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uit diverse installaties en beeldhouwwerken door 

kunstenaars met een post-graffiti achtergrond 
die hun werk uitgebreid hebben naar ruimtelijke 

vormen. Alleen al op de finaledag van zondag 
12 september bezochten ruim 400 mensen de 
expositie. Daarnaast werkten we samen met Nul 

Teen Art om jong aanstormend lokaal talent een 

platform te geven.

Vanwege de geldende maatregelen rond de 

coronapandemie, kon POW! WOW! Rotterdam 
2021, net als voorgaand jaar, niet uitpakken met 
afsluitende festiviteiten, zoals in de eerste twee 
jaar van het street art festival het geval was. 

Dat duizenden Rotterdammers en bezoekers 
van ver buiten de stad desondanks hun hart 

ophaalden aan alle publieke kunst, maakte dat 
alles goed. Op de slotdag werden diverse grote 
voertuigen beschilderd tijdens Vans & Cans op 
het Afrikaanderplein, waar ook de oorsprong van 
street art ruimte kreeg: graffiti. Het bevestigde 
wederom de waarde van de kunstvorm, en zorgde 
ervoor dat het een week was om nooit te vergeten. 

“Zonder het team, de kunstenaars en de 
bezoekers zou POW! WOW! Rotterdam niets 
voorstellen. Ik ben echt trots dat we het voor 
de vierde keer geflikt hebben. De bewoners van 

DE VIERDE EDITIE VAN POW! 

WOW! ROTTERDAM TREKT 

DUIZENDEN BEZOEKERS NAAR 

FEIJENOORD MET STREET ART. 

Ondanks alle coronamaatregelen een cultureel 
evenement vieren waarbij ruim 5000 bezoekers 
een week lang in de buitenlucht van diverse 
vormen van straatkunst genoten hebben? POW! 
WOW! Rotterdam bewees dat het, met een hoop 
aanpassingsvermogen en nog meer teamspirit, wel 
degelijk kan.

Opnieuw was POW! WOW! Rotterdam onderdeel 
van het Rotterdam Street Culture Weekend. 
Tussen 5 en 12 september 2021 kwam een 
diverse groep van street art kunstenaars uit 

binnen- en buitenland samen in Feijenoord, om 
de Rotterdamse wijk op Zuid in te trekken en 
te verfraaien met publieke kunst. De hele week 

trokken er fietstours langs alle werken onder 
begeleiding van een gids. Daarnaast bood POW! 
WOW! Rotterdam tijdens deze vierde editie voor 
het eerst een tentoonstelling van sculpturen. 
In één van de gaskoepels in het Mallegatpark 

konden bezoekers een week lang het Sculpture 
House gratis bezoeken. Deze expositie bestond 

Schildering: Helen Proctor | Foto: Martine Kiers
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Feijenoord hebben de kunstenaars met open 

armen ontvangen. Alle kunstenaars waren laaiend 

enthousiast over Rotterdam en vice versa.” – Dave 
Vanderheijden, algemeen directeur POW! WOW! 
Rotterdam, 

ORGANISATIE, PRODUCTIE EN 

SAMENWERKINGEN

Street art festival POW! WOW! Rotterdam is een 
initiatief van Stichting HIJS (Hiphop In Je Smoel). 
Sinds 2021 vormt het festival een eigen stichting: 
Stichting POW! WOW! NL. Hiermee kan het festival 
eigenstandig doorgroeien en ondernemen. In 2021 
is het festival opnieuw door diverse fondsen en 

sponsors ondersteund. Enkele partnerschappen 
bestaan al enkele jaren, maar er zijn in 2021 
ook nieuwe samenwerkingen ontstaan. In 

2021 kon POW! WOW! Rotterdam rekenen op 
de financiële steun van: Rotterdam Festivals, 
Gemeente Rotterdam, Pictoright Fonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds (landelijk), Elise Mathilde 
Fonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het 
Mondriaanfonds. In het bijzonder zijn we erg blij 
met de steun van het Mondriaanfonds omdat we 

dit beschouwen als een erkenning van street art 
kunstenaars –en de scene. POW! WOW! Rotterdam 
was daarmee wereldwijd het eerste POW! 
WOW! festival die haar artiesten daadwerkelijk 
kon uitbetalen in honorarium. Sponsors waren 
opnieuw onder meer Riwal hoogwerkers, Montana 
Cans, IBIS hotels, Bierens verf, Freitag en Banlieue. 

