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RotteRdam   
chineSe new 
YeaR 2017

In het projectplan hebben wij de ambities 
voor de viering van het Rotterdamse 
Chinees nieuwjaar uitgesproken.

De ambities lagen voornamelijk in het 
vernieuwend en grootser maken van een 
traditionele viering. De viering van het Chinees 
nieuwjaar willen wij een constante groei laten 
meemaken. Een festival dat wordt gevierd 
voor en door de hele stad. Een festival wat 
toekomst wil creëren voor Rotterdam en haar 
verschillende culturen. De Aziatische kunst, 
cultuur en keuken in het bijzonder. Dit alles 
met nationale en internationale allure, zoals 
onze stad reeds bewezen heeft te kunnen 
dragen.

In deze evaluatie vertellen we u graag hoe we 
de ambities in deze editie hebben ingevuld. 

Stichting China Festivals Rotterdam
Vivre Productions
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Wat hebben we gedaan om de ambities  
omtrent de viering te bewerkstelligen? 
Met een aantal organisaties binnen Rotter-
dam zijn samenwerkingen gezocht. De orga-
nisaties spreken ieder hun eigen doelgroep 
aan, waardoor het bereik vergroot werd. 
Door de expertises van de diverse organisa-
ties werd een divers aanbod in programma 
bereikt. Voor ieder wat wils. Zonder de Chi-
nese cultuur uit het oog te verliezen. 

Voorbeelden van programma-onderdelen zijn:

Jaar van de Haan
In de week voorafgaand aan Rotterdam Chinese 
New Year 2017 (RCNY) werd het Jaar van de 
Haan ingeluid door een handvol kunstenaars 
in De Nieuwe Poort. Tymon Ferenc de Laat, 
Nuno Viegas, Sofie Xi, Zhan Hong Liao, Studio Zi 
gingen hier aan de slag om een rode haan van 
2,20m hoog op een creatieve manier te beschil-
deren. 

Kunstenaarscollectief Venour schilderde de 
hanen in hun eigen atelier en later op locatie in 
de week in De Bijenkorf. 

Van 23 t/m 29 januari waren de 14 hanen in het 
stadscentrum te vinden; Hofplein, de Koopgoot, 
de Markthal, Wijkpark Oude Westen en Tiend-
plein. 

Peking Express
In samenwerking met chefs Alexander Wong en 
Marnix Benschop werd op donderdag 26 januari 
de eerste Peking Express op weg gestuurd door 
Rotterdam. De chefs maakten voor 35 pas-
sagiers de 8 Chinese geluksgerechten die in de 
Chinese cultuur belangrijk zijn tijdens de viering 
van het nieuwjaar. De chefs vertelden de pas-
sagiers over de gerechten en het idee achter 
de gelukgsgerechten. De Peking Express heeft 
tijdens de viering nog twee keer gereden. 

een vieRing
vooR alle 
RotteRdammeRS

Lees verder op de volgende pagina



Wat Dag Locatie Evt. aantal 

bezoekers

Livepaint 16 t/m 22 januari De Nieuwe Poort 350

Jaar van de Haan - expositie 23 t/m 29 januari Hofplein, Wijkpark Oude Westen,  

Tiendplein, de Markthal, Koopgoot.

50000

Pop-up exositie + livepainting - MeLikePainting 23 t/m 29 januari de Markthal 10000

China in Focus - lezingen en workshops 24 en 25 januari Erasmus Universiteit Rotterdam 400

Copy and Identity expositie 23 januari t/m 06 februari Timmerhuis - Halvemaanpassage 4000

Culinaire Stad 23 t/m 29 januari Hans Worst, Restaurant Chung,  

Roffa Streetfoodbar, Koekela, A-Pien

400

Peking Express (Alexander Wong  

en Marnix Benschop)

26 januari Route door Rotterdam 35

Leeuwendans Centraal Station 27 januari Centraal Station 300

Live Paint in de Bijenkorf door Venour 28 januari de Bijenkorf 5000

Filmvertoningen IFFR 23 t/m 29 januari diverse IFFR locaties

Mini Markt 27 & 28 januari Wijkpark Oude Westen 20000

Culinaire stands 27 & 28 januari Wijkpark Oude Westen 20000

Workshops (photobooth, schmink, knutselen, 

massage, kalligrafie)

