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RotteRdam   
chineSe new 
YeaR 2018

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

In 2017 zijn de eerste stappen gemaakt om de 
viering van Chinees nieuwjaar te laten groeien. 
In 2018 waren de ambities om dit verder uit te 
bouwen, de viering prominenter aanwezig te 
laten zijn en de activiteiten uit te bouwen. 

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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De viering is sinds 2017 in productie van 
Vivre Productions, in samenwerking met 
Stichting China Festivals Rotterdam. Deze 
stichting is sinds circa negen jaar betrokken 
bij de viering. 

Voorheen had de viering alleen de klassieke, 
traditionele onderdelen als programma. Het 
doel was voor 2017 én 2018, om dit te verjongen 
en te verbreden. Het programma werd aan 
de peilers Educatie, Cultuur, Culinair, Kids en 
Klassiek gemeten. Binnen deze thema’s werd de 
programmering verbreedt en werd de viering 
toegankelijk gemaakt voor diverse doelgroepen 
en leeftijden.

De viering is dit jaar voor het eerst naar Katend-
recht. Hier kwamen de eerste Chinese Rotter-
dammers aan boord en zijn dus de wortels van 
de Chinese community in Rotterdam gevestigd. 
Met een kleinschalige viering, met een Chinese 
leeuwendans langs de ondernemers, wilden 
de Stichting en de organisatie de Kaap bij de 
viering betrekken. Dit bleek een gigantisch suc-
ces te zijn met erg veel animo onder Rotterdam-
mers.

Voorbeelden van programma-onderdelen zijn:

Jaar van de Hond
Tijdens de viering begonnen we aan het jaar 
van de Hond. Diverse kunstenaars kregen grote 
honden-beelden (1.80m) tot hun beschikking 
om te beschilderen. Deze honden kwamen op 
diverse plekken door de stad te staan, zoals 
bij De Markthal, De Bijenkorf, Beurstraverse, 
West-Kruiskade en Kruisplein en West-Blaak 
(MsC). Kunstenaars van zowel Chinese als Wes-
terse afkomst waren live te bezichtigen tijdens 
hun werkzaamheden. Alle honden zijn na af-
loop tentoongesteld in Het Timmerhuis. 

Peking Express
Op 16, 17 en 18 februari werd de Peking express 
georganiseerd. Nick de Kousemaeker en Jelmer 
Bouma, bekend van Las Palmas, runden een rij-
dend restaurant. Een van de oudste trams van 
Rotterdam, uit beheer van Stichting RoMeO, 
werd omgetoverd tot restaurant. In een rit van 
1,5 uur kregen bezoekers een bijzonder Chinees 
diner met Westerse twist en bijpassende dran-
ken. Tijdens het diner kregen alle gasten uitleg 
over hun tour door Rotterdam.

een vieRing
vooR alle 
RotteRdammeRS

Lees verder op de volgende pagina



China in Focus -
Erasmus Universiteit Rotterdam
In samenwerking met de studentenvereniging 
Chinese Student Association (CSA) en Erasmus 
Universiteit Rotterdam werd het jaarlijkse 
symposium China in Focus georganiseerd. Met 
lezingen en worshops wordt Economisch China 
besproken, onder het thema ‘Beyond the great 
wall’. Sprekers als Jan Peter Balkenende, Auteur 
Lulu Wang en bedrijf als Loyens en Loeff, China 
Cirle en Unilever kwamen hun visie bespreken. 

Samenwerking CinemAsia en KINO
Samen met het filmfestival CinemAsia en 
filmtheater KINO werd de Chinese film ‘This is 
not what I Expected (喜歡‧你) vertoont. De film, 
van de Chinese director Derek Hui, was een 
groot succes en de filmvertoning was compleet 
uitverkocht.  

Sounds of China
Op vrijdag 16 februari was het premièreconcert 
Sounds of China in de Doelen. Chinese zangeres 
Lan Lan gaf een bijzonder en succesvol op-
treden samen met de studenten van Codarts, 
waardoor zij de verbinding met de stad kon 
realiseren. 

