond ook € 12,50: 25.000 x € 25 = € 625.000.29 

  
De Quicksan Clubcircuit Rotterdam laat zien dat 17% van de Rotterdammers 
tussen 15 en 35 jaar (178.732 personen in 2010) één tot drie keer per maand 

                                            
26 Nederlandse vereniging van Poppodia en Festivals, In-sight; poppodia 2008; Amsterdam 2009 p. 9 
De NVPF telt op de aangesloten podia in 2008 4.987 concerten en 2.836 dansavonden, ongeveer 57% 
van de programmering.  
27 Voor beide instellingen gebaseerd op de toegekende jaarsubsidies binnen het Cultuurplan 2009-
2012: WATT € 1.010.5000 plus Rotown € 172.500 per jaar = € 1.183.000 per jaar. De gesubsidieerde 
podia kunnen gemiddeld 20% van hun omzet uit subsidiegelden genereren. Dat zou inhouden dat de 
begrotingen van beide instellingen bijna 6 miljoen euro zouden belopen.  
Landelijk gemiddeld bestaat het aandeel dance in de poppodia zo’n 57% van het totale programma; 
berekend voor WATT en Rotown samen ruim 3,3 miljoen euro. 
28 De Discotheek in beeld; Profiel van de discotheeksector; Jaargang: 2009; p. 6 
29 Het bedrag van gemiddelde besteding van € 25 per persoon per maand voor uitgaan en horeca: 
Quickscan Rotterdamse jongeren en hun vrije tijd; COS 2006; p. 37. De NVPF noemt een nog lagere 
gemiddelde baromzet van € 9,30 in de podia in 2008; In-sight 2008; p. 15 
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een club bezoekt, een groep die te omschrijven is als ‘intensieve 
deelnemers’.30 Dit zijn 30.384 potentiële bezoekers uit Rotterdam voor 
minimaal één bezoek per maand. Die potentiële bezoekers zouden, als zij in 
één of andere club uitgaan en daadwerkelijk hun € 25 besteden, gezamenlijk 
30.384 x € 25 = € 759.600 omzet kunnen genereren, in een maand, verdeeld 
over alle aanbieders van dance in de stad.  
Recente cijfers van de horecabranche tonen dat de omzet in de 
drankensector in het tweede kwartaal van 2010 is afgenomen – landelijk 
gemiddeld - met 3,5%.31 Daarbij dienen twee kanttekeningen te worden 
gemaakt. Ten eerste: in de overzichten van de horecabranche zijn 
discotheken en clubs niet als een aparte bedrijfstak beschreven, ze zijn 
vrijwel onzichtbaar onderdeel van de ‘drankensector’. De tweede 
kanttekening betreft de genoemde cijfers: dit is uitsluitend de horecaomzet. 
Opmerkelijk is dat horecaondernemers uit de drankensector als een van de 
belangrijkste oorzaken van deze terugloop het rookverbod noemen.32  
 
Terugloop   
In de club- en dance-sector klinken al langer geluiden over beduidende 
terugloop van de bezoekersaantallen, die al zou zijn begonnen in 2001.33 Een 
landelijke trend is dat het aantal discotheken afneemt, terwijl de 
gemiddelde verkoopoppervlakte per discotheek stijgt.34 Met andere 
woorden: de groten redden het, de kleinere niet. Volgens een zegsman heeft 
een club met een capaciteit beneden 1500 personen geen bestaansrecht 
(meer); er worden verschillende aantallen genoemd om een avond break-
even te organiseren: 800 tot 1200 bezoekers, uiteraard afhankelijk van de 
grootte van de locatie en de organisatiekosten. In Rotterdam is recent club 
Dado gesloten, de positie van de Baja Beach Club is blijkens berichten in de 
krant ongewis.35 De sluiting van WATT is onder andere gevolg van gebrekkige 
geluidsdichtheid van het pand die zich juist tijdens dance-avonden 
manifesteerde.  
 
De verdeling in het Rotterdamse veld lijkt zo te zijn dat de grotere clubs 
louter door hun omvang een eigen aantrekkingskracht hebben: de massaliteit 
wordt blijkbaar door het publiek gewaardeerd. De aantrekking van grote 
clubs lijkt in te druisen in tegen wat te beluisteren is in gesprekken met 
zowel organisatoren als potentiële bezoekers, dat bezoekers juist graag 
meer aanbod zou zien van kleinere, onderscheidende party’s – al is het ‘voor 
de afwisseling’.  
De aanhoudende animo voor grote een- of meerdaagse evenementen ligt 
daarin dat de bezoeker een goede kans heeft om binnen het brede 
programma van een dag/nacht in elk geval enkele onderdelen van zijn 
gading te vinden, al is het entreebedrag substantieel (bijvoorbeeld 
Awakenings, Sensations; beide evenementen waren in korte tijd 
uitverkocht). Iets vergelijkbaars geldt voor de grote clubs die beschikken 
over meerdere zalen met verschillende programmering. Misschien zijn de 
kleinere clubs ofwel niet onderscheidend genóeg ofwel hebben ze door hun 
geringe omvang per avond een te beperkt aanbod (slechts een zaal plus 
                                            
30 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 12 
31 Horeca Barometer; Periode: tweede kwartaal 2010. Nota bene: het genoemde percentage is een 
gemiddelde; in de grote steden afname van 2,1%; in ‘rest West’, de overige gemeenten in Zuid- 
Holland, Noord-Holland en Utrecht, een afname van 4,4%.  
32 Het rookverbod wordt naast de economische recessie en weersomstandigheden genoemd als 
oorzaak van de terugloop, door de drankensector meer dan door de andere deelsectoren 
(restaurants, fastservice, hotels); 
http://www.kenniscentrumhoreca.nl/Onderzoek/Horecakwartaalonderzoek.aspx en De discotheek 
in beeld (2009); p. 4 
33 Trends in jongerencultuur; p. 63 
34 Discotheek in beeld (2009); p. 3 
35 Blijkens een artikel in het Algemeen Dagblad van 1 september 2010 
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foyer/bar). Een derde mogelijkheid is dat het publiek minder animo heeft 
om onderscheidend aanbod te bezoeken dan men aangeeft.  
De twee eerst genoemde observaties, de aantrekkelijkheid van 
keuzemogelijkheden binnen het brede aanbod van een groot evenement of in 
een club met meerdere zalen, zijn ontleend aan opmerkingen van 
organisatoren en bezoekers; de opmerking over de kleinere clubs vloeit 
daaruit voort. De opmerking over de animo onder het publiek is speculatief.  
 
