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Street culture -ook vaak aangeduid als urban culture- is dé cultuur van jongeren en jong volwassenen in de
grote stad. Vanuit roots in het New York van de jaren ’80 heeft het zich ontwikkeld tot de populairste
cultuurstroming ter wereld; multicultureel, divers en continu in beweging. Jongeren uit de street culture
scene kijken door dezelfde grootstedelijke lens naar het leven, hebben gemeenschappelijke normen en
waarden. Ze vormen een veelzijdige maar hechte gemeenschap, een safe space die hen helpt om te gaan met
de uitdagingen van een harde samenleving.
Street culture is cultuur die opkomt van de straat en is do it yourself (DIY). Je hebt niet veel nodig om mee te
kunnen doen. Het biedt nieuwe generaties keer op keer ruimte om zichzelf opnieuw uit te vinden. Of het nu is
middels dans, muziek, sport of visuele kunst; de stedelijke omgeving is inspiratie én canvas. De verhalen die
ze vertellen, zijn hún verhalen.
Street Culture heeft zich ontwikkeld tot serieuze kunstvorm met grote zichtbaarheid in de cultuur en
sportsector. Zo treden BMX-ers op tijdens Operadagen; staat hiphop fashion in de Kunsthal en nemen street
sports deel aan de Olympische Spelen. In het Rotterdamse Cultuurplan 2021 – 2024 zijn maar liefst acht
urban organisaties opgenomen, landelijk zijn er zelfs twee opgenomen in de culturele Basis Infrastructuur
(BIS) bij het ministerie van OCW. Daarmee wordt street culture erkend als belangrijke nieuwe kunststroming
en is er momentum voor de verdere ontwikkeling.

HIPHOP is een culturele beweging met black roots, ontstaan eind jaren zeventig in wijken The Bronx en
Harlem in New York. Hier op straat ontstonden de basisdisciplines uit hiphop: breakdance, rap, deejaying,
beats maken en graffiti. Inmiddels omvat hiphopcultuur veel meer. Het is een ‘way of life’ geworden en er zijn
allerlei vertakkingen ontstaan uit de basisdisciplines. Ten grondslag liggen de universele waarden van
hiphop: Express yourself, Keep it real, Speak Truth to Power, Change the Game en Each One Teach One.
STREET ART is kunst in de openbare ruimte. In dit plan belichten we onder Street Art de visuele kunsten die
gebruik maken van de urban omgeving. De meest bekende vorm van expressie is murals, muurschilderingen
die worden gecreëerd door een internationaal netwerk van graffitikunstenaars, waaronder de
wereldberoemde Banksy.
STREET SPORTS is een verzamelnaam van urban straatsporten zoals skateboarden, inline skaten, BMX-en,
stuntsteppen, freerunning, tricking, calisthenics, panna - & freestyle voetbal, 3x3- & freestyle basketbal en
breakdance. De sporten kenmerken zich door een vrij, expressief en creatief freestyle karakter. Het accent ligt
meer op jezelf overtreffen, dan op de competitie.

Sport is vaak gekaderd binnen wedstrijdregels. De uitkomst is meetbaar in aantal goals, afstand, tijd of
punten. Kunst gaat daarentegen uit van vrije creatieve expressie en kent geen regels, is niet meetbaar en kan
door iedereen anders worden ervaren. Bij Street Sports worden fysieke vaardigheden en uitingsvormen
ingezet voor een creatieve expressie.
Freestyle sports vormen in dat opzicht een kunstvorm, waarbij door middel van bijvoorbeeld een bal, BMX of
skateboard een unieke show wordt gecreëerd. Dit is steeds meer op het podium te zien in voorstellingen
waarbij ambacht en creativiteit de zeggingskracht bepalen, precies de waarden waarmee het Fonds
Podiumkunsten artistieke meerwaarde definieert.
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Rotterdam is dé street culture stad van Nederland. De stad zit boordevol talenten en grassroots initiatieven op het
gebied van street art, hiphop en street sports. Tijdens Rotterdam Street Culture Week (RSCW) komen al deze street
culture stromingen samen om de street culture tot bloei te brengen en het grote publiek te laten zien waar zij voor
staan. In september 2021 vindt de eerste autonome editie van het festival plaats, dat in drie pilot-edities is ontwikkeld
tot evenement met internationale uitstraling waar de internationale wereldtop, aanstormend Nederlands talent en
Rotterdamse grassroots samenkomen.
Tijdens het festival maken tienduizenden bezoekers kennis met de diverse expressievormen van street culture en lifestyle: van lokale straatkunst tot grote namen uit de hiphop scene; van de Nederlandse Kampioenschappen BMX en
Freerunning tot dansvoorstellingen; van poëzie tot het WK Straatvoetbal. Als bezoeker van RSCW ervaar je wat de
hedendaagse straatcultuur inhoudt. Of beter nog: je wordt er zelf onderdeel van. Want street culture is laagdrempelig
en toegankelijk. Zo kun je niet alleen de murals komen bekijken, maar hoor je via spoken word ook de verhalen achter
de kunstwerken. Tijdens workshops en talks kom je meer te weten over de (waarden van de) hiphopcultuur. Tijdens de
sportevents kun je niet alleen genieten van alle actie, maar ook checken hoe het met je eigen skills staat.
Bijzonder aan het RSCW is dat er naast de internationale en nationale top aandacht is voor het allernieuwste dat
Rotterdam op het gebied van street culture te bieden heeft. In ontwikkeltrajecten worden jonge grassroot makers
begeleid richting de internationale schijnwerpers. Onder de vleugels van RSCW krijgen zij de ruimte om te
experimenteren en te professionaliseren, om zo te kunnen groeien.
Om dit kracht bij te zetten, is het RSCW in 2020 ondergebracht in de autonome Stichting Game Changers. Het RSCW
is stevig ingebed in de stad. Belangrijke partners van het festival zijn urban instellingen als Skateland, HipHopHuis,
POW! WOW! Rotterdam en Urban Culture Lab. Ook met Rotterdam Festivals, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf
Rotterdam en culturele instellingen als Theater Rotterdam en het Wereldmuseum hebben we de handen
ineengeslagen om gezamenlijk te investeren in de zichtbaarheid en ontwikkeling van street culture.
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RSCW (Rotterdam Street Culture Week) wil (inter-)nationale hoogtepunten, competities en grassroots
ontwikkelingen in Hiphop, Street Art en Street Sport bundelen en presenteren aan een breed publiek, en zo
bijdragen aan de emancipatie van STREET CULTURE in Nederland en de profilering van Rotterdam als dé street
culture stad van Nederland.
RSCW laat het publiek kennismaken met de veelzijdigheid en verbondenheid van street culture en functioneert als
een onmisbare link tussen street culture en het grote publiek. We willen street culture emanciperen, het belang ervan
voor identiteitsvorming en zelfexpressie invoelbaar maken en zo de zeggingskracht van street culture delen met het
brede publiek.
RSCW biedt toptalent een nationaal podium en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de professionele Nederlandse
scene. Voor lokale grassroots initiatieven wil het festival een katalysator zijn, door hen te begeleiden in hun eerste
stappen naar het grote podium. We willen al het moois dat zich het hele jaar door manifesteert op een voetstuk
plaatsen en Rotterdam op de kaart zetten als dé stad voor street culture.
In dit kader zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
•
Street culture als volwaardige discipline in kunst en sport tot bloei brengen en presenteren;
•
Met innovatieve samenwerkingen een katalysator zijn voor de ontwikkeling van Street Culture;
•
Grassroots organisaties en talenten ondersteunen in hun professionele ontwikkeling;
•
Een breder publiek betrekken door de zeggingskracht van street culture begrijpelijk te maken;
•
Jongeren betrekken en het gevoel geven dat cultuur ook over hen gaat, dat zij ertoe doen;
•
Een maatschappelijke bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen kansen krijgt.
•
Rotterdam (inter)nationaal profileren als dé street culture stad van Nederland.

Street culture is beeldbepalend in de hedendaagse populaire cultuur, beeldcultuur, reclames en social media. Artistiek
gezien is de street culture zich constant sterk aan het ontwikkelen en professionaliseren. Daarbij is het steeds meer
van invloed op ontwikkeling van andere disciplines als dans, beeldende kunst, sport, mode, muziek, literatuur en
theater. Zo staat urban dans in het theater, streetfashion in de Kunsthal en maken street sports hun intrede op de
Olympische Spelen. Het belang van urban kunstvormen binnen het culturele veld is bekroond met de opname van
urban instellingen in de Rotterdamse en nationale meerjaren cultuurplannen. Er is momentum om juist nu de
ontwikkeling kracht bij te zetten, en een festival is een ideale manier om dat te doen. Juist door in een festivalcontext
samen te werken, worden ambities haalbaar die de afzonderlijke organisaties niet alleen zouden kunnen realiseren.
Street culture is voor mensen uit de scene -jongeren én professionals- een fundamentele waarde. Het is onderdeel van
hun lifestyle en vindt uiting in kunst, muziek, sport, politiek en maatschappelijke betrokkenheid. Het is van grote
invloed op identiteitsvorming en zelfexpressie en stimuleert sociale interactie en de ontwikkeling van kennis, life skills
en creativiteit. Door het samenbrengen van communities zorgen sport en cultuur ervoor dat verschillen worden
overbrugd en dialoog wordt gestimuleerd. Het stimuleert gemeenschapszin, tolerantie en begrip voor elkaar, waardoor
vooroordelen, stereotypering, culturele verschillen, onwetendheid en intolerantie worden afgebroken.
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Veel mensen hebben een beperkt beeld van street culture. Vaak is het eerste waar men aan denkt de de trucjes,
battles, stoere looks en skills, maar het heeft veel meer te bieden. De schoonheid van de kunstvormen, de verwondering
van grensverleggende sportprestaties, de innovatiekracht vanuit de cultuur, maar ook het verhaal van jongeren die op
straat aan hun identiteit bouwen. RSCW wil haar bezoekers context bieden bij de street culture uitingen en zo de
gelaagdheid en zeggingskracht voor het voetlicht brengen.
Zo is een battle op het eerste gezicht wellicht niets meer dan twee mensen die elkaar met veel vertoon proberen te
overtreffen op het gebied van dans, rap of deejaying. In de Hiphop Culture is het echter een belangrijke
presentatievorm voor het publiek en bron van innovatie voor de disciplines. RSCW wil die artistieke context bieden aan
het grotere publiek; laten zien dat de dansers bezig zijn met het beoefenen van één of meerdere stijlen zoals Afro,
Waacking en Pop Locking; Dat zij daar hun eigen authentieke draai aan geven; Dat er een complexe historie van
battles aan vooraf gaat; Dat er in de battlewereld iconen zijn opgestaan; Dat er keiharde training bij komt kijken; Dat
iedere danser een eigen artistieke signatuur heeft, die in een expressieve presentatie in the heat of the moment móet
overtuigen. Kortom, dat er sprake is van een complex en dynamisch artistiek proces en een grote gelaagdheid.
Cultuur is een spiegel van de maatschappij waar je naar kijkt en jezelf in herkent. Het gaat er hierbij om of het gevoelens
aanwakkert zoals empowerment, hoop, blijdschap, geborgenheid, saamhorigheid, avontuurlijk of conceptmatig
denken. Op het moment dat ons publiek de universele waarden kan herkennen en zich ermee kan identificeren, wordt
duidelijk wordt dat het ook over hén gaat. Zo dragen we bij aan de inclusiviteit en bouwen we aan een sector waar
iedereen bij kan horen. Binnen de street culture zijn er tal van artiesten en collectieven die succesvol bruggen bouwen,
op een manier die velen aanspreekt. Aan ons de taak om deze mensen te vinden, te stimuleren, een podium te bieden
en aan te sporen hun succesvolle aanpak te delen met anderen.

