MANIFEST

Voor u ligt het manifest van Rotterdam Festivals. Met dit manifest willen
wij input geven voor de verkiezingsdebatten en coalitie-onderhandelingen,
omdat wij de genoemde onderwerpen belangrijk vinden voor de levendige en
aantrekkelijke stad en cultuur in de buitenruimte.
Wie ervoor kiest om zich in Rotterdam te vestigen, kiest voor een stad die
continu beweegt. Een stad waar je het onverwachte mag verwachten. Het
experimentele. Want daar staat Rotterdam om bekend. Een stad met lef, waar
risico genomen wordt en grootse dingen gebeuren. En waar met 152 festivals in
het kalenderjaar, altijd voor iedere Rotterdammer iets te beleven is.
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LAAT ROTTERDAM
FESTIVALSTAD BLIJVEN!

1. STEL DE ROTTERDAMMER NIET TELEUR.
ERKEN DE WAARDE VAN FESTIVALS.
In de afgelopen 28 jaar hebben festivals ons veel
gebracht in Rotterdam. Vele duizenden Rotterdammers
koesteren onvergetelijke herinneringen aan dansen op
straat tijdens de Dance Parade en Rotterdam Unlimited,
aan concerten op het Hofplein, aan feesten in de
stadsparken, aan opera op de bouwput, aan shows op
en rondom het water tijdens de Wereldhavendagen en
aan de verbondenheid tijdens Chinees Nieuwjaar. In
tijden van corona is het gemis aan dat soort momenten
voelbaar. En het is niet alleen de fun die we missen,
want festivals zijn zoveel meer dan dat. Festivals gaan
over ontmoeting, over verbinding met de ander, over
nieuwe ontdekkingen doen, over het proeven van
andere culturen, over verrassing en verwondering. Ook
hebben festivals een belangrijke artistieke waarde en
vormen ze een onmisbaar onderdeel van de culturele
sector, die creatieve makers en jong talent volop
kansen biedt.
Festivals brengen mensen samen van alle
leeftijden, culturen, achtergronden, genders en
opleidingniveaus. Door samen dingen te vieren –
Bevrijdingsdag, de diversiteit aan culturen, de haven
– komen we dichter bij elkaar, voelen we ons één.
Samen delen we onze stad. Bovendien raken we met
festivals aan de complexe vraagstukken van deze
tijd. Zoals eenzaamheid: voor duizenden ouderen
in verzorgingshuizen is North Sea Round Town het
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hoogtepunt van het jaar. En duurzaamheid: MOMO
Fabrique 2020 was het eerste klimaatpositieve
festival van Nederland. Ook hebben we als geen
andere stad in Nederland laten zien wat placemaking
is, en wat festivals kunnen betekenen op terreinen
die braak liggen of bebouwd worden. Ze maken die
plekken, en daarmee de stad, geliefd en bemind.
In 28 jaar hebben we een ecosysteem weten te
creëren, waarin dit soort innovatieve ideeën konden
ontstaan. Organisatoren kregen de ruimte, makers
mochten shinen, veel jong talent maakte gebruik
van de springplank die hen werd aangereikt. En
de Rotterdammers? Die plukten er de vruchten
van. Was het niet als bezoeker (tweederde van
de Rotterdammers bezoekt meerdere festivals
per jaar en waardeert deze met een rapportcijfer
van gemiddeld 7.8) dan wel als ondernemer:
het overgrote deel van onze organisatoren en
toeleveranciers zijn Rotterdammers.
Laat ze niet in de steek! Erken de waarde van festivals
voor de stad en de noodzaak aan een veelzijdige
festivalagenda, die iedere Rotterdammer wat te
bieden heeft.

