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1. RSCW – Rotterdam Street 
Culture Week 

 

 

1.1 Profiel 
 

RSCW - Rotterdam Street Culture Week is het festival dat street culture in de breedste zin van 

het woord programmeert, promoot en ontwikkelt. 

 

Rotterdam is dé street culture stad van Nederland. De stad zit boordevol toonaangevende organisaties, 

talenten en grassroots initiatieven op het gebied van street art, hiphop en street sports. Tijdens 

Rotterdam Street culture Week (RSCW) komen al deze stromingen samen om de street culture tot bloei 

te brengen en het grote publiek te laten zien waar zij voor staan.  

 

Tijdens RSCW maken tienduizenden bezoekers kennis met de diverse vormen van Street culture en -

lifestyle: van straatkunst tot hiphop, van poëzie tot spoken word tot nationale en internationale 

kampioenschappen in BMX, freerunning, straatvoetbal of breakdance. 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 en bij veel programma’s kun je je eigen talent ontdekken.  

 

 

1.2 Missie en doelen 
 

Vanuit de overtuiging dat street culture de 

belangrijkste drager is van jongerencultuur en 

bijdraagt aan identiteitsvorming en zelfexpressie van 

deelnemers en toeschouwers, wil RSCW (Rotterdam 

Street culture Week) de street culture in brede zin tot 

ontwikkeling brengen, 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.  

 

 

In dit kader zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd:  

 

● Street culture als volwaardige culturele discipline tot bloei brengen en presenteren; 

● Middels creaties en coproducties richting geven aan de artistieke ontwikkeling;  

● Nieuw talent en grassroots organisaties ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling; 

● Een divers publiek dat zich niet herkent in het reguliere aanbod, betrekken bij cultuur.  

● Een maatschappelijke bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen kansen krijgt.  

● Rotterdam (inter)nationaal profileren als dé street culture stad van Nederland.  
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1.3 Visie  
 

Dé urban stadscultuur wereldwijd 
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. 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 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. Verhalen die uiting vinden via hihop, street arts en street sports.  

 

Street culture is beeldbepalend in de hedendaagse populaire cultuur, sport, 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 de 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. Urban 

instellingen zijn vertegenwoordigd in de Rotterdamse en nationale cultuurplannen. Er is momentum om 

juist nu de ontwikkeling kracht bij te zetten, en een festival is een ideale manier om dat te doen.  

 

Programmeren, promoten en ontwikkelen  
Street culture is constant in ontwikkeling en aan het vernieuwen. RSCW toont en stimuleert die 

ontwikkeling. Het festival presenteert (inter-)nationale toonaangevende programma’s en draagt met 

nieuwe creaties en cross-overs bij aan de ontwikkeling van street culture als volwaardig genre. Street 

culture heeft veel te bieden: de schoonheid van innovatieve kunstdisciplines, de verwondering van 

creatieve sportprestaties, maar ook het inspirerende verhaal van jongeren die op straat aan hun 

identiteit bouwen. RSCW wil het grote publiek context bieden bij de activiteiten en zo de gelaagdheid en 

zeggingskracht voor het voetlicht brengen.  

 

Zo is bij een battle niet zozeer de competitie belangrijk, maar is het vooral een presentatievorm om je 

vakmanschap, ofwel je skills te tonen, waarbij de ontmoeting tussen bewegingen en stijlen een bron 

van innovatie is voor de disciplines. Bijzonder is dat dit zowel geld voor dans en hiphop, als voor 

sportieve vormen als freerunning, skate en BMX die in dezelfde creatieve expressie hun kracht v inden. 

RSCW wil die dwarsverbanden onderzoeken door diverse disciplines samen te brengen in 

vernieuwende presentaties. Zo lagen we het publiek de breedte en diversiteit van street culture zien, en 

initiëren we inspirerende ontmoetingen waarlangs het veld zich kan ontwikkelen en professionaliseren.  

 

Een inclusieve cultuursector  
RSCW biedt jongerencultuur een serieus podium. Street culture is voor veel jongeren én professionals 

een fundamentele waarde. Het is onderdeel van hun lifestyle en vindt uiting in kunst, muziek, sport 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. Doordat de meeste 

vormen zeer laagdrempelig zijn kan iedereen deelnemen en zichzelf ontwikkelen. Door het verbinden 

van communities zorgen we ervoor dat verschillen worden overbrugd en dialoog wordt gestimuleerd.  

 

Het beoefenen stimuleert zelfvertrouwen, gemeenschapszin en begrip voor elkaar, waardoor 

vooroordelen, stereotypering en intolerantie worden afgebroken. Op het moment dat ons publiek deze 

universele waarden kan herkennen en zich ermee kan identificeren, wordt duidelijk dat het ook over hén 

gaat. Zo dragen we bij aan de inclusiviteit en bouwen we aan een maatschappij waar iedereen bij hoort.  
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1.4 Ontwikkeling en impuls   
 

RSCW verbindt de krachten van tal van partners uit de stad die in het festival samenwerken om street 

culture voor het voetlicht te brengen. We noemen bijvoorbeeld ALL CAPS, Skateland en International 

Dance League. Om de samenwerking in goede banen te leiden en het eigen profiel als festival te 

ontwikkelen is RSCW in 2020 ondergebracht in de Stichting Game Changers. Na een drietal pilot 

edities onder de vlag van Rotterdam Festivals, beleefde RSCW in september 2021 haar eerste 

autonome editie. Ondanks stevige Corona maatregelen bewees het festival zich als broed en 

bloeiplaats voor tal van street culture communities en uitingsvormen: een onmisbaar evenement met 

potentieel (inter-)nationale uitstraling waar de wereldtop, aanstormend Nederlands talent en 

Rotterdamse grassroots samenkomen. 

 

Afgelopen editie was een feest waarin de breedte van de street culture gevierd werd met lokaal, 

nationaal en internationaal betekenisvolle makers, sporters en bezoekers. We hebben het gevoel dat 

we de verschillende communities van de stad echt goed beet hebben en dat RSCW door hen met trots 

word uitgedragen. Een volgende stap is om ook een breder publiek te betrekken.  

 

De afgelopen edities hebben laten zien dat het concept aanslaat: publiek en partners reageren 

enthousiast en veel deelnemers uit tal van disciplines grijpen het festival aan om zich te ontwikkelen en 

te profileren bij een breder publiek. Meer en meer ontwikkelt het festival een eigen artistiek profiel 

waarmee de beleving voor het publiek en de meerwaarde voor de sector sterk toenemen.  

 

Daarmee staan de seinen op groen om RSCW definitief op de Rotterdamse en nationale kaart te zetten 

als cultuurfestival van betekenis; een festival dat de diversiteit in straat- en jongerencultuur omarmt, 

stimuleert en de meerwaarde ervan voor een omvangrijk publiek tot bloei brengt.  

 

Waar het festival is ontstaan vanuit een krachtenbundeling van gelijkgestemde organisaties, is een 

impuls voor de festivalorganisatie essentieel om de potentiële impact van de RSCW te kunnen 

verzilveren. In 2023 en 2024 wil het festival daarom investeren in de ontwikkeling van het artistieke 

profiel, de publieksbeleving en de organisatie om zo definitief de te stap zetten naar een nationaal 

toonaangevend stadsfestival rond street culture.  

 

 



5 
 
 

 

2. Impuls voor RSCW 
 

 

2.1 Ontwikkeldoelen 
 

RSCW heeft met afgelopen edities de kwaliteit en rijkdom van street culture laten zien en game 

changers uit de verschillende disciplines aan zich verbonden. Het festival is gepositioneerd als één van 

de smaakmakers van de Rotterdamse festivalzomer dat invulling geeft aan belangrijke stadsthema’s en 

culturele prioriteiten voor inclusie, innovatie en interconnectiviteit. Daarmee vertegenwoordigt het 

festival een groot belang. Tegelijkertijd is de organisatie nog jong en te klein in omvang om die 

meerwaarde ten volle te verzilveren. Zowel artistiek als zakelijk en qua publieksontwikkeling zijn er 

uitdagingen die de organisatie graag oppakt door vanuit het impulstraject samen te werken met 

gerenommeerde specialisten op de verschillende gebieden.  