Universele waarden van hiphop als meetlat voor kwaliteit
De universele waarden van Hiphop culture liggen aan de basis van alle programmering:
•
Express Yourself: Ligt creatieve expressie aan de basis? Spreekt het programma een eigen artistieke taal van
beelden, geluiden, bewegingen en symbolen waarmee iemand zich kan uiten als woorden te kort schieten?
•
Keep It Real: Is het authentiek? Luistert het programma naar de innerlijke stem van de makers en artiesten?
Kennen zij zichzelf? Is het echt, origineel en betrouwbaar?
•
Speak Truth To Power: Is het inclusief en maatschappelijk relevant? Hiphop is een manier om ongelijkheid te
bestrijden en jezelf te ontwikkelen. Daarom is er aandacht voor serieuze maatschappelijke onderwerpen.
•
Change the Game: Is het innovatief? Scoren artiesten hoog op originaliteit & vernieuwingskracht?
•
Each One Teach One: Loopt of werkt jong talent mee aan het programma? Inspireert het een volgende
generatie van artiesten, sporters en publiek?
Diversiteit vieren: Hiphop culture, Street Art én Street Sports
RSCW hanteert een brede visie op street culture en vertegenwoordigt daarom zowel hiphop als street art als street
sports disciplines. Het is de ambitie om het brede street culture spectrum te bedienen en diverse disciplines en
lifestyle aspecten aan bod te laten komen. Artistieke en sportieve elementen worden naast elkaar en door elkaar
geprogrammeerd. Het RSCW scout nieuwe ontwikkelingen, legt verbanden en stimuleert crossovers. Zo versterken
en inspireren ze elkaar en dragen ze in samenhang bij aan de ultieme beleving voor het publiek.
Alle levels: van grassroots tot internationale top
RSCW presenteert een gelaagd programma met internationale allure, waar de grote helden en gamechangers van
Hiphop, Street Arts en Sports ter wereld samenkomen in battles, competities, en optredens. Dit zijn de meesters
binnen hun discipline die de grote voorbeelden zijn voor de jeugd, en bruggen slaan naar het grote publiek. Zij hebben
een voorbeeldfunctie voor Nederlands toptalent en Grassroots, die in het festival ook een prominente plaats krijgen.
Professionalisering / Knowledge
De bundeling van zo veel energie uit de Street Culture wereld op één moment in één stad, grijpen we aan om met
congressen, kennissessies, meetings en workshops de scene te professionaliseren en ontwikkelen. Onder het motto
each one teach one, biedt het RSCW Grassroots in workshoptrajecten de kans te leren van hun grote helden en zo de
eerste stappen richting professionalisering te zetten.
Programmapartners: sterke samenwerking
Zowel de grote spelers als de innovatieve grassroots organisaties worden betrokken bij het programma of kunnen met
hun eigen activiteiten aansluiten bij het RSCW. Daarnaast wordt samengewerkt met culturele instellingen zoals
Theater Rotterdam en Wereldmuseum. Op het moment van schrijven zijn de individuele partners en projecten
bekend. In aanloop naar het festival worden dwarsverbanden gelegd, onderdelen gebundeld en crossovers gemaakt
om tot nieuwe diepgang te komen en het publiek een optimale beleving te bieden.
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Samenwerking vanuit de scene: programmaraad
Om verbinding te houden met de diverse subculturen en de nieuwste ontwikkelingen te scouten, is een
programmaraad opgesteld. De artistiek leider cureert en stelt uiteindelijk het programma samen. Zo wordt een divers
en innovatief programma gegarandeerd, en worden de artistieke kwaliteit en samenhang goed gewaarborgd.
HipHop

Street Arts
Street Sports

Aruna Vermeulen, HipHopHuis, Luciano Winter, Rotterdam Airlines Music Group , Leal van
Herwaarden, Dutch Dance League, Tomas Pauw spoken word, Alex Kahlman beatbox, Aissa Traore,
Afro Dutch Powerhouse, Fadua El Akchaoui, Roses Theater, Careline Peerwijk, Flow theater, Xaviera
de Jezus, Hiphop culture.
Dave van der Heijden, founder POW! WOW! NL, Rosa Zwiers, Xaviera Altena
Thomas van Bemmelen, street sports commentator, Onur Eren, freerunning, Alpha Sow
basketbal, Danijel Ribaric Urban Lab 010, Stefan Molendijk, World of Streetfootball

Rotterdam = Street culture Stad
Rotterdam de onofficiële street culture hoofdstad van Nederland. Street culture is op dit moment al een wezenlijk
onderdeel van het dagelijks leven en de Rotterdamse cultuur. In Rotterdam ontstaat het en gebeurt het. Hier wonen
en trainen de game changers en ontwikkelen zij zich tot community leaders en internationale topartiesten. Tijdens
RSCW wordt de scene van Rotterdam internationaal in de schijnwerpers gezet.
Middelpunt van innovatie = Change the Game
Street culture is constant in ontwikkeling en aan het vernieuwen. RSCW is geënt op die ontwikkeling. Er worden
bijzondere combinaties en crossovers gelegd binnen de scene en juist ook daarbuiten, om zo ontwikkeling te
bevorderen. Juist door over de grenzen van genres heen te kijken en onverwachte verbindingen aan te gaan, ontstaat
vernieuwing. Innovatie, vanuit een DIY-mentaliteit, met originaliteit als meetlat en de stad als inspiratiebron. RSCW is
een weerspiegeling van de omgeving en draagt de stempel van de stad waar het gemaakt wordt. Rotterdam is hiermee
niet alleen voedingsbodem voor bottom-up ontwikkeling en innovatie, maar ook onderwerp, canvas en playground.
Sterk, interconnectief veld
En zijn in Rotterdam organisaties actief die van grote betekenis zijn voor het Rotterdamse, nationale, maar ook
internationale urban veld. RSCW werkt in de volle breedte samen en legt verbindingen tussen organisaties uit cultuur,
sport, educatie, welzijn, podia en festivals. Grote partijen als HipHopHuis, The Notorious IBE en Panna Knock Out zijn
nauw betrokken bij RSCW. Vanuit de Each One Teach One waarde delen zij graag hun kennis en netwerk met de
grassroots, om hen te te steunen in hun ontwikkeling en te bouwen aan een sterke en verbonden street culture scene.
Inclusief aanbod
Het street culture publiek is jong en oud, multicultureel en divers. Het RSCW ontstijgt aantoonbaar de grenzen van
culturele afkomst, leeftijd, inkomen en geaardheid. Het festival bereikt in grote getalen de Rotterdamse doelgroepen
stedelijke toekomstbouwers en digitale kijkers: juist die doelgroepen die door het cultuuraanbod in de stad doorgaans
minder worden aangesproken.
Omdat street culture zich op het snijvlak van cultuur en sport bevindt, bevinden wij ons in de unieke positie om
sportfans die anders wellicht niet met cultuur in aanraking komen, te laten kennismaken met cultuur, en andersom.
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle Rotterdammers van street culture kunnen genieten, betrekken we jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de organisatie en in het programma. Zo dragen we bij aan een inclusief en
divers cultureel veld, waarin alle Rotterdammers vertegenwoordigd zijn.
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Tijdens Rotterdam Street Culture Week (RSCW) kan het publiek zich een week lang onderdompelen in street culture
in al haar verscheidenheid. Direct bij binnenkomst in de stad via het Centraal Station wordt het publiek in de sfeer
getrokken via spraakmakende citydressing waarmee de helden van de street culture in beeld worden gebracht. In heel
Rotterdam beleeft het publiek vervolgens een brede en gevarieerde scope van kunst-, sport en cultuurvormen die
allen hun oorsprong vinden op de straat; van kunstexposities, battles en kampioenschappen, live painting, concerten
en spoken word, tot fashion, soulfood en knowledge sessies. Het RSCW initieert samenwerkingen en crossovers en
zorgt zo voor een avontuurlijk, vernieuwend publieksprogramma.
•
•
•

Voor het publiek concentreren de activiteiten zich in twee hotpots: Centrum en Zuid. Hier ontdek je de
hoogtepunten uit HipHop, Street Arts en Street Sports
Voor deelnemers die hun eigen skillz willen ontwikkelen zijn er diverse workshoptrajecten.
Voor professionals en grassroot organisaties en andere geïnteresseerden die zich willen ontwikkelen en de sector
willen professionaliseren zijn er verschillende knowledge en network events.

Overdag manifesteert het festival zich hoofdzakelijk ‘op zuid’ in Bloemhof
en Afrikaanderwijk. Op verschillende pleinen en straten in de wijk
organiseren we participatie events en NK’s en WK’s street sports. De
wereldtop staat op straat letterlijk zij aan zij met talent uit de wijk. We
gebruiken we de stad letterlijk als canvas met de muurschilderingen van het
POW! WOW! festival, die tijdens het RSCW worden voltooid.
Als brandpunt organiseren we in het Afrikaanderpark een
podiumprogramma met o.a. muziek, spoken word en dans. Zo ontstaat een
levendig festival waar het publiek zich kan verwonderen aan de skills van de
wereldtop en in routes en talks de nodige context aangeboden krijgt.

’s-Avonds manifesteert het festival zich met name in het centrum. Overdag
zijn hier al diverse knowledge sessies en meetings in o.a. het HipHopHuis en
TENT. Voor het publieksprogramma in de avond werken we vervolgens
samen met een veelheid aan partners waarmee de hiphop culture voor het
voetlicht wordt gebracht in dansbattles, concerten en voorstellingen.
In dit gebied ligt de focus op podiumkunsten, waarbij steeds gezorgd wordt
voor verrassende linken naar visual arts, spoken word of street sports.
Locaties variëren van HipHopHuis en Bird tot Theater Rotterdam en Thalia.

RSCW draagt bij aan de ontwikkeling van Grassroots organisaties, door hen
te ondersteunen e in de aanloop naar hun performance op het festival en
samen het programma te versterken.
Voor beoefenaars -zowel amateur als (semi)professioneel organiseren we
inspirerende workshops en ontmoetingen waarin de talenten leren van de
top. Met key players uit de sector organiseren we knowledge sessies voor
professionele organisatoren en kunstenaars, en zij die dat willen worden.
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In september 2020 werd de laatste piloteditie van het RSCW noodgedwongen stevig aangepast om veilig binnen de
Corona maatregelen van dat moment te kunnen plaatsvinden. Ondanks ingrijpende maatregelen slaagde het festival
erin om toch een substantieel deel van de programmering op een veilige manier door te laten gaan en het publiek een
bijzondere beleving te bieden.
De mix tussen online en offline onderdelen bleek een sterke meerwaarde te bieden, waarmee veel publiek alsnog
betrokken was bij het programma. Diverse onderdelen werden live gestreamd en trokken daardoor zelfs een veel
breder bereik dan verwacht. Zo kwamen tijdens de Hiphop Conferentie Breaking Rules reacties van mensen uit de
hele wereld -tot aan Australië aan toe- die via de live stream mee deden. Bij diverse onderdelen werden
leeftijdsgrenzen gesteld tot 18 jaar, zodat de jongeren die buiten de maatregelen vielen vrij van events zoals het NK
BMX en Street Panna Knock Out konden genieten. Als organisatie is belangrijke ervaring opgedaan in het coronaproof organiseren en het digitaliseren van de beleving.
Hoewel we hopen dat in september 2021 weer soepelere regels gelden, wordt in de voorbereidingen rekening
gehouden met verschillende scenario’s, waarbij productie, capaciteit, leeftijd en online belangrijke ingrediënten zijn
om een zo groot mogelijk publiek in alle situaties te betrekken en te verrassen.

