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ROTTERDAM   
CHINESE NEW 
YEAR 2019

Met inmiddels de viering van Rotterdam 
Chinese New Year achter de rug, kunnen 
we terug kijken op een bewogen maar 
succesvolle editie. van 4 t/m 10 februari 
stond Rotterdam in het teken van Rotterdam 
Chinese New Year (RCNY) 2019. Met een 
focus als festivaldag op zaterdag 9 februari.

In dit evaluatieplan bespreken we deze editie en 
lichten we gebeurtenissen toe. In het projectplan, 
voorafgaand aan de viering geschreven, 
hebben wij de ambities voor de viering van het 
Rotterdamse Chinees nieuwjaar uitgesproken. 
Deze ambities waren hoog en waren geldig voor 
de komende vijf jaar. 

De organisatie en stichting achter Rotterdam 
Chinese New Year (RCNY) hebben dit jaar 
ook weer voor uitdagingen gestaan, maar 
hebben ook prachtige doelen behaald.  
 
We wensen u veel leesplezier. 

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 2008 de drijfveer achter de 
viering van Chinees nieuwjaar. 

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.

Na 2017 en 2018 is een vijfjarenplan geschreven 
voor de viering. Zowel de stichting als de orga-
nisatie hebben dromen en wensen geformu-
leerd voor de vieringen van 2019 t/m 2023. Met 
een grote groei voor ogen, en een permanent 
karakter in de stad als wens, is gewerkt aan het 
vijfjarenplan.  
 
Middels zes pijlers wordt een stadsbrede 
viering geambieerd; Economisch, Educatief, 
Duurzaam, Sociaal, Cultureel en Culinair. Door 
een kwaliteitsslag te maken en bijvoorbeeld 
de haven te betrekken bij de viering, zouden er 
grote stappen gemaakt kunnen worden. Niet 
alleen binnen programmering, maar ook op 
economisch niveau.  
 
Om deze visie te ondersteunen was een bijpas-
sende begroting gemaakt. In gesprekken met 
Rotterdam Festivals heeft de stichting haar 
plannen kunnen uitspreken, en eveneens de 
vraag voor een hogere bijdrage uitgesproken. 
Helaas is het niet gelukt om de financiën tot 
een gewenst niveau te krijgen. Mede daardoor 

moesten de plannen aangepast worden naar 
realiteit en mogelijkheden. De stichting heeft 
het met een minimaal budget moeten doen, 
waardoor er bespaard moest worden op o.a. 
aankleding, communicatie en programmering.  
 
Naast de financiele uitdagingen, heeft de vie-
ring helaas geen vuurwerk kunnen afsteken. 
De windkracht op zaterdag 9 februari was dus-
danig erg, dat er op last van Directie Veiligheid 
is besloten dat vuurwerk niet veilig was. Zowel 
het knalvuurwerk bij de ondernemers, als het 
sluitende siervuurwerk kon geen doorgang 
krijgen.  
 
Gelukkig is de viering, ondanks bovengenoem-
de uitdagingen, een groot succes te noemen. 
Met minimale financiële middelen is een 
prachtig feest gerealiseerd en het vuurwerk 
gaf teleurstellingen, maar geen onoplosbare 
situaties.  
 
In de volgende pagina’s beschrijven we graag 
de positieve, mooie en succesvolle onderdelen 
die gezamelijk het Rotterdam Chinese New Year 
hebben gemaakt. 

EEN VIERING
VOOR ALLE 
ROTTERDAMMERS

Lees verder op de volgende pagina



PROGRAMMA 
HIGHLIGHTS 
Jaar van het Varken
In 2019 trapten we het jaar van het Varken af. 
Diverse kunstenaars kregen kleine en grote 
varkensbeelden (1.80m) tot hun beschikking 
om te beschilderen. Deze varkens kwamen op 
diverse plekken door de stad te staan, zoals 
bij De Markthal, De Bijenkorf, Beurstraverse, 
West-Kruiskade, Weena, Kruisplein en West-
Blaak (MSC). Kunstenaars van zowel Chinese als 
Westerse afkomst waren betrokken bij dit pro-
ject. Alle varkens zijn na afloop tentoongesteld 
in Het Timmerhuis. 

Chinees nieuwjaar in het Holland Casino
Spellen, gokken en plezier zijn een belangrijk 
onderdeel van een Chinees nieuwjaarsviering. 
Logischerwijs was het Holland Casino Rotter-
dam onderdeel van de programmering. Zo kon 
je er het Chinese Majong spelen en waren er 
allerlei activiteiten in Chinese sferen. 