 

Ambitie is om de stap te zetten van krachtenbundeling naar autonoom 

artistiek festival dat bijdraagt aan de ontwikkeling en representatie van 

street culture als volwaardige discipline in het culturele landschap.  
 

a. Artistieke ontwikkeling 
Vertrekpunt bij oprichting was de bundeling van vele bestaande initiatieven. Hierdoor ontstaat volume 

en een interessante staalkaart van de diversiteit van street culture. De uitdaging is nog om 

gebruikmakend van die diversiteit een samenhangende festivalformule te creëren waarin de onderdelen 

elkaar versterken en de publieksbeleving geoptimaliseerd wordt. In dat kader wil RSCW:  

 

- De festivalformule verder ontwikkelen waardoor meer echte verbinding en publieksbeleving 

ontstaat en die aantrekkelijk is voor de verschillende bezoekersgroepen. 

- Het artistieke profiel versterken: visies en criteria ontwikkelen die helpen kiezen wat wel en 

niet in het festival thuis hoort en hoe dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het festival en de 

emancipatie van de street culture als geheel.  

- Creaties en talentontwikkeling: inspirerende, vernieuwende programma’s ontwikkelen die 

bruggen slaan tussen verschillende disciplines en het genre helpen emanciperen.  

- Community, makers & programmapartners meer in hun kracht zetten tijdens het festival maar 

ook gedurende de rest van het jaar 

 

b. Publieksontwikkeling 
RSCW heeft met succes verschillende (jongeren)communities aan zich weten te verbinden. Het huidige 

publiek bestaat uit een optelling van niche-doelgroepen en publiek dat bereikt wordt via de openbare 

ruimte. Daarmee betrekt het festival bovengemiddeld veel groepen uit de ‘low user’ categorieën uit het 

Rotterdamse doelgroepenmodel. Om de impact verder te vergroten wil het festival:  

 

- De propositie en communicatiestrategie per doelgroep benoemen en uitrollen naar 2024.  

- Nationale en internationale bekendheid en publieksbereik van het festival vergroten; groeien 

als festival waarvoor mensen speciaal naar Rotterdam komen 

- Groei: het betrekken van meer bezoekers, zowel lokaal als regionaal en (inter)nationaal.  

- Nieuwe verbindingen leggen tussen de huidige (niche)doelgroepen en zo bijdragen aan meer 

ontmoeting, uitwisseling en onderlinge verbondenheid.  
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c. Bedrijfsmatige ontwikkeling  
Om de ambities te kunnen bewerkstelligen moet de organisatie meegroeien, in kwaliteit en kwantiteit. 

Op een aantal vlakken moeten we meer expertise de organisatie in halen, zoals productioneel en op het 

gebied van marketing en sponsoring. Een belangrijk vraagstuk is hoe we én laagdrempelig blijven voor 

de doelgroepen uit de street culture én tegelijkertijd meer diversiteit in inkomsten genereren. Concrete 

ambities daarbij zijn:  

 

- Ontwikkeling ondernemerschap: nieuwe verdienmodellen, op basis van publiek en sponsors. 

- Ontwikkeling organisatie: zorgen voor voldoende gespecialiseerde krachten in het kernteam. 

Daarbij willen we mensen uit de street culture scene zelf opleiden zodat die als geheel 

professionaliseert.  

- Ontwikkelen van een goede structuur voor samenwerking met de partners. Hoe gaan we in 

samenwerkingsvorm om met verschillende soorten en ontwikkelingsniveaus?  

- Versterken Raad van Toezicht met mensen die affiniteit hebben met de verschillende street 

culture domeinen: hiphop, street sport en street arts.  

 

 

2.2 Coaches 
 

Overkoepelend / Internationaal - Fruzsina Szep  
Director Superbloom München, former artistic director Sziget Festival Hungary & Lolla Palooza Berlin 

 

Fruzsina Szep (HON) was jarenlang artistic director bij Europa’s 

grootste festival: Sziget Festival in Budapest (2008-2014). 

Daarna was zij directeur bij Lollapalooza Berlin (2014-2020) en 

in 2020 stond zij aan de wieg van Superbloom Festival in 

München waar zij managing director is. Fruzsina weet als geen 

ander hoe het is om een festival van internationale allure te 

leiden. Ze laat als geen ander artistieke lijnen, zakelijke keuzes 

en publieksvisie hand in hand gaan om tot een succesvolle 

formule te komen De festivals die zij neerzet zijn veel meer dan 

“alleen” een muziekfestival; er is ruimte voor diverse disciplines 

en experiment. Het creëren van een unieke publieksbeleving 

staat daarbij altijd voorop. 

 

Vraag aan Fruzsina  

Vragen die we met Fruzsina willen behandelen betreffen de 

structuur en formule van het festival:  

Hoe til je een festival van internationale allure van de grond en 

hoe verbindt je artistieke keuzes aan andere vraagstukken zoals 

verdienmodellen, publieksvisie en duurzaamheid? Hoe bouwen 

we integraal verder aan een festivalformule waarin artistieke en 

zakelijke keuzes hand in hand gaan met publieksontwikkeling?  

 

Plan van aanpak 

Fruzsina zal als een overkoepelend adviseur en inspirator dienen. We zullen met haar een vier tal 

online sessies per jaar doen en gaan op werkbezoek in München. 
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Artistieke ontwikkeling - Maaike van Langen  
Voormalig artistiek leider Rotterdam Circusstad, presentatrice, programmamaker, podcast maker 

 

Maaike van Langen (1980) is ervaren artistiek leider én oprichter van Circusstad Festival in Rotterdam. 

 

Vanuit een gigantische liefde voor het hedendaagse circus en een grote 

honger om het circus in Nederland een zwieper te geven heeft Maaike 

als artistiek directeur door middel van Circusstad Festival en tal van 

gelieerde projecten de circusontwikkelingen in Nederland in een 

stroomversnelling gebracht. Met talent trajecten, internationale 

samenwerking en uitwisseling, participatieprojecten door de hele stad, 

de Dutch Circus Showcase voor professionals, de stadsparade voor het 

betrekken van de stad en bijzondere voorstellingen uit binnen en 

buitenland is in 12 jaar tijd is onder haar bezielde leiding Rotterdam dé 

Circusstad van Nederland geworden. 

  

Daarnaast heeft Maaike jarenlange ervaring als programmamaker voor verschillende festivals: Van 

Motel Mozaïque tot de Internationale Keuze, van het IFFR tot Over het IJ Festival, van Amsterdam 

Roots festival tot First Steps. Met haar grote netwerk in de (inter)nationale podiumkunstenwereld legt ze 

graag verbindingen tussen verschillende professionals en het publiek. In 2021 nam Maaike afscheid 

van Circusstad Festival. Sindsdien richt ze zich op andere manieren om mensen te verbinden en 

bijzondere verhalen te vertellen met haar werk als dagvoorzitter, voice-over en podcastmaker.  

 

Plan van Aanpak  

Hoe kan je de street culture als culturele discipline helpen zich te emanciperen met het festival als 

aanjager? Hoe bouw ik aan een duurzame festival formule met ruimte voor verandering en innovatie? 

Hoe ontwikkel ik me als artistiek leider in een groeiende organisatie? 

 

Aan de hand van coachingsgesprekken bespreken we de bovengenoemde onderdelen en speuren we 

knelpunten op. We bespreken deze en wisselen informatie en kennis met elkaar uit om hier verder in te 

ontwikkelen. Dit gebeurt door middel van huiswerkopdrachten, behandeling van verschillende cases uit 

het werkveld. Ook het voorstellen van het netwerk van de coach en de coachee en het gebruik kunnen 

maken daarvan maakt onderdeel uit van het aanpakken van de verschillende vraagstukken.  

 

Er worden samen verschillende evenementen, festivals of instanties bezocht ter inspiratie en om lering 

uit te trekken wat we graag ook zouden willen voor RSCW, en wat juist niet.  

 

Publieksontwikkeling - Ruth Giebels 
Senior marketing specialist en consultant. Ruime ervaring in het culturele veld.  