Met Beyond The Beat realiseren we in het centrum een is een multidisciplinair HipHop evenement dat wordt
samengesteld in samenwerking met door Tyrone van der Meer, Aruna Vermeulen en Philip Powel.
In Beyond The Beat gaan danscultuur en muziekcultuur hand in hand. Terwijl veel dansevenementen danscultuur
beschouwen vanuit het perspectief van de danser, bekijkt Beyond The Beat de ontwikkeling van danscultuur vanuit de
muziek waarop deze danscultuur ontstaan is. Dit zorgt voor een frisse, extraverte blik op danscultuur.
Onder het thema By all means necessary ligt de inhoudelijke focus dit jaar op het spanningsveld tussen hiphop en
geweld. Rapmuziek en de onlosmakelijk verbonden hiphopcultuur worden vaak onterecht aangewezen als aandrijver
van geweld, wapenbezit en vrouwenhaat. Deze thematische inslag krijgt vorm door middel van panels, powertalks,
films, live performances en party’s. Het project bestaat uit:
1.

Een paneldebat: Er zijn te veel vuurwapens in omloop
In een paneldebat gaan we in gesprek met beleidsmakers, community leden en journalisten over het stigma
van hiphop als aanstichter van geweld, stereotyperingen en negatieve beeldvorming.

2.

Powertalk XL in HipHopHuis
Powertalk XL is de jaarlijkse conferentie van het HipHopHuis waarin 100 biculturele creatives uit heel
Nederland bij elkaar komen om de ‘power in numbers’ te ervaren en met elkaar te reflecteren op de ‘state of
the (urban) arts’. Een gerenommeerde internationale spreker houdt een lezing en er zijn panels, werksessies,
workshops en diverse netwerkbijeenkomsten.

3.

Krump Dansbattle
Samen met het Notorious IBE (International Breakdance Event, Tilburg) organiseren we een Krump
Dansbattle. Krump is een energieke en acrobatische hiphop-dansvorm, waarin ook gebruikgemaakt wordt
van mime en wilde Afrikaanse tribal-dance. De Rotterdamse Krump gemeenschap is klein maar
gepassioneerd en sterk vertegenwoordigd binnen de internationale community.

4.

Een liveoptreden van Saul Williams (USA) in Bird
Saul Williams is dichter, acteur, filosoof en muzikant en smelt pop en poëzie op een hippe manier samen. Dit
jaar bracht hij zijn vierde album ‘Volcanic Sunlight’. Een muzikaal zeer breed album dat van hiphop via elektro
swingend bij Afrobeat belandt. De poëtische en politieke teksten rollen op een geniaal ritmische manier over
deze muziek heen.

5.

Album Release
Release van een compilatiealbum met sociaal bewust werk van diverse rappers i.s.m. het HipHopHuis.
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TENT sluit aan bij het thema By All Means Necessary met een tentoonstelling van drie ‘one of a kind bulletproof
tracksuits’ van de hand van Dimitri Madimin. Het trainingspak is van iconische waarde in de hiphopcultuur én is de
ultieme rappersoutfit. Madimin neemt het stereotype beeld van een rapper als gewelddadige gangster onder de loep
en bevraagt zo algemene opvattingen en aannames rondom hiphopcultuur en geweld. Op elk trainingspak plaatst
Medimin een bekend gewelddadig tafereel uit schilderkunst uit de Renaissance. Bijvoorbeeld een onthoofding van
Caravaggio, die geweven op de stof van het trainingspak wordt geplaatst.
Elk kogelwerend trainingspak verbeeldt een ander thema over geweld, zoals religieus, seksueel, masochistisch,
sadistisch, eerwraak of slavernij. Madimin creëert met de kogelvrije trainingspakken een soort harnas, een tweede
huid of beschermlaag op het lichaam. De tentoonstelling wordt van context voorzien door middel van een levensgrote
tekst over de muren van de ruimte. Tijdens de opening zal Dimitri Madimin deze zelf voordragen. Deze performance is
tevens de introductie van het interactieve gedeelte met dialoog, voordrachten, een panelgesprek en presentaties.
De tentoonstelling wordt gecombineerd met een foto-expositie van twintig vooraanstaande rappers, kunstenaars, en
community leiders die wij vastleggen met een zogenaamde Pinhole camera die direct op het papier belicht worden
zonder een negatief te gebruiken: zo ontstaat een omgekeerd portret dat wordt omgezet in een diapositief beeld. Het
is dus maar hoe je naar dingen kijkt. De connotatie van het negatieve beeld rondom veel rappers, en de kleurwisseling
van zwart en wit geven daarbij veel symboliek mee aan de portretten.

“Culture Connect” is een multidisciplinaire avond waarin street
culture en culturele tradities uit verschillende landen elkaar
versterken in een battle/performance avond met dans, spoken word,
live muziek, storytelling, theater en dj-ing. Vertrekpunt voor de
avonden vormen drie geselecteerde artiesten, die uitgenodigd worden
zich te verdiepen in de danscultuur van (één van) hun culturele
achtergrond/gronden. Van daaruit worden musici en spoken word
artiesten betrokken zodat de verhalen van de dansers in muziek,
woord én dans voor het voetlicht komen. De avond zelf heeft het
karakter van een HipHop Battle: er is een vrije inschrijving en de
dansers battelen op de wereldmuziek met elkaar en met de lokale
deelnemers. De battle rondes worden afgewisseld met het
voorbereide werk van de drie gekozen dansers.
Het evenement is ontwikkeld door Stichting Connecting the Culture die voor deze editie de samenwerking aan gaat
met Theater Rotterdam en North Sea Round Town. De bedoeling is dat het theater (Alida Dors, de artistiek leidster)
een drietal makers aanlevert die aan de slag gaan met de verhalen uit de verschillende culturen van de deelnemers van
het evenement. Samen met NSRT worden musici geselecteerd die vanuit improvisatie de inhoudelijke samenwerking
aangaan met de dansers. Het doel is om binnen het RSCW voorstellingen te maken die een brug vormen tussen
culturele identiteit van het herkomstland en de Nederlandse straatcultuur.

De beste dansers van Europa komen samen om in Theater
Rotterdam tegen elkaar te strijden in de eerste HipHop Eredivisie ter
wereld. De dansers zijn een afspiegeling van de diversiteit in de
samenleving en representeren een veelvoud aan skills en dansstijlen.
Zij worden middels kwalificaties onderverdeeld in zes teams voor
volwassenen (18+) en zes teams voor tieners (12-18 jaar). In twee
intensieve trainings- en repetitieweken werken zij in een
snelkookpan toe naar de battles. Tijdens RSCW strijden de 84 beste
dansers van Nederland en Europa drie avonden lang tegen elkaar om
de titel Dutch Dance League Champion 2021.

Een jury van wereldtop dansers beoordeelt de battles op muzikaliteit, creativiteit, techniek en presentatie, om zo de
ultieme danskampioen te bepalen. De Dutch Dance League onderscheidt zich door het open beoordelingssysteem,
waarbij het publiek voor het eerst inzicht krijgt in het beslissingsproces van de juryleden. Middels heldere presentatie
bieden we toeschouwers de handvatten om de battles te begrijpen, zonder dat er voorkennis voor nodig is. Zo maakt
Dutch Dance League de wereld van urban dansbattles toegankelijk voor een breed publiek en overbruggen we de
kloof tussen dansers, juryleden en het publiek.
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Voor het totale muziekprogramma wordt samengewerkt met
De Nieuwe Lichting, onder aanvoering van Immanuel Spoor en
Guido van Dieren. De primaire focus ligt op de main-stage op
het Afrikaanderplein. Het betreft hier een voortzetting/
doorstart van het programma dat de afgelopen vier jaar met
POW! WOW! Rotterdam opgebouwd is.
Het programma heeft een sterke basis in hiphop muziek, en
sluit aan bij de superdiverse aard van de Afrikaanderwijk
(Rotterdam Zuid). Naast de nationale en internationale
headliners, hechten wij er ook veel waarde aan om lokale
talenten te presenteren en een podium te bieden. Het talent
wordt niet slechts als inloopmuziek of voorprogramma
neergezet, maar evenwichtig door het programma vervlochten. Twee aspecten waar we in het kader van inclusie en
diversiteit waarde aan hechten in onze programmering zijn artiesten uit de wijk (Rotterdam Zuid) en vrouwelijke
artiesten. Hier zullen we bij het daadwerkelijk boeken van de artiesten voorrang geven. Nieuw is dat het
muziekprogramma verbreed wordt van één podium naar een bredere aanpak met drie hoofdlijnen:
1.
2.
3.

De Mainstage
De Blockparty area
Het niet-podium-gebonden programma

House of Urban Arts biedt cultureel aanbod aan waarin iedereen op vergelijkbare wijze wordt aangesproken en
waar cultuur een middel is dat mensen verbindt, beweegt en doet leven. In het RSCW brengen zij een tweedaags
programma met verschillende Urban Arts disciplines. De activiteiten vinden plaats op 3 buitenlocaties
(Mijnsherenplein, Sonnevanckplein en Zuidplein) en 2 binnenlocaties (gymzaal en klaslokaal van House of Urban
Arts) in Rotterdam-Zuid. Voor de deelnemers biedt het programma diverse workshops, variërend van Acro
Dance Latin Dance of African Urban tot Rap en Spoken Word, Rollerdisco of Street Art.
It’s On! Battle. Met de It’s On! Battles bieden we zo veel mogelijk dansstijlen een podium. We battelen op live muziek!
Normaal wordt tijdens battles de muziek verzorgd door een DJ, maar deze editie betrekken we muzikanten, rappers
en spoken word artiesten. Er is een adult battle voor talenten boven de 16 jaar en de kids battle tot 16 jaar.
Rollerdisco. Na gesprek met docenten van de basisscholen in de Tarwewijk zijn we erachter gekomen dat jongeren
geen valtechniek meer leren. Met de Rollerdisco leren ze op populaire muziek o.a. rondjes draaien op wielen of juist
het zogenaamde ‘in een ketting rollen’. Dit kan bijdragen aan de veiligheid en het leren omgaan van het eigen lichaam.
Soul kitchen experience. Elke dag is de soul kitchen experience in de vorm van een mooie food truck. We betrekken
verschillende mensen uit de buurt die samen met de jongeren soulfood maken.
Recycle Fashionshow. Met de Recycle Fashionshow laten we zien wat voor creatiefs er allemaal gedaan kan worden
met gerecyclede materialen. Hiermee creëren we verhoogd bewustzijn bij jongeren over vervuiling en het milieu.

