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Met de viering van Rotterdam Chinese New Year achter de rug kunnen we 
weer terugkijken op een succesvolle editie. Van 27 januari tot en met 2 
februari stond Rotterdam in het teken van Rotterdam Chinese New Year 
(RCNY). Met als focus een festivaldag op zaterdag 2 februari.

In dit evaluatieplan bespreken we deze editie en lichten de verschillende 
programmaonderdelen toe. In het projectplan, voorafgaand aan de viering 
geschreven, hebben wij de ambities voor de viering van Rotterdam Chinese 
New Year uitgesproken. Deze hoge ambities zijn in 2019 vastgesteld voor 
de komende vijf jaar.

De organisatie en stichting achter Rotterdam Chinese New Year hebben 
dit jaar ook weer voor uitdagingen gestaan, maar hebben ook zeker 
prachtige doelen behaald. 

We wensen u veel leesplezier!

Stichting China Festivals Rotterdam
Vivre Prodcutions
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EEN VIERING
VOOR ROTTERDAM 

De viering van het Chinees nieuwjaar 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 het Chinees 
Nieuwjaar in Rotterdam.

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 Economie, Educatie, Cultuur, Culiniar, 
Kids en Klassiek gemeten. Binnen deze thema’s 
werd de programmering verbreed 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 organisatie hebben dromen en wensen 
geformuleerd voor de vieringen van 2018 t/m 
2023. Met een grote groei voor ogen, en een 
permanent karakter in de stad als wens, is 
gewerkt aan het vijfjarenplan.

Voor de viering in 2020 is vooral qua locatie 
een grote verandering doorgevoerd. Waar in 
de voorgaande jaren Wijkpark Oude Westen 
het centrale punt was van de viering van 
Rotterdam Chinese New Year, vond in 2020 het 
programma voor het eerst vooral op en rondom 
de West-Kruiskade plaats. Met een podium op 
het Tiendplein, de leeuwendans over de 1e 
Middellandstraat en de West-Kruiskade – maar 
ook over de Westersingel en de Mauritsweg, 

een straatprogramma op de West-Kruiskade 
en een foodstruck- en minimarkt in Wijkpark 
Oude Westen is het hele (winkel)gebied 
rondom de West-Kruiskade bij de viering van 
2020 betrokken. 

Naast de festivaldag op zaterdag 1 februari 
vond er ook een kleinschalige viering op 
Katendrecht plaats. Op zondagmiddag 2 
februari trok de leeuwendans in 5 uur tijd langs 
de verschillende ondernemers op de Kaap. 

Op de volgende pagina’s beschrijven we graag 
alle positieve, mooie en succesvolle onderdelen 
die gezamenlijk de viering van Rotterdam 
Chinese New Year 2020 hebben gemaakt.



Het jaar van de muis
2020 is het jaar van de muis volgens de Chi-
nese dierenriem. In dit licht doken er gi-
gantische muizen op in het straatbeeld van 
Rotterdam. De muizen waren onder andere 
te zien in De Koopgoot, De Markthal, West-
Blaak (MSC), de West-Kruiskade en bij Hol-
land Casino Rotterdam. Betrokken kunste-
naarscollectieven waren Enfant Terrible, 
Studio-Zi, The Wrap Maniacs, MeLikePain-
ting en Dyan van Staveren. De beelden zijn 
na de viering van het Chinees Nieuwjaar ge-
exposeerd in Het Timmerhuis.

Peking Express
Op 30 januari, 31 januari en 1 februari heeft 
de RotterTram als Peking Express – compleet 
met themaversiering – door de stad gereden. 
In de RotterTram kun je dineren in een his-
torische tram uit 1969 die is omgebouwd tot 
rijdend tramrestaurant, voorzien van mo-
derne faciliteiten aan boord zoals een keu-
ken een toilet. De tram heeft de gasten langs 
de bijzondere highlights van Rotterdam ge-
reden, terwijl zij een bijzonder acht-gangen 
authentiek Chinees diner met bijpassende 
dranken geserveerd kregen. De tour en ge-
rechten werden toegelicht via een koptele-
foon van Verhalenhuis Belvédère. De keuken 
in dit rijdende restaurant werd gerund door 
chefs Fenmei Hu en Xinyu Zhu. 

Premièrediner De Bijenkorf
Voorafgaand aan het Chinees nieuwjaar 
werd er op woensdag 29 januari een premiè-
rediner georganiseerd in De Bijenkorf in Rot-
terdam. Dit officiële premièrediner wordt 
jaarlijks speciaal geïnitieerd voor partners 
van het Rotterdam Chinese New Year en be-
drijven die zich verbinden met China, Chine-
se cultuur of met de Chinees nieuwjaarsvie-
ring. 