 

Ruth Giebels (1963) is afgestudeerd Economisch Psycholoog, Al sinds 

1999 is zij actief met haar eigen bedrijf Firma Giebels voor zeer 

uiteenlopende opdrachtgevers. Ter illustratie: beleid bij theaters als 

Kunstmin en De Kring, supervisor afstudeerders HKU Kunst & 

Economie, kwartiermaker voor urban sport & culture Brabant en 

nieuwe filmhuis in Breda, adviseur bij fondsen als Brabant C en 

Impulsgelden KunstLoc, marketing strategie Rotterdam 2001, Culturele 

Hoofdstad van Europa en Operadagen Rotterdam, politiek in 

gemeenteraad Breda, bestuurder bij Tilburg Cowboys en Skateland 

Rotterdam. Steekwoorden: Connection, Concept & Communities 
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Plan van Aanpak  

Ruth Giebels is gevraagd ons te helpen de huidige en potentiële doelgroepen in kaart te brengen en 

per doelgroep een passende strategie te ontwerpen. Een uitdaging waar RSCW voor staat is enerzijds 

de optelling van vele niche-doelgroepen en urban communities die samen het festival vormen, hoe 

houden we hen bijeen op zo’n manier dat elke groep zich in het festival blijft herkennen en 

ambassadeur wordt. Anderzijds is de ambitie om een groter en bovenregionaal publiek te 

interesseren. Hoe vertalen we de verschillende ambities in strategie, boodschappen en kanalen?  

 

In een reeks tweewekelijkse sessies worden deze onderwerpen aangepakt. We beginnen direct na 

toekenning van de impulsregeling, zodat nieuwe strategieën direct voor het festival 2023 worden 

ingezet. We vragen Ruth om als ‘fly on the wall’ campagneverloop en festival 2023 te analyseren, zodat 

we in aanloop naar 2024 opnieuw stappen kunnen zetten ter versterking van de publieksstrategie.  

 

 

Zakelijke ontwikkeling - Richard Zijlma 
Voormalig Directeur van Amsterdam Dance Event, nu artistiek leider van 

Conservatorium Haarlem.  

 

Zijlma is twintig jaar directeur geweest van het Amsterdam Dance Event 

(ADE) en heeft dit event in die jaren tot ongehoord grote internationale 

allure weten te brengen. Daarvoor was hij jarenlang medeorganisator van 

het Groningse Eurosonic/Noorderslag festival. Sinds 2017 is hij 

aangesteld als artistiek leider van Conservatorium Haarlem.  

 

Plan van Aanpak  

Met Richard Zijlma gaan we aan de slag rond vraagstukken als: Hoe verenig je heel diverse 

programmapartners die samen één herkenbaar geheel vormen tijdens een week; Op wat voor manier 

ga je in de toekomst samenwerken met partners? Hoe zorg je dat voor iedereen meerwaarde ontstaat? 

Welke alternatieve verdienmodellen zijn er mogelijk voor ons festival, en hoe gaat dat in zijn werk? 

Hoe blijven we een laagdrempelig festival dat betaalbaar is voor onze communities maar dat ook meer 

inkomsten genereert? Hoe bouw je je festival uit tot een event waar bezoekers uit heel Nederland 

speciaal voor naar Rotterdam komen?  

 

In een reeks tweewekelijkse sessies worden deze onderwerpen aangepakt. Eerste stap is de 

samenwerking met de partners en het vergroten van de aantrekkingskracht voor een bovenregionaal 

publiek. Alternatieve verdienmodellen worden in 2023 bestudeerd en voorbereid, en in 2024 uitgerold.  

 

 

  



9 
 
 

 

2.3 Plan van aanpak 
 

Aan de hand van twee festivaledities pakken we samen met de coaches de geschetste doelen aan. 

Aangezien artistieke en zakelijke ontwikkelingen hand in hand gaan, zullen zowel artistiek leider Rajiv 

Bhagwanbali als zakelijk leider Jade Schiff bij de meeste sessies aanwezig zijn. Waar nodig worden 

teamleden vanuit marketing of productie betrokken. De twee festivaledities 2023 en 2024 vormen 

onderwerp, proeftuin en toonmoment voor de ingezette ontwikkelingen.  

 

Editie 2023 – herijken 

In aanloop naar editie 2023 nemen we de festivalformule onder de loep. In 2022 is een begin gemaakt 

met het inrichten van een centraal festivalhart. In 2023 willen we onderzoeken of we nog meer verband 

aan kunnen brengen tussen de verschillende programma’s en locaties, zodat de onderdelen elkaar 

versterken. De unieke programma onderdelen en creaties die alleen bij RSCW te zien waren willen we 

graag koesteren en vleugels geven. 

 

Qua publieksbereik ligt de focus in 2023 op het vergroten van het bereik zowel binnen de street 

culture communities als daarbuiten. We analyseren de huidige en potentiële bezoekersgroepen en 

ontwikkelen per groep een strategie. We hebben nu vooral veel deelnemers vanui t de betrokken 

communities waarmee het fundament voor publieksontwikkeling is gelegd. Van daaruit willen we de 

brug slaan naar een breder algemeen publiek. De deelname aan het uitgebreide Zomer op Zuid 

programma, waarvan RSCW 2023 de slotmanifestatie vormt, biedt daartoe een uitstekend 

aanknopingspunt.  

 

Bedrijfsmatig willen we toewerken naar een festivalorganisatie die goed op elkaar afgestemd is en 

waar de processen voor marketing, productie, artistiek en zakelijk op een logische manier met elkaar 

verbonden zijn. We concretiseren de samenwerking met onze partners zodanig dat 1+1=3. We 

onderzoeken de mogelijkheden voor andere inkomstenbronnen en verdienmodellen, om deze in jaar 

twee jaar te kunnen uitrollen. Ambitie is om zodanig georganiseerd te geraken dat de artistieke 

meerwaarde ten volle tot uitdrukking komt. 

 

Editie 2024 – uitvliegen  

In jaar twee bouwen we door op de aangescherpte formule, en verrijken we deze met artistiek 

spannende nieuwe projecten. RSCW neemt het initiatief voor nieuwe samenwerkingen en creaties 

waarin verschillende disciplines versmelten tot nieuwe artistieke vormen. We willen unieke belevingen 

creëren die disciplines en subculturen verbinden en die aantrekkelijk zijn voor mensen zowel binnen als 

buiten de street culture en streven daarbij naar een (inter)nationaal publieksbereik. 

 

Qua publieksbereik ligt de focus op de profilering van het festival als het meest relevante street culture 

festival van Nederland. De unieke en vernieuwende content helpt mee om ons verhaal ook buiten de 

regio in traditionele en online media over de bühne te brengen. We leggen verbindingen met de street 

culture communities en organisaties in heel Nederland en hebben de ambitie om de vertegenwoordiger 

teworden van het beste wat de Nederlandse straatcultuur te bieden heeft.  

 

Bedrijfsmatig hebben we in 2023 de organisatie versterkt en verdienkansen onderzocht. In 2024 willen 

we deze te baat nemen en vertalen naar concrete sponsor- en partnerships en groeiende eigen 

publieksinkomsten.  
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3. Artistieke activiteiten 
 

 

3.1 Artistiek profiel  
 

Artistieke kwaliteit  
In de programmering streven we naar het hoogste artistieke niveau, en verlangen dat ook van onze 

partners, medewerkers en artiesten. We zoeken programma’s waarin het vakmanschap op hoog 

niveau staat, wat bijvoorbeeld blijkt uit de betrokkenheid van game-changers uit de betreffende 

kunstdiscipline. Eigenheid is in de meeste street culture disciplines een belangrijke waarde: in battles 

en presentaties wisselen artiesten skills uit en benutten ze deze om hun persoonlijke oorspronkelijke 

expressie te geven aan hun dans, muziek of art. Ook in de sportieve disciplines als freerunning, 

breakdance en skaten is deze artistieke eigenheid essentieel.  

 

Door unieke skills in dans, sport of muziek in te zetten om uitdrukking te geven aan de eigen expressie 

en identiteit, ontstaat een zeggingskracht waar iedereen zich aan kan verbinden, zowel het publiek 

van liefhebbers en fans als nieuwe toeschouwers die zich laten verwonderen door vaak spectaculaire 

presentaties. Met nieuwe creaties en crossovers stimuleren we de ontwikkeling van street culture 

makers en geven we richting aan de ontwikkeling van de street culture als cultureel genre.  