27 & 28 januari Wijkpark Oude Westen 20000

Boeklezing De Reis naar het Westen (KIDS) 28 januari Ayla 45

Boeklezing De Reis naar het Westen 28 januari De Nieuwe Poort 15

Tour Stadsambassadeurs 28 januari route door Rotterdam 21

Leeuwendans Markthal 28 januari de Markthal 350

Leeuwendans Koopgoot 28 januari de Koopgoot 300

Leeuwendans en optocht 28 januari West-Kruiskade 1500

Ontwaakceremonie 28 januari Wijkpark Oude Westen 800

Traditionele theeceremonie 28 januari De Leeuwenhoek  

(verzorgingstehuis)

50

Workshop Dumplings 28 januari De Leeuwenhoek (verzorgingste-

huis)

50

Optreden Xi’an Hejiaying 28 januari WTC/Beurs 500

Spicy Proeverij 28 januari Space101 35

Cursus Mandarijn ism Zadkine 27 & 28 januari Mr. Beans 60

Chinese fondue 29 januari Verhalenhuis Belvedere 40

Kinderzondag (thematisch) 29 januari Verhalenhuis Belvedere 25

Qihao op de piano 28 januari De Nieuwe Poort 50

Kooktheater met Tim Kan, Sieberen Meerema, 

Jinai Looi, JING Tea en Robbert van Gameren

27 & 28 januari Wijkpark Oude Westen 20000

Programma-onderdelen gedurende de festivalperiodePodium programma in het wijkpark - zaterdag

Podium programma in het wijkpark - vrijdag

12:15 – 12:25 Dans optreden door Jurian Incite

12:30 – 13:00 Ontwaakceremonie

13:10 – 13:20 Dans optreden door Jurian Incite

15:00 – 15:20 Kung Fu panda

15:30 – 15:40 Kungfu optreden (modern)

15:40 – 16:00 Kung Fu panda

15:45 – 15:55 Chinese dans (olv Anna Hu)

16:05 – 16:10 Tai Chi

16:20 – 16:30 Kung Fu panda

16:45 – 16:50  Tai Chi

16:55 – 17:05 Chinese dans (olv Anna Hu)

17:10 – 17:20 Kungfu optreden (modern)

17:30 – 18:15 optreden Charmaine Leung

18:45 – 19:30 optreden NexGen

19:55 Spectaculaire vuurwerkshow

17:00 – 17:20 De Leeuwendans

17:25 – 17:30 Breakdance

17:35 – 18:00 Wushu Academie Xia Quan Kung Fu

18:45 – 19:45 15 koppige Big Band van Sound of China

20:00 – 20:0 Breakdance

20:15 – 21:00 TeaForTwo

China in Focus - Erasmus Universiteit Rotterdam
We hebben de samenwerking met de Erasmus 
Universtiteit gezocht in het jaarlijkse program-
ma China in Focus. Een programma dat in gaat 
op de toekomst van China. De opening van het 
programma werd verzorgd door oud-premier 
Jan Peter Balkenende, waarna Ruben Terlou een 
lezing zou verzorgen. Helaas kon door ziekte 
de lezing van Ruben Terlou niet door gaan. 
Andere programma-onderdelen waren lezingen 
(Huawei, Cathay Pacific, Port of Rotterdam) en 
workshops, verdeeld over twee dagen. 

Cursus Mandarijn - Zadkine International  
Languages Excellentietraject
Bezoekers die zich van te voren inschreven voor 
deze workshop werden in 60 minuten  met de 
basis van de Chinese taal én cultuur bekend 
gemaakt. 

Podiumprogramma
In Wijkpark Oude Westen werden bezoekers 
door middel van (soms traditionele) optredens 
vanaf het hoofdpodium bekend gemaakt met 
de Chinese cultuur. Met Kungfu-, Tai Chi- en 
traditionele dansdemo’s en moderne optredens 
was er gedurende de dag van alles te zien op 
het podium. 