Veelvormig aanbod en gezonde concurrentie 
Men is het er in het veld over eens dat een veelvormig aanbod door een 
aantal aanbieders op verschillende schalen wenselijk is voor een levendig 
uitgaansklimaat. Desondanks komt één aspect dat daarmee verband houdt 
herhaaldelijk ter sprake en wordt ook in de publiciteit genoemd: het begrip 
‘oneigenlijk concurrentie’. Enkele organisatoren geven er blijk van zich 
benadeeld te voelen door de gesubsidieerde sector.36 Opmerkelijk genoeg 
treft zulk commentaar niet de dance-party’s die door grote bedrijven 
worden georganiseerd om een nieuw product te lanceren (bijvoorbeeld 
dranken- en kledingmerken). Men rekent dergelijke party’s kennelijk tot een 
ander segment, al wordt de misprijzende term ‘verhuurschuurcultuur’ voor 
die party’s gebruikt.37 De redenering is dat de gesubsidieerde poppodia die 
behalve concerten ook dance-avonden programmeren, werken op het terrein 
van deze organisatoren, maar dan met een financiële voorsprong, met 
minder bedrijfsrisico. De podia programmeren dance op hun eigen vaste 
locatie die is voorzien van de nodige faciliteiten en apparatuur, plus 
personeel voor programmering, productie en realisatie. Dit in tegenstelling 
tot organisatoren zonder ‘eigen huis’ die ofwel zelf een locatie moeten 
vinden, (tijdelijk) inrichten, ofwel voor een avond ruimte in een bestaande 
locatie moeten huren, en mogelijk verplicht zijn tot de inhuur van het vaste 
personeel van die locatie.  
Een vuistregel voor de zakelijke opzet bij beschikbaarstelling/verhuur van 
een locatie is dat de organisator van de desbetreffende avond de 
deuropbrengst krijgt en de eigenaar van de zaal de horecaomzet. Er wordt 
gewerkt met garantstellingen; de ‘huur’ wordt voorts verrekend via een 
staffel in relatie tot de zaalbezetting. Er zijn vele varianten denkbaar. 
Temeer omdat sommige locaties/clubs geen eigen programmastaf hebben en 
waar party’s worden verzorgd door externe partijen, via inhuur of verhuur.  
In hoeverre hier sprake is van werkelijke concurrentievervalsing is een 
kwestie van interpretatie. ‘Concurrentievervalsing’ komt er op neer dat 
bepaalde marktpartijen of een sector een voorkeursbehandeling lijken te 
krijgen via overheidssubsidie of op andere wijze. De vooronderstelling is dat 
de betreffende onderneming, instelling of sector daarmee diensten of 
producten kan leveren die anders niet of niet in die hoeveelheid of van die 
kwaliteit zouden worden geproduceerd. Het uitgangspunt is dat daarmee het 
algemeen belang wordt gediend. Het begrip ‘algemeen belang’ heeft voor 
ieder een eigen betekenis. In het geval van subsidie aan een poppodium is de 
vooronderstelling dat het programma zonder subsidie niet zou kunnen 
plaatsvinden. 
 
Dance op de poppodia 
De Nederlandse Vereniging van Poppodia en -Festivals beschrijft in In-sight 
2008 het belang van dance-programmering voor de exploitatie van de 
poppodia. De kosten van een danceavond zijn over het algemeen lager dan 

                                            
36 Aziz Yagoub en Ted Langenbach: ‘Leuke stad is niet te koop’; in: De Havenloods Noord; 19 mei 20 
37 ‘Commerciële partijen (…) huren steeds vaker ruimtes af voor een besloten feest. (…) Het gaat 
ten koste van de bestaande clubs.’ In: Mark Hoogstad: Verhuurschuurcultuur aan de Nieuwe Maas; 
in: NRC Handelsblad, 2 februari 2010 
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van een concert en er komt gemiddeld meer publiek op af. Bovendien duren 
dance-avonden langer dan concerten, waardoor de horecaomzet hoger kan 
zijn.38 In de popsector geldt voor wat betreft de bedrijfsvoering dat bij een 
podium ongeveer driekwart van de begroting uit eigen inkomsten bestaat, 
een klein percentage uit sponsoring en ongeveer 20% uit subsidie.39 Kortom: 
een poppodium beweegt zich deels ‘op de markt’ en kan niet zonder dance. 
Dat zij daardoor ook concurrenten zijn van commerciële ondernemers – of 
het nu om popconcerten gaat of om dance – vloeit daaruit voort.  
Voor de gesubsidieerde popsector geldt dat de instelling voor dat deel van 
het aanbod voor subsidie in aanmerking kan komen indien dit kwalitatief 
waardevol, onderscheidend en/of vernieuwend wordt geacht. De wetenschap 
dat het programma niet volledig uit de markt gefinancierd kan worden leidt 
mogelijk tot subsidie voor die zogeheten risicovolle programmering. Zo ook 
om internationaal hoog gewaardeerd en bijzonder prijzig aanbod (in 
Nederland) te presenteren.  
Het ligt voor de hand dat de gesubsidieerde poppodia die dance 
programmeren gezien hun missie kiezen voor de onderscheidende 
programma’s én opkomend talent. De praktijk is dat de gesubsidieerde 
podia, vanwege hun bedrijfsmatig belang, zeker nu de marges smaller 
worden, toch regelmatig kiezen voor weinig risicovolle programmering. Op 
dit punt stuiten de belangen van de gesubsidieerde en de niet-
gesubsidieerde aanbieders op elkaar, zij zijn collega’s en concurrenten.  
Wat dance groot heeft gemaakt was juist het onderscheidende karakter: 
extravagantie, een samenhangend programma van muziek, licht, acts, decor 
en aankleding, stijl en exclusiviteit. Daarnaast was er ook, in de opwinding 
van het nieuwe, ruimte voor experiment en de bereidheid om opkomend 
talent een podium bieden. De ruimte daarvoor is afgenomen. 
  
Vernieuwing, onderscheidende programmering 
De dance-sector, ook de commerciële aanbieders, is gebaat bij 
onderscheidende delen in de programmering om recht te doen aan de 
ontwikkelingen binnen het muzikale genre en gewenste veelvormigheid en 
afwisseling. Een voorbeeld van particulier initiatief om de dance-sector in 
eigen stad te stimuleren is dat van evenementenorganisator ID&T te 
Amsterdam. Die onderneming deed een startinvestering in een ideële 
stichting achter een nieuwe, relatief kleine danceclub in Amsterdam, Studio 
80 aan het Rembrandtsplein. In die club is expliciet ruimte voor opkomend 
talent en onderscheidend aanbod. Voor de realisatie van de club heeft die 
stichting met medewerking uit het gemeentelijke broedplaatsenbeleid 
passende huisvesting kunnen vinden; in goed overleg met de gemeente 
Amsterdam kon de vergunning ‘op maat worden gesneden’.  
   
Inhoudelijk gezien liggen cross-overs met kunstdisciplines voor de hand. Een 
simpele bedrijfsmatige overweging is dat men zijn publiek moet blijven 
boeien. Het is denkbaar dat ook het marktsegment van dance voor 
‘risicovolle’ of exceptionele programmering een beroep doet op 
(incidentele) subsidiebijdragen uit middelen voor cultuur of economie. Te 
denken valt aan programmaonderdelen waaraan kunstenaars een bijdrage 
leveren, expliciet voor talentontwikkeling, voor faciliteiten en voor 
huisvesting. Huisvestingskosten zijn meermaals genoemd als een van de 
grootste financiële obstakels.  

                                            
38 Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals: In-sight; poppodia 2008; Amsterdam 2009;  
p. 9. Landelijk in de bij de NVPF aangesloten podia 2.836 dansavonden in 2008, met ruim 1,1 
miljoen betalende bezoekers, gemiddeld 399 bezoekers per avond; voor concerten gemiddeld 307 
bezoekers. 
39 In-sight 2008; p. 15 
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Ondernemingen kunnen niet in aanmerking komen voor structurele 
cultuursubsidie, eventueel wel voor projectsubsidie. Een aangewezen weg is 
dat de organisatoren voor dergelijke programma’s een ideële 
programmastichting in het leven roepen. Uiteraard worden de doelstellingen 
van die stichting evenals aanvragen met het gebruikelijke kritische oog 
getoetst.  
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V Situatie in de dance- en clubsector in Rotterdam,  
sterkte-zwakteanalyse 