 

Gamechangers & Champions  
RSCW presenteert een programma met internationale allure, waar de grote gamechangers en 

kampioenen op het gebied van hiphop, street arts en street sports samenkomen voor een aantrekkelijk 

publieksprogramma. Zij zijn de voorbeelden voor de jeugd en slaan de bruggen naar het grote publiek. 

Het festival presenteert in samenwerking met de partners verschillende NK en WK kampioenschappen 

en is voor diverse sporten een voorportaal naar de Olympische Spelen.  

 

Kunst, Sport én Cross-overs: de ultieme publieksbeleving 
RSCW hanteert een brede visie op street culture en vertegenwoordigt daarom zowel hiphop als street 

art als street sport disciplines. Artistieke en sportieve elementen worden naast elkaar en door elkaar 

geprogrammeerd. RSCW scout nieuwe ontwikkelingen, legt verbanden en stimuleert cross-overs. Zo 

versterken en inspireren ze elkaar en dragen ze in samenhang bij aan de ultieme publieksbeleving.  

 

Each one teach one 
Street culture is een informele cultuur waarin geen formele leerroutes bestaan. Eén van de 

kernwaarden in HipHop is daarom Each One Teach One: deel je kennis en zorg gezamenlijk voor 

verdere groei, zowel persoonlijk als van je discipline. De bundeling van zo veel energie uit de street 

culture wereld op één moment in één stad, grijpen we aan om jongeren in hun kracht te zetten en de 

scene te helpen zich te ontwikkelen.  

 

Programmapartners: sterke samenwerking  
In het festival bundelen tal van organisaties uit de street culture hun krachten. Om verbinding te houden 

met de diverse subculturen en de nieuwste ontwikkelingen te scouten, vindt veelvuldig overleg plaats 

met de partners. De artistiek leider cureert en stelt het programma samen. Zo wordt een divers en 

innovatief programma gegarandeerd, en worden de artistieke kwaliteit en samenhang gewaarborgd.  
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3.2 Programma RSCW 2023 
 

Zomer op Zuid 
In de zomer van 2023 zet Rotterdam Festivals de 

schijnwerpers op Zuid. Een groot evenement, dat 

een hele zomer lang duurt, zet Zuid op de kaart en 

laat zien wat Zuid te bieden heeft. In de vorm van 

culturele rijkdom, maar ook in onontdekte plekken. 

De Zomer op Zuid duurt van juni t/m september en 

RSCW is er trots op het officiële slotakkoord van 

het programma te vormen. Ook in 2023 houden we 

dus de focus op zuid en concentreren we daar – in 

het hart van de actie – de meeste activiteiten.  

 

Festivalhart – Experience the game changers 
Door de bundeling van vele events en partners kent de RSCW een grote diversiteit in locaties, 

tijdstippen en disciplines. Hierdoor is het als bezoeker soms moeilijk om je weg te vinden in het 

programma en blijft de uitwisseling van publieksgroepen soms achter bij de ambitie.  

 

Daarom is in 2022 voor het eerst een festivalhart georganiseerd als middelpunt voor de 

publieksbeleving. Hier kregen verschillende street culture communities een eigen dag toegewezen waar 

ze samen met RSCW een programma samen stelden met optredens, workshops en talks. Na een 

regenachtige week was het festivalhart in het weekend goed bezocht. Toch hebben we de indruk dat 

door steeds één community te laten programmeren er te weinig massa en verbinding ontstaat.  

 

In 2023 brengen we daarom veel meer culturele en sportieve onderdelen samen in het festivalhart, 

zodat het publiek hier op loopafstand een dwarsdoorsnede van het programma kan meemaken. Panna, 

freerunning en basketbal area’s komen naast de culturele programmering te staan zodat de werelden 

elkaar letterlijk ontmoeten en verrijken. Ook partners die elders hun hoofdprogramma hebben wordt 

gevraagd in het festivalhart een presentatie, workshop of talk te geven. Voor het publiek kunnen we zo 

een duidelijker verwachting scheppen: dáár moet ik naartoe om de game changers uit culturele en 

sportieve scenes uit Rotterdam en daarbuiten aan het werk te zien. 

 

Het Mallegatpark waar we vorig jaar neerstreken is qua omvang en inrichtingselementen beperkt in de 

mogelijkheden. Aangezien we nu streven naar een veel groter aanbod en een groter bereik, 

onderzoeken we of locaties als het Afrikaanderpark of de parkeerterreinen naast Ahoy geschikter zijn. 

Daarbij letten we ook op de bereikbaarheid van de locatie met het openbaar vervoer.  

 

Beoogde programma-partners Festivalhart:  

- Cult North 

- Share Your Art 

- Punch Out Battles 

- Roffa Breaking 

- House Jam 010 

- Spraakuhloos 

- ALL CAPS 

- We Run Thiss (bubbling) 

- Boom Snap Clap 

- Kijk Je Kop 

- Concrete Lions 

- Skateland 

- Freestyle School 

- Panna Knock Out 

- Wereldmuseum 

- Perfect Beat Challenge 

- International Dance League 

- Statt Inc 

- Pretty Girls Like Trap Music  
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Music Mainstage plus 
Afgelopen editie werd het muziek mainstage samen met festival Downtown geprogrammeerd met 

Nederlandse hiphop acts die de hitlijsten domineren. Hoewel er een zeer sterk programma stond, was 

de publieksopkomst minder dan verwacht. We hadden niet alleen te maken met hevige concurrentie 

van festivals in soortgelijke genres binnen en buiten Rotterdam, ook waren de weersvoorspellingen tot 

op de ochtend zelf erg slecht.  

 

Anderzijds hebben we niet goed genoeg gezien dat de Rotterdamse street culture communities een 

eigen smaak hebben in de muziek. Muziek die dus niet persé mainstream is, maar wel erg populair is 

onder jongeren. Muziek uit Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, maar ook afro muziek zijn genres 

en stijlen die door de Rotterdammers veel worden beluisterd. Deze willen we de komende jaren meer 

op het festival laten horen.  

 

Een aantal namen die op de shortlist voor 2023 staan: 

Duimalot   https://www.popronde.nl/profiel/13605 

Naomi Sharon  https://naomisharonmusic.com/ 

Anne Fay Kops (foto) https://www.annefay.com/ 

Kenzo Alvares  https://dansmagazine.nl-kenzo 

Sevdaliza  https://sevdaliza.com/# 

Naaz   https://www.instagram.com/bitsofnaaz/ 

 

Bovenstaande artiesten zijn alle drie gestart vanuit een discipline in 

de street culture, hetzij dans, zang of muziek productie. In de loop 

van de jaren hebben zij zichzelf opnieuw uitgevonden en zichzelf 

ontwikkeld tot artiest die nu op grote podia in binnen- en buitenland 

performen. Dit zijn voorbeelden van artiesten die echt uit de culture 

voortkomen we in Rotterdam op het mainstage willen presenteren.  

 

NIEUW: Clubavonden 
Ook wil het festival een grotere nadruk leggen op clubavonden waarin we DJ’s uit Rotterdam en 

daarbuiten een plek geven. We streven naar een line up met elke avond een goede afterparty met 

Rotterdamse street culture DJ’s en -collectives, Qua locaties betrekken we partners als de Maassilo. 

Voor het programma denken we aan bijvoorbeeld Precious Sound System. Dit programma heeft alle 

potentie om over de jaren sterk in omvang en impact te groeien.  

 

   

https://www.popronde.nl/profiel/13605
https://naomisharonmusic.com/
https://www.annefay.com/
https://dansmagazine.nl/nieuws/danser-en-choreograaf-kenzo-alvares-brengt-nieuwe-muziek-uit
https://sevdaliza.com/
https://www.instagram.com/bitsofnaaz/
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NIEUW: Innovatie / Eigen creaties  
RSCW verbindt street artists en street sporters met elkaar en maakt daar nieuwe spannende 

experimentele vormen van straat performances van. Daartoe worden partners uit verschillende 

disciplines bijeengebracht onder regie van festivaldirecteur Rajiv Bhagwanbali. De pilotprojecten in 

2022 werden door publiek en deelnemers enthousiast ontvangen. Dat is reden voor het festival om 

deze artistieke ontwikkeling komende jaren kracht bij te zetten. Met bijvoorbeeld:  

 

Culture Connect - performances waar spoken word, dans en live muziek uit verschillende culturen 

elkaar ontmoeten en samenwerken in een interactieve voorstelling waar elementen van de battle 

cultuur in zitten verweven. 