Het nieuwe coole streetwearmerk Hedone wordt gevraagd een Limited Edition
RSCW-merchandise collectie te ontwerpen, fabriceren en uiteindelijk te
showen in een modeshow tijdens RSCW. Hierbij kunt u denken aan stoere
hoodies, T-Shirts, caps, bags en crewshirts.
Stichting Hedone (i.o) is een initiatief van politie-inspecteur Marco den Dunnen
die ook het succesvolle barista koffiehuis Heilige Boontjes heeft opgericht die
tal van jongeren met een veelal criminele achtergrond perspectief biedt.
Stichting Hedone creëert bewustzijn rondom drugsproblematiek, het
kledingmerk zal uiteindelijk volledig gerund worden door jongeren die op het
punt stonden het verkeerde pad te kiezen. Hedone biedt een alternatieve en
betere manier van inkomen aan deze risicojongeren die anders de verkoop van
drugs als enige kans zien op inkomen en aanzien. Dat het een cool merk met een
relevante boodschap is bewijst icoon Ali B die het graag (uit)draagt.
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Spoken word is de vertaling van de HipHop cultuur op poëtische wijze. De invalshoek van Spraakuhloos blijkt de
perfecte vorm te zijn om voorbij de stereotypen van de street culture uitingen te komen. Normen, waarden, sentiment,
angsten en hoop worden op inspirerende manier verwoord. Universele thema’s worden benoemd en zorgen daarvoor
voor empathie en begrip. Tijdens RSCW presenteren zij zich in diverse crossovers en een open mic.
Crossovers. Tijdens het RSCW 2020 is vanwege Corona last
minute omgeschakeld naar een plan waarin we spoken
word artiesten koppelen aan de murals die in het teken van
POW! WOW! gemaakt werden. En met succes. Momenteel
posten we 1 spoken word video per week en zitten we, indien
deze lijn zich doortrekt, aan een bereik boven de 100.000
views. In 2021 worden dergelijke cross-overs door het gehele
festival ingezet in combinatie met de verschillende disciplines. Zo
worden de spoken word artists wederom betrokken bij POW!
WOW! maar ook bij het Gala en de programmering op de diverse
podia, waar zij de verhalen van en over de betrokken artiesten
vertolken.
Open Mic. Laat je horen! De drie tofste spoken word
voordrachten krijgen een toffe prijs. De derde prijs is een
gegarandeerd optreden op een Spraakuhloos open mic, De
tweede prijs is een gegarandeerd optreden op een Spraakuhloos
editie. De eerste prijs is een eigen spoken word video.

Perfect Beat Challenge is een muzikale uitdaging waarin de muziek producer/beatmaker centraal staat. Alle
deelnemers krijgen een uur de tijd om met dezelfde, door de organisatie geleverde, sample geluiden aan de slag te
gaan om voor een geselecteerde vakjury de perfecte beat te maken. Tijdens deze challenge mag de deelnemer
zijn/haar eigen muziekstijl uitkiezen. De beats mogen tijdens de presentatie maximaal 1 minuut gedraaid worden. De
deelnemers nemen eigen hardware mee zoals laptop, drum machine, keyboard, groovebox.
Perfect Beat Challenge is een initiatief van organisator Mario Walden en bestaat uit verschillende nationale en
internationale voorrondes met als klapstuk de grote finale tijdens het Notorious IBE in Heerlen. Het maakt niet uit of
je een beginner bent of een pro, iedereen is welkom om aan deze challenge deel te nemen! De beats worden via de
kanalen van RSCW en het label Rotterdam Airlines gedropt met de vraag of rappers/vocalisten deze gebruiken als
baseline voor hun raps. Zij kunnen hun raps inzenden en een jury samengesteld door Rotterdam Airlines pikt een
winnaar die een echte release op het label mag uitbrengen en wie weet een platencontract krijgt aangeboden.

We sluiten het Rotterdam Street Culture Weekend af met het RSCW Gala en Award Show met afterparty; een event
in een galasetting waarbij sleutelfiguren uit de street culture geëerd worden d.m.v. het uitreiken van een prijs voor
bijvoorbeeld Beste nieuwkomer, Life-time achievement, Grootste sociale impact, Beste performer of Beste atleet. De
selectie van de winnaars wordt gedaan door de programmaraad.
Een geselecteerde groep Spoken word artiesten van Spraakuhloos krijgen van tevoren de opdracht om teksten te
schrijven die de winnaars in de spotlight zetten. Dus de omschrijving van de winnaar en het waarom die persoon heeft
gewonnen zit verwerkt in de Spoken word voordracht.
De awardshow is het moment waarbij alle verschillende subcultures binnen de street culture voor het eerst
samenkomen op hetzelfde evenement. Alle partijen die hebben meegewerkt aan het RSCW worden uitgenodigd, maar
ook organisaties, personen, artiesten, sporters uit binnen en buitenland die de street culture helpen ontwikkelen. De
pers is hierbij aanwezig, maar ook zijn onze eigen street culture fotografen aanwezig die de mensen op de rode loper
glamorous vastleggen.
Tijdens de awardshow worden verschillende verrassende acts geprogrammeerd uit de street culture die de toekomst
belichamen van de ontwikkelingen binnen de scene, grasroots lokaal, nationaal en internationaal. De avond eindigt
met een groot feest van een internationale topartiest die via Blazin’ Beats wordt geprogrammeerd.
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Het Street Arts Programma tijdens RSCW wordt verzorgd door het POW! WOW! Festival. POW! WOW! is opgericht
door kunstenaar Jasper Wong in 2010 in Hong Kong. In 2011 vond de eerste editie van het POW! WOW festival
plaats in Hawaii. Grauwe buitenwijken transformeerden tot een geliefde open air gallery. Na een aantal succesvolle
edities op het eiland breidde POW! WOW! zich wereldwijd uit naar locaties als Washington DC, Long Beach, Japan,
Korea, Israël, Guam, Taiwan en Rotterdam. Duizenden internationaal bekende street art artiesten, contemporaine en
graffitikunstenaars hebben hieraan bijgedragen. POW! WOW! is uitgegroeid tot een begrip en een toonaangevend
onderdeel van de wereldwijde street art beweging waar elke straatkunstenaar bij wil horen.
In 2021 wordt POW! WOW! Rotterdam verplaatst naar de wijk
Bloemhof in Feijenoord. Door voor deze wijk te kiezen kunnen
we de street art routes in de Afrikaanderwijk uit de vorige
edities van POW! WOW! Rotterdam aan elkaar koppelen en de
route groter maken; Bloemhof grenst direct aan de
Afrikaanderwijk.
In Bloemhof zijn in vergelijking met andere Rotterdamse
stadsdelen relatief nog weinig uitingen van street art. Wij
geloven erin dat we met het festival een positieve bijdrage
kunnen leveren aan de geplande transformatie van Rotterdam
Zuid, aansluitend bij de kleurrijke samenstelling van de
bewoners en de vele culturele- en maatschappelijke initiatieven
die er al zijn.
POW! WOW! Rotterdam zal een blijvende output achterlaten in
de wijk en bezoekers verleiden om ook Rotterdam Zuid te
bezoeken. Hiermee benadrukken wij de veelzijdigheid van
Rotterdam als (inter)nationale cultuurstad.
Tijdens het Pow! Wow! festival komen internationale top
graffiti artiesten naar Rotterdam om hier iconische
muurschilderingen te maken. Een week of zelfs langer zijn zij in
Rotterdam om hier hun ontwerpen zelf op de grote muren van
de stad te plaatsen en elkaar en het publiek te ontmoeten in een
omvangrijk en gevarieerd programma.
Street art is wereldwijd in grote steden uitermate populair. Daarnaast is er een groeiend aantal street art kunstenaars
die steeds vaker nieuwe technieken toepassen. Deze ontwikkelingen vragen om een verbreding in de programmering.
Een nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het aanpassen van objecten in de openbare ruimte, zogenaamde interventies
of sculpturen in de openbare ruimte. Veel kunstenaars die hun sporen hebben verdiend met muurschilderingen,
experimenteren steeds meer met dergelijke vormen. De behoefte aan een stevig podium voor dit werk is groot.
Tijdens de editie in 2021 zullen we dan ook naar de totale omgeving kijken in plaats van alleen naar muren.
•

Muurschilderingen. Er komen tussen de 10 en 15 mega graffiti kunstwerken op gebouwen in de wijk. Volgend
jaar is er een internationale line-up met kunstenaars van over de hele wereld.
Kunstenaars: Bordalo II, DOES, ROA, L7 Matrix, HAlfstudio, Thomas Trum, Felippe Pantone, Mad C, Faith 47,
Gooze, Rob Vis, Lisette Schumacher, Luuk Bode, Padre Superkid, Shepard Fairy.

•

Sportvelden / Bouwlocaties. We gaan op zoek naar andersoortige locaties in de wijk, zoals sportvelden of
bouwlocaties die de kunstenaars verfraaien met grondschilderingen, muurschilderingen of interventies.

•

20 Vans 30 Cans. Busjes en kleine voertuigen worden geheel beschilderd tot rijdende kunstwerken.

•

Pop-up expo. In leegstaande panden of in bijvoorbeeld een beeldentuin worden pop-up exposities gerealiseerd.

•

Installaties in de openbare ruimte. Internationale kunstenaars plaatsen waanzinnige kleine straatkunstobjecten
op straat. Ze werken met diverse materialen zoals ijzerdraad, miniatuurpoppetjes of nep raven.

•

Educatie en Randprogramma. In de wijk organiseert POW! WOW! educatieve projecten voor kinderen en
jongeren. Ook is er jaarlijks een internationale uitwisseling van een Nederlandse street art kunstenaar op een
POW! WOW! festival elders ter wereld. Tijdens het RSCW wordt samen met de andere partners een openlucht
programmering georganiseerd met onder meer muziek, live Spoken Word en dance-battles.
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Als onderdeel van RSCW worden verschillende NK en WK Championships in Rotterdam gehouden. Absolute toppers
en rolmodellen voor de jeugd zijn in Rotterdam. Bijvoorbeeld de komst van Sean Garnier naar het WK Panna KnockOut zal het hart van iedere jongere die ooit een bal trick geprobeerd heeft sneller doen kloppen. Hij vertegenwoordigt
de absolute wereldtop, en is nu twee dagen in Rotterdam live te zien en te spreken.