 
Deze paragraaf schetst de situatie in het hierboven beschreven veld van de 
dance- en clubsector in Rotterdam aan de hand van waarnemingen door de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, al dan niet gepubliceerde opinies 
van organisatoren en uit het publiek, zoals opgetekend tijdens de Quickscan 
Clubcircuit Rotterdam (deel 2 van dit advies). Onderstaande behandelt zowel 
de sterke punten van de sector als de gesignaleerde knelpunten, waar nodig 
voorzien van toelichting en/of suggesties, deels rechtstreeks uit het veld.  
De uitgaansscène voor jongeren in Rotterdam, in het bijzonder de dance- en 
clubscene, verkeert naar de opvatting van een aantal organisatoren en 
andere betrokken in een luwte. Sommigen spreken zelfs van een crisis of 
teloorgang. Het zou niet langer ‘bruisen’ in Rotterdams uitgaansleven.40 
Enkele organisatoren uit de dance- en clubsector uiten publiekelijk hun 
zorgen omtrent de ontwikkelingen. Zij spreken van vervlakking en 
verschraling.41 De uitstraling van party’s die tijdens de opkomst van dance in 
de jaren ’90 hun reputatie vestigden met visuele extravagantie en 
exclusiviteit, is op het moment bescheiden of de betreffende party’s zijn 
van de agenda verdwenen. Ook verzucht men dat in het dancecircuit deejays 
worden ‘rondgepompt’, dat wil zeggen dat een beperkt aantal deejays in 
een klein circuit van clubs rondtoert met als gevolg een zekere 
voorspelbaarheid. Behalve dat organisatoren en bezoekers een zekere 
inhoudelijke matheid waarnemen, zien clubs en discotheken hun 
bezoekersaantallen teruglopen.42 Die neergaande trend is niet voorbehouden 
aan de dance-sector, noch aan Rotterdam; hij loopt parallel met afname van 
horecabezoek en –bestedingen.43

Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat dance als fenomeen in het 
uitgaansleven is overleefd. Avond- en nachtbesteding door in (groot) 
gezelschap te dansen en elkaar te ontmoeten, is blijvend een manier voor 
jongeren om zich uit te leven en te vermaken, zoals blijkt uit de Quickscan. 
Rotterdam ziet een aantal nieuwe initiatieven opkomen. 
 
Sterke punten van de dance- en clubsector in Rotterdam 
Algemeen: als muzikaal genre is dance populair; het genre is uit zijn aard in 
voortdurende ontwikkeling, niettemin zijn er op het moment geen 
opmerkelijke stilistische ontwikkelingen of vernieuwingen.  
- In Rotterdam zijn er binnen de sector enkele organisatoren het genre 

onverminderd toegewijd: makers, programmeurs, producenten, deejays.  
- Er is een groot aantal aanbieders: clubs, party’s, evenementen. 
- Er zijn verschillende nieuwe initiatieven voor aanbod op nieuwe locaties 

en/of nieuw gevormde samenwerkingsverbanden. Er zijn organisatoren 
die er blijk van geven zich te willen inzetten voor dance in Rotterdam 
door een kwalitatieve impuls. 

- Er is een levendig circuit van informele kleinere, veelal semi-particuliere, 
party’s. Dat deelsegment is voor de sector in bedrijfmatig opzicht 
marginaal, maar misschien zijn het de kweekvijvers voor vernieuwing en 
avant-garde. De levendigheid is zichtbaar in kringen rond beeldend kunst 
en vormgeving (openingen, kunstenaarsinitiatieven, randprogrammering 
van andere evenementen). 

                                            
40 Mark Hoogstad: Verhuurschuurcultuur aan de Nieuwe Maas; in: NRC Handelsblad, 2 februari 2010; 
John Wanders, Zo rustig als Grubbenvorst; De teloorgang van Rotterdam muziekstad; in: de 
Volkskrant, 18 juni 2010 
41 Aziz Yagoub en Ted Langenbach: Leuke stad is niet te koop; in: De Havenloods Noord; 19 mei 2010  
42 Annemarie Kas, ’t Gaat niet denderend op de donkere dansvloer; NRC Handelsblad; 11 
augustus 2010 
43 Horeca Barometer; Periode: tweede kwartaal 2010; p. 9  
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Zwakke punten van de dance- en clubsector in Rotterdam 
Algemeen: De grote populariteit van dance heeft ertoe geleid dat het genre 
mainstream werd. De sector heeft een exponentiële groei beleefd, zowel in 
de waardering en toeloop van het publiek als in het aantal aanbieders, die er 
een aantrekkelijke markt vonden. Het gevolg: toegenomen gelijkvormigheid, 
overaanbod en concurrentie. Een stroming die klein begint als avant-garde, 
vindt als zij aanslaat een groter publiek en bij gebleken succes vervlakt zij 
door de massale verspreiding. Specialisatie en vernieuwing zijn dan geboden.  
- In Rotterdam is er op het moment geen club of club-als-concept met een 

opvallend grote, vér reikende uitstraling, een absolute hotspot. 
Sommigen onderkennen dat er weliswaar veel aanbod is, maar dat men 
vooral overal ‘meer van hetzelfde’ vindt. 

- Verschillende (nieuwe) initiatieven beijveren zich voor een kwalitatieve 
impuls van de dance- en clubsector. Behalve inhoudelijke argumenten, 
brengen zij bedrijfsmatige argumenten naar voren, en zij doen impliciet 
of expliciet beroep op de gemeente om beleidsmaatregelen en/of 
financiële steun.  

- Jonge talenten, organisatoren en deejays, ervaren regelgeving en 
vergunningenbeleid als vrijwel onneembare obstakels.  

- De sector heeft vele aanbieders die zich afwisselend als collega’s of als 
felle concurrenten opstellen.  

- In verschillende kringen – ook onder deelnemers uit het publiek – heerst 
een zekere nostalgie naar de party’s uit periode dat de dance in 
Rotterdam opkwam, in de jaren ‘90. Dance heeft toen onmiskenbaar een 
grote bloei gekend; het elan van indertijd kan als inspiratie dienen voor 
vernieuwingen, mogelijk als ijkpunt, meer dan als betreurd verleden.  

- De sector heeft geen gezamenlijke promotie, terwijl hij daarbij zou zijn 
gebaat.  
 

Bedreigingen voor de dance- en clubsector in Rotterdam 
Algemeen: na een aantal jaren dat Rotterdam trendsettend was in de wereld 
van de dance, is de opwinding over het nieuwe avontuur vervlogen. In de 
gehele sector (ook landelijk) wordt weinig opvallende vernieuwing 
gesignaleerd. Het publiek heeft bovendien een ruime keuze uit 
mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding voor relatief beperkte vrije tijd.  
- Het gemeentelijke vergunningenbeleid wordt door de sector ervaren als 

een obstakel. De regelgeving op het gebied van (brand)veiligheid, 
geluidshinder en crowd control is complex en zij wordt naar het bevinden 
van de sector rigide toegepast. In de nasleep van de rellen tijdens Sunset 
Grooves, Hoek van Holland augustus 2009, zijn de veiligheidseisen bij 
evenementen verscherpt en de vergunningenprocedures zijn complexer 
geworden. Een direct gevolg van de rellen is de afgelasting van de Dance 
Parade, los van het algehele gevoelen dat dát evenement na dertien 
afleveringen inhoudelijk sleets was geraakt. De strandrellen hebben het 
imago van dance als genre geen goed gedaan, hoewel er geen oorzakelijk 
verband wordt gelegd tussen de muzikale inhoud van dat evenement en 
de rellen.44 Het algehele gevoelen in en buiten de sector is dat in het 
geval van Sunset Grooves de rellen voortkwamen uit het loutere feit dat 
het een gratis evenement betrof. Dat zou tot de toeloop van 
ongemotiveerde en zelfs kwaadwillende bezoekers hebben geleid.  

- De sector verwijt de gemeente gebrek aan visie en doortastendheid. De 
gemeente zou de waarde van een levendig klimaat voor jongeren met de 
mond belijden, maar zich te weinig inspannen om die te realiseren. Een 
concrete opvatting is dat in de jongerencultuur alles met elkaar 

                                            
44 Strandrellen in Hoek van Holland; Dancefestival Veronica Sunset Grooves, 22 augustus 2009; COT 
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement & Bureau Beke, 8 december 2009 
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verbonden is, wat zou pleiten voor een integrale aanpak.45 Daar staat 
tegenover dat de gemeente niet is toegerust, noch genegen is om welke 
kunst- of cultuurvorm dan ook inhoudelijk te sturen of vorm te geven. Dat 
is aan de onderscheiden sectoren, kunstenaars, makers én publiek. Enkele 
organisatoren uit de sector stellen terecht: ‘Leuke stad is niet te koop’.46 
Niettemin lijkt een deel van de sector zich afwachtend en weinig 
ondernemend op te stellen.  