Onder toeziend oog van Chung Wai Liu, één 
van de beste Chinese chefs uit Rotterdam, 
werd er een feestelijk en bijzonder menu 
voor 100 gasten geserveerd. De omlijsting 
van de avond bevatte bijzondere Chinese 
kunsten en muziek. 

Ontwaakceremonie
De traditionele ontwaakceremonie was de 
officiële start van de viering op zaterdag. 
Onder toeziend oog van veel publiek heeft 
locoburgemeester Wijbenga de ogen van 
de leeuw ingekleurd om deze te ontwaken. 
Hierna kon de leeuw – mét knalvuurwerk – 
aan zijn optocht door de straat langs de ver-
schillende ondernemers beginnen. 

De leeuwendansers waren eerst aanwe-
zig op de Mauritsweg, vervolgens op de 
West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat 
en later op de Westersingel. 

Wijkpark Oude Westen
In het Wijkpark werd op zaterdag een food-
truck- en minimarkt georganiseerd. Hier 
konden bezoekers genieten van lekkere hap-
jes en drankjes, uitrusten op het terras en 
snuffelen tussen de kraampjes met Chinese 
snuisterijen. 

Leeuwendans in Centrum Rotterdam
Na het officieel ontwaken van de leeuw op 
de West-Kruiskade ging deze traditionele 
optocht langs ondernemers. Ook gingen de 
leeuwendansers door het centrum van Rot-
terdam en bezochten ze onder andere de 
Koopgoot en Rotterdam Centraal. 

Markthal
Op zaterdag 1 februari werd ook in de 
Markthal aandacht besteedt aan Rotterdam 
Chinese New Year. De traditionele leeuwen-
dans vond plaats aan de voor- en achterzij-
de van de hal. Naast de leeuwendans was 
ook de drakendans te bewonderen in de 
Markthal. Verder konden bezoekers dames 
in Chinese kledendracht spotten, die geluks-
envelopjes en lucky candy uitdeelden, genie-
ten van een proeverij in samenwerking met 
de Chinese supermark Wah Nam Hong en 
Chinese thee drinken en hun naam in Chine-
se tekens laten schrijven in samenwerking 
met InfiniTea. 

Vlaggenparade
Aan de Boompjes langs de Maas wapperden 
ook dit jaar weer de vlaggen van Chinees 
nieuwjaar met dank aan Stichting De Vlag-
genparade. Op maandag 27 januari vond 
hier de officiële aftrap plaats van een week 
vol activiteiten van Rotterdam Chinese New 
Year. 

China in focus
In samenwerking met de studentenvereni-
ging Chinese Student Association (CSA) en 
Erasmus Universiteit Rotterdam is het jaar-
lijkse symposium China in Focus georgani-
seerd. Met lezingen en workshops werd Eco-
nomisch China besproken, onder het thema 
‘Startup Today, Unicorn Tomorrow’. Sprekers 
van bedrijven, zoals ING, Achmea en Rabo-
bank, kwamen hun visie bespreken. Daar-
naast was er ook een field-trip naar Schiphol 
in samenwerking met KLM. 

PROGRAMMA HIGHLIGHTS



Historische trams West-Kruiskade
Op zaterdag 1 februari stonden er als on-
derdeel van het programma drie historische 
trams stil op de West-Kruiskade. Bij de tram 
tegenover de ingang van het Wijkpark was 
de mogelijkheid voor bezoekers om karaoke 
te zingen, in de tram op het Tiendplein kon-
den bezoekers een workshop loempia vou-
wen volgen en Chinese thee drinken en de 
derde tram stond geheel in het teken van de 
allerjongste bezoekers. In deze tram konden 
kinderen zich laten schminken en luisteren 
naar mooie verhalen die werden voorgele-
zen. 

Fonduefeest en expositie
Op Katendrecht werd op zondag 2 februari 
door Verhalenhuis Belvédère een traditione-
le ‘hotpot’ georganiseerd. Daarnaast konden 
de bezoekers een luisterexpositie over Chi-
nese restaurantverhalen bezoeken. 

Holland Casino Rotterdam
Spellen, gokken en plezier zijn een belang-
rijk onderdeel van een Chinees Nieuwjaar-
viering. Logischerwijs was Holland Casino 
Rotterdam daardoor onderdeel van de pro-
grammering. Op dinsdag 28 januari kon men 
er het Chinese spel Majong spelen en waren 
er allerlei activiteiten in Chinese sferen. 