Tijdens het Rotterdam Street Culture Weekend organiseert
Stichting Urban Culture Lab in samenwerking met
straatvoetbal platform Panna Knock Out: World of Street
Football.
Waar Panna Knock Out ooit gestart is als een ‘simpel’ spelletje
waarbij 2 spelers elkaar door de benen proberen te spelen is het
inmiddels geëvolueerd tot een volwaardige kunstvorm binnen
Street Culture. Muziek, flow en verschillende culturen smelten
samen in een kooi en panna bouwt bruggen. Zelfs de regels van
Panna Knock Out zijn daarop aangepast want sinds 2020 telt
niet alleen nog het aantal doelpunten maar word je door een
jury beoordeeld op originaliteit, flow en skill level. We kunnen dan ook niet meer spreken van spelers maar van
artiesten die dansen met de bal, het publiek met hun bewegingen in extase brengen en met één onnavolgbare truc jong
en oud achter laten met een open mond van verbazing.
De laatste jaren blijkt wel wat een enorme aantrekkingskracht dit heeft op de normaal zo moeilijk bereikbare kids en
jongeren tussen de 8 en 25 jaar. Events en toernooien worden massaal bezocht en de spelers/artiesten hebben elk een
fanbase van tienduizenden volgers. Rotterdam wordt wereldwijd gezien als dé hotspot op het gebied van panna met
het World of Street Football als highlight.
Tijdens World of Street Football komen alle disciplines op het gebied van straatvoetbal bij elkaar. Dit zijn panna,
freestyle en 3 tegen 3. Rotterdamse talenten zoals Sharif ‘el Jackson’ (Top 16 World Finals 2020), Mehmet Ezer
(Nederlands kampioen 2020) en Nabil el Jackson meten zich met de absolute top van de wereld zoals Ahmed Rakaba
(Berlijn), Kristoffer Liicht (Kopenhagen), Soufiane Bencok (België/Marokko) en de eveneens Rotterdamse Jean ‘Easy
Man’ Doest. Aanvullend op het wedstrijdprogramma zijn er side-events zoals laagdrempelige skill-games en een
podiumprogramma.

Sinds de toevoeging van Breaking aan het Olympisch
programma van Paris 2024 volgen de ontwikkelingen elkaar
snel op. Breaking, een onderdeel van de hiphopcultuur, zal
zich in Parijs op het grootste sportpodium aan de wereld
presenteren. Tijdens de Dutch BBoy Championships strijden
de beste Breakdancers van Nederland om de Nationale
“Dutch Bboy” Breakdance titels. De Dutch BBoy
Championships worden vanaf 2021 opgenomen in de
structuur van de Nederlandse Dans Sport Bond en NOC-NSF
en zal een belangrijke graadmeter worden op weg naar de
Olympische Spelen Parijs in 2024.
Vanwege Corona werd de 2020 editie afgelast. Rekening
houdend met beperkende maatregelen is gekozen om het
oorspronkelijke kampioenschap te splitsen in twee delen:
Eindhoven, januari 2021: Parktheater: Solo competities, semi online variant, evt. zonder publiek
Rotterdam, september 2021: RSCW: Crew competitie, live met publiek
In de crew battle zit de essentie van de Breaking cultuur verweven; samen strijden met vrienden ongeacht leeftijd,
gender, geaardheid of niveau. Iedere zichzelf respecterende Nederlandse Breaker wil op die ene dag in het jaar
zichzelf, de crew, de dansschool, stad, regio en al hetgeen waarvoor men staat op een historisch event als Dutch BBoy
Championships presenteren. Voor de community is de crew battle het belangrijkste moment in het jaar. In 2021 is er
na twee jaar weer een Dutch BBow Crew battle en keert deze na een afwezigheid van 16 jaar terug naar haar
geboortestad Rotterdam.
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Met de Rotterdamse Onur Eren als oprichter, leider en
verbinder van de Nederlandse freerunning, tricking en
calisthenics scene is de freestyle school dé plek in Rotterdam
waar er op niveau gefreerund en getrickt wordt. Tijdens het
RSCW organiseren we het NK SpeedStyle waar de Nederlandse
top van de freerunning community samen komt.
Het evenement bestaat uit een onderdeel Speed en een
onderdeel Style. De bedoeling bij Speed spreekt voor zich: na
het startsein zo snel mogelijk bewegen over een vooraf
uitgestippelde lijn over het parcours en bij de finish de knop in
drukken om je tijd te registreren. In het onderdeel Style krijgen
deelnemers volledige vrijheid om gebruik te maken van alle
obstakels. Binnen 60 seconden moeten zij hun tofste, meest complexe tricks laten zien. Er is een driekoppige jury die
de ‘run’ beoordeelt aan de hand van vooraf bepaalde criteria.
Lokale talenten trainen hier maandenlang voor en worden geïnspireerd om zichzelf te meten tegen de besten uit heel
het land. Naast het feit dat dit zorgt voor een enorme ontwikkelingsimpuls door de uitwisseling van kennis en kunde
merken we ook op dat de community in Rotterdam klaar is voor het ontvangen van een internationaal publiek en
hiermee ook de toon te zetten voor de kwaliteit in Rotterdam.
Komende jaren willen wij dan ook het Speedstyle Internationaal organiseren om de internationale gemeenschap naar
Rotterdam te halen en de rest van Nederland zich te laten meten aan de absolute wereldtop.

Skateland zet zich sinds jaar en dag in voor de skate, BMX en step community. Zij bieden een plek waar skaters zich
indoor kunnen uiten. In de loop van de jaren zijn ze zich daarnaast gaan toeleggen op het organiseren van NK’s op
verschillende categorieën binnen de skate community.
NK BMX Flatland
BMX Flatland is een officiële door de Internationale Wielerunie UCI erkende sport en hierin worden ook World Cups
verreden. Flatland wordt ook weleens ‘breakdancen met een fiets genoemd’ Er is op dit moment een internationale
lobby gaande om BMX Flatland toe te voegen als Olympische sport. Met goedkeuring van de UCI en KNWU
organiseert Skateland in 2021 het officiële Nederlands Kampioenschap BMX Flatland.

Teenage Riot 2021
De Teenage Riot is dé internationale skateboard wedstrijd voor junior skateboarders t/m 18 jaar. Voor de jongere
doelgroep is het slogan altijd ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ Dit evenement is de combinatie van breedtesport
met topsport. Het niveau van de internationale skateboarders is uitzonderlijk hoog, dit zijn de toekomstige
Olympische deelnemers. De innovatie voor de Teenage Riot 2021 is dat er in samenwerking met de Skateboard
Federatie Nederland onderzocht wordt of deze junioren ook punten kunnen verdienen voor de World Ranking van
Worldskate.org. Daarnaast wordt ook onderzocht of het mogelijk is om het NK Junior skateboarden tijdens de
Teenage Riot te organiseren.
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De World Freestyle Basketball Association (WFBA) wordt geleid door
Galdino Haime die een verbinder is binnen de basketbal wereld. Deze
voormalig topsporter is een ondernemer op het gebied van sport en
cultuur over de grenzen heen.
World of Streetball is een jaarlijks terugkerend basketball event tijdens
het RSCW, waarbij jong en oud basketball cultuur & lifestyle kunnen
ervaren in de breedste en puurste vorm. Aanvullend kan eenieder actief
meedoen met basketbal workshops/clinics, van het kleine jongetje en
meisje uit de aandachtsgebieden, tot aan de opa en of oma’s. Ook
kunnen zij genieten van Top Sport wedstrijden en de internationale
freestyle basketball competitie, waarbij kunst, sport en cultuur samen
komen. Iedereen is welkom.
De volgende onderdelen staan op het programma:
Maatschappelijk & Breedtesport
→ Lokaal belang
Jongeren kunnen actief meedoen middels clinics & workshop en zo leren van de beste rolmodellen. In aanloop naar het
evenement zijn er workshops op scholen en wekelijkse activiteiten waarbij de verbinding wordt opgezocht met
diverse sportaanbieders. Tijdens RSCW wordt samen met 010 moves, Urban Culture Lab en sportbedrijf Rotterdam
een laagdrempelig aanbod met urban breedtesporten aangeboden met Step, BMX en Straatvoetbal.
Topsport
→ Focus op nationale & internationale 3x3 competities
Publiekstrekker is het Internationaal 3x3 Topsportevenement voor 18+, met de focus op het verdienen van punten
voor de worldranking (qualifier) en daarmee uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen. Dit krijgt vorm in een
tweedaagse competitie. Zo is er focus op topsport en de Olympische Spelen en geeft dit toernooi relevantie op
nationaal en internationaal niveau. Daarnaast is er een nationaal 3x3 Topsportevenement voor de jeugd onder 18 jaar.
Freestyle Basketbal
→ Kunst, cultuur & sport → focus op internationaal
Freestyle basketbal is een artistieke vorm die kunst, cultuur en sport in één en het perfecte koppelstuk voor elk
basketbal evenement. Op deze manier wordt er een link gelegd met entertainment, competitie en het publiek. Tijdens
RSCW organiseren we een 2-daags Europees freestyle basketbal kampioenschap. Aanvullend wordt er een
zomerkamp voorafgaand aan de RSCW gehouden.

Rotterdam Pooligans, Het Poolcafé en Opperclaes slaan de handen ineen voor een skateboard festival in en om het
Poolcafé in het Merwe-Havengebied. De Rotterdam Pooligans contest en het Opperclaes Character Type project
dragen samen een weekend lang de rijkdom en verscheidenheid van de skateboard-scene uit.
Aan de ene kant Pooligans; een wedstrijd waar het erom gaat wie het beste in en boven de pool uit kan skaten. Het
pool skaten heeft z’n roots in de VS van de jaren ‘70/’80 waar skateboarders de leegstaande zwembaden opzochten
om hun (uit het surfen geleende) moves te oefenen. Aan de andere kant Character Type waar het Street skateboarden
uit de jaren ‘90 centraal staat.
Voor beiden geldt: good vibes met bekenden en onbekenden en het delen van een gezamenlijke passie waar
achtergrond, afkomst, leeftijd of gender geen rol spelen. Om die reden is de muzikale programmering ook net zo breed
als de skateboard scene: hiphop, metal, punk, reggae, elektronische en alternatieve muziek komen allen aan bod.
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Beatbox gaat al mee sinds het begin van de HipHop. Wat ooit is ontstaan vanuit een gebrek aan muziekapparatuur en
is uitgegroeid tot een professionele en zeer explosieve vocale sport. Beatbox is muzikale expressie door alleen de
mond, keel en neus te gebruiken. Het is een oer-menselijke kunstvorm die het lichaam gebruikt als een veelzijdig
instrument.
In 2020 is Stichting Boom Snap Clap opgericht om het belang van beatbox in Nederland te behartigen. Boom Snap
Clap werkt samen met twee partijen om het NK Beatbox 2021 te organiseren als onderdeel van het RSCW. Zo zorgen
we voor internationalisering en verdere professionalisering van de scene en kunnen we het brede publiek
verwonderen met de kwaliteit en diversiteit van deze discipline.

RSCW verbindt zich aan de nieuwste grassroots organisaties en initiatieven en ondersteunt hen in de voorbereiding
op hun deelname aan het festival. Op die manier vinden nieuwe geluiden en stijlen hun plek in de scene en helpen we
hen zich te professionaliseren. Op die manier wordt reeds samengewerkt met Kijk je Kop Comedy Stage, House of
Knowledge en Share Your Art. In aanloop naar het festival zullen nog meer van dergelijke initiatieven gescout worden.
1.

Kijk je Kop Comedy stage
Kijk je Kop is bedacht door 3e generatie Rotterdammers met migratieachtergrond die opgegroeid zijn met
talentnight, poetry avonden zoals Def Jam Comedy en improvisatieshows. Tijdens het comedy stage wordt
de kijker betrokken aan de hand van spellen en hilarische herkenbare scenes, gespeeld door de acteurs;
amusant, edgy en educatief. Kijk je Kop laat zien that people are more than meets the eye. Door middel van
comedy gepaard met dans, zang, rap, improvisatie en acteren wordt er een spectaculaire show neergezet.

2.