 

Street art Combo's – We brengen key players uit o.a. basketball, graffiti, beatboxers en panna voetbal 

samen in één speactaculaire streetshow. Ook maken we een aantal één op één combo’s tussen 

disciplines die normaal minder samenwerken, zoals muziek en street art.  

 

Fashion project- Er zijn veel verschillende street wear fashion partijen in Rotterdam denk aan: Clan de 

Banlieu, Nultienkleding, Roffa, Off The Pitch, Hedone en WOEI. Komende edities gaan we met hen een 

street fashion project organiseren. 

 

Presentations  
 

Street culture film festival 

Het street culture film festival is in 2022 voor de eerste keer opgezet in Lantarenvenster. In 2023 

bouwen we dat uit met een ruimere selectie aan films. Aanvullend op de filmvertoningen organiseren 

we Q&A's met de makers, meet en greet met de acteurs en zo mogelijk een première.  

 

Skateland: buiten stage 

De ambitie is om een halfpipe of ander skate object op het festivalterrein te plaatsen om daar een 

knallend programmaonderdeel van Skateland te organiseren. Denk aan het onderdeel “The Best Trick”, 

een wedstrijd waarin fietsers de moeilijkste en gevaarlijkste capriolen uithalen. Deelnemers uit heel het 

land doen mee om deze prijs in de wacht te slepen. Dat zorgt vaak voor spektakel dat veel publiek trekt! 

 

Media tak:  

De foto’s en video’s zijn tot nu toe gemaakt gedragen door Stacii Samidin. We ontwikkelen de visuele 

lijn verder door lokale street culture media makers te betrekken in de vorm van foto, video of podcasts. 

Denk aan: Jonathan Weah, Cuzzo Films, Elyssio, Brandon, Viddy by Willy, Storm, Cult North.  

 

Educatie / Each one teach one 
 

Workshops 

In het festivalhart organiseren we gratis workshops voor kinderen door docenten/artiesten/sporters waar 

de jongeren tegenop kijken. Kinderen moeten zich vooraf aanmelden. Ze worden vooraf geworven in de 

wijk en via de betrokken street culture communities. We maken hiermee talenten poules met jongeren 

die intrinsiek gemotiveerd zijn. We betrekken daarbij grote namen uit de verschillende disciplines, zoals:  

● Beatbox - B-Art 

● Comedy – Gielz 

● Dans – Precious Alvares 

● Straat voetbal - Nasser El Jackson 

● Flatland BMX - Dez Maarssen 

● Spoken Word - Chery Salinas 
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Battles en kampioenschappen 
RSCW verbindt de werelden van sport, kunst en cultuur en vindt in de battle cultuur een gemene deler. 

Het festival is gastheer voor verschillende EK en WK events, maar ontwikkelt ook nieuwe formats:  

 

International Dance League - De beste dansers van Europa komen samen om tegen elkaar te strijden 

in de eerste HipHop Eredivisie ter wereld. Dit jaar vinden de voorrondes plaats tijdens RSCW in Theater 

Rotterdam. Nieuw is dat de teams tijdens RSCW de stad in trekken met spectaculaire streetshows.  

 

TNT battle - een multidisciplinaire battle waarin freestyle soccer, breakdance, hiphop, freerunnen en 

calisthenics samen komen in één team en het tegen elkaar opnemen in een battle.  

 

Bubbling Battle 010 - Bubbling is een dansvorm die in Rotterdam hele sterke roots heeft. Afgelopen 

editie hebben we met het RSCW een oude gouden klassieker "Rotterdam vs. Amsterdam" terug 

gehaald en dit was een enorm succes. In 2023 krijgt dit een vervolg.  

 

Roffa breakin' - Sinds de toevoeging van Breaking aan het Olympisch programma van Paris 2024 

volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Met een nieuw Rotterdams Breaking event stimuleert RSCW 

het ruim aanwezige talent in de stad. De eerste editie was een groot succes en wordt nu uitgebouwd.  

 

 
 

NK Beatbox - Wat ooit is ontstaan vanuit een gebrek aan muziekapparatuur, is uitgegroeid tot een 

professionele en zeer explosieve vocale sport. Ook komend jaar zal er een officieel NK beatboxen 

plaatsvinden. We verrijken het event met een cross over programma met bijvoorbeeld Sniggy - een 

comedian die ook beatboxte- of korte street sports demonstraties zoals een freestyle basketball. 

 

Perfect Beat Challenge - een muzikale uitdaging waarin de muziek producer/beatmaker centraal staat. 

Alle deelnemers krijgen een uur de tijd om met dezelfde sample geluiden aan de slag te gaan om voor 

een vakjury de perfecte beat te maken. In 2023 geven we de deelnemers een sample pack met de 

geluiden van de street arts en sports: stuiterende ballen, graffiti spuitende bussen, beatboxing sounds.  

 

NK BMX & Teenage Riot Skateboard @ Skateland - Als onderdeel van RSCW organiseert Skateland 

Nederlandse Kampioenschappen op verschillende categorieën binnen de skate community zoals een 

internationale Olympische kwalificatiewedstrijd BMX Freestyle en de Teenage Riot – de internationale 

skateboard wedstrijd voor jongeren tot 18 jaar.  
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WK en Open Panna Knock Out Tournaments - Panna Knock Out is het wereldwijd erkende platform 

dat een structuur in de wedstrijden van het straatvoetbal creëert. Samen organiseren we een officieel 

WK toernooi. De voetballers strijden in drie categorieën: Ladies (Dames alle leeftijden); Youth (t/m 15 

jaar) en PRO’s (Top 16). In 2023 verhuizen we dit event naar het festivalhart, waar we de crossover 

met voetbal en andere disciplines organiseren. 

 

RK Speedstyle Freerunning - Rotterdams kampioenschap waar de top van de freerunning community 

samenkomt. Tot nu toe is het kampioenschap altijd in de Freestyle School locatie in Rotterdam West 

geweest. Dit jaar verhuist het kampioenschap mee naar Rotterdam Zuid en zoeken we de 

samenwerking met meerdere freerun partijen zoals One Movement en Dansh.  

 

World Of Streetball - Street Basketball 

World of Streetball is een jaarlijks terugkerend basketball event tijdens RSCW, waarbij jong en oud 

basketball cultuur & lifestyle kunnen ervaren in workshops, clinics en Top Sport wedstrijden van de 

internationale freestyle basketball competitie. De afgelopen drie edities is de basketbal community 

steeds meer aan het groeien met de competitie van RSCW als katalysator, dus dat zetten we voort. In 

2023 worden de programma onderdelen gecentreerd op en rond het festivalhart.  

 

 

3.3 Vooruitblik RSCW 2024 
 

In 2024 is het doel om de lijnen die we hebben uitgezet in 2023 verder door te voeren. Vooral het 

betrekken van de verschillende communities bij het festival is een belangrijk speerpunt  dat structureel 

aandacht behoeft. De grotere relevante partijen binnen Rotterdam die tot nog toe niet zijn aangehaakt 

willen we aan boord halen en onderdeel laten worden van RSCW. Denk hierbij aan het Get Loose 

festival van Productiehuis Flow, het Notes festival van de Notes community en het HipHopHuis.  

 

Ook krijgt een aantal nieuwe onderdelen een pilot editie:  

 

Nieuw: RSCW dance camp 

De Nederlandse Hiphop danswereld trekt al jarenlang naar het buitenland voor de zogeheten "dance 

camps". Dit zijn mega manifestaties waar workshops door de meest relevante choreografen worden 

gegeven en waar battles worden gehouden tussen crews van het allerhoogste niveau. Rotterdam heeft 

de wereldtop binnen de hiphopdans in de wonen, denk aan Menno van Gorp, Hassani, Kevin, Kelly, 

Bruiser en Gil the Grid. Alle reden dus voor de organisatie van een heus RSCW dance camp.  