- De commerciële aanbieders ervaren de gesubsidieerde poppodia en 
evenementen met hun (deel)aanbod aan dance als oneigenlijke 
concurrentie. Binnen de geschatte jaaromzet van de gehele dance- en 
clubsector in Rotterdam, bedraagt het aandeel van de gesubsidieerde 
sector ongeveer 10%.47 Voor het overige deel van hun begroting zijn zij 
ook marktpartij. De gesubsidieerde poppodia ontvangen hun subsidie juist 
om de zogeheten risicovolle programmering te kunnen brengen, ongeacht 
of dat nog onbekend talent is, of grote internationale acts die niet 
kostendekkend kunnen worden gebracht. 

- Enkele zegslieden beweren dat Rotterdam op het moment geen goede 
programmeurs (meer) heeft. Een enkele deejay heeft publiekelijk 
aangekondigd de stad te willen verlaten, bijvoorbeeld Ronald Molendijk, 
en hij zou niet de enige zijn. Als een van de redenen voor zijn vertrek 
noemt Molendijk het verarmde creatieve klimaat.48 Ook vinden enkelen 
dat de levendigheid in de humuslaag inhoudelijk van waarde is, maar dat 
die vooralsnog niet bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de scene 
om de eenvoudige reden dat de schaal te klein is.  

- Men mist geschikte en goedgekeurde middelgrote accommodaties waar 
opkomend talent, onder organisatoren en deejays, een podium kan 
vinden. Het gaat dan om zalen met een capaciteit van 500 tot 800 
bezoekers.  

- Er is op het moment geen partij – of zakelijke/ideële constructie – die het 
bedrijfsmatige risico van sterk onderscheidende, ‘risicovolle’ 
programma’s kan of wil dragen. De markt is op het moment zó krap dat 
geen van de aanbieders, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd, zich kan 
veroorloven vér buiten de mainstream te programmeren.  

- Een deel van de potentiële bezoekers van dance gaat in andere steden uit 
omdat er in Rotterdam onvoldoende aansprekend aanbod zou zijn. Er is 
concurrerend aanbod van grote dance-evenementen in andere steden 
en/of het buitenland. Het publiek is mobiel en reist relatief gemakkelijk 
daar naartoe. Dat houdt niet per se in dat het aanbod in eigen stad níet 
goed zou zijn, maar dat er elders meer aansprekend aanbod is. Bovendien 
zoekt het publiek afwisseling.49

- Een landelijke trend is dat bezoekersaantallen en de hoogte van 
bestedingen afnemen in de gehele horecasector. Uit de beschikbare 
gegevens valt niet op te maken dat in Rotterdam de terugval in 
bezoekersaantallen groter is dan elders. De sluiting van enkele clubs en 
instellingen in Rotterdam hangt daarmee wellicht samen, maar is niet 
rechtstreeks daaraan toe te schrijven. 

 
Kansen voor de dance- en clubsector in Rotterdam 
Algemeen: Dance is een vitaal genre dat zich blijvend in de cultuur en de 
uitgaanscultuur heeft genesteld. Rotterdam heeft een traditie als dance-stad 
                                            
45 Aziz Yagoub en Ted Langenbach: Leuke stad is niet te koop; in: De Havenloods Noord; 19 mei 2010  
46 Idem 
47 Bij gesubsidieerde poppodia kan (landelijk gemiddeld) 20% van de begroting uit subsidie 
bestaan; In-sight; p. 15 
48 Brenda Stoter: Ik wil best wethouder worden (interview met Ronald Molendijk); in: Algemeen 
Dagblad; 29 juli 2010 
49 Ongeveer één zesde van de clubbezoekers geeft een negatieve reden voor clubbezoek buiten 
Rotterdam; Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 31-32 
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en een infrastructuur van clubs en locaties, waarvan sommige met een 
sterke reputatie. In de stad is aanzienlijke deskundigheid voorhanden plus 
een ‘circuit’. 
- De dance- en clubsector heeft alleen al in de stad zelf een groot 

potentieel publiek, er is aanzienlijke toeloop en omzet mogelijk. In 
Rotterdam woont een grote groep in de leeftijd voor dit type uitgaan, de 
leeftijdsgroep van 16- tot 25-jarigen. Velen van hen bezoeken regelmatig 
een club of party. De demografische ontwikkeling in Rotterdam is gunstig 
voor de sector: demografen voorzien voor de komende 15 jaar een groei 
van het aantal personen in deze leeftijdscategorie.50  

- De respondenten uit de bezoekersgroep geven aan dat zij graag een 
veelvormig aanbod in de stad zien, in het bijzonder in de vorm van 
onderscheidende kleinere aanbieders. 

- De organisatoren die gezamenlijk initiatief nemen tot veelzijdige 
programma’s zouden op grond van bovengenoemde wens tot veelvormig 
aanbod een publiek moeten kunnen vinden. De gesubsidieerde poppodia 
zouden voor de meer onderscheidende dance-programmering kunnen 
kiezen. Het belang van dance voor hun exploitatie echter staat ál te 
avontuurlijke programmering in de weg.  

- De sector is ervan overtuigd dat Rotterdam nieuwe talenten, 
organisatoren en deejays herbergt. Tegelijkertijd vreest men dat hun 
ontwikkeling stuit op praktische belemmeringen: er zijn voor hen weinig 
kleine op experiment gerichte podia; complexe regelgeving ervaart men 
als een vertragende factor. Een eerste handreiking aan opkomend talent 
kan worden gevonden in gebundelde informatie over het veld en 
bestaande netwerken. Het magazine Rotterdam Rhythm & Rock, najaar 
2010 uitgebracht door Rotterdam Media Commission, is een inventarisatie 
van de muziekindustrie in Rotterdam: makers, labels, distributeurs, 
podia, festivals, en zo voorts.51 Ook bevat het magazine beschrijvingen 
van een aantal beroepen in de muziekindustrie, compleet met tips hoe 
men zo’n positie zou kunnen verwerven. Hoewel dit magazine primair is 
toegesneden op de popmuzieksector, kan men de beschreven situaties 
deels ook toepassen in de dance-sector, in elk geval geeft het inzicht in 
bestaande netwerken. Door gezamenlijke initiatieven van zowel de 
gesubsidieerde als de particuliere sector kan aan jong talent podia en 
kansen worden geboden. Het ligt voor de hand dat gesubsidieerde 
instellingen in het segment van de populaire muziek ruimte bieden aan 
onderscheidende, risicovolle programmering.  

- Binnen de groep van frequente bezoekers zijn er weliswaar verschillen in 
voorkeuren van sommige groepen (hoger of middelbaar opgeleiden, 
jongere of oudere leeftijdsgroepen) voor bepaalde typen of clusters 
uitgaansgelegenheden, maar er is geen scherpe, wederzijds uitsluitende 
scheidslijn.52

- In de Quickscan komt geen opmerkelijk verschil naar voren binnen de 
onderscheiden publieksgroepen, voor wat betreft bezoekfrequentie aan of 
voorkeur voor bepaalde uitgaansgelegenheden in de gesubsidieerde of de 
niet-gesubsidieerde sector. In een deel van de bezoekersgroep, de hoger 
opgeleide ‘creatieven’, is er een lichte voorkeur voor gesubsidieerde 
podia.53 Het gevonden verschil is toe te schrijven aan hun belangstelling 
voor popconcerten.  

- Bovengenoemd verschil is echter niet zó groot dat er reden is tot 
specifieke zorg omtrent marktverstoring onder die potentiële 

                                            
50http://www.cos.rotterdam.nl/smartsite229.dws?Menu=225225&MainMenu=225225&goto=2092506&
style=2033&substyle
51 Rotterdam Rhythm & Rock; Rotterdam Media Commission, najaar 2010 
52 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 17, 20-23 
53 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 24-25, 27 
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bezoekersgroep, als gevolg van subsidiering door de overheid van 
instellingen (poppodia) die ook dance aanbieden.  