Het team dat verantwoordelijk is voor de 
realisatie van POW! WOW! Rotterdam is in de kern 
onveranderd sinds de eerste editie. Daarmee 

hebben kunnen voortbouwen en ook varen op de 

ervaring, kennis en expertise die in de loop van 
de jaren is opgebouwd. De voorbereidingen en 

verdere organisatie van het festival wordt steeds 

meer een geoliede machine en het team raakt 
steeds meer op elkaar ingespeeld. Voorbereiding 

en productie gaat dan ook steeds meer vlekkeloos. 
Dit maakte dat de teamleden hun energie veel 

beter over de week kon verspreiden. Elk teamlid 

heeft zijn of haar eigen expertise en programma 
onderdeel. Volgend jaar hoopt het team weer 

een ‘full on’ editie te mogen organiseren, zonder 
coronarestricties. De vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het festival vormen steeds meer een hechte 
community. Naast steeds terugkerende vrijwilligers 
trekt het festival ook telkens nieuwe vrijwilligers 

aan met een warm hart voor straatkunst. We zijn 
heel blij met deze ambassadeurs en helpende Schildering: Engin Dogan | Foto: Martine Kiers
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handen. 

Elk jaar houdt het team kantoor in de wijk, op die 
manier is de organisatie nauw betrokken bij de 

buurt en ook zichtbaar voor de bewoners. In 2021 
betrok het team een pand aan het Stieltjesplein op 
Rotterdam Zuid, waarnaast we ook een duidelijk 
zichtbaar informatiepunt en merchandise-stand 
realiseerden. Dit trok veel lokale bezoekers.  
Gevolgen van Corona 

Ook deze editie hadden we te maken met de 
gevolgen van Corona. We zijn natuurlijk heel 
content dat we voor de tweede keer een festival 
mochten organiseren in de buitenlucht waar we 
de maatregelen goed in acht konden nemen. Wel 
was het organiseren van een feestelijke slotdag 

met live muziek in het Afrikaanderpark opnieuw 
niet mogelijk. Dit jaar kozen we ervoor om de 
activiteiten in het park conform de richtlijnen van 
doorstroomlocaties uit te voeren. Dit betekende 
dat we ook geen horecafaciliteiten aanboden aan 
bezoekers om zo de doorstroom in het park te 
bevorderen. Om zoveel mogelijk bezoekers te 
trekken organiseerden we gedurende de week, 
tussen 5 en 12 september, verschillende fietstours 

met een gids. Bezoekers moesten zich van te 
voren inschrijven. In 2020 was het wegens Corona 
een te groot risico om buitenlandse artiesten te 
programmeren. Voor editie 2021 programmeerden 
we wel buitenlandse artiesten wegens de 

versoepelingen in maatregelen, wat ten goede 
kwam aan de diversiteit in de programmering en 

ook het netwerk van deze artiesten. De organisatie 
koos er bewust voor om randprogrammering 

rond het evenement niet uitputtend te promoten 

om daarmee een te grote toeloop aan bezoekers 
te voorkomen en om wet- en regelgeving rond 

Corona niet te overtreden. 

ARTISTIEKE PROGRAMMERING 

2021 

MUURSCHILDERINGEN 

Zoals gezegd waren street art kunstenaars 
verantwoordelijk voor de muurschilderingen dit 
jaar afkomstig uit binnen- en buitenland: Andre 

HZS (Nederland), Anna T-Iron (Duitsland), Engin 
Dogan (Duitsland), HALFSTUDIO (Portugal), 
Helen Proctor (Australië), INSA (Engeland), MOTS 
(Portugal/Polen), NILS (USA), Ola Kalnins (Zweden), 
OX-Alien (Nederland), ROIDS (Engeland) en Vandals 

Schildering: MOTS | Foto: Mjay Photography
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On Holidays (Spanje). De vele muurschilderingen 
van hoge kwaliteit bieden niet enkel een breuk met 

het alledaagse, maar kunnen ook diepe emoties 
losmaken. Dat bewees het duo MOTS. Toen zij te 
horen kregen dat zij een muurschildering mochten 
maken op het pand aan het Stieltjesplein, dat 
direct naast de monumentale spoorbrug De Hef 
ligt, besloten zij research naar de locatie te doen. 
Zij stuitten op de film The Last Bridgekeeper van Dirk 