Optocht met Leeuwendans en  
ontwaakceremonie
Maarten Struijvenberg, wethouder Economie, 
heeft op zaterdagochtend de ontwaakceremo-
nie uitgevoerd. Daarna verliet de leeuw het 
Wijkpark om de optocht (mét vuurwerk) op de 
West-Kruiskade traditiegetrouw te lopen. 

De leeuwendansers waren eerst aanwezig op 
de Westersingel en de Mauritsweg. Daarna 
gingen zij vanaf de ‘s-Gravendijkwal, over de 1e 
Middellandstraat en de West-Kruiskade, rich-
ting Kruisplein. 

Markthal
In de Markthal was de Chinees nieuwjaarviering 
in volle gang. Met de leeuwendansers, de Chi-
nese drakendans, Kalligrafie en geluksgoden in 
kledendracht was er genoeg te doen en trok dit 
veel aaandacht.

Premièrediner in De Doelen
Voorafgaand aan het concert Sounds of China 
werd er een groot Chinees diner georganiseerd. 
Het acht gangen diner, want acht is een Chinees 
geluksgetal, was voor 200 personen. Chefs als 
Kevin Fan van Asian Glories, Chung Wai Liu 
van restaurant Chung, Jinai Looi van Het Zesde 
Geluk en Marnix Benschop en Alexander Wong 
van Nixy & Lexy maakten een bijzonder diner 
waarbij de link werd gelegd tussen klassieke 
Chinese gerechten en de moderne westerse 
keuken. 

Bijenkorf
Zowel in Bijenkorf Rotterdam als in de Bijenkorf 
Den haag verzorgden de Stichting een leeuwen-
dans. Tevens waren er wensbomen te vinden 
in beiden winkels, waar bezoekers hun geluks-
wensen op konden achterlaten. In Rotterdam 
was het kunstenaarsduo Studio MAKY aanwezig 
om live een hond te beschilderen.

Beurstraverse / Koopgoot
Ook de Koopgoot was onderdeel van RCNY. 
Gedurende de week waren de XL honden, be-
schilderd door MeLikePainting en Gallery RR, te 
zien. Ook de leeuwendans bezocht deze plek.

Wijkpark Oude Westen
In Wijkpark Oude Westen werd op zaterdag 17 
februari het evenemententerrein gerealiseerd. 
Met podiumprogrammering, culinaire deelne-
mers, een kooktheater en culturele activiteiten 
was dit druk bezocht en daarmee een groot 
succes. De teller bij de ingang van het terrein, 
stond ‘s avonds op 20.500 bezoekers.



Wijkpark Oude Westen - Evenemententerrein Zaterdag 17-02 20.500

Kalligrafie	 	

Kidsactiviteiten (puppy Café, schmink en Albeda)  

Kooktheater   

Ontwaakceremonie  

Eindvuurwerk  

Podiumprogrammering  

Mini Markt  

Culinaire Deelnemers  

  

Honden live paints en citydressing 5-02 t/m 18-02 6.000

Markthal, Beurstraverse, West-Kruiskade etc.  

Tentoonstelling Honden Timmerhuis 19-02 t/m 26-02 2.100

Optocht West kruiskade Zaterdag 17-02 80.000

Optocht Westersingel  Zaterdag 17-02 650

Optocht Mauritsweg Zaterdag 17-02 650

Optocht Katendrecht  Zondag 18-02 450

Concert Sounds of China Vrijdag 16-02 733

Premiérediner in De Doelen Vrijdag 16-02 200

Peking Express Vrij 16-02, Za 17-02, Zo 18-02 216

Filmvertoning – This is not what I expected Donderdag 15-2 99

Fondue Belvedere Zondag 18-02 50

  