- Investeringen vanuit de private sector in een ideële stichting ten behoeve 
van de presentatie van onderscheidend, nieuw aanbod, zou een model 
kunnen zijn, ter overweging van een of enkele aanbieders uit de sector.  

- De gemeente onderkent de waarde van een levendig uitgaansklimaat in 
de stad. Zij is er dan ook bij gebaat zich, waar mogelijk, coöperatief op 
te stellen en de sector handreikingen te doen, bijvoorbeeld door 
kennisoverdracht te bevorderen. 
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VI Conclusies en aanbevelingen 
 
De dance- en clubscene in Rotterdam toont zich tijdens deze korte rondblik 
aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur als een veelvormige en 
veelzijdige sector. Het aanbod is groot, divers, breed en lijkt te voldoen aan 
de behoefte van publiek. Rotterdam herbergt een aanzienlijke groep 
potentiële bezoekers voor dance van wie er een beduidend aantal regelmatig 
uitgaat in het dance- en clubcircuit. Ongeveer de helft van de dance- en 
clubbezoekers gaat wel eens naar dance-evenementen buiten Rotterdam, 
slechts een deel van hen geeft als reden dat het aanbod in eigen stad niet 
aantrekkelijk genoeg is.54  
Er is een gevoelen in de dance-sector, ook landelijk, dat er geen opvallende, 
grote, stilistische vernieuwingen opkomen. In Rotterdam is er recent geen 
opvallende, ook voor relatieve buitenstaanders waarneembare, opwinding 
geweest rond bepaalde clubs of types party, voor wat betreft artistieke 
onderscheidendheid, extravagantie of gewaagde concepten. Desondanks is er 
een ruim aanbod in Rotterdam en komen er nieuwe initiatieven op. Het 
publiek van de dance- en clubsector lijkt, gezien de capaciteit van de 
accommodaties, voldoende te kunnen worden bediend. In het deelsegment 
van kleine, informele party’s manifesteert zich een levendigheid van de 
sector. Dit segment is van marginale betekenis, hoewel denkbaar is dat uit 
dat kleine circuit uiteindelijk nieuwe ‘groten’ voortkomen.  
  
Het grootste knelpunt lijkt te zijn dat de economische recessie ook de 
dance- en clubsector als geheel treft. Als gevolg van deze situatie hebben 
kleinere clubs en initiatieven het relatief moeilijk, méér dan de grote 
aanbieders. De marges worden smaller, alle clubs zijn erbij gebaat hun 
publiek te blijven boeien en verrassen, specialisatie en vernieuwing zijn 
geboden. De sector is gebaat bij een kwalitatieve impuls, die hij zelf zal 
moeten initiëren en ontwikkelen. De rol die de gemeente daarin kan spelen 
is gering. 
  
De gemeente ambieert een aantrekkelijke stad voor haar bewoners, en stelt 
zich de vraag in hoeverre en op welke wijze zij zou kunnen bijdragen aan de 
verdere ontwikkeling en bloei van het uitgaansleven. Een specifiek doel van 
de gemeente is om hoger opgeleiden een aantrekkelijke stad te bieden en 
hen als bewoners te behouden. De Quickscan Clubcircuit Rotterdam 
bevestigt dat de groep die het meest frequent deelneemt in de dance- en 
clubsector behoort tot de jongste leeftijdsgroep in het uitgaanspubliek, de 
16- tot 25-jarigen. Onder hen zijn ongetwijfeld studenten van de hbo-
opleidingen en universiteit, zij zijn echter per definitie nog niet 
‘hoogopgeleid’. De behoefte aan typen uitgaan verandert na het 25e jaar: 
jongeren vanaf die leeftijd bezoeken nog wel clubs, maar minder frequent.  
 
1 De gemeente kan bijdragen aan de vitaliteit van de dance- en clubsector 

door zich gastvrij en ruimhartig te betonen. Concreet houdt dit in dat 
gemeente en diensten actief meedenken met ondernemers en instellingen 
in hun plannen. Dit betreft specifiek huisvesting en het 
vergunningenbeleid. Voor wat betreft huisvesting dient de sector zich te 
realiseren dat de mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn. Voor wat 
betreft vergunningen zijn de handen van de gemeente goeddeels 
gebonden, wellicht kan zij door een constructieve houding de sector 
bijstaan. De verhuur van panden is het voorrecht van de 
vastgoedeigenaren (vastgoedbelegger, projectontwikkelaars, corporatie). 
De gemeente kan daarin uitsluitend een rol spelen voor zover het eigen 

                                            
54 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 31 
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bezit betreft, in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, of voor 
de langere termijn via bestemmingsplannen, gebiedsvisies of 
wijkontwikkelingsmaatschappij.  

 
2 Het initiatief van een aantal organisatoren om gezamenlijk op bestaande 

of tijdelijke locaties party’s te organiseren juicht de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur toe. De Raad beveelt de gemeente en haar diensten 
aan om dergelijke initiatieven met een coöperatieve houding tegemoet te 
treden en creatief mee te denken. De Raad doet de aanbeveling dat de 
gemeentelijke diensten zich inspanningen getroosten op het gebied van 
logistiek, huisvesting en vergunningen.  

 
3 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt het prijzenswaardig dat 

er verschillende initiatieven uit de dance- en clubsector voortkomen die 
beogen met kwalitatieve impulsen de dance- en clubsector en daarmee 
de uitstraling van Rotterdam als dance-stad te bevorderen. Evenzo 
spreekt het de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur aan dat die 
initiatieven voortbouwen op de bestaande infrastructuur in de stad en dat 
zij de krachten die al in de stad aanwezig zijn bundelen. De Raad doet de 
aanbeveling aan de sector om zelf met creativiteit en ondernemingszin de 
initiatieven te ontwikkelen en de coördinatie ter hand te nemen. De Raad 
vindt dat dergelijke initiatieven steun in de rug verdienen, primair in de 
vorm van morele en praktische steun. Incidentele financiële steun is 
denkbaar onder de noemer van creatieve economie, in de vorm van 
faciliteiten (huisvesting) of via projectsubsidies voor cultuur (zie 
hieronder).  

 
4 De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur doet de aanbeveling aan de 

gehele dance- en clubsector, de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde 
aanbieders, vernieuwend en onderscheidend aanbod tot speerpunt te 
maken. Bijvoorbeeld door cross-overs met andere disciplines en door 
samenwerking te zoeken met kunstinstellingen en kunstenaars. 
Onderscheidende bijdragen door kunstenaars, live acts, voor kleine 
vernieuwende evenementen of opkomend talent, kunnen eventueel in 
aanmerking komen voor externe middelen, via projectsubsidie. Een voor 
de handliggende vorm is die van een ideële programmastichting, gelieerd 
aan een of enkele ondernemingen in de sector. De bestaande regelingen 
bij de dienst Kunst en Cultuur voorzien in die mogelijkheid. Anders dan 
bij andere fondsen is voor een aanvraag bij de dienst Kunst en Cultuur 
een rechtsvorm geen vereiste, ook individuele kunstenaars en 
ondernemers kunnen er een beroep op doen. De beoordeling van 
projecten geschiedt naar analogie met die voor de popmuziek en/of 
multidisciplinaire projecten. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
ziet geen aanleiding om een separate regeling voor dance te bepleiten. 

 
5 In het totale aanbod van de dance- en clubsector bestaan ondernemingen 

en gesubsidieerde sector naast elkaar. Hun onderscheiden aanbod vormt 
tezamen genomen de gewenste diversiteit en pluriformiteit, voorwaarden 
voor een levendig klimaat. Een zekere mate van concurrentie is 
vruchtbaar omdat het kan leiden tot een breed en divers aanbod. 