Blockparty - House of Knowledge
House of Knowledge ondersteunt jong Rotterdams talent in de urban performing arts. Tijdens RSCW
programmeren zij upcoming acts binnen het genre black music. Daarnaast maken we ook ruimte voor nieuwe
acts die nog weinig podiumervaring hebben die we vinden via o.a. de Herman Brood Academie en Albeda
Muzikant Producer. Dagelijks programmeren we één bekende act als publiekstrekker.

In aanloop naar het RSCW worden door de verschillende partners workshops georganiseerd ofwel ter voorbereiding
van de deelnemers, dan wel om scholieren, jongeren en wijkbewoners te enthousiasmeren voor het beoefenen van
Street Arts en Sports als opwarmer voor het RSCW. Een greep uit het aanbod:
1.

Hiphop Kingz Euro Dance Kamp
HiphopKingz is de grootste streetdance competitie in Nederland. De Rotterdamse prijswinnende danser
Anthony Benjamin is initiatiefnemer. Voor HipHopKingz werkt hij samen met lokale held Timor Steffens
(achtergrond danser Michael Jackson / tv personality). Voor de aankomende editie van RSCW gaan we een 2
daags dans workshop traject aanbieden waarbij minimaal vijf gerenommeerde choreografen hun ervaringen
en skills delen met de deelnemers.

2.

Skateland: Road to RSCW workshops
In aanloop naar RSCW verzorgt Skateland
minimaal 20 dagdelen workshops voor de jeugd
en jongeren uit Rotterdam Zuid. Zij kunnen op
deze laagdrempelige manier kennis maken met
urban sports. Mogelijke sporten zijn
Skateboarden, BMX, Stuntstep, Breakdance en
Freerunning.

3.

World of Street Football - workshops panna
knock out
Voorprogramma bij het World of Street
Football event met workshops en Q&A’s + Meet
& Greets door heel Rotterdam. Deze worden
gegeven door Rotterdamse top 16 pannaspelers Sharif ‘el Jackson’ en Easy Man.
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4.

House of Urban Arts Workshops
Onder jongeren wordt veel naar rap geluisterd en er worden zelf raps gemaakt. Met rap leren jongeren op
hun eigen manier hun visie op de wereld te uiten en te laten horen, wat ze hebben meegemaakt en waar ze
tegenaan lopen. Rap biedt hen een uitlaatklep, meer zelfvertrouwen en het gevoel dat iemand naar hen
luistert aan. Dit stimuleert ze om ook op andere gebieden meer open, oplettend en bedachtzaam te zijn en
biedt een vluchtweg. Onder de Poolse gemeenschap is rap erg geliefd. Door deze workshops hopen we o.a.
hen te bereiken. De jongeren wordt een podium geboden waar zij hun verhaal kunnen vertellen met als doel
om positieve rolmodellen in de buurt te creëren. Ruwhel Emers verzorgt de rapworkshops.

Gedurende het festival vinden verschillende talks en conferenties plaats. Zo was afgelopen jaar de hybride live/online
variant van Breaking Rules in samenwerking met LKCA een groot succes. Dit programma is nog groeiende:
Panels
Het HipHopHuis heeft zich ten doel gesteld om kennisdeling en het versterken van netwerken binnen de urban scene
te faciliteren. Tijdens het RSCW zal er van vrijdag t/m zondag elke dag een panel discussie met experts en een
talkshow waar iedereen aan kan meedoen georganiseerd worden. De onderwerpen lopen uiteen en gaan over
verschillende sociaal maatschappelijke onderwerpen die op dat moment relevant zijn. Hoogtepunt in het programma
is Powertalk XL.
Powertalk XL
Powertalk XL is de jaarlijkse conferentie van het HipHopHuis waarin 100 biculturele creatives uit heel Nederland bij
elkaar komen om de ‘power in numbers’ te ervaren en met elkaar te reflecteren op de ‘state of the (urban) arts’. Een
gerenommeerde internationale spreker houdt een lecture en er zijn paneldiscussies, werksessies, workshops en
diverse netwerkbijeenkomsten. De movers en shakers uit de urban scene krijgen de kans om zich met elkaar te
verbinden.
Pilot sessies
Rotterdam Airlines is een label wat talent ontwikkelt tot een volwaardig artiest. Met het concept “Pilot Sessies” willen
wij talent de kans geven om gezien te worden, van rappers en zangers/zangeressen tot beatmakers. Rotterdam
Airlines biedt beats en vocalen aan op Youtube, waar de talenten hun kunsten op kunnen vertonen. Na een bepaalde
periode beoordeelt het team de inzendingen.
Education
In deze tijd waarin rap/hiphop/r&b muziek de hitlijsten veroveren, grijpen veel mensen de kans om ook artiest te
worden. Maar waar begin je als artiest? Tijdens RSCW organiseren we voor hen een dag waarbij education centraal
staat.
Demo uur: Talent kan demo’s laten horen aan muziek professionals.
Vragen uur: Reserveer een half uur met een professional en vraag alles wat je wilt vragen over de
muziekindustrie.
Panels. Hoe begint een Rotterdams talent? Hoor de ervaringen van mensen die je voor zijn gegaan.

Het Wereldmuseum voegt voor een aantal onderdelen van het RSCW een
cultureel/historisch verdiepende laag toe aan het programma. Denk hierbij aan
exposities, workshops, seminars en installaties die vanuit het buiten- en binnenland
bij elkaar worden gebracht met als doel om de street culture te kunnen zien vanuit
het perspectief dat het een wereldwijd fenomeen is.
Voorbeelden: Inheemse Indianen uit de VS tekenen de tribals van hun stam op de
achterkant van hun skateboard. Zij komen naar Nederland voor een expositie van
hun skateboards, een lezing over hoe skateboarden onderdeel is van hun inheemse
cultuur en er vindt een uitwisseling plaats van lokale en inheemse Indiaanse
skateboarders door middel van een jam of ride out.
Binnen de freerun community zijn er iconische plekken verspreid over de wereld die
centraal hebben gestaan in de ontwikkeling van de sport. Wie hebben deze plekken
ontwikkeld en wat was hun gedachtegang? Deze mensen worden uitgenodigd om in
Rotterdam hun verhaal te delen.
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Rotterdam Street Culture Week (RSCW) heeft in drie pilot edities een waardevolle achterban opgebouwd en heeft
zich met name het afgelopen jaar stevig verankerd in de Street Culture scene van regio Rotterdam. Daarnaast is
RSCW ook in de landelijke scene niet onopgemerkt gebleven getuige de hoeveelheid partijen uit andere regio’s die
willen praten en aanhaken. Hiphop, Street Arts en Street Sports krijgen elk jaar meer aanzien en vormen een
belangrijke stem van de stad. De meeste jongeren vinden Hiphop en Street Culture lifestyle cool en herkennen zich in
een of meerdere uitingsvormen. Wij geloven erin dat wij ook de harten van de landelijke en internationale liefhebbers
gaan winnen en zo gestaag uitgroeien tot een festival met internationale uitstraling waar iedereen bij wil horen en deel
van uit wil maken.
RSCW maakt geen onderscheid in mensen, maar zet in op gevoel. Leeftijd, afkomst en religie doen er niet toe: bij
RSCW kom je samen en doe je-, kijk je naar- en beweeg je met- mensen die je lief zijn. Door goed te luisteren en te
focussen op het gevoel van de bezoekers merk je dat het echt gaat om verbinding.
Street culture heeft een uitdagende reputatie en RSCW is zich hiervan bewust. Toch ziet RSCW dat niet als een
bedreiging of een zwakker kenmerk, juist niet. Door onverwacht die uitdaging met die reputatie aan te gaan, zelfs in de
programmering, krijgt het festival een Rotterdams randje: rauw en authentiek.
Het op een Rotterdamse manier blijven aanspreken zorgt ervoor dat (on)bekenden zich thuis voelen op het festival en
het willen ontdekken. Door de uitdagende reputatie om te zetten in nieuwsgierigheid triggeren we de bezoekers
verder te kijken. Daarmee verrast RSCW en wint het vertrouwen als festival, maar ook als subcultuur. In de marketing
zijn de kernwoorden uitdagend en nieuwsgierig ook de belangrijkste.

RSCW streeft ernaar om uit te groeien tot een volwaardig Rotterdams icoon van internationale allure, met een
achterban die representatief is voor de stad en die aansluit bij grootstedelijke jongerencultuur. RSCW doet dit
stapsgewijs. Zo is afgelopen jaar de focus gelegd op het winnen van de harten van de street culture scene in Rotterdam
en omstreken, door in de campagne individuen die het verschil maken in de scene te portretteren en op een voetstuk te
plaatsen. De feedback van mensen buiten de scene op die campagne is dat zij zich ermee konden identificeren, doordat
het universele normen en waarden aansprak die elke subcultuur overstijgen. De straatfotograaf die vertelt hoe kunst
hem tot mens heeft gemaakt, of de wereldkampioen breakdance die het heeft over zijn vaderschap en het volgen van
je passie. Dit begrijpen en herkennen mensen.
De focus voor volgend jaar ligt op het aantrekken van de landelijke Street Culture scene en het aanwakkeren van het
gevoel van identificatie met een cultuur waar je niet direct deel van uitmaakt. Dit doen we door de Game Changer
campagne uit te breiden naar landelijk niveau, ook met landelijke Game Changers, waardoor een groter bereik
ontstaat.

•
•
•
•
•
•
•

Landelijke street culture scene en liefhebbers prikkelen naar RSCW te komen.
Het hele jaar door verbinding en interactie blijven creëren met de opgebouwde achterban.
Mensen van buiten de street culture informeren, emotioneel betrekken en mobiliseren.
Van discipline gerichte marketing naar value based marketing.
Het in kaart brengen van de bezoeker van RSCW middels onderzoek.
De Facebook community nieuw leven inblazen met behulp van het ambassadeursprogramma.
Het verbeteren van de gemeenschappelijke uitdraging van de RSCW-campagne door de aangesloten
organisaties.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een publieksbereik van 50.000 bezoekers en deelnemers, waarvan 3700 betalend.
Minimaal een verdubbeling van het aantal volgers op Instagram, van 1676 naar 3500.
Minimaal 20% groei in de primaire doelgroepen van 24 tot 35 jaar en 36 tot 44 jaar.
Minimaal vijf comments van bezoekers onder iedere Instagram publicatie.
Minimaal 10 berichten over RSCW in de vrije gedrukte media zoals kranten en muziekbladen.
Twee items over RSCW op de regionale TV.
Redactionele aandacht op twee verschillende radiozenders.
Redactionele aandacht in een nationale krant.
Minimaal 65% van de Rotterdammers moet een marketinguiting van RSCW zien.