Kalligrafie Markthal Zaterdag 17-02 150

Leeuwendans en Drakendans Markthal Zaterdag 17-02 550

Traditonele dans Markthal Zaterdag 17-02 350

Leeuwendans Koopgoot Zaterdag 17-02 400

Leeuwendans en Drakendans Bijenkorf Zaterdag 17-02 350

Leeuwendans Central Plaza  Zaterdag 17-02 80

China in Focus Dinsdag 13-02, woensdag 14-02 540

Tim Kan koken in Leeuwenhoek Maandag 12-02 42

Vlaggenparade 5 februari - 15:00  05-02 t/m 26-02 8.000

Livepaint en wensboom de Bijenkorf Rotterdam Zaterdag 17-02 650

Leeuwendans De Bijenkorf Den Haag  350

11:00 Ontwaakceremonie

12:30 Chinese dansgroep

12:35 Chinese dans

12:40 HipHop popping dans

12:45 Magician

12:50 Chinese zwaarddans

13:30 Chinese dansgroep

13:35 Kungfu tea show

13:40 HipHop popping dans

14:30 Kungfu show

14:40 Shaolin staff / Wudang sword / Tai Chi

14:45 Chinese dans

14:50 Led Hoop

15:30 Kungfu show

15:40 Shaolin staff / Wudang sword / Tai Chi

15:45 Magic show

15:50 Led Hoop

15:55 HipHop popping dans

16:00 Kungfu tea show

17:00 Led Hoop

17:05 Chinese zwaarddans

17:10 Kungfu tea show

17:50 Hatjuggler

18:00 Kungfu tea show

18:10 Chinese dansgroep

18:20 Hatjuggler

19:00 NexGen (coverband)

19:55 Vuurwerkshow

12:50 Kungfu Panda

13:45 Geluksduo

13:45 God of Fortune

15:00 Kungfu Panda

16:30 Geluksduo

16:30 God of Fortune

17:20 Kungfu Panda

17:20 Geluksduo

17:20 God of Fortune

PoDIumPRogRamma wIjkPaRk PRogRamma aCtIVIteIt Datum BezoekeRS

mdejo
Notitie
De teksten onder Wijkpark een beetje laten inspringen, zodat duidelijk is dat onderdelen zijn die onder het Wijkpark vallen.

mdejo
Notitie
De teksten onder HONDEN een beetje laten inspringen, zodat duidelijk is dat onderdelen zijn die onder het hondenproject vallen.

mdejo
Notitie
deze foto staat op de pagina erboven ook al.. Kun je die vervangen voor iets op het podium?



mdejo
Notitie
Kan er nog een foto van het diner bij? mail ik even naar je



Publiciteit
De campagne en interesse vanuit pers 
verliepen goed dit jaar. De Rotterdamse viering 
kreeg veel aandacht, ook vanuit landelijke 
media. (Normaal gesproken schrijven/
rapporteren zij over de viering in Den Haag en/
of Amsterdam.) 

Ook de online strategie en de postercampagne 
werden goed opgepakt. Omdat we het jaar van 
de Chinese hond vierden, stond dit centraal 
in de campagne. Er is gekozen voor een 
tweetalige communicatie strategie. Dit is nodig 
om zowel de traditionele, wat oudere, Chinese 
gemeenschap te bereiken, en ook de jonge 
Rotterdammers en niet-Chinezen te activeren 
voor de viering.

Doelstellingen
•  In de weken voor kerst stromen de lokale 

& landelijke agenda’s vol met Rotterdam 
Chinese New Year

•    Zowel op social media en op de website 
www.RCNY.nl werd zichtbaar dat de 
engagement en bezoekersaantallen omhoog 
gingen naarmate het evenement dichterbij 
kwam. Op de dagen rondom de viering 
bereikte de website hoge bezoekers getallen 

Resultaten
Zichtbaarheid voor, tijdens en na Rotterdam 
Chinese New Year:
•  101 vermeldingen in printmedia, radio & 

tv (waarvan 76 doorplaatsingen) met een 
geschatte 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 

Magazine, de homepage van NU.nl, Kidsweek
•   Chinees Nieuwjaar Rotterdam werd 

veelvuldig uitgelicht als weekendtip, 
bijvoorbeeld in Elsevier Juist, op de 
homepage van Dagjeweg.nl, Kidsproof en 
diverse blogs

•   Grote zichtbaarheid in Rotterdamse media: 
AD / RD, Telegraaf Rotterdam, Metro, de 
Havenloods en de Nieuwspeper

•   Zichtbaarheid in media gericht op de 
Aziatische & Chinese doelgroep, zoals Asian 
News, CRTV, ASN en Resonate.