Expositie Echt Rotterdams Chinees Erfgoed
Als toevoeging op de huidige expositie in Mu-
seum Rotterdam ‘Echt Rotterdams Erfgoed’ 
werd speciaal voor RCNY een Chinese tak toege-
voegd. Binnen vijf thema’s werd een Chinese 
Rotterdammer tentoongesteld. Ook is speciaal 
voor deze expositie de oude Rotterdamse draak 
uit het depot gehaald. De expositie werd tijdens 
RCNY geopend en is tot april zichtbaar. 

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 ‘Entering the Digi-
tal Silk Road’. 

Peking Express
Op 5, 7 en 9 februari werd de Peking express 
georganiseerd. Dit project was al onderdeel 
van RCNY, maar sinds 2019 voor het eerst in 
samenwerking met de RotterTram. Deze restau-
ranttram reedt in 2,5 uur door de stad terwijl 
bezoekers een bijzonder Chinees diner met 
Westerse twist en bijpassende dranken kregen. 
Tijdens het diner kregen alle gasten uitleg over 
hun tour door Rotterdam. 

Optocht met Leeuwendans en  
ontwaakceremonie
Wethouder Kasmi, onderwijs, cultuur en toeris-
me, heeft op zaterdagochtend de ontwaakcere-
monie uitgevoerd. Daarna verliet de leeuw het 
Wijkpark om de optocht op de West-Kruiskade 
traditiegetrouw te lopen. De leeuwendansers 
waren eerst aanwezig op de Westersingel en de 
Mauritsweg. Daarna gingen zij vanaf de ‘s-Gra-
vendijkwal, over de 1e Middellandstraat en de 
West-Kruiskade, richting Kruisplein. 

Chinees nieuwjaar in het Holland Casino
Spellen, gokken en plezier zijn een belangrijk 
onderdeel van een Chinees nieuwjaarsviering. 
Logischerwijs was het Holland Casino Rotter-
dam onderdeel van de programmering. Zo kon 
je er het Chinese Majong spelen en waren er 
allerlei activiteiten in Chinese sferen. 

Vlaggenparade
Op maandag 4 februari werd RCNY feestelijk 
geopend doormiddel van het hijsen van de 
RCNY-Vlaggen. Dit moment werd ondersteund 
door de Chinese leeuwendans. Daarna was er 
ruimte om met elkaar te proosten en RCNY 
officieel te starten. 

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 kunstenares Sophie Xi aanwezig om live 
een varken te beschilderen.

Beurstraverse / Koopgoot
Ook de Koopgoot was onderdeel van RCNY. Ge-
durende de week waren de XL varkens, beschil-
derd door  kunstenaars uit het collectief Enfant 
Terrible, te zien. Ook de leeuwendans bezocht 
deze plek.



ACTIVITEIT DATUM BEZOEKERS

Wijkpark Oude Westen - Evenemententerrein Zaterdag 09-02 11.500

Kalligrafie	 	

Kidsactiviteiten (podium, schmink en Albeda)  

Kooktheater   

Ontwaakceremonie  

Drakendansers  

Podiumprogrammering  

Mini Markt  

Culinaire Deelnemers  

  

Varkens live paints en citydressing 28-01 t/m 10-02 5000

Markthal, Beurstraverse, West-Kruiskade etc.  

Tentoonstelling Honden Timmerhuis 12-02 t/m 26-02 7500

Optocht West kruiskade Zaterdag 9-02 50.900

Optocht Westersingel  Zaterdag 9-02 650

Optocht Mauritsweg Zaterdag 9-02 650

Optocht Katendrecht  Zondag 10-02 120

  

Premiérediner in Museum Rotterdam Dinsdag 5-02 130

Peking Express Di 5-02, Do 7-02, Za 9-02 132

Opening expositie Museum Rotterdam Vrijdag 8-02 80

Fondue Belvedere Zondag 10-02 50

Diner THOMS stdasbrouwerij Dinsdag 5-02 40 

Programmering Markthal (dansen, kidsactiviteiten, klederdracht) Zaterdag 9-02 850

Programmering Koopgoot (dansen)  Zaterdag 9-02 220

Programmering De Bijenkorf (wensboom, live paint, dansen)  za 2-02 t/m zo 10-02 1050