 
6 Het is denkbaar dat commerciële aanbieders, als individueel bedrijf of in 

een samenwerking, een organisatievorm opzetten die de instroom van 
jong talent bevordert, ‘aanwas van onder af’. Daartoe moet de sector 
bereid zijn te investeren.  
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7 Een impuls gaat uit van coaching van starters en opkomend talent. 
Daartoe dienen de bestaande organisatoren bereid te zijn hen een podium 
te bieden. De sector doet er goed aan om met medewerking van de 
relevante gemeentelijke diensten en ter zake kundigen, met enige 
regelmaat een korte cursus/masterclass voor beginnende organisatoren te 
organiseren, mogelijk begeleid door gebundelde informatie over 
netwerken, met tips en wenken.  

 
8 De gesubsidieerde podia zijn op grond van hun missie en doelstellingen 

platform voor onderscheidende programmering, ook in de dance. 
Zogeheten risicovolle dance-programmering, presentatie van jong talent 
of van opmerkelijk en vernieuwend aanbod heeft daar een plaats. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zal voortaan dit aspect mede 
betrekken in zijn beoordeling van aanvragen door gesubsidieerde 
poppodia.  

 
9 De sector is gebaat bij gezamenlijke presentatie, afstemming en 

coördinatie, te realiseren vanuit de eigen gelederen, eventueel in 
samenwerking met instanties zoals Rotterdam Marketing.  

 
10 De Quickscan Clubcircuit Rotterdam laat zien dat hoger opgeleide, 

‘creatieve’ respondenten een lichte voorkeur hebben voor het aanbod op 
de gesubsidieerde poppodia boven uitgaan in clubs.55 Er is echter geen 
sprake van een scherpe tweedeling. Het verschil komt voort uit hun 
bovengemiddelde belangstelling voor popconcerten. Een factor die 
daaraan bijdraagt is de leeftijd van deze groep respondenten, meer dan 
hun opleidingsniveau: zij zijn iets ouder dan de groep van de meest 
intensieve deelnemers in het dance- en clubcircuit. Het is van belang 
voor ogen te houden dat in dit onderzoek door COS - en in vergelijkbare 
onderzoeken – respondenten als ‘hoger opgeleiden’ worden aangemerkt 
indien zij daadwerkelijk een hbo- of universitaire studie hebben voltooid. 
Studenten, en bijgevolg jongeren tot ongeveer 21 jaar, behoren daardoor 
tot de categorie ‘niet-hoger opgeleid’. Niettemin kan de gevonden 
bovengemiddelde belangstelling van deze groep voor het aanbod op de 
gesubsidieerde poppodia een aanwijzing zijn voor de gemeente om, 
indien zij de stad juist voor de groep hoger opgeleide ‘creatieven’ 
aantrekkelijker wil maken, te investeren in de poppodiumsector.  

 

                                            
55 Quickscan Clubcircuit Rotterdam; p. 6; 13-14; 24-25, 27 
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Bijlage 1  Voorgeschiedenis van dance; stijlen 
 
Dance is de verzamelnaam voor een breed genre met vele subgenres van 
elektronische dansmuziek en computermuziek. De muziek wordt gekenmerkt door 
vierkwartsmaat, in een constant, gewoonlijk vrij hoog tempo en op sterk volume. 
Het tempo, uitgedrukt in beats per minute (bpm), is in het grote subgenre 
Drum&bass 165-185 bpm; sommige harde substijlen halen 260 bpm, er zijn rustiger 
varianten met 60 bmp. De muziek wordt niet live gespeeld, maar door de deejay live 
opgewekt of gegenereerd met elektronische instrumenten (samplers, sequencers, 
computers, mixers, conventionele geluidsdragers). Soms wordt die muziek 
gecombineerd met akoestische instrumenten en/of live zang. 
De eerste dance kwam voort uit disco en synthesizermuziek, het genre ontstond in 
begin jaren ’80 in de Verenigde Staten. House (vernoemd naar de club the 
Warehouse in Chicago) en Techno (de benaming van House afkomstig uit Detroit) 
waren de dominante stromingen, latere stromingen komen hieruit voort. Deze 
muziekgenres woeien halverwege de jaren ’80 over naar Europa. Er ontstond in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, op Ibiza en in Nederland een bloeiende 
dance-cultuur die tot op vandaag in Europa populairder is dan in de VS. In Engeland 
legt men rechtstreeks verband tussen dance uit de beginperiode en het new wave- of 
punktijdperk en minder met disco; op het vasteland zien sommigen veeleer 
connecties tussen House en industriële rock (zoals van bijvoorbeeld Kraftwerk) en 
zijdelings met ontwikkelingen in de (elektronische) gecomponeerde muziek. De 
eerste Europese danceplaten verschenen in 1987.  
De opkomst van het genre is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van 
betaalbare elektronische instrumenten, zoals drumcomputers, synthesizers en 
sequencers. De ontwikkeling van die instrumenten werd ingezet in de jaren ’70. Toen 
werden elektronische toetsinstrumenten gebouwd met een geheugen om geluiden op 
te slaan en polyfoon kunnen worden gebruikt. Ook werden rond die tijd analoge 
drummachines ontworpen. Het werd mogelijk een eigen drumpatroon te 
programmeren en het geluid van de beats te controleren. Een ander belangrijk 
instrument is de sampler die het mogelijk maakt geluidsfragmenten te bewerken. 
Drum&bass of jungle is een dancestijl die kon ontstaan door samplers te gebruiken.  
Binnen dance worden vele stijlen en substijlen onderscheiden. Softe dancevormen 
zijn ambient, chill out en lounge; harde stijlen zijn hardcore en gabber. Techno en 
zijn subgenre minimal zijn monotone muziekstijlen, trance is melodieus. Het 
subgenre house heeft vaak vocalen, electro is instrumentaal. Voorts bestaan 
industrial, rave, electro, Euro house, house, dubstep, new wave, old school, electro 
punk en terror. Er wordt – naast inhoudelijk onderscheid – ook een onderverdeling 
gemaakt in het aantal beats per minute (bpm). Drum&bass bijvoorbeeld, is een 
behoorlijk snelle variant met meestal 165-185 bpm. Enkele substijlen van hardcore 
halen 260 bpm. Triphop of downtempo is vanzelfsprekend veel langzamer en kan 
bijvoorbeeld worden gespeeld met slechts 60 bpm.  
De opkomst van dance ging hand in hand met de introductie van het gebruik van XTC 
onder jongeren, zowel in Amerika als Europa. Het verbod op het middel in Amerika 
leidde vrijwel direct tot de opkomst van de drug op Ibiza, in de UK en Nederland. 
Dancefeesten of houseparty’s werden in de media vaak geassocieerd met hedonisme 
en drugsgebruik onder de jeugd. Halverwege de jaren negentig was de dancecultuur 
om die reden onderwerp van wetenschappelijke studie.56 Rond 2000 was dance op 
zijn hoogtepunt voor wat betreft regelmatige, bijna reguliere grootschalige feesten. 
 