Journalisten en bloggers bleken vaak 
geïnteresseerd 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 
Nieuwjaar 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.

camPagne en zichtbaaRheid 
RotteRdam chineSe new YeaR
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mdejo
Notitie
als die oude teksten weggaan kan dit een stuk groter



Persbenadering Rotterdam Chinese New Year:

•  44 vermeldingen in printmedia, met een 
geschatte advertentiewaarde van € 121.617,- 
en een bereik van 1,3 miljoen mensen

•  41 online vermeldingen op landelijke en 
lokale websites

•  ca. 69 vermeldingen op social media, 
waarvan ca. 32 twitter vermeldingen door 
algemeen publiek

•  22 vermeldingen in landelijke en lokale 
uitagenda’s 

Pers Highlights- Zichtbaarheid in 
landelijke media: 

o.a. NPO 2, NPO 5, Evangelische Omroep - Van 
Harte, Trouw, Telegraaf Rotterdam &
Den Haag, Elsevier en Weekend, waarbij de 
highlight van Katendrecht goed is opgepakt. 
Tevens is de interesse in de Chinese traditie 
groot en de manier waarop Rotterdam het 
Chinees nieuwjaar insteekt.

•  Rotterdam Chinese New Year werd 
veelvuldig uitgelicht als (weekend)tip in 
bijvoorbeeld Metro UIT-agenda, op de 
homepage van Dagjeweg.nl, Kidsproof, Buik 
van Rotterdam, en Lekker tafelen en diverse 
blogs.

•  Grote zichtbaarheid in Rotterdamse 
media: o.a. AD, Telegraaf Rotterdam, RTV 
Rijnmond (radio en TV), Havenloods en 
OPEN RotterdamVermeldingen Aziatische 
media zoals Asian News en CRTV en Huie. 
- Trending topics: Rotterdam Chinese New 
Year, jaar van de hond en Peking express zijn 
de meest uitgelichte termen, waarbij het 
overall online sentiment positief is.
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7 x Chinees Nieuwjaar
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UIT IN ROTTERDAM

Dit weekend ga ik...
'Naar de al-bumrelease-party van denieuwe vanNoizBoiz.'

Matthijs Haagsman, 24 jaarAnnabel zaterdag 24.00 u

Melany EvoraTR Schouwburg zondag 15.00u

'Naar een ex-plosief en crea-tief feestje, ge-naamd Killyour darlings.'
Art Stoop, 31 jaarWORM vanavond 20.30 u

Qieta Soltanie, 23 jaarO.a. West-Kruiskadezaterdag

'Naar de aller-laatste vanWaardenberg ende Jong & Da-mes Toren C.'Jop Spoelstra, 27 jaarNieuwe Luxor Theatervanavond 20.00 u