  

Chef’s Table Pop-Up restaurant do 7-02 t/m zo 10-02 160

Programmering Holland Casino Woe 6-02 350

China in Focus Woe 6-02, Do 7-02, Vrij 8-02 640

Tim Kan koken in Leeuwenhoek Maandag 4-02 18

Vlaggenparade  ma 04-02 t/m ma 18-02 8.000

  

  

BEZOEKERSAANTALLEN PER ONDERDEEL
PROGRAMMA 
HIGHLIGHTS 
Markthal
In de Markthal was de Chinees nieuwjaarviering 
in volle gang. Met de leeuwendansers, de Chine-
se drakendans, Kung-Fu panda en geluksgoden 
in kledendracht was er genoeg te doen en trok 
dit veel aaandacht.

Premièrediner in Museum Rotterdam 
Ter ere van RCNY werd er een groot Chinees 
diner georganiseerd. Het acht gangen diner, 
want acht is een Chinees geluksgetal, was voor 
130  personen. Chefs als Kevin Fan van Asian 
Glories, Chung Wai Liu van restaurant Chung, 
Jinai Looi van Het Zesde Geluk, Eveline Wu van 
MOOD 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. 

Wijkpark Oude Westen
In Wijkpark Oude Westen werd op zaterdag 9 
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 11.000 bezoekers.
 

 

Kids programmering
In Wijkpark Oude Westen werd op zaterdag 
9 februari een hoop voor kids georganiseerd. 
Samen met het Albeda College was er een 
kidspaviljoen, er was een schminkster en op 
het podiumprogramma was de kidsshow van 
Shinji Entertainment. De leeuw, de panda en 
de stewardess waren op zoek naar het gouden 
varkentje, en alle kindertjes mochten helpen 
zoeken. In het verhaal zaten allerlei optredens 
verweven, zoals kung-fu optredens, zang en 
dans.  
 





Publiciteit
In verband met de financiele beperkingen, 
moest het promotiebudget zo efficient mogelijk 
ingezet worden. Er is gekozen om met name 
te investeren in Nederlandse en Chinese 
persbenadering en een online campagne. 

CAMPAGNE EN ZICHTBAARHEID 
ROTTERDAM CHINESE NEW YEAR





In samenwerking met R2 Research is er onder de bezoekers van 
Rotterdam Chinese New Year een publieksonderzoek uitgevoerd. 
DIit gebeurt elk jaar om de doelgroep goed te monitoren. De 
waardering voor het evenement, de verbeterpunten en wensen 
van bezoekers zijn erg nuttig voor de evaluatie, maar ook voor de 
plannen voor de toekomst. Een aantal onderdelen sprongen in het 
bijzonder uit de resultaten en zijn verwerkt in deze evaluatie. 

Het onderzoek brengt het volgende in kaart:
•  Profiel van de bezoeker
•  Bron bekendheid event, festival of voorstelling
•  Waardering van het festival
•  Waardering specifieke onderdelen van het festival
•  Economische waarde (uitgaven voor-, tijdens en na het event)
•  Aanbeveling van het festival

ROTTERDAM CHINESE
NEW YEAR
PUBLIEKSONDERZOEK



ROTTERDAM CHINESE
NEW YEAR
PUBLIEKSONDERZOEK
Onderzoeksverantwoording
Bezoekers zijn na bezoek per e-mail uitgenodigd om aan het 
publieksonderzoek deel te nemen. In totaal hebben er 123 
bezoekers de vragenlijst volledig ingevuld. De gemiddelde lengte van 
de vragenlijst was 9 minuten. Het veldwerk heeft plaatsgevonden 
van 13 februari tot en met 23 februari 2019.



Productie

Tenten/Podia/marktkramen  
10 rode pagodes met gesteld vloer   
1 bedoeïen tentoverkapping    
Gestelde vloeren + ballast    
Houten vlonder vloeren    
Podium 12 bij 6      
Transport      

Inrichting, locaties + transport
Dixies en plaskruizen
Units
Stroom
Bekabeling
Aggregaten (1x 150 kva / 1x 50kva)
Hekwerk
Meubilair
Keukenmaterialen
Transport
Op- en afbouw

Techniek + transport
Techniek kooktheater
Verzorging licht, geluid in podium en op het terrein
Pipe&drape
Blacklight
Op- en afbouw