 

Nieuw: Tricked 010  

In de turnhal van Rotterdam Topsport ligt een tumbling mat die ideaal is voor de tricking sport. De 

perfecte faciliteiten en de tribune met 700 plaatsen maken het ideaal om hier een groot evenement van 

te maken met internationale allure. In 2024 organiseren we een pilot editie.  

 

Nieuw: Heroes at your Home 

Vanuit de verschillende street culture scenes zijn er de zogeheten internet legendes. Mensen die 

internationaal super groot zijn en een wereldwijde groep volgers hebben. We gaan een aantal van die 

legendes naar Nederland halen om een educatief programma van een week te verzorgen. Na een week 

lang intensief door hen getraind te zijn, organiseren we een presentatie of battle waarin de geleerde 

skills getoond kunnen worden. We denken bijvoorbeeld aan:  

 

Basketbal grootheid   Grayson Boucher  https://www.theprofessorlive.com/  

Straatvoetbal legende   Soufiane Bencok  https://www.instagram.com/soufianebencok/   

Freestyle battle rapper   mrdizaster   https://www.instagram.com/mrdizaster   

https://www.theprofessorlive.com/
https://www.instagram.com/soufianebencok/
https://www.instagram.com/mrdizaster
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4. Impuls Publieksbereik  
 

 

4.1 Terugblik 2022  
 

De editie 2022 stond in het teken van het optimaliseren van het marketingorganisatie, het optimaal 

benutten van geboden mediakanalen, verbeteren van samenwerking met de partners en het verhogen 

van de zichtbaarheid. Op socials hebben we organisch ruim 250.000 mensen bereikt. De grootste winst 

is de verbetering van de betrokkenheid met maar liefst 397% groei ten opzichte van 2021. Dat resultaat 

komt met name door de gekozen content en de keuze om meer te communiceren middels stories. 

 
De outdoor campagne heeft een bereik weten te genereren van ruim 4,5 miljoen mensen. Via FunX en 

Radio Rijnmond liep er een spot-campagne. De campagne op FunX was gericht op het 

muziekprogramma, maar middels een redactionele samenwerking en een interview met onze Artistiek 

Leider hebben we het hele festival onder de aandacht gebracht. 

 
Daarnaast hebben meer zichtbaarheid gecreëerd door samenwerking met De Bijenkorf (Fashion), 

Seegers Breman (Automotive), de activatie op Rotterdam CS en de RSCW kick off stunt op 3 

september in het Centrum van Rotterdam. Ook hebben we geïnvesteerd in branding materialen, 

waardoor RSCW zichtbaar was bij alle programmaonderdelen. RSCW werd breed gedragen en voor 

volgend jaar willen we dat gebruiken om het bereik verder uit te bouwen en de groei in te zetten.   
 

 

4.2 Doelstellingen 
 

RSCW wil stapsgewijs groeien tot een Rotterdams icoon van internationale allure. Daartoe is de 

afgelopen jaren de focus gelegd op het winnen van de harten van de street culture scene in Rotterdam 

en omstreken. We deden dat door in de campagne de Game Changers – mensen die het verschil 

maken in de scene te portretteren en op een voetstuk te plaatsen. De feedback is dat bestaand én 

nieuw publiek zich hiermee kan identificeren. 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.  

 

Na een mooie editie - de eerste waarin we voluit konden gaan na Covid- waarin het merk nog 

duidelijker is gepositioneerd, is het nu tijd voor een nieuwe stap in de realisatie van onze ambities. De 

focus voor de komende jaren ligt enerzijds op het aantrekken van de landelijke street culture scene 

en anderzijds op het betrekken en breder publiek dat kennis wil maken met de buitengewone kwaliteit 

van de street culture in Rotterdam.  

 

Binnen de landelijke street culture scene wil RSCW de diverse aspecten van street culture 

samenbrengen, verbindingen leggen tussen communities en een podium geven aan toptalent. We 

willen een gevoel van identificatie aanwakkeren, ook met subcultures of disciplines waar je (nog) niet 

direct deel van uitmaakt.  

 

We betrekken een breder publiek dat komt om zich tegoed te doen aan spectaculaire optredens, 

battles en expo’s, ofwel: activiteiten die zowel aansprekend zijn voor een breder publiek als een hoog 

aspiratieniveau en credibility hebben binnen de street culture. Dit streven komt terug in onze 

marketingcampagne. Wij prikkelen nieuwsgierigheid, inspireren, maar bieden ook simpelweg plezier.  
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Concreet vertalen wij dit naar de volgende doelstellingen voor 2023-2024 

● Een breder publiek betrekken door de expressiviteit van street culture toegankelijk te maken; 

● Vergroten van de media aandacht in lokale, nationale en internationale media  

o Ontwikkelen van duurzame (media) partnerships. 

o Rotterdam (inter)nationaal profileren als dé street culture stad van Nederland; 

● Meer en meer eenduidige promotie samen met de programmapartners 

o Community marketing door gemeenschappelijke inspanning met partners 

o Continuïteit: we zijn gedurende het hele jaar actief op socials 

● Een publieksbereik realiseren van 25.000 bezoekers en deelnemers, waarvan 

60% lokaal, 30% nationaal, en 10% internationaal. 

 

 

4.3 Doelgroepen    
 

A. Street culture Communities  
RSCW richt zich hoofdzakelijk op 10 tot 30-jarigen, een groep met relatief veel vrijetijd. Veel jongeren 

tot 18 jaar doen aan sportbeoefening, hobby's en kunstzinnige activiteiten, daarna wordt dat minder. De 

RSCW bezoeker heeft vaak belangstelling voor diverse disciplines, maar heeft de eigen discipline als 

favoriet. RSCW verbindt tal van communities in één festival. Voor de marketing richten we ons in 2023 

en 2024 op de lokale, nationale en internationale street culture communities: 

 

Street Football Community  Multiculturele jongens en meiden die opgroeien in de stad, jonge 

Marokkaans-Nederlandse jeugd is hier sterk vertegenwoordigd 

Hiphop community  Hechte groepen met een hoge ontwikkelingsbehoefte, cultureel divers, 

verbonden via muziek, dans, kleding, taalgebruik, media en debat.  

Skate community  Geïnteresseerd in meerdere disciplines, vormen de steppers en de 

bikers samen een grote community, voor velen een safe space.  

Spoken Word community  Een community waarbinnen zelfexpressie, verbinden en inspireren 

centraal staan; belezen, maatschappijkritisch en breed geïnteresseerd. 

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 graffiti kunst. Van alle leeftijden. 
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Publieksonderzoek (2021) laat een goede spreiding zien over de verschillende leeftijdscategorieën. 

Welke interesse een bezoeker heeft, is sterk afhankelijk van de leeftijdscategorie: 

  

t/m 14 jaar (10%):  Deze jongeren zijn nog veel in hun eigen wijk. Ze gebruiken TikTok en 

Snapchat. Ze neigen het meest naar de street football community en 

Freerunning Community. Ze komen uit alle lagen van de maatschappij.  

 15 t/m 19 jaar (20%):  Deze groep beweegt zich op Snapchat, TikTok en Instagram. Ze komen 

graag op ‘hun’ locatie, als Skateland, het HipHopHuis of de Freestyle 

School. Ze zijn maatschappelijk betrokken, volgen politieke partijen, 

nieuws en hebben een eigen mening. 

 20 t/m 29 jaar (30%):  Veelal bedreven amateurs in street football, freerunning, dans of skaten. 

Uitgaan is niet aan hen besteed. In het weekend trainen ze vaak extra 

lang, omdat ze echt houden van wat ze doen. 

 30 t/m 39 jaar (20%):  Kunst is het steekwoord. Het zijn vaak oudgedienden van de street 

culture scenes. Deze groep werkt fulltime en heeft soms kinderen.  

40 jaar en ouder (20%):  Komen voor optredens, talks, spoken word, kunst en ontdekken wat de 

stad nog meer te bieden heeft.  