De meeste kwalitatieve doelstellingen spreken voor zich en/of worden behaald door de strategie die wordt ingezet om
de kwantitatieve doelstellingen te halen. De volgende doelstelling behoeft nadere toelichting:
Van discipline gerichte marketing naar value based marketing.
In de Game Changers campagne van afgelopen editie richtten wij ons op sleutelfiguren binnen de verschillende
disciplines die deel uitmaakte van het RSCW-programma. Hiermee gingen wij de diepte in door middel van
portretfotografie die de basis vormde van de algemene campagne, een postercampagne door de hele stad en een
expositie in de markthal, een kunstwerk op het CS Rotterdam en een eigen Game Changers krant. Daarbovenop
werden uitgebreide portretten gemaakt in podcasts en diepte-interviews die online te zien en beluisteren zijn.
Komende editie willen we deze strategie veranderen door ons niet enkel te richten op sleutelfiguren binnen diverse
disciplines, maar onze lens te verbreden door sleutelfiguren aan het licht te brengen die normaliter niet gezien
worden. Deze sleutelfiguren worden aangedragen door de Game Changers die al wel in de spotlight staan. Op deze
manier ontstaat er een gelaagdheid in de campagne waardoor bekende en onbekende Game Changers worden geëerd,
niet alleen maar om welke naam ze hebben, maar wat voor impact ze hebben op de maatschappij. Bijvoorbeeld Zoë de
buurtmoeder die jarenlang huiswerkbegeleiding geeft aan straatvoetballers van het pleintje, of Abdoel de
jongerenbegeleider die keer op keer voor je klaar blijft staan ook al ga je in de fout.

Het RSCW verbindt tal van communities uit de Street culture in één festival en betrekt daarbij een publiek dat zowel
‘uit de scene’ komt als een breder geïnteresseerd festivalpubliek. Rotterdam Festivals heeft in het WHIZE model
verschillende culturele doelgroepen in Rotterdam in kaart gebracht. Stichting Game Changers betrekt hierin vooral
veel stedelijke toekomstbouwers en digitale kijkers. Voor het inrichten van de marketing richten we ons daarbij op de
verschillende lokale, nationale en internationale communities:
Street Football Community

Multiculturele jongens en meiden die opgroeien in de stad, jonge MarokkaansNederlandse jeugd is hier sterk vertegenwoordigd

Hiphop community

Hechte groepen met een hoge ontwikkelingsbehoefte, cultureel divers, verbonden
via muziek, dans, kleding, taalgebruik, performance, nieuwe media en debat.

Skate community

Geïnteresseerd in meerdere disciplines, vormen de steppers, skaters en de bikers
samen een grote community. Voor veel jeugd die het moeilijk heeft is de skate
community een safe space.

Spoken Word community

Een community waarbinnen zelfexpressie, verbinden en inspireren centraal staan, die
zich in de vorm van woordkunsten uiten. Deze community is belezen,
maatschappijkritisch en vaak ook onder de andere communities te vinden.

Free Running Community

Dare devils, jongeren die sport en spel heel leuk vinden en zich vooral acrobatisch
laten uitdagen.

Street Art Community

Liefhebbers van street art en graffity kunst in het algemeen. Van alle leeftijden.
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De RSCW’er is een persoon die zich interesseert voor diverse disciplines van de street culture, maar heeft de eigen
discipline als favoriet. De RSCW’er ontdekt graag de onderdelen van de street culture, maar welke interesse de
persoon heeft is sterk afhankelijk van de leeftijdscategorie:
10 t/m 15 jaar:
Deze jongeren zijn nog veel in hun eigen wijk. Spelen en/of hangen buiten met vrienden en
vriendinnen. Ze gebruiken TikTok en Snapchat. Ze neigen het meest naar de Street Football Community en soms naar
de Freerunning Community. Ze komen uit alle lagen van de maatschappij.
16 t/m 20 jaar:
Deze groep beweegt zich op Snapchat, TikTok en Instagram. Ze komen graag op ‘hun’ locatie, omdat
ze zich daar thuis voelen, denk hierbij aan Skateland en het HipHopHuis en de Freestyle School. Ze zijn
maatschappelijk betrokken. Ze volgen politieke partijen, nieuws en hebben een eigen mening gevormd.
21 t/m 25 jaar:
Veelal bedreven amateurs in street football, freerunning, dans en skaten. Uitgaan is niet aan hen
besteed, ze rollen of dansen liever op het asfalt of hangen aan gebouwen. Ze hebben toegang tot heel veel informatie.
Hoofden kunnen weleens overlopen, maar ze weten dat ze die leeg kunnen maken op de plek waar zij zich veilig
voelen. In het weekend trainen ze vaak extra lang, omdat ze echt houden van wat ze doen.
26 t/m 30 jaar:
Kunst is het steekwoord van deze groep. Deze groep is verspreid over het festival. Het zijn oud
gedienden van de street sports en/of zijn grote liefhebbers van de kunstfactor op het festival. Deze groep werkt
fulltime, woont op zichzelf en heeft soms kinderen. Sommigen hebben minder met de street sports, maar gaan er wel
naartoe wanneer ze jongere kinderen hebben.
30 jaar en ouder: Zij komen voor optredens, paneltalks, spoken word, kunst en ontdekken wat de stad nog meer te
bieden heeft. Ze zien dat de cultuur waar zij onderdeel van uitmaken de stad overneemt, en dat vinden ze fantastisch.
Maar ze zijn ook kritisch; eerder zijn ze soms teleurgesteld als er verandering weinig terecht kwam.

De communicatiemix is afgestemd op de verschillende fasen waarin het publiek kennis maakt met het RSCW:
Kennismaking, Betekenis, Activering, Enthousiasmering, ambassadeur.

Het kennismakingsprogramma is er specifiek op gericht om de bekendheid van RSCW te vergroten.
•
Game Changer Campagne.
•
Persrelaties: lokaal nationaal en internationaal niveau.
•
Mediapartners; streven is te werken met een regionale en/of landelijke zender zoals FunX, Open Rotterdam,
Rijnmond TV en Omroep Zwart, VICE, 101 Barz, 3Voor12, PUNA.
•
Reversed Graffiti; Op een duurzame manier adverteren, namelijk door het selectief schoonspuiten van de
straten met het RSCW-logo.
•
Flyerteams, Move Around Sound, Guerrilla acties
•
Zichtbaarheid in het straatbeeld van de stad met posters in CAR-frames en belangrijke plakplaatsen,
peperbussen en metrostations. Maar ook online op alle partysites en andere relevante mediaplatforms.
•
CS, Voorplein en Wow scherm campagne
•
Marketingcampagnes Rotterdam Festivals en Make It Happen
•
Activatie door organisaties, de artiesten en meewerkende organisaties nodigen actief hun netwerk uit

Dit programma draait om het begrijpen en voelen van de waarden van RSCW. Nadat het publiek de campagne heeft
gezien, moet er een gevoel bij komen, zodat ze begrijpen waar RSCW voor staat.
•
Game Changer Campagne: Laat duidelijk in beeld en tekst zien waar RSCW voor staat via o.a. de Game
Changer Krant, postercampagne.
•
Podcast. In 2020 is de RSCW Street Knowledge Podcast ontwikkeld. Dit jaar wordt de Street Knowledge
Podcast ingezet, als promotie in aanloop naar het festival.
•
Social media, Inspelend op de trends uit het Social Media Onderzoek 2020 van Newcom is gekozen voor een
focus op Instagram. Het platform is sterk in de doelgroep van RSCW (25-34 jaar) Daarnaast wordt Facebook
gebruikt ter promotie van het evenement, omdat hier de oudere doelgroep voornamelijk zit (36-44 jaar).
•
Adverteren; Online aanwezig zijn en blijven bij de groep geïnteresseerden, zorgt voor meer betekenis en
binding aan RSCW.
•
Gastblogs/vlogs
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Mensen die geïnteresseerd zijn en de betekenis van RSCW kennen, vormen een interessante groep. Deze mensen wil
je activeren om iets te ondernemen voor je merk. Het doel kan tweeledig zijn, namelijk direct of indirect activeren. De
middelen die RSCW hiervoor inzet zijn:
•
Advertentiecampagne; Gericht om mensen direct maar de site te trekken.
•
Nieuwsbrief; Om als eerste op de hoogte gehouden te worden van alle ontwikkelingen van het festival.
•
Influencers/Game Changers; met als doel de doelgroepen te activeren de social media accounts te laten
volgen, hen uit te nodigen zich te abonneren op het YouTube kanaal en een bezoek te brengen aan het
festival.
•
Programmering; Een spectaculaire programmering zorgt voor bezoekers. Publiekstrekkers zijn noodzakelijk
voor de communicatie.
•
Co-creatie; Samenwerken met de partners van RSCW om de bezoekers naar het festival te trekken.
•
Interactief mediabeleid; De social mediaspecialist voert een gericht beleid op het contact met de doelgroep.

Het bereiken en interesseren van een doelgroep is een ding, maar het enthousiasme vasthouden is een tweede. Door
in te zetten op een enthousiasmeprogramma, kan je daarmee het enthousiasme vasthouden tot ver na het festival.
•
Nieuwsbrief; Deze functie overlapt met het activeringsprogramma, het doel hier is alleen om ook na het
festival het enthousiasme vast te houden. De nieuwsbrief staat vol met nieuwtjes die volgers van social
media bijvoorbeeld pas later ontdekken. Deze nieuwsbrief wordt ook een keer per twee maanden
verzonden.
•
Videokanaal RSCW; Door doorlopend zichtbaar te blijven bereikt RSCW ook weer nieuwe mensen. Denk
hierbij aan online kennisprogramma’s met artiesten uit de graffitiscene of aan online workshops van
sleutelfiguren.
•
Mini-RSCW-event; Kleinschalige events met partners uit de scene bij ondernemers en scholen.
•
Street culture hub; Actief artikelen blijven schrijven op websites die te maken hebben met street culture en
die voor de doelgroep aantrekkelijk is. Door te blijven delen, blijf je zichtbaar en blijven mensen naar de site
surfen om actief te kunnen lezen en op de hoogte te blijven.
•
Expositie Game Changers; De foto’s van de Game Changers worden op een epische plek tentoongesteld. Een
plek die niet snel bedacht wordt om als expositie gebruikt te worden. Hiervoor is in 2020 samengewerkt met
de Markthal. Voor 2021 willen we verder kijken naar locaties waar een expositie kan plaatsvinden en waar
veel voorbijgangers zijn.
•
Merchandise; Street wear voor bij de street culture in samenwerking met HEDONE.