Rijneke: een filmisch portret van Arie de Weerd die 
30 jaar lang brugwachter van De Hef was. MOTS 
realiseerde met hun schildering een eerbetoon 
aan hem. Dit leverde een emotionele ontmoeting 

op met de weduwe van De Weerd. Innovatief 
dit jaar was het werk van INSA dat vanaf station 
Rotterdam Zuid zichtbaar is. Met zijn GIF-ITI brengt 
hij zijn muurschildering digitaal tot leven. Het werk 
van NILS bleek gedurende de week het decor te 
vormen van een hiphopclip dat aldaar opgenomen 
werd. 

“To work with POW! WOW! Rotterdam has been 

like a dream. Literally everything thing has been 

on point. It has been emotional, educational, 

inspiring and every art project is a huge 

challenge but than again the  POW! WOW! team 

is just the best and always ready to support with 

anything at any time.

A team as professional as fun and genuine. 

Great team spirit! As an artist you couldn’t ask 

for more to deliver your best.”

-Ola Kalnins, artist at POW! WOW! Rotterdam

Een primeur was de samenwerking op de lange 

muur van Skateland tussen Engin Dogan, Ola 
Kalnins en Andre HZS. Zij beschilderden samen 

één muur, waarbij het meest spannend was hoe 
de connectie tussen de muren tot stand zou 
komen. Het resultaat is prachtig. 
In totaal is Rotterdam Feijenoord nu 11 nieuwe 
permanente muurschilderingen rijker die nog 
steeds te bezoeken zijn. Inmiddels zijn alle nieuwe 
muurschilderingen opgenomen in de street art 
app van Rewriters010. Aan de hand van de app 
kunnen bezoekers de nieuwe kunstroute volgen 
en achtergrond informatie verkrijgen over de 
schilderingen en artiesten. 

INTERVENTIES IN DE BUITENRUIMTE

Street art hoeft zich niet te beperken tot kunst op 
een muur. Kunstenaars Ardif (Frankrijk) en Pappas 
Pärlor (Zweden) gebruikten de stad om hen te 
inspireren ‘guerrilla’ artwork te plaatsen. Ze gingen 

op zoek naar verborgen ‘hoekjes’ van de stad en 
laten mensen anders kijken naar kunst en de 

publieke omgeving. De werken van Pappas Pärlor, 
oftewel Johan Karlgren, zijn unieke minimalistische 
kunstwerken van strijkkralen (pixel art-installaties). 
Ze trokken gedurende de week veel aandacht 
van buurtbewoners en ook op sociale media. 
Bewoners en bezoekers begonnen elkaar te 
helpen om de kunstwerkjes te vinden. Ook viel 
het gerenommeerde Mauritshuis de werken van 

Karlgren op. Zo creëerde hij een minimalistische 
pixel-versie van het Meisje met de Parel van 
Johannes Vermeer. Op verzoek van het museum 
creëerde hij ook een exemplaar voor hen. 

 

“My week at POW! WOW! Rotterdam is one I’ll 

never forget. The way the crew/city treated me, 

made my creativity blossom. I’ll come back and 

play ANY time!” 

–Pappas Pärlor, artist at POW! WOW! Rotterdam 

Werk: Pappas Pärlor | Foto: Martine Kiers
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SCULPTUREN EXPOSITIE 

Voor het eerst toonde POW! WOW! Rotterdam 
een tentoonstelling van sculpturen in het nieuwe 
programma onderdeel Sculpture House. Dit 
vond plaats in één van de gaskoepels in het 

Mallegatpark aan de Maas. De expositie werd 

gecureerd door de Rotterdame kunstenaar Onno 
Poiesz. De kunstenaars (o.a. beeldhouwers en 
keramisten) zijn geselecteerd op hun sterke 
band met de straatcultuur. De line-up bestond 
uit Nederlandse kunstenaars: Reinier Landwehr, 
Simon Schrikker, Wouter van Giessen, Nase 
Pop, Nnamari, Daan Botlek, Niels Post en Marcel 
Thelen. De gratis toegankelijke tentoonstelling 

werd erg goed bezocht, ook door lokale bewoners 
en kinderen en jongeren die weer hun vriendjes 

meenamen. Dat was mooi om te zien. Voor veel 
bewoners betekende het bezoek aan de expositie 
hun eerste ‘museum bezoek’. Een belangrijk 
uitgangspunt van ons festival waarbij wij de kunst 

naar bewoners brengen om hen zo laagdrempelig 
mogelijk kennis te laten maken met kunst.