Optocht met Leeuwendans en  
ontwaakceremonie
Onze burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft 
op zaterdagmiddag de ontwaakceremonie uit-
gevoerd. Daarna verliet de leeuw het Wijkpark 
om de optocht (mét vuurwerk) op de West-
Kruiskade traditiegetrouw te lopen. 

De Leeuwendans deed tijdens deze editie ook 
de Koopgoot, de Markthal aan. De Westersingel 
en Mauritsweg werd ook niet overgeslagen. 

Zie ook het uitgebreide schema met álle 
programma-onderdelen gedurende de hele 
periode.





Publiciteit
Door middel van persberichten is het bereik in 
de media groot. De ruim 160 berichten hebben 
een advertentiewaarde van €143.000 en een 
bereik van 2,2 miljoen lezers. 

Diverse lokale en nationale media hebben 
bericht over de activiteiten en programmering 
rondom de viering van RCNY. OPEN Rotterdam 
heeft live verslag gedaan vanaf drie punten. 

Doelstellingen
• In de weken voor kerst stromen de lokale & 
landelijke agenda’s vol met Rotterdam Chinese 
New Year
• Menig journalist, foodie en influencer schrijft 
tijdens en na het Rotterdam Chinese New Year 
over het vernieuwde festival (ambitie: 15 ver-
meldingen).

Resultaten
Zichtbaarheid voor, tijdens en na Rotterdam 
Chinese New Year:
• 101 vermeldingen in printmedia, radio & tv 
(waarvan 76 doorplaatsingen) met een ge-
schatte advertentiewaarde van €143.200 en een 
bereik van 3,1 miljoen mensen
• 55 online vermeldingen op landelijke en lokale 
websites
• 17 vermeldingen in landelijke en lokale 
uitagenda’s

Highlights
• Interviews met o.a. de Telegraaf, Radio Capelle 
en Metro
• Zichtbaarheid in landelijke media: o.a. AD Ma-
gazine, de homepage van NU.nl, Kidsweek
• Chinees Nieuwjaar Rotterdam werd veelvuldig 
uitgelicht als weekendtip, bijvoorbeeld in Else-
vier Juist, op de homepage van Dagjeweg.nl, 

Kidsproof en diverse blogs
• Grote zichtbaarheid in Rotterdamse media: 
AD / RD, Telegraaf Rotterdam, Metro, de Haven-
loods en de Nieuwspeper
• Zichtbaarheid in media gericht op de Aziati-
sche & Chinese doelgroep, zoals Asian News, 
CRTV, ASN en Resonate.

Journalisten en bloggers bleken vaak geïnte-
resseerd in de nieuwe aanpak. Een week voor 
RCNY zien we inderdaad een grote piek in het 
aantal publicaties over het evenement.

Al met al heeft het Rotterdams Chinees Nieuw-
jaar mooie zichtbaarheid gehad voor, tijdens en 
na het festival. Waar in vorige jaren het Chinees 
Nieuwjaar in Den Haag en Amsterdam vooral 
de aandacht kregen, werd nu ook Rotterdam in 
dat rijtje genoemd of zelfs uitgelicht. Daarmee 
is het event in de ‘nieuwe stijl’ goed op de kaart 
gezet voor de komende jaren.

Online bereik - eigen kanalen
Op onze eigen media (Facebook) is het bereik 
gestegen met 127%.

Op de website www.rcny.nl is het bereik 24.000 
unieke bezoekers.

RotteRdam  
chineSe new 
YeaR in de media



In deze evaluatie heeft u kunnen lezen hoe 
Rotterdam Chinese New Year een start heeft 
gemaakt met het vernieuwender en grootser 
maken van een traditionele viering. 

U heeft hier een aanzienlijke bijdrage geleverd. 
Mocht u na het lezen van de evaluatie nog 
vragen of opmerkingen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op.

Stichting China Festivals Rotterdam
Robert Boevé
Info@RCNY.nl

Postbus 23490
3001 KL Rotterdam

www.facebook.com/
RotterdamChineseNewYear
www.RCNY.nl
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