Het nieuwe album van de Rotterdamse groep NoizBoiz ziet bijna

het licht. Dit word zaterdagnacht groots gevierd met Milky Way

Crew. Allerlei bevriende artiesten uit binnen- en buitenland komen

deze thuiswedstrijd in Annabel op z'n kop te zetten. Denk aan

Wiley (UK), Zwart Licht en uiteraard Ronnie Flex. Ook uitgenodigd

zijn: Abstract, DJ Maximum (UK), Team Oullie Gomes, Wakeem &

T. Dutty, Jill-Ann en Stayfun.

ALBUMRELEASENOIZBOIZ

Gezellig druk is het in de werkruimte van

kunstenares Fenmei Hu (37) in hartje cen-

trum. Vorig jaar waren het nog hanen die

beschilderd werden, maar nu staan er hon-

denbeelden klaar om kunstzinnig te wor-

den gedecoreerd en her en der in de stad

verspreid: in het Wijkpark Oude Westen,

bijvoorbeeld, maar ook in de Koopgoot, in

Holland Casino en in de Bijenkorf. Fenmei

Hu wil al jaren het festival laten groeien en

dat begint aardig te lukken. Voor het twee-

de jaar zitten organisatoren Brendo Festen

en Robert Boevé van Vivre Productions aan

haar grote tafel, bekend van festivals als

Culinesse. Langzaam druppelen meer men-

sen binnen. Oud-wijkagent Jaap bijvoor-

beeld, die de optocht zal begeleiden en

Chris die al jaren leerlingen van middelba-

re scholen enthousiasmeert om vrijwilli-

gerswerk te doen. Ook enkele kunstenaars

en eerbiedwaardige bestuurders melden

zich om de laatste puntjes voor het Chinees

Nieuwjaar op de i te zetten. Enthousiast

vertelt Fenmei Hu over de officiële opening

morgen met 'Sounds of China'. Al enkele ja-

ren trekt dit evenement in de Doelen behal-

ve Chinezen ook veel andere nieuwsgierige

Rotterdammers. "Lan Lan komt weer", zegt

Fenmei Hu. "Ze was er ook in 2016. Lan Lan

is geen superster, maar wel heel bekend on-

der mensen die van een goede kwaliteit

muziekinstallaties houden om haar mu-

ziek op af te spelen. Haar stem is heel bij-

zonder: laag en jazzy. Opnieuw kunnen we

samenwerken met studenten van Codarts

die haar begeleiden." Voorafgaand aan

Sounds of China is er een exclusief premiè-

rediner met acht gangen, naar het Chinese

geluksgetal. Meedoen aan het diner is be-

halve uniek ook prijzig, wat op den duur

het festival financieel sterk moet maken.

Zaterdag barst het Chinees Nieuwjaar

echt los met traditionele leeuwen- en dra-

kendansen, veel vuurwerk, een festival in

Wijkpark Oude Westen en heel veel extra's

die het feest ook in de rest van de stad zicht-

baar maken. Onder de Erasmusbrug wap-

peren vlaggen met de Chinese dierenriem

en op de Erasmus Universiteit is nog tot en

met vandaag als opwarmer voor het Chi-

nees Nieuwjaar het driedaagse symposium

'China in Focus'. En vanaf morgen dendert

een oude tram door de stad als 'Peking Ex-

press', boordevol culinaire verrassingen.

Brendo Festen en Robert Boevé vertellen

dat ze het evenement steeds leuker willen

maken voor jongere Chinezen en steeds

meer in de stad willen laten zien. Zo is er

zondag voor het eerst dit jaar een Leeuwen-

dans op Katendrecht die eindigt bij Verha-

lenhuis Belvédère waar iedereen die zich

op tijd inschrijft kan meeproeven van de

Chinese gewoonte om het nieuwe jaar met

fonduen te starten. "Alle leeftijden moeten

zich welkom voelen", zegt Festen. Zo is er

voor kinderen nu een Puppy Café. 
Fenmei Hu is bijzonder blij met de groei

die het Chinees Nieuwjaar de afgelopen ja-

ren in Rotterdam heeft doorgemaakt. "We

hebben het leukste en het grootste Chinese

nieuwjaar van heel Nederland. Is echt zo.

Andere steden krijgen dit niet voor elkaar.

The Shapeof WaterVan de mees-terlijke verhalenver-
teller Guillermo del Toro komt dit onwerkelijke

sprookje. In een verborgen en zwaarbeveiligd

overheidslaboratorium zit de eenzame Elisa (Sally

Hawkins) voor haar werk. Haar leven verandert

voor altijd als zij en collega Zelda (Octavia Spen-

cer) een geheim experiment ontdekken. Te zien

in diverse bioscopen.