 

B. Breder algemeen publiek  
Uit publieksonderzoek door Rotterdam Festivals (2021) blijkt dat RSCW in het Whize model 

bovengemiddeld veel jongeren en ‘low users’ trekt uit de groepen Startende Cultuurspeurders (25%) 

Flanerende Plezierzoekers (19%). Het bereik in de andere groepen laat een gebalanceerde verdeling 

zien, waarmee het festival een mooie bijdrage levert aan diversiteit. Uit de high user groepen betrekt 

het festival relatief veel Kindrijke cultuurvreters (8%) en een gemiddeld aantal Culturele alleseters 

(11%). Ook hier zien we goede kansen voor verdere groei.  

 

RSCW betrekt graag een breder publiek van cultuur- en sportliefhebbers bij het festival. Het festival 

heeft vernieuwende presentaties en battles in spectaculaire disciplines die iedereen kunnen 

aanspreken. RSCW wil graag verbindingen leggen tussen verschillende communities en 

publieksgroepen van binnen én buiten de street culture. Zo maken we street culture breder bekend, 

creëren we nieuwe kansen voor artiesten, en organiseren we positieve ontmoetingen tussen mensen 

die elkaar anders misschien niet vaak tegen komen. 
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4.4 Strategie 
 

 

Komende jaren hebben we drie speerpunten in onze marketingstrategie:  

 

• Media-aandacht vergroten, vooral nationaal 
• Continuïteit: we zijn gedurende het hele jaar actief op socials 
• Consistentie: meer en meer eenduidige promotie van RSCW via de programmapartners  

 
Komende jaren zetten we nog meer in op het genereren van nationale persaandacht. In earned media 

(PR) ontwikkelen we binnen het programma aantrekkelijke content voor verschillende relevante media, 

en willen we die eerder pluggen. Voor belangrijke key-media creëren we exclusieve content pakketten.  

 

De betrokkenheid en het bereik op social media breiden we steeds verder uit, met name op TikTok en 

Instagram, die veelvuldig gebruikt worden door de doelgroepen. Door over een langere tijd berichten te 

plaatsen werken we aan meer continuïteit en 

verbondenheid met de vaste doelgroepen en fans. 

Daartoe wordt zowel programmatische content, als 

meer algemeen interessante of thematische content 

ontwikkeld. 

 

Om te werken aan een meer consistent beleid is het 

ten eerste essentieel dat we komende jaren eerder 

beginnen met onze communicatie & marketing, doordat 

we in een vroeger stadium onze eigen programmering 

rond hebben en eerder content ontvangen van de 

partners en artiesten.  

 

Belangrijk leerpunt van 2022 is ook om de eigen 

kanalen voorop te stellen en niet te veel afhankelijk te 

zijn van programma partners. In onze “owned 

communicatie” zullen we nog steeds de gehele breedte 

van het festival promoten en alle partners aandacht en 

zichtbaarheid geven.  

 

De Out Of House (OOH) campagne heeft reeds een 

enorm bereik, maar kan nog geoptimaliseerd worden 

door meer centrale plekken te reserveren. 

Samenwerkingen en sponsorships met bedrijven 

breiden we verder uit, de activaties op Rotterdam 

Centraal en de Kickoff bij de bijenkorf zijn een 

succesvolle formule die we verder ontwikkelen. 

 
Tot slot valt er nog een wereld te winnen met “Growth Hacking”: het optimaal gebruiken maken van 

data, creativiteit en technologie. gericht op de groei van je merk en organisatie in zijn geheel. De Online 

doelgroep analyse vormt de basis voor het creëren van persona’s (ijkpersonen), zowel lokaal, nationaal 

als internationaal. Via paid social advertising worden deze persona’s met gepersonaliseerde content 

bereikt. In deze “paid advertising” zullen wij meer focussen op de algemene RSCW zichtbaarheid en de 

programmering in het festivalhart.  
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4.5 Middelen     
 

We organiseren een cross-mediale campagne die met name digitaal gedreven is. De communicatiemix 

is afgestemd op de verschillende fasen waarin het publiek kennis maakt met RSCW: Kennismaking, 

Betekenis, Ambassadeur. 

  

Kennismakingsprogramma 
Gericht op het vergroten van de (naam) bekendheid van RSCW door:  

● Citydressing campagne: met posters in CAR Frames, peperbussen en metrostations, banners 

en cityscreens, installatie in de hal van Centraal Station, videos op WOW Scherm en KPN 

Gebouw 

● Online zichtbaarheid via eigen kanalen, partysites en andere relevante mediaplatforms. 

● Persrelaties: lokaal nationaal en internationaal 

● 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. 

● Stadscampagnes: Rotterdam Festivals, Zomer op Zuid  

● Flyerteams: Move Around Sound, Guerrilla acties 

● Activatie door partners en artiesten 

 

Betekenisprogramma 
Dit programma draait om het begrijpen en voelen van de waarden van RSCW. 

● Game Changer Campagne: Laat duidelijk in beeld en tekst zien waar RSCW voor staat via o.a. 

de Game Changer Krant, postercampagne. 

● Social media met focus op Instagram en Tiktok. Facebook wordt gebruik voor de oudere 

doelgroep.  

● Podcast: Street Knowledge Podcast als promotie in aanloop naar het festival.  

● Adverteren: Online aanwezig zijn en blijven, zorgt voor meer betekenis en binding aan RSCW. 

Digital advertising via Facebook, Google Ads en Instagram 

● Blogs/vlogs: zowel door de artistiek leider als door partners en artiesten. Ook benaderen we 

influencers om over RSCW te posten 

  

Ambassadeursprogramma 
Partners en bezoekers zo betrekken dat zij zich als ambassadeur gaan inzetten voor het festival door: 

● Een evenement speciaal om de Game Changers & partners te bedanken voor hun deelname 

aan het festival en ze te laten zien dat ze echt een onderdeel zijn van RSCW door hun foto te 

exposeren in Rotterdam. Zij dragen dit trots uit naar hun eigen achterban. 

● Partners; zijn belangrijke ambassadeurs.  

 

 

4.6 Publieksonderzoek  
 

In samenwerking met Rotterdam Festivals wordt doorlopend publieksonderzoek gedaan op basis van 

on- en offline line enquêtes die onder de bezoekers verspreid worden. Ook wordt het bereik van de 

campagnes in de openbare ruimte, media en online doorlopend gemonitord. De resultaten worden 

besproken in het eindverslag zodat successen en leermomenten kunnen worden meegenomen naar de 

volgende editie.  
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5. Meerwaarde Rotterdam 
 

Rotterdam = Street culture stad 
Rotterdam is 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 he t 

en gebeurt het. Hier wonen en trainen de game changers en ontwikkelen zij zich tot community leaders 

en internationale topartiesten. Met spraakmakende programma’s, championships en nieuwe creaties 

wordt tijdens RSCW 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 toont grassroots initiatieven en 

stimuleert innovatie met nieuwe combinaties en cross-overs. Zo helpen we nieuwe initiatieven tot bloei 

te komen en het genre te innoveren. 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.  

 

Sterk, interconnectief veld 
En zijn in Rotterdam vele 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 ALL CAPS, International Dance League en Panna Knock Out zijn nauw betrokken bij 

de ontwikkeling van RSCW. Tegelijk verwerft urban culture zich pas recent een plek in het culturele 

veld, en is verdere emancipatie van het genre en professionalisering van het werkveld essentieel om de 

meerwaarde voor het publiek ten volle te kunnen verzilveren. Als groot platform voor ontmoeting, 

ontwikkeling en presentatie is RSCW hierin een key player.  

 

Inclusief aanbod  
Het street culture publiek is jong en oud, multicultureel en divers. RSCW ontstijgt aantoonbaar de 

grenzen van culturele afkomst, leeftijd, inkomen en geaardheid. Het festival bereikt in grote getalen de 

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. Zo dragen we bij aan een inclusief en divers cultureel veld, waarin alle 

Rotterdammers vertegenwoordigd zijn. 
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6. Organisatie  
 

 

6.1 Stichting 
 

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 en handelt daarnaar. De stichting werkt met het Raad van Toezicht model. Bij de inrichting van 

de bestuurlijke en uitvoerende organisatie wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de 

codes. De stichting heeft de ANBI status.  