VANS & CANS 

De laatste dag van het evenement, op 12 
september, zijn tijdens Vans & Cans op het 
Afrikaanderplein verschillende busjes en 

campers beschilderd onder toeziend oog van hun 
eigenaren en geïnteresseerd publiek. Anders dan 

voorgaande jaren, mochten de eigenaren van te 
voren aangeven wat ze echt niet wilde hebben 
op voertuig. De artiesten die meededen aan dit 

programma onderdeel waren: Floes, Tinstwin, 
Reinier Landwehr, Bez85, Nicky Nahafahik, 
Doodkonijn, Tuig Oma, Munir de Vries, Dodici en 
Mondé. Busjes en andere vehicles beschilderd 
tijdens vorige edities van POW! WOW! Rotterdam 
stonden eveneens opgesteld als expositie voor 

geïnteresseerde bezoekers. In haar evaluatie heeft 
het team besloten dat het concept van Vans & 
Cans dit jaar (op deze wijze) voor het laatst is. Na 
vier edities is dit onderdeel toe aan vernieuwing, 
innovatie of vervanging voor een live painting 

event passend bij de actuele ontwikkelingen in de 
street art scene. 

AVONDPROGRAMMERING IN HET HEFPARK 

Het Hefpark is een initiatief van de buurtbewoners 
- een park voor én door bewoners - die ons 

uitnodigde om aldaar een randprogrammering 

voor POW! WOW! Rotterdam te verzorgen. Tussen 
6 en 10 september organiseerden we in het 
Hefpark een gevarieerd programma tussen 20:00 
– 21:30 uur. We organiseerde Q&A’s met artiesten 

Sculpture House installatie | Foto: Martine Kiers
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Pappas Pärlor en MOTS, een discussiepanel met 
medewerking van verschillende (inter)nationale 
street art curatoren (uit Breda, Blind Walls Galery, 
uit Amsterdam, STRAAT en Toulouse, Lay Up), en 
een spoken word avond in samenwerking met De 

Jongens Van Hiernaast. De Q&A’s en de gesprekken 
zijn binnenkort terug te luisteren via Spotify. 

De meest succesvolle en goed bezochte avond 
was de Writers Bench, waarin 10  graffiti 
legendes aanwezig waren die unieke werken in 
de schetsboeken van bezoekers maakten. Zoals 
we hiervoor aangaven waren we vanwege de 

coronarestricties genoodzaakt om niet te veel 
marketing en communicatie aandacht te geven 
aan dit programma onderdeel. Elke ochtend 
maakten we op Instagram het programma van 

die avond bekend. Volgend jaar hopen we wel 

meer ruchtbaarheid te mogen geven aan de 
randprogrammering als bij de precorona-edities; 
dit zal mogelijk meer bezoekers en reuring in de 
wijk opleveren. 

Een mooie en spontane verrassing was een BMX 
training-show van jonge fietsers op de crossbaan 
dat naast het Hefpark ligt. Het was een heuse show 
met trucs, rook- en lichteffecten waar ons POW! 
WOW publiek van kon meegenieten.  

WORK-IN-PROGRESS FIETSTOURS  
Dit jaar lagen de muurschilderingen verder op 
afstand van elkaar dan voorgaande jaren. We 
adviseerden bezoekers dan ook om met de eigen 
fiets te komen (bring your own bike). In onze 
evaluatie is besproken dat het meebrengen van 

een eigen fiets mogelijk drempels op kan werpen. 
POW! WOW! Rotterdam staat voor inclusie en 
toegankelijkheid. In afgelopen edities hebben we 

wel eens gewerkt met een fietsverhuur bedrijf; 
helaas zonder positieve ervaring. Bij de volgende 
editie zullen we opnieuw bekijken welke opties er 
zijn ten aanzien van fietsen beschikbaar stellen 
aan bezoekers in het kader van laagdrempeligheid. 
Desondanks waren de fietstours flink volgeboekt. 
Elke dag organiseerden we diverse Work-In-
Progress (WIP) tours onder leiding van een gids. 
De gids vertelt over de geschiedenis van de wijk 
en de actuele ontwikkeling, over street art en de 
artiesten die op dat moment aan het werk zijn. Via 
de website www.powwowrotterdam.nl konden 

bezoekers een tijdslot boeken.  