Artistiek-inhoudelijk en kwaliteitsbegrip 
Een artistiek-inhoudelijk kenmerk van dancemuziek is dat zij bestaat bij de gratie 
van het live op het podium of in de studio creëren van het werk onder andere door 

                                            
56 Telefonisch interview met Prof. dr. Tom F.M. ter Bogt: Bijzonder hoogleraar Populaire muziek en 
jeugdcultuur bijzo der hoogleraar popmuziek, UHD jeugd en gezin (Music and Youth Culture),  n
19 augustus 2010 
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te samplen, citeren en bewerken van andermans – en eigen – werk en muzikale 
vondsten. Een tweede kenmerk is de betekenis van de live performance, aangeduid 
als ‘live act’. Het vak van de deejay heeft zich ontwikkeld tot dat van een artiest die 
in de loop van zijn of haar set een groot muzikaal werk in vierkwartsmaat 
componeert op basis van het eigen muzikale repertoire en gevoel voor de stemming 
van het publiek. In die zin is er interactie tussen publiek en maker. Voor wat betreft 
de culturele of muzikale aspecten, is er in de wetenschap (nog) vrij weinig interesse 
in dance. Afgezien van enkele studies die de opkomst van dance schetsten, bestaat 
er nauwelijks literatuur over de artistiek-inhoudelijke kant van het genre.57 Ook is 
het genre nog zo jong dat gefundeerd artistiek-inhoudelijke kwaliteitsoordelen door 
beschouwers van buitenaf vooralsnog ontbreekt. Dance-evenementen of een 
optreden van een deejay worden incidenteel gerecenseerd, maar er bestaat (nog) 
geen dance-kritiek. In de kunstwetenschappen wordt kwaliteit vaak omschreven en 
ondersteund door begrippen als vernieuwing en experiment. Dát het genre in 
voortdurende beweging is, houdt niet per definitie in dat het artistieke kwaliteit 
heeft. Factoren die vermoedelijk van belang zijn voor de vooraanstaande positie van 
Nederlandse dance in het internationale circuit, zijn de relatief vroege doorbraak 
van het genre, snelle professionalisering plus het feit dat veel deejays ook 
producenten zijn. Deejays hebben intussen lange jaren ervaring kunnen opdoen in de 
interactie met het publiek. Zij zijn erin bedreven om hun werk als maker in de 
studio te integreren in hun optreden als uitvoerder voor een zaal.  
Er zijn deejays die sterrenstatus hebben, vergelijkbaar met die van de grootste 
popartiesten. De Nederlandse dance staat internationaal in aanzien, enkele 
Nederlandse deejays staan al jaren hoog in een prestigieuze lijst van topdeejays, de 
DJ Mag top 100.58  
In het internationale circuit waarin de ‘grote’ deejays opereren proeven zij de smaak 
van publiek over de hele wereld, waardoor zij hun sound daarop kunnen afstemmen. 
Dankzij de snelle verspreiding van deze muziek via internet kan internationaal 
publiek gemakkelijk worden bereikt.    
Het inhoudelijk kwaliteitsoordeel ligt in hoofdzaak binnen de sector zelf. 
Ingewijden, kenners en organisatoren hebben oog en oor voor kwaliteitsverschillen, 
maar voor buitenstaanders zijn die niet bijzonder toegankelijk. Het oordeel van het 
publiek is in deze sector van grote betekenis: zij geven via sociale media, 
internetfora en polls op internet hun mening. Het publiek stemt in twee opzichten 
letterlijk ‘met de voeten’: door het aanbod wel of niet te bezoeken en door al dan 
niet intensief te dansen. Een zichtbaar teken van een succesvol optreden is dat de 
deejay erin slaagt het publiek tot langdurig dansen te bewegen. Een geslaagde set of 
party ontstaat in een wisselwerking tussen publiek en deejay. Het resultaat is een 
gevoelen onder het publiek van een collectieve beleving.  
 
 

                                            
57 Chris Kempster (ed.), History of House; 1996; , Matthew Collin, Altered State, The Story of Ecstasy 
Culture and Acid House; 1998 
58 In 2010 staan in de top 10 van de DJ Mag top 100: Armin van Buuren (1); Tiësto (2); Ferry Corsten 
(7); Sander van Doorn (10); http://www.djmag.com/top100  
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Bijlage 2  Clubs, organisatoren, locaties  
 
Clubs in het centrum van Rotterdam (zoals beschouwd in dit advies)  
1 Baja Beach Club 
2 Bootleg DJ Café 
3 Catwalk 
4 Club Vie 
5 Grote Skihut’/dance-cafés en clubs Stadhuisplein 
6 Dado 
7 Gay Palace 
8 Hollywood Music Hall 
9 Off_Corso 
10 Rotown 
11 Thalia Lounge 
12 Vibes 
13 voormalig WATT 
Clubs buiten het centrum van Rotterdam 
14 Maassilo/Factory 010 
15 De Nieuwe Oogst, voorheen Urban Culture Podium 

 
Overige clubs (mede beschouwd in dit advies als context) 
- Club Revolution (gesloten)  
- Outland  
 
Podia met specialistisch muziek-/dansaanbod (mede beschouwd in dit advies als 
context) 
- Bluessocieteit l’Esprit  
- Baroeg  
- Exit 
- De Player 
- WORM  
 
Baroeg, De Nieuwe Oogst/Urban Culture Podium, Exit, Rotown, (voorheen) WATT, 
WORM zijn (gedeeltelijk) gesubsidieerde instellingen; De Player ontvangt incidenteel 
projectsubsidie. 
 
Overige clubs en horecagelegenheden met gelegenheid tot dansen, met 
nachtvergunning (dance en/of loungemuziek) 
1 B.E.D. (loungegelegenheid) 
2 Bar Blue label (loungegelegenheid, dj’s; karaoke)  
3 Bar Dancing Oase (in eigen woorden ‘ouderwets’)  
4 Boudoir (loungegelegenheid) 
5 Cinema/Kus (loungegelegenheid) 
6 Club Zenz (salsa)  
7 DP96,voorheen Bar P (ook salsa); nu: de Zondebok en ’t Zwarte Schaap  
8 La Luna (salsa) 
9 La Rose bleu (loungegelegenheid; dj’s)  
10 La Vagabond (café; programmeert regelmatig live muziek met clubachtige sfeer) 
11 Punto Latino/Lo Maximo (salsa)  
12 Purple, in Holland Casino Rotterdam (loungegelegenheid/club) 
13 Riva (tapasbar; een keer per maand clubnight) 
14 Sorbonne (loungegelegenheid; dj’s) 
15 Studio Le Bateau (tijdelijk gesloten) 
16 Xi Hang/Rox (in skatepark Westblaak) 
  
Voorbeelden van horecagelegenheden met incidenteel gelegenheid tot dansen, 
zonder nachtvergunning, late openstelling/party’s via ‘verlaatjes’ 
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17 Beat burger/Rot(t)terdam/Roodkapje 
18 De Coopvaert (salsa-avonden) 
19 De Scheepjes (verhuur voor feesten) 
20 Q’s bar, voorheen De Loft (restaurant en lounge) 
21 White Elephant (een keer per week salsa-avond) 
22 Prinsestheater (regelmatig Metz on Sunday; dance/lounge, zondagmiddagen) 
 
Club-als-concept ‘merk’/programmeurs 
- Bond voor Wilde Dansers, onder anderen Sarah Walter, Sidhi Achmat, Daniel van 

den Broeke, ‘zorgt voor ontregelende dansentertainment en geeft waanzinnige 
feesten’ (op www.b-w-d.hyves.nl) 

- Club zonder Concessie/Martin de Korte (voorheen op verschillende locaties aan de 
Kruiskade; in september 2010 te gast in het Centrum Beeldende Kunst)  

- ConClub/Remco van Beeskow, Roeland Otten (verschillende locaties; na feest 
tijdens de jaarwisseling 2009-2010 in De Unie geen recente party’s) 

- F.A.R.T./ Pietra Ligura en Remco van Beeskow (interdisciplinair, presentaties 
door kunstenaars en vormgevers) 

- Herr Zimmerman/Mario en Linda Martinez (voorheen regelmatig in voormalige 
vleesfabriek Van Helmondstraat; thans regelmatig in Factory 010; mede 
initiatiefnemer Rotterdam Electric City) 

- I’m with the dj/Jimmy Manjeet (vier keer per jaar, onder andere in Thalia)  
- Jessin Neijts programmeur in Catwalk (techno, minimal)  
- Maatschappij voor Volksgeluk/Jetti Steffers, Kristian de Leeuw 

(evenementenorganisator, onder andere party bij programma Noorderbioscoop, 
station Bergweg, april 2010)  

- Motel Mozaïque/Harry Hamelink (meerdaags interdisciplinair festival, met 
popmuziek, theater, gidstochten, locatieprojecten) 