IDFA
De hoogtepunten van het
vorig jaar gehoudenInternational Documen-

tary Festival Amsterdam(IDFA) zijn zondag vanaf
10.30 uur weer te zien in
LantarenVenster. Met het
ontroerende 'The OtherSide of Everything' inBelgrado, de Egyptische

'coming of age'-film 'Amal',

het Zweedse 'As We're Told' over het arbeidsbu-

reau en 'Piripkura' over de laatste Indianen in het

Amazonegebied.
C'est la vieNa het wereldwijdesucces van 'Intouchables'

en 'Samba' zijn regis-seurs Olivier Nakache en
Eric Toledano terug met
deze feelgood film overde uit de hand gelopenbruiloft van Pierre enHelena op een 17e eeuws

kasteel. Totale chaosdreigt, maar het kan toch nog een goed feest

worden. Vrijdag te zien vanaf 20.00 uur in Cinema

Islemunda.

NU IN DEBIOS

Wat kunnen we verwachten?
Het is een echte feelgood film met meerdere

verhaallijnen waarbij het WK in 2010 alles met

elkaar verbindt. Thema's als vriendschap, liefde

en familie staan centraal. Ondanks dat we niet

naar het WK gaan met het Nederlands elftal, krijg

je van deze film wel het echte WK-gevoel mee

met natuurlijk volop oranjegekte.En jouw rol?Ik speel Adam, een schrijver die gek is op zijn

gezin maar, in tegenstelling tot zijn vrouw en

kinderen, een echte voetbalhater is. Het zit hem

niet mee. Zijn nieuwste boek verkoopt niet goed

en dan start ook nog eens het WK. Als hij met zijn

vieze was in een wasserette voetbalhater Merel

tegenkomt, merken de twee dat ze veel gemeen

hebben.

Hoe gaan mensen de zaal uit?
Sowieso met een blij gevoel. Deze film is zo divers

dat iedereen zich wel kan herkennen in een

bepaalde verhaallijn. Daarnaast kun je niet om

het thema verbinden heen. Voetbal verbroedert. 

Toch nog een beetjeWK-gevoelDe film 'Gek van Oranje' draait vanaf vandaag in de

bioscoop. De Rotterdamse acteur Nasrdin Dchar speelt

mee en licht een tipje van de sluier op.

CHINEES NIEUWJAAR TOT EN MET ZONDAGDe hele week wordt het begin van het jaar van

de hond al gevierd.
Hoogtepunten zijn de Leeuwendans met vuur-

werk op de West-Kruiskade op zaterdag (13.45

u) en de grote vuurwerkshow (19.55 u).Zondag is er voor het eerste ook een Leeuwen-

dansoptocht op Katendrecht. Die vertrekt vanaf

Hotel New York om 14.00 uur.

De meeste Chinese families
gaan fonduen met Chinees

Nieuwjaar. In Verhalenhuis
Belvédère krijgt je zondag

tussen 12.00 en 15.00 uur de
kans om ook van deze Chine-
se fondue te genieten. Ook
vegetariërs en mensen met

allergieën zijn we welkom om
voor deze gezellige maaltijd
een reservering te maken.

Fondue
In het Kooktheater, zaterdag

in Wijkpark Oude Westen, zie
je de beste en mooiste ge-

rechten van dichtbij bereid
worden. Met diverse kookde-
mo’s en proeverijen maak je
kennis met de echte Chinese
keuken. Kom proeven bij de
chefs van A-Pien, Studio zi,

Gracy's, Noo-Me, Het Zesde
Geluk en Cintacoffee.

Kooktheater
De officiële opening van het

Chinees Nieuwjaar is morgen
vanaf 20.15 uur in de Doelen.

Vlak voor het concert 'Sounds
of China' krijgen de gasten
nieuwjaarcake en Chinese
thee. In de Jurriaanse zaal

zingt zangeres Lan Lan samen
met studenten van Codarts
een mix van Westerse enChinese popliedjes.

Opening

Een verhaal over liefde tussen
een vrouwelijke chef en een

zakenman, maar ook een over
liefde voor eten. Dat is de
Chinese feelgood film en

romantische komedie ‘This Is
Not What I Expected’. Van-
avond wordt die vanwege

Chinees Nieuwjaar in samen-
werking met CinemAsia vanaf
19.30 uur vertoond in KINO.