Daarnaast ontvingen de gasten van het pre-
mièrediner in De Bijenkorf een ‘hongbao’, 
een traditie tijdens Chinees Nieuwjaar. Hier 
zat voor elke gast een speciaal ticket in, 
waarmee zij gratis het casino konden bezoe-
ken. 

Podiumprogramma
Op het podium op de West-Kruiskade waren 
op zaterdag 1 februari verschillende optre-
dens te bewonderen. Alle optredens ston-
den geheel in het teken van de Chinese cul-
tuur, denk hierbij aan traditionele Chinese 
dansen, volksdansen, Kung Fu shows, en een 
Tajiquan optreden. 

Straatprogramma West-Kruiskade
Niet alleen op het podium waren verschillen-
de optredens te zien, ook op de West-Kruis-
kade zelf vonden verschillende optredens 
plaats. Op zaterdag 1 februari werd de straat 
een aantal keren overgenomen door Kung Fu 
Panda en Monkey King, steltenlopers, leeu-
wendansen en koorddansshows. 

Leeuwendans Katendrecht
Op zondag 2 februari was de optocht van de 
leeuwendans op Katendrecht. Deze optocht 
startte bij Verhalenhuis Belvédère en ein-
digde bij Hotel New York. Daarna heeft de 
leeuw ook de Foodhallen nog bezocht. 

Koopgoot
De Koopgoot was ook dit jaar weer onder-
deel van de viering van Rotterdam Chine-
se New Year. Gedurende de week waren de 
grote muizen, beschilderd door kunstenares 
Dyan van Staveren, er te bewonderen. De 
leeuwendans heeft deze plek tijdens de vie-
ring op 1 februari ook bezocht. 