Dit programma heeft als doel om partners en bezoekers zo te betrekken bij RSCW, dat zij zich als ambassadeur gaan
inzetten voor het festival. Daarvoor gebruikt RSCW de volgende middelen:
•
Een evenement speciaal voor Game Changers & partners; Het is speciaal om de Game Changers te bedanken
voor hun deelname aan het festival en ze te laten zien dat ze echt een onderdeel zijn van het programma van
RSCW door hun foto echt te exposeren voor een langere periode in Rotterdam. Zij dragen dit trots uit naar
hun eigen achterban.
•
De programmaraad; Eerder genoemd in het plan.
•
Facebookgroep; Een plek waar fans van RSCW en street culture ideeën kunnen delen over de programmering,
maar ook feedback kunnen geven op het festival om zo tot een beter festival te kunnen komen. Deze groep
kan na verloop van tijd dienen als forum voor street culture liefhebbers. Zo creëer je een community.
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Rotterdam Street Culture Week (RSCW) is opgericht in 2018 vanuit de wens om de vele Street Culture initiatieven in
Rotterdam de kans te geven te stralen en zich te ontwikkelen. Voor de pilot edities 2018 – 2020 was Rotterdam
Festivals gastheer voor de organisatie. In 2020 is Stichting Game Changers opgericht om het project continuïteit te
kunnen geven en zich autonoom te kunnen laten ontwikkelen.
De stichting onderschrijft de codes Cultural Governance, Culturele Diversiteit en Inclusie en Fair Practice. De
stichting werkt met het Raad van Toezicht model. Bij de inrichting van de bestuurlijke en uitvoerende organisatie
wordt direct rekening gehouden met de uitgangspunten van de codes. Een ANBI-status is momenteel in aanvraag en
wordt voorjaar 2021 verwacht.
Stichting Game Changers heeft ten doel:
“Het bevorderen en stimuleren van street culture en een inclusieve sport, kunst- en cultuursector in het algemeen en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.”
Raad van Toezicht (onbezoldigd)
Heleen Hulshof
Ex-teamleider festival team Rotterdam Festivals
Hanneke de Jonge
Jr. Booker Urban/Hiphop Mojo Concerts ex-CEO The Young Music Agency
Hian Li Ko
Eigenaar en advocaat Ko & Co Advocaten
Joan Nunnely
Ex-bestuurslid Opleiding/Talentontwikkeling/Diversiteit D66 en HR-specialist

Het festival komt tot stand in samenwerking met een keur van organisaties die vanuit hun eigen specialisatie
programmaonderdelen inbrengen en produceren. Door de samenwerking binnen het RSCW wordt programmering
mogelijk die de afzonderlijke organisaties niet zouden kunnen realiseren, zoals het uitnodigen van bijzondere grote
namen, het aangaan van vernieuwende crossovers, of het verenigen van de sector in een conferentie of
kampioenschap.
Doordat de partners de uitvoerende productie van de gezamenlijke programmering verzorgen, kan de stichting
functioneren met een kleine kernorganisatie die het artistieke beleid borgt dat zorgt voor samenhang en signatuur, en
deze uitdraagt naar het grote publiek door een eensluidende marketingcampagne.

Frans Dietvorst
Rajiv Bhagwanbali
Dirk Evers
Thamar Kempees
Devika Jagmohan

Directeur/bestuurder
Artistiek leider
Fondsenwerving
Senior marketeer
Junior marketeer

Stichting Game Changers gelooft in een samenleving waarin iedereen ertoe doet en ondersteunt mensen voor wie
participatie in de samenleving lastig is. Wij maken ons daarom sterk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en zoeken naar manieren om jongeren met een verstandelijke beperking actief te betrekken bij de organisatie. Zij
pakken taken gemotiveerd en enthousiast op en zijn trots op hun werk. Om deze groep bij het festival te betrekken,
wordt een pilot gehouden met vijf sterke jongvolwassenen die een dag werkervaring opdoen bij de opbouw van POW!
WOW!, waar bussen moeten worden ingepakt en afgetaped voor het 20 vans, 30 cans programmaonderdeel.
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Het RSCW heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot hét jaarlijkse hoogtepunt voor tal van organisaties in de Rotterdamse
en nationale street culture. De samenwerking met deze organisaties is bepalend voor het succes van het festival: ieder
vertegenwoordigen zij de top in hun discipline en ieder betrekken zij een specifieke achterban bij het festival. Nu de
street culture zowel in het culturele veld als in de sport serieuzer wordt genomen, is de vestiging van een jaarlijks
festival dat deze ontwikkeling toont en versnelt van evident belang.
Partijen als POW! WOW!, Skateland, HipHopHuis en World of Street Football zijn programmapartners van het RSCW
die vanuit eigen middelen, kennis en netwerk bijdragen aan het festival. Naast deze kernpartners zijn tal van andere
organisaties betrokken bij het programma. Alle neuzen staan dezelfde kant op en ze hebben allemaal input gegeven
voor de visie en werkwijze van het festival en Stichting Game Changers.
HipHop Culture
House of Urban Arts
Opperclaes
Notorious IBE
Bird
De nieuwe Lichting
TENT
Flow
Stichting Urban Culture Lab
Art
POW! WOW!
Spraakuhloos
DBC NL Breakdance
Perfect Beat Challenge
Hiphop Kings
Dutch Dance League

Sports
Lions
Freestyle School
World Freestyle Basketball Association (WFBA)
World of Street Football
Skateland
Knowledge
HipHopHuis
House of knowledge
Music Matters
Rotterdam Airlines
Wereldmuseum
Rotterdam
Rotterdam Festivals
Rotterdam Topsport
Theater Rotterdam

De ambitie is om het RSCW tot jaarlijks evenement uit te bouwen. Dat betekent dat een strakke planning gehanteerd
moet worden om de jaarlijkse cyclus van ontwikkelen, uitvoeren en evalueren in stand te houden. We hanteren
daarvoor grofweg de volgende planning:
Programmaontwikkeling:
Financiering:
Go / Nogo moment:
Uitvoering RSCW:
Evaluatie:

t/m oktober 2020
november 2020 t/m mei 2021
eind mei 2021
6 t/m 13 september 2021
t/m oktober 2021

Publiek en partners zijn kern voor het voortbestaan van het RSCW en de betekenisvolle ontwikkeling van volgende
edities. Alle partners wordt daarom gevraagd om tijdens te uitvoering goed te monitoren wat goed gaat en wat beter
kan. Uitgangspunt is dat ook van het kernteam bij alle activiteiten een vertegenwoordiger aanwezig is. Het
evaluatieproces krijgt vervolgens vorm in gesprekken met de programmaraad en individuele gesprekken met de
partners, waarbij de leermomenten en successen voor de afzonderlijke programmaonderdelen als voor het festival als
geheel worden genoteerd. Ook wordt cijfermatige informatie verzameld met betrekking tot zaken als publieksbereik,
media-aandacht en social media impact.
In samenwerking met Rotterdam Festivals wordt doorlopend publieksonderzoek gedaan op basis van on- en offline
line enquêtes die onder de bezoekers verspreid worden.
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Rotterdam Street Culture Week (RSCW) komt tot stand in nauwe samenwerking met beeldbepalende organisaties uit
de wereld van HipHop, Street Art en Street Sport. Allen staan zij voor het gezamenlijke belang en allen willen zij er
vanuit hun eigen doelstellingen en middelen aan bijdragen. Financieel wordt ingezet op een multiplier model, waarbij
zowel de organiserende stichting als de partner organisaties een bijdrage leveren. Zo worden ambities mogelijk die de
afzonderlijke organisaties alleen nooit zouden kunnen realiseren.
Uitgangspunt is een model waarbij het RSCW en de partner beiden investeren in de programma en productielasten.
De organisatielasten van partners worden geacht tot hun reguliere werking te horen. Bij kleine grassroot organisaties
is de organisatorische basis daarvoor soms nog te smal en kan daarvan worden afgeweken.
Door deze werkwijze wordt iedere euro die het RSCW in programma investeert, tenminste verdubbeld en ligt een
substantieel en toonaangevend evenement binnen handbereik. Bovendien verbindt dit gezamenlijke draagvlak de
verschillende netwerken, publieksgroepen en partners aan elkaar waardoor de multiplier zowel geldt op financieel
vlak, als organisatorisch, promotioneel en artistiek inhoudelijk.

Alles bij elkaar bedragen de totale kosten voor RSCW 2021 bedragen € 846.465,-. Dankzij het hierboven geschetste
model kan de stichting met een bijzonder lage overhead functioneren en komt het leeuwendeel van de middelen
rechtstreeks ten goede aan de programmering. De programmalasten bedragen maar liefst 80 procent van de
begroting. Aangezien met deelbegrotingen per project wordt gewerkt zijn hierin zowel de programmalasten als de
productionele lasten ondergebracht.
Ook in de marketing wordt ingezet op het multiplier effect. Alle partners wordt gevraagd hun eigen achterban te
mobiliseren. Toch is een substantiële investering in de centrale marketing campagne essentieel: communicatie en
social media zijn een drijvende kracht achter jongerencultuur en een stevige authentieke aanwezigheid is daarom
onmisbaar. Het creëren van inspirerende en geloofwaardige content is daarbij kern, die vervolgens vooral via sociale
en free media wordt gedeeld.
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Publieksinkomsten
Aangezien het een nieuw festival is in een relatief nieuwe discipline en het publiek grotendeels bestaat uit weinig
draagkrachtige jongeren, is het grootste deel van de programmering gratis toegankelijk. Via kaartverkoop bij betaalde
concerten, workshops en rondleidingen wordt toch een bedrag van € 27.190,- aan publieksinkomsten gerealiseerd.
Partners en Sponsors
Het samenwerkingsmodel levert over en weer een grote meerwaarde op waardoor voorheen onbereikbare ambities
mogelijk worden. De partners dragen uit eigen middelen maar liefst € 289.775,- bij aan de begroting. Aanvullend
dragen zij nog een risico op de kaartverkoop.
Als nog jong evenement moet het RSCW zich als autonome organisatie nog bewijzen bij het bedrijfsleven. Directe
sponsoring is daarom in de eerste jaren relatief bescheiden ingeschat en vooral gericht op productsponsoring en
media deals. Echter de partners -met de Street Sports voorop- worden in veel gevallen al gesteund door commerciële
sponsors. Voor de partners zijn deze bijdragen onmisbaar om grotere ambities mogelijk te maken. In totaal dragen
partners en sponsors maar liefst 37 procent van de begroting.
Overheden
De gemeente Rotterdam / Rotterdam Festivals heeft mede het initiatief genomen tot de oprichting van het RSCW,
vanuit de ambitie om jongeren cultuur en Street Culture een meer wezenlijke plek te geven in het gemeentelijke
evenementen en cultuurbeleid. Aangezien het RSCW aansluit bij ambities voor zowel Sport als Cultuur als
Evenementen als City promotie zijn er verschillende aanknopingspunten voor gemeentelijke financiering. In verband
met de omvang en importantie van het evenement zijn deze allen onmisbaar voor het welslagen van het evenement.
Aangezien de gemeente zelf aan de wieg heeft gestaan van het evenement en aangezien het optimaal invulling geeft
aan gemeentelijke ambities voor innovatie, inclusie en interconnectiviteit is de verwachting dat deze onmisbare steun
ook breed gegeven zal worden. Via de verschillende regelingen wordt de gemeente Rotterdam gevraagd in totaal 45
procent van het budget te dragen.
Fondsen
Het RSCW staat voor een nieuwe stroming in het culturele, maatschappelijke en sportieve veld. Het gegeven dat de
grenzen tussen sport, cultuur en community in dit project worden geslecht is een belangrijke aanleiding om
broodnodige steun te kunnen vragen. Gezien de omvang en de zeer beperkte mogelijkheden van de doelgroep om zelf
bij te dragen (veel activiteiten vinden plaats in de armste postcodegebieden van Nederland) is deze steun onmisbaar
om hier het beoogde verschil te kunnen maken.
Wij grijpen het RSCW daarbij juist aan om artistieke, sportieve en maatschappelijke doelen vanuit één visie te
realiseren. Daarmee sluit het naar verwachten aan bij diverse fondsen. Enerzijds is op het gebied van
maatschappelijke ontwikkeling en jeugd; jongeren uit de stedelijke omgeving krijgen de unieke kans om hun talent te
tonen, in hun kracht te staan en als artiest of medewerker van het festival een daadwerkelijk nieuw perspectief voor
zichzelf te ontwikkelen. Anderzijds draagt het festival met een stevig programma bij aan de kwaliteit en diversiteit van
de cultuursector met vernieuwende projecten op het gebied van dans, muziek en theater. Wij hopen dat fondsen ons
in deze ambities willen steunen en gezamenlijk 18% van het budget willen dragen.
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