Filmpje

De traditionele leeuwendans
is zaterdag op verschillende
plekken in de stad te zien:

vanaf 12.30 uur op de Wester-
singel en Mauritsweg, vanaf
13.45 uur vanaf de 's Graven-
dijkwal, vanaf 15.30 uur ach-
ter en voor de Markthal en

zondag na 14.00 uur ook op
Katendrecht. Regelmatig laat

zich ook de draak zien.

Leeuwendans
Omdat we het jaar van de

hond begint, is er zaterdag
vanaf 11.00 uur voor kinderen
een Puppy Café in Wijkpark
Oude Westen. Er kunnen

gipsen hondjes beschilderd 

Puppy Café
Nick de Kousemaeker en

Jelmer Bouma, bekend van
Restaurant Las Palmas, run-
nen op vrijdag, zaterdag en
zondag een rijdend restau-

rant in een tram van Stichting
RoMeO. Tijdens de rit van

anderhalf uur krijgen bezoe-
kers een bijzonder Chinees

diner met Westerse twist en
bijpassende dranken.

Tramdiner

GrootsteChineesNieuwjaar

Ontdek meer festivals in Rotterdam 
op www.rotterdamfestivals.nl

3

2

'Het ChineseNieuwjaarvieren.'

'Naar Femme-X:tof en inspire-rend. Deze editiestaat (zelf )liefdecentraal.'

PIEF WEYMAN

Noumi, Zusje Zeven (4+)
(Theater Zuidplein | zo 18 feb | 14.15 u)

Humoristische, ontroerende voorstelling met live-

muziek over het buitenbeentje van de familie en

een bijzondere vriendschap tussen mens en dier.

Van €11,- voor €5,50 (exclusief €1,- servicekosten)

Meer lastminutes? Check elke donderdag t/m zondag uitagendarotter-

dam.nl/lastminutes of kom vanaf 12.00 uur naar Rotterdam Tourist

Information op Centraal Station of op Coolsingel 114

Lastminutes

NIKÉ DOLMAN

Het jaar van de hond begint en dat wordt in Rotterdam grootser

gevierd dan waar ook in Nederland. Het hoogtepunt is zaterdag op
en rond de West-Kruiskade. 

uit
don | vrij | zat | zon | 15 tot en met 18 februari 2018

in rotterdam

CHINEES

NIEUWJAAR

metronieuws.nl

De grootste viering van Nederland is in Rotterdam

Stukafest brengt acts 

tussen een oude sok en

een vergeten studieboek

PAGINA 5

Ontdek meer festivals in Rotterdam op www.rotterdamfestivals.nl

Album release party van

NoizBoiz

PAGINA 2

Nasrdin Dchar

is 'Gek van

Oranje'

PAGINA 3

Het ijs op met 'Sleeping

Beauty' 

PAGINA 7

NIKÉ DOLMAN 

JAN DE BLOOIS

mdejo
Notitie
Kan deze Chinese iets groter? goed om te laten zien dat er ook Chinese publiciteit is geweest. (als het lastig is qua ruimte, kun je hem ook inkorten (alleen bovenste foto met 1 alinea tekst)

mdejo
Notitie
O.a.



In deze evaluatie heeft u kunnen lezen hoe 
de week van Chinees nieuwjaar is gelopen en 
welke resultaten er geboekt zijn. wederom een 
mooie basis voor een nieuwe viering in 2019. 
Stichting China Festivals Rotterdam bedankt alle 
betrokkenen en partners voor de steun. 

Mocht u na het lezen van deze evaluatie  
nog vragen of opmerkingen hebben,  
neem gerust contact met ons op. 

Stichting China Festivals
Rotterdaminfo@RCNY.nl
Postbus 234903001 KL Rotterdam
www.RCNY.nl
www.facebook.com/RotterdamChineseNewYear

evaluatie
RotteRdam chineSe
new YeaR 2018

mdejo
Notitie
Dat rotterdam moet nog bij de stichting naam.. en dan het emailadres info@rcny.nl 