PROGRAMMA HIGHLIGHTS VIERING ZATERDAG 1 FEBRUARI ZATERDAG 01-02 ± 80.000

WIJKPARK OUDE WESTEN ZATERDAG 01-02 4.000 

•  Foodtrucks

•  Minimarkt

•  Terras  

PODIUMPROGRAMMA ZATERDAG 01-02 3.500 

•  Optreden gehele dag 1 feb

•  Ontwaakceremonie

LEEUWENDANSOPTOCHT & STRAATPROGRAMMA ZATERDAG 01-02 65.000 

•  West-Kruiskade

•  Westersingel 

•  Mauritsweg 

•  Optredens in de straat

•  Historische trams

•  Karaoke

•  Loempia & Chinese thee Verhalen

• Schmink & geldgoden

WINKELGEBIEDEN ZATERDAG 01-02 4.500

•  Centraal Station

•  Markthal

•  Koopgoot

•  Botersloot

KATENDRECHT ZONDAG 02-02 350

PEKING EXPRESS DO 30-01 / VR 31-01 / ZA 01-02 216

VERHALENHUIS BELVÉDÈRE ZO 02-02 150

VLAGGENPARADE MA 27-01 T/M ZO 02-02 120

CHINA IN FOCUS WO 29-01 / DO 30-01 / VR 31-01 500

RCNY VIP DINNER WO 29-01 100

ZODIAC-BEELDEN ‘JAAR VAN DE MUIS’* 

• Rotterdam Centrum MA 27-01 T/M ZO 02-02

• Tentoonstelling Timmerhuis MA 03-02 T/M ZO 16-02

14.40 – 14.55  Shinji Entertainment Drakendansshow

14.55 – 15.05  Shinji Entertainment Kung Fu Show

15.05 – 15.15 Tajiquan door Sifu Tang 

15.15 – 15.25  Traditionele Chinese Dans

15.45 – 15.55  Chinese Zang Act door Viola Cheung

15.55 – 16.05  Dragon & Lotus Kung Fu kids Show

16.05 – 16.15 Traditionele Chinese Volksdans

16.15 – 16.25  Chinese Zang Act door Viola Cheung  

en Bosco Peng

16.25 – 16.35  Chinese dans door Dance Dream  

Rotterdam 

16.35 – 16.45  Shinji Entertainment Kung Fu Show

16.45 – 17.00  Shinji Entertainment Drakendansshow

12.30 – 13.00 Mauritsweg

13.30 – 13.45 Centraal Station

14.00 – 14.15 Koopgoot

14.45 – 15.00 Markthal

15.30 – 15.45 Shanghai Papa

15.00 – 17.15  West-Kruiskade en  

1e Middellandstraat

17.15 – 18.00 Westersingel 

13.10 – 13.40 Steltenloper

13.30 – 13.40  Shinji Entertainment Koorddansshow 

door Ronja Breuk

13.50 – 14.20 Monkey King

13.45 – 14.15 Kung Fu Panda

14.20 – 14.30  Shinji Entertainment Koorddansshow 

door Ronja Breuk

14.40 – 14.55  Shinji Entertainment Drakendansshow

15.15 – 15.30  Shinji Entertainment Leeuwendans 

15.30 – 16.00 Steltenloper

15.30 – 16.00 Monkey King

15.30 – 16.00 Kung Fu Panda & Tijger

16.20 – 16.30  Sjinji Entertainment Leeuwendans

16.45 – 17.15 Steltenloper

16.50 – 17.00  Shinji Entertainment Koorddansshow 

door Ronja Breuk

Leeuwendans programma
zaterdag 1 februari 

Podiumprogramma Straatprogramma

Activiteit Datum Bezoekers

*Heel moeilijk inschatten, komen zo enorm veel mensen langs de beelden.  

Deze staan namelijk door heel de stad verspreid. Dat zijn tienduidenden personen. 



ROTTERDAM CHINESE 
NEW YEAR IN DE MEDIA



De campagne en interesse vanuit de pers 
verliepen erg goed dit jaar. De Rotterdamse 
viering kreeg meer aandacht dan ooit, ook 
vanuit de landelijke media. Waar zij normaliter 
schrijven over de viering in Den Haag en/of 
Amsterdam, werd in 2020 ook de viering in 
Rotterdam herhaaldelijk genoemd. 

Pers Highlights – Zichtbaarheid in 
landelijke en regionale media:
•  In het programma Nieuwsuur (NOS) op 

NPO1 is de viering van Rotterdam Chinese 
New Year uitgelicht, dit gebeurde aan de 
hand van een interview met de voorzitter 
van Stichting China Festivals Rotterdam. 

•  Rotterdam Chinese New Year werd 
veelvuldig uitgelicht als (weekend)
tip in de UIT-agenda – onder andere 
op reclameschermen in Rotterdam, op 
dagjeweg.nl, Rotterdam Festivals, We 
Own Rotterdam en cityrotterdam.com.

•  Ook de zichtbaarheid in regionale media 
was groot: onder andere Algemeen 
Dagblad Rotterdam, RTV Rijnmond, 
Havenloods, In de Buurt en OPEN 
Rotterdam. 

•  Ook op de site van I Am Expat, een site 
voor expats in Nederland, is aandacht 
besteed aan de viering in Rotterdam. 

Rotterdam Chinese New Year  
Publieksonderzoek
In samenwerking met R2 Research is er onder 
de bezoekers van Rotterdam Chinese New 
Year een publieksonderzoek uitgevoerd. 
De waardering voor het evenement, de 
verbeterpunten en wensen van bezoekers 
zijn erg nuttig voor de evaluatie, maar 
ook voor de plannen voor 2021. 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 evenement
•  Waardering van het festival
•  Waardering specifieke onderdelen van 

het festival
•  Economische waarde (uitgaven voor- 

tijdens en na het festival)
•  Aanbeveling van het festival

Onderzoeksverantwoording
Tijdens de viering op zaterdag 1 februari 
2020 zijn bezoekers gevraagd om hun 
e-mailadres achter te laten, waarna zij in de 
week na RCNY per mail zijn uitgenodigd voor 
het invullen van het onderzoek. In totaal 
hebben 92 bezoekers de vragenlijst ingevuld.

ROTTERDAM CHINESE 
NEW YEAR IN DE MEDIA

Ook de onlinestrategie werd goed opgepakt. 
Daar 2020 het jaar van de Muis is, stond 
dit centraal in de campagne. Daarnaast 
werden ook de traditionele gebruiken tijdens 
Rotterdam Chinese New Year hier uitgelicht 
en verder toegelicht, alsook de verschillende 
programmaonderdelen. 



Aantal pagina-vind-ik-leuks op Facebook ‘Rotterdam Chinese New Year’ Overzicht statistieken Facebookpagina ‘Rotterdam Chinese New Year’

ROTTERDAM CHINESE 
NEW YEAR IN DE MEDIA

Bezoekersstatistieken van www.RCNY.nl



ROTTERDAM CHINESE NEW YEAR 
PUBLIEKSONDERZOEK



Evaluatie Rotterdam Chinese New Year 2020

In deze evaluatie heeft u kunnen lezen hoe de week van Rotterdam Chinese 
New Year is verlopen en welke resultaten er geboekt zijn. Wederom een 
mooie basis voor een nieuwe viering in 2020. Stichting China Festivals 
Rotterdam bedankt alle betrokkenen en partners voor de steun. 

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

Stichting China Festivals Rotterdam
info@rcny.nl
www.RCNY.nl
www.facebook.com/RotterdamChineseNewYear 