 

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 (vz) Ex-teamleider festival team Rotterdam  

     Festivals, directeur Mullerfonds 

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   Gemeente Raadslid D66 Rotterdam,  

     HR-specialist 

 

Directie / Bestuurders 
Rajiv Bhagwanbali Artistiek leider   

Jade Schiff  Zakelijk leider  

 

 

6.2 Organisatie   
 

Artistiek leider   Rajiv Bhagwanbali 

Zakelijk leider   Jade Schiff 

 

Programmateam Rajiv Bhagwanbali ism De Nieuwe Lichting, Mitchel Samson,  

Anthony Benjamin 

Marketing Coordinator Chantal Musquetier (We Are Creatives United) 

Marketing medewerker Ayla Teunissen (We Are Creatives United)  

Fondsenwerving Dirk Evers 

Producent   Anthony Benjamin  
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6.3 Partnerschappen    
 

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 RSCW 

wordt programmering mogelijk die de afzonderlijke organisaties niet zouden kunnen realiseren, zoals 

het uitnodigen van bijzondere grote namen, het aangaan van vernieuwende cross-overs, of het 

verenigen van de sector in een conferentie of kampioenschap.  

 

Street culture      

Cult North      Wereldmuseum  

Spraakuhloos      Rotterdam Airlines 

Hedone      Hiphop Kingz  

ALL CAPS      Bubbling TV 

International Dance League    The Couch  

Perfect Beat Challenge      

Kijk je Kop      Street Sports 

Luxor Theater Rotterdam   Skateland 

Breakin’ Convention (VK)   World Freestyle Basketball Association (WFBA) 

Levels       Dutch BBboy Championships 

Share Your Art      Notorious IBE 

De Nieuwe Lichting     NK Beatbox 

SKVR Brassbandschool    Concrete Lions 

Theater Rotterdam     House of Urban Arts    

Productiehuis Flow     Panna K.O. 

Stichting Urban Culture Lab   Freestyle School  

Statt Inc      World of Street Football 

Alien Mag 
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6.4 Codes     
 

CODE CULTURAL GOVERNANCE 
Stichting Game Changers is nog een jonge organisatie, aangestuurd door een artistiek en zakelijk 

leider, die tevens directeur/bestuurders zijn. Stichting Game Changers hanteert de Governance Code 

Cultuur. Er wordt gewerkt met het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat uit leden 

die deze functie onbezoldigd vervullen. Een bestuurs- en directie reglement zijn in 2020 opgesteld en 

vastgesteld door de Raad van Toezicht. Stichting Game Changers is aangemerkt als culturele ANBI. 

 

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE 
Dat Stichting Game Changers de code Diversiteit & Inclusie omarmt is evident. Samen met onze 

partners werken wij aan de erkenning en emancipatie van sport, cultuur en kunst van de straat. We 

vertegenwoordigen en bedienen daarmee de (veelal) jonge bevolking uit alle geledingen van de 

Rotterdamse samenleving. Street culture is inmiddels niet meer weg te denken uit het leven van 

jongeren en jongvolwassenen. Zowel binnen de organisatie en programmering als in het be trekken van 

partners en publiek realiseren wij al vanaf de start een diversiteit die een goede afspiegeling is van de 

stad Rotterdam. 

 

Tegelijkertijd zijn er aandachtspunten waar wij ons bewust van zijn en actief aan werken. Van dagelijkse 

leiding, tot programmapartners en uitvoerders op de events: RSCW is een ware mix van mensen als het 

gaat om etnische afkomst, leeftijd en sociaaleconomische status. Omdat dit niet een streven is maar 

een gegeven, gaan wij ervan uit dat dit de komende jaren niet wezenlijk verandert. Wel hebben we 

expliciet aandacht voor de positie van onderbelichte groepen in street culture en -sports, waaronder de 

LGTBIQ+ community en vrouwen. Zo bestaat onze Raad van Toezicht alleen uit vrouwen en stimuleren 

we in onze eigen programmering en die van partners een meer evenredig aandeel vrouwen op het 

podium, in het veld en/of in beeld te hebben.  

 

Het publiek van RSCW is jong en divers. Wij bereiken doelgroepen die voor veel culturele instellingen 

verre van vanzelfsprekend zijn. In ons programma hebben we aandacht voor meer crossovers tussen 

de verschillende disciplines en het organiseren van ontmoetingen tussen publieksgroepen.  

 

We streven naar een zeer laagdrempelige toegankelijkheid voor iedereen. De presentatieplekken zijn 

goed te bereiken zijn met OV. Bovendien zijn de meest van onze events gratis of wordt een lage 

entreeprijs gehanteerd. De komende edities zullen we meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid 

van onze events voor mensen met een beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid. 

 

FAIR PRACTICE CODE 
Stichting Game Changers onderschrijft de Fair Practice Code en verhoudt zich tot de uitgangspunten 

daarin met betrekking tot solidariteit en kunstenaarshonoraria. Wij staan immers voor de emancipatie 

van street culture waarin veel communities & grassroots organisaties niet over dezelfde middelen 

beschikken als gevestigde partijen. En hoewel vaste richtlijnen nog ontbreken voor onze discipline, 

wordt bij zowel medewerkers als de uitvoerende artiesten uitgegaan van fair practice, waarbij ‘loon naar 

werk’ het leidende principe is. 

 

Tegelijkertijd zijn wij een jonge organisatie en een groeiend festival waarbij het ook een kwestie van 

investeren is, zo werkt de artistieke en zakelijke leiding nu beduidend meer uren dan vooraf ingeschat 

en vergoed. Juist om de groei te kunnen bijbenen is het daarom van belang dat de leiding meer uren tot 

haar/zijn beschikking krijgt. 



25 
 
 

 

7. Financiën     
 

 

7.1 Toelichting uitgaven       
 

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 stichting als de partners een bijdrage leveren. Zo 

worden ambities mogelijk die de afzonderlijke organisaties alleen nooit zouden kunnen realiseren.  

 

Alles bij elkaar bedragen de totale kosten voor RSCW 2023 EN 2024 € 1 .474.000,-. 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 73 procent van de begroting.  

 

Ook in de marketing wordt ingezet op het multiplier effect. Toch is een substantiële investering in de 

centrale campagne essentieel: communicatie en social media zijn een drijvende kracht achter 

jongerencultuur en een stevige authentieke aanwezigheid is daarom onmisbaar.  

 

 

7.2 Toelichting Dekkingsplan      
 

Publieksinkomsten 

Aangezien RSCW een jong festival is en het publiek grotendeels bestaat uit weinig draagkrachtige 

jongeren, is het grootste deel van de programmering gratis. Het belangrijkste betaalde onderdeel wordt 

het Mainstage muziekprogramma. De publieksinkomsten dekken 5% van het totale budget.  

 

Partners en Sponsors 

Het samenwerkingsmodel levert over en weer een grote meerwaarde op waardoor voorheen 

onbereikbare ambities mogelijk worden. In 2023 en 2024 wordt een extra inspanning geleverd op 

sponsoring. Via deze wegen verwachten wij 25% van de kosten te kunnen dekken.  

 

Fondsen  

RSCW staat voor een nieuwe stroming in het culturele, maatschappelijke en sportieve veld. Het festival 

sluit daarmee aan bij de doelen van zowel lokale als nationale fondsen. Fondsen droegen het festival 

de afgelopen jaren een warm hart toe en zullen naar verwachting 16% bijdragen aan de begroting in 

2023 en 2024. 

 

Overheden 

De gemeente Rotterdam / Rotterdam Festivals heeft mede het initiatief genomen tot de oprichting van 

RSCW, vanuit de ambitie om jongeren cultuur en street culture een meer wezenlijke plek te geven in 

het gemeentelijke evenementen en cultuurbeleid. Aangezien RSCW aansluit bij ambities voor zowel 

Sport als Cultuur, Evenementen en City promotie zijn er verschillende aanknopingspunten voor 

gemeentelijke financiering. Tegelijk vraagt de ontwikkeling van het evenement om een meer structurele 

inbedding in het gemeentelijke cultuurbeleid. Juist een deelname aan het impulstraject kan helpen om 

de organisatie meer structuur te geven en de impact te vergroten. Wij vragen de gemeente Rotterdam 

om een even gewaardeerde als noodzakelijke bijdrage van € 150.000,-, ofwel € 75.000.,- per jaar om 

dit impulsplan voor 2023 en 2024 mogelijk te maken.  