Voor bezoekers die zelf op pad wilden, 
ontwikkelden we een paspoort met 

achtergrondinformatie en een plattegrond met alle Schildering: Halfstudio | Foto: Mjay Photography
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locaties van de muurschilderingen. 

POW! WOW! Rotterdam is een gratis festival. Vorig 
jaar experimenteerden we met het principe van 
pay what you want bij de WIP-tours en exposities. 
Ook dit jaar hebben we dit concept weer 
toegepast. Bezoekers waren bereid om gemiddeld 
14 euro te betalen voor een tour.

TALENTONTWIKKELING EN 

EDUCATIE

POW! WOW! Rotterdam is in beginsel een platform 
voor talentontwikkeling op gebied van street 

art. Het is een eer voor artiesten om te mogen 
exposeren tijdens POW! WOW! Rotterdam. Het 
brengt hen niet alleen een unieke ervaring, maar 
ook een groter netwerk en een internationaal 

mediabereik. 

Tijdens deze editie hebben we samengewerkt 
met Nul Teen Art voor jong aanstormend talent. 

Essie en Kiara zijn door middel van een wedstrijd 
verkozen om de Oranjeboomsteeg in Feijenoord 
te verfraaien met een kunstwerk; zij waren de hele 
week actief om hun werk af te ronden. Hun nieuwe 
schildering was eveneens onderdeel van de tour 
en zo kregen deze jonge talenten een platform om 
te vertellen over een ervaring tijdens POW! WOW! 

Rotterdam en hun artistieke dromen richting de 
toekomst. 

Jaarlijks wisselen we een artiest uit met een POW! 
WOW! festival in de wereld. Dit jaar mochten we 
de Zweedse kunstenaar Ola Kalnins verwelkomen 
in Rotterdam en stond de Nederlandse artiest Mr. 
June (David Louf) op de eerste editie van POW! 
WOW! Sweden in 2021. 

Street art kunstenaar Jelmer Konjo realiseerden 
samen met leerlingen van de school De Hef 
daags na het festival de laatste muurschildering 
in de Oranjeboomstraat. Deze schildering is 
eveneens opgenomen in de digitale street art app 

Rewriters010.

BEZOEKERS EN PUBLIEK

Tijdens editie 2021 mochten we ruim 5000 
bezoekers verwelkomen uit binnen- en buitenland 
gedurende de hele week waarin POW! WOW! 
Rotterdam plaatsvond. We zagen opnieuw een 
divers publiek, van ouderen, jongeren tot gezinnen. 
Dit betrof de tweede coronaproof editie van het 
festival en bereikten we 1500 meer bezoekers dan 
vorig jaar. Helaas is dit resultaat niet te vergelijken 
met de 10.000 bezoekers die we behaalden in 2019 
waar we ook een live muziekprogramma konden 

Download de gratis app 

GIF-ITI en bekijk het 

digitale kunstwerk

door de camera op deze 

foto te richten

Schildering: INSA 

Foto: Mjay Photography

gif-iti.com/

app.php
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programmeren en horecafaciliteiten aanboden. 
We gaan ervanuit dat we hen volgend jaar weer 
de ultieme festivalbeleving kunnen bezorgen. Via 
onze online mediakanalen (website, Instagram 
en Facebook) bereikten we ook publiek met 
onder andere dagelijkse posts en updates over 

de kunstwerken, prijsvragen en onze dagelijkse 
video-updates, de POW! WOW! Daily gemaakt in 
samenwerking met Rauwkost Collective, over het 
dagelijks reilen en zeilen van het festival. 
Ook dit jaar hebben we opnieuw 
publieksonderzoek uitgevoerd in samenwerking 
met Rotterdam Festivals. We vinden het zeer 
belangrijk om te weten hoe ons festival wordt 

beleefd en op welke aspecten we kunnen 