2. HERSTEL DE BALANS. GA VOOR EEN
BRUISENDE STAD.
De groei en de verdichting van Rotterdam zet ons
allemaal voor nieuwe uitdagingen. Op plekken waar
eerst veel festivals plaatsvonden, worden nu huizen
gebouwd. De druk op andere locaties, zoals pleinen
en parken, neemt toe. Er is een groep die overlast
ervaart wanneer er in de buurt van hun huis een festival
plaatsvindt. We leven dichter op elkaar en moeten
meer van elkaar verdragen. De vraag is: willen we een
jonge, dynamische metropool zijn waar alles kan, of
een plek waar door strenge regelgeving steeds minder
mogelijk is op cultureel gebied? Volgens ons gaat het
allemaal om balans. Balans tussen rust en reuring.
Tussen verdichten en ruimte creëren voor festivals en
evenementen. Tussen prettig wonen en met elkaar de
stad vieren, elkaar ontmoeten en verrast worden.
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Wij vragen de politiek om voor die bruisende stad te
blijven gaan. Waar niet alleen wordt gestuurd op rust,
maar ook volop reuring te vinden is. De omgevingsvisie
stimuleert zelfs ook de balans tussen rust en reuring.
Natuurlijk, wie overlast ervaart, moet serieus
genomen worden. Maar die 18.000 man die
een hele dag lang wil dansen in het park, die
geniet van bijzondere ontmoetingen en culturele
verrassingen, die herinneringen voor het leven
maakt? Die moeten we óók serieus nemen.
Dit vraagt om een integrale aanpak, om creativiteit
en inventiviteit. En vooral: om lef.

3. INVESTEER IN DE ZOEKTOCHT NAAR SLIMME
EN DUURZAME OPLOSSINGEN.
Rotterdam wil altijd vooruit. Groeien, verdichten,
vernieuwen, dóór. De festivalscene in Rotterdam is
al niet anders. We hebben altijd voor de troepen uit
gelopen, en dat blijven we doen. In een stad die in
beweging is, bewegen wij mee.
Veel bestaande festivallocaties staan onder druk.
Plekken als het Hofplein en het Lloyd Multiplein
zijn niet langer geschikt voor festivals. Ook in het
Vroesenpark, het Sidelingepark en het Noordplein
worden we beperkt in onze ruimte en mogelijkheden.
Er zijn echter tal van concrete oplossingen waarmee
we festivals een blijvende plek kunnen geven in de
schaarser wordende openbare ruimte. Wij vragen de
gemeente met klem om bestaande festivallocaties
te koesteren en deze zo te outilleren, dat
de mogelijkheden weer groeien. Denk aan
evenementengras, dat tegen een stootje kan. Aan
drainage systemen die voor een goede afvoer van
grondwater zorgen. En aan de broodnodige stroomen waterpunten, die het festivalorganisatoren
makkelijker maken om op een duurzame manier
mooie dingen te organiseren voor de stad.
Daarnaast doen we een appel op de politiek om nieuwe
locaties te ontwikkelen, waar grote evenementen
wél welkom zijn. Niet alleen aan de randen, maar
ook middenin de stad. Daarvoor is een integrale
benadering van de nog te ontwikkelen openbare ruimte
nodig. We hebben behoefte aan multifunctionele,
openbare ruimte. Aan parken die je eenvoudig kunt
transformeren tot festivallocatie. Aan pleinen die nu en
dan ingezet worden voor een evenement. We vragen
de gemeente te denken in kansen en mogelijkheden.
Om zich te laten inspireren door steden als Montreal en
Chicago, waar op baanbrekende manieren is gewerkt
met de beschikbare ruimte in de stad en unieke
festivallocaties zijn gecreëerd. Dat anders kijken naar
de inrichting van de stad, slimmer en duurzamer, dat
kunnen wij ook. Laten we met elkaar werken aan een
toekomstbestendige stad waar ondanks verdichting,
voor iedere Rotterdammer iets te beleven is. Laten we
sámen deze kans grijpen.

Daarom willen we de politiek drie dingen dringend
adviseren. 1. Erken de waarde van festivals voor
de stad. 2. Kies de komende politieke periode
bewust vóór een bruisende stad en stuur daarop.
3. Investeer in de oplossingen die nodig zijn om die
levendige, aantrekkelijke festivalstad te blijven waar
Rotterdammers én bezoekers van onze stad vinden
wat ze zoeken. Rust én een heleboel reuring.

De effecten van corona
Corona heeft een zware wissel getrokken op
de kunst en cultuursector in Nederland. Ook in
Rotterdam zijn de effecten voelbaar. Gebrek aan
personeel, tekort aan materialen, leveranciers
die noodgedwongen hogere prijzen moeten
rekenen en een deuk in het vertrouwen van
het publiek maken het festivalorganisatoren
buitengewoon moeilijk. Wat zij nodig hebben
op dit moment, is perspectief. Bied hen dat
perspectief, door verder in de toekomst te kijken
en bijtijds duidelijke keuzes te maken. Alleen zo
valt te voorkomen dat de gaten die reeds zijn
gevallen in de keten, nog groter worden.
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Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert
de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek
festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

CONTACT

info@rotterdamfestivals.nl