Horeca
Personeelscatering
VIP borrel
Drinken, eten backstage
Artiestencatering
Inkoop horeca

UITGAVEN

€ 12.350,00

€ 13.270,00

€ 5.260,00

€ 1.150,00

BEGROTING EN DEKKINGSPLAN 
OVERZICHT

Uitgaven
Productie
Programma
Personeel
MarCom

Totaal 

Inkomsten
Sponsoren
Rotterdam Festivals
Fondsen
Ondernemers en horeca

Totaal       

€ 52.917,00
€ 24.438,00
€ 30.836,00
€ 21.246,00

€ 129.437,00

€ 58.696,38
€ 50.000,00
€ 10.500,00
€ 11.037,38

€ 130.233,76



Veiligheid
BUKO verkeersplan + uitvoering
Vergunningen
Evenementenregelaars
Verzekering
Nooduitgangen/brandblussers
EHBO/BHV/Brandwachten
Bewonersbrieven + enveloppen
Ondernemersbrieven
Oortjes, hesjes etc
Ontheffingen

Aankleding locaties
Banieren/vlaggn
Afrok marktkramen
Chinese poort
Lampionnen
Signing/bewegwijzering
Olietonnen

Transport/Opslag
Heftruck/hoogwerker
Steekwagen
Losse transporten
Opslagkosten

Afvalverwerking
Kliko’s / rolcontainers
Ledigen / afvoer

Overige kosten productie
Gereedschap / ijzerwaren
Tie-raps, ducktape, verf etc
Aanschaf materiaal kantoorartikelen
Telefoon / internetkosten
Overig

€ 12.587,00

€ 5.250,00

€ 1.250,00

€ 700,00

€ 1.100 00

Programma

Muziekprogrammering
KungFu/Tai Chi shows
Shinji Entertainment programma wijkpark (12:00 - 
20:00)
Chinese zwaarddans
Alex Wudao martial arts
Manlung leeuwendans (winkelgebieden)
God of Fortune / Geluksduo
Kungfu modern
Drakendans

Theatrale programmering
Nederlandse Wushu Academie (leeuwendans en 
optocht)

Kunstinstallaties
Kalligrafie
Expositie timmerhuis
Kunstenaars varkens

Educatieprojecten
Kookdemo’s
Erasmus Universiteit

Kinderprogrammering
Kinderworkshop knutselen
Kinderworkshop op de foto met kungfu panda etc

Diverse kosten programmering
Vuurwerk ondernemers
Eindvuurwerk
Presentatie Laiying Wang
Diner Museum Rotterdam

 
 
 € 8.432,--

 

€ 7.000,--

€ 1.550,--

€ 2.000,--

€ 500,--

€ 4.956,--

UITGAVEN UITGAVEN



Marketing & Communicatie
Fotografie
Vormgeving
Website
Persberichten en persbenadering
Facebook adds
Flyering, posters etc
Verspreiden flyers etc
Car (culturele affichering door de stad)
Containers en doekwerk
Drukwerk
Publieksonderzoek

Personeel
Projectleider / zakelijk leider
Uitvoerend producent
Technisch producent
Coördinator bouwploeg
Bouwploeg
Runners
Barteam
Beveiliging
EHBO
Locatiemanager(s)
Coördinator marketing communicatie
Medewerker fondsenwerving
Programmeur
Coördinator horeca
Financieel kantoor
Technische man(nen)

€ 21.246,00
 
 
 

€ 30.836,00

       
Sponsoren
BIZ gebruikers West-Kruiskade
BIZ zakelijk West-Kruiskade
MSC
Wah Nam Hong
De Bijenkorf
Holland Casino
Kleppiere
Belvedere 
Apleona
Rotterdam Partners
SUMO
Stichting Vlaggenparade
Amazing Oriental

Rotterdam Festivals/Gemeente Rotterdam

Fondsen
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting van Wijngaarden Boot

Ondernemers en horeca
Leeuwendans en vuurwerk deelnemers
Horeca inkomsten + deelnemers park

€ 58.696,38

€ 50.000,00

€ 10.500,00

€ 11.037,38

INKOMSTENUITGAVEN



In deze evaluatie heeft u kunnen lezen hoe 
de week van Chinees nieuwjaar is gelopen en 
welke resultaten er geboekt zijn. Wij danken 
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 Rotterdam
organisatie@scfr.nl 

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

EVALUATIE
ROTTERDAM 
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