- Pakhuis (party op Westelijk Handelsterrein/samenwerking van een aantal 
organisatoren: Triphouse Rotterdam (Jessin Neijts), Strange Fruit, Count Your 
Days, Expectations in HiFi, Nino & Frankie (Contact), Katapult (Studio80), Lilith 
(Naald & Draad)  

- Revolt/Aziz Yagoub (incidenteel Maassilo) 
- Rotterdam Nightlife Festival (RNF)/Himat Sanwirjatmo (clubcruise) 
- So Solid/Meet the Streets/Gerald Vreeden (brede ‘urban’ programmering)  
- Strange Fruit/Lucky Dubz, Dj Thelonius (deejays en artiesten op diverse locaties) 
- Ted Langenbach, organisator, adviseur, deejay, voorheen MTC, Now&Wow, WATT  
- Verse Geesten/Ronald Molendijk en Kickel van Schaik (voorheen Hyper Hyper en 

Club Imax) 
- Wohnzimmer/Martin Roelofs (naar verluidt nieuwe edities in toekomstige zaal in 

gebouw Galeries Modernes)  
 
Overige accommodaties met nachtvergunning  
Enkele culturele instellingen met een nachtvergunning zijn vermeld omdat zij 
incidenteel ruimte zouden kunnen bieden aan dance-events, maar dat genre niet 
‘van nature’ programmeren.  
- Ahoy’ 
- Cruise Terminal 
- de Doelen 
- Pathé Schouwburgplein 
- Post Rotterdam, voormalig postkantoor Coolsingel (clublocatie, tijdelijk buiten 

gebruik in verband met vergunningen) 
- Stadion Feijenoord Maasgebouw  
- Rotterdamse Schouwburg 
- Tropicana (voormalig zwemparadijs, ook club; nieuwe bestemming voor 

evenementen)  
- Vleesfabriek, Van Helmondstraat (was regelmatig in gebruik bij Herr Zimmerman)  
- Zalen Café Restaurant Engels (netwerkborrels en besloten feesten) 
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Overige locaties met incidentele party’s buiten het formele horecacircuit 
Incidenteel party’s bij openingen in kunstenaarsinitiatieven (bijvoorbeeld B.a.d.; 
Wolfart project spaces; Kaus Australis; Het Wilde Weten); rond kunstroutes 
(bijvoorbeeld Het Kunstweekend Charlois, Route du Nord); Rotabs; SS Rotterdam; De 
Witteslagerij (project- en expositieruimte Kralingen-Crooswijk; recent ter 
gelegenheid van opening: SUPER MINI FEEST); De Fabriek (kunstenaarsinitiatief, 
Spaanse Polder); Tostitreffer (geen club, feestelijke netwerkbijeenkomst 
verschillende locaties, onder andere Dek22)  
 
Festivals, evenementen, popfestival, met dance-sets 
Bevrijdingsfestival 
Fast Forward Dance Parade, 1997 tot 2009 
Meet the Streets (brede urban programmering) 
Metropolis 
Motel Mozaïque (breed programma, ook dance) 
Musica Republica 
Oud- en nieuwfeesten bij Erasmusbrug 
Sunset Grooves (augustus 2009; eenmalig) 
 
De volgende festivals en evenementen maken geen deel uit van de dance-/clubscene 
in strikte zin, maar worden hier genoemd vanwege de brede, doorgaans tamelijk 
ongewone programmering door de deelnemende instellingen en de bijbehorende 
feesten en afterparty’s  
Museumnacht 
International Film Festival Rotterdam 
Wereld van Witte de With 
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Bronnen 
 
Gesproken met:  
Richard van Beusekom, directeur Maassilo 
Pim Bottema, eigenaar Off_Corso, Dado; voorheen Nighttown 
Jasper Damsteegt, voormalig directeur WATT, voorheen WaterFront  
Gábor Everraert, projectleider straatbeeld, Bureau Binnenstad 
Niels de Geus, secretariaat Belangenvereniging Dance (BVD) 
Harry Hamelink, programmeur, directeur Motel Mozaïque 
Michiel Hoornweg van Rij, zakelijk leider initiatief Art.One Dancepodium 
Jeroen Jansen, ID&T 
Martin de Korte, programmeur, onder andere Barkode, voorheen artistiek directeur 
Off_Corso 
Jimmy Manjeet, organisator I’m with the dj, initiatiefnemer De Deejay Academie 
Ted Langenbach, partyorganisator, deejay, adviseur, mede initiatiefnemer 
Rotterdam Electric City, initiatiefnemer Rotterdam Cool Brand City  
Leo van Loon, directeur Creative Factory 
Jessin Neijts, organisator, programmeur onder andere Catwalk, Strange Fruit, 
Triphouse; initiatiefnemer Art.One Dancepodium 
Wilko de Pundert (voormalig programmeur WATT) 
Mare Straetmans, voormalig zakelijk directeur Off_Corso 
Duncan Stutterheim, ID&T 
Gareth de Wijk (voormalig programmeur WATT) 
Aziz Yagoub, organisator, mede initiatiefnemer Rotterdam Electric City 
 
Dank aan Piet Barendse voor zijn advies 
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Rapporten, literatuur  
 
- Cultuurprogramma Binnenstad 2020; gemeente Rotterdam, dienst Kunst en 

Cultuur, najaar 2009  
- Dance in Nederland; De betekenis en impact van dance op de Nederlandse 

economie en maatschappij: een verkenning; KPMG Special Services B.V. in 
opdracht van ID&T B.V.; 7 oktober 2002 

- De discotheek; Jaargang: 2008; Profiel van de Discothekenbranche en De 
Discotheek in beeld; jaargang: 2009; Profiel van de discotheeksector; Van 
Spronsen & Partners horeca-advies  

- De Schaduwstad, vrijplaatsen in Brussel en Rotterdam; Urban Unlimited, 2004- De 
Top is binnen Handbereik; gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur, februari 
2010- Feesten in het donker RKS, Rotterdamse Kunststichting; 2001 

- Horeca Barometer; Periode: tweede kwartaal 2010; Synovate BV in samenwerking 
met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering  

- In-sight; poppodia 2008; Nederlandse vereniging van Poppdia en Festivals, 
Amsterdam 2009  

- The Peepbox ; Now&Wow, Schiedam (2007); Ligura, Pietra en Ted Langenbach  
- Plezierige zaken in Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, 2004  
- Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd; Centrum voor Onderzoek en 

Statistiek, Rotterdam, december 2006 
- Rotterdam has got that pop; Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, juli 2006  
- Rotterdam Rhythm & Rock; Rotterdam Media Commission, najaar 2010 
- Rotterdammers in hun vrije tijd 2007 (‘vrijetijdsomnibus’); Centrum voor 

Onderzoek en Statistiek, Rotterdam, augustus 2008 
- Strandrellen in Hoek van Holland; Dancefestival Veronica Sunset Grooves, 22 

augustus 2009; COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement & Bureau 
Beke, 8 december 2009 

- Trends in jongerencultuur; onderzoek naar de match tussen jongerenbehoeften 
en uitgaansaanbod in Rotterdam in 2004, 2005 en 2010; Liever Een Origineel 
Advies, Leo van Loon; voor Culturele Zaken Rotterdam, Rotterdam Marketing en 
Rotterdam Festivals; oktober 2004 

 
Websites (selectie):  
www.rotterdamistop.nl  
www.weownrotterdam.nl 
www.rotterdamsuitburo.nl 
www.inrotterdamuit.nl 
www.djguide 
www.partypeeps 
www.partyvibes 
www.uitinrotterdam 
www.partygek 
www.ddance.nl 
www.partyflock.nl 
www.residentadvisor.net  
www.discotheek.org 
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http://zoek.kb.nl/nl/search/boek/now%26wow/1/1#1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEEL 2 Quickscan Clubcircuit Rotterdam door Centrum voor Onderzoek 

en Statistiek in opdracht van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur; zomer 2010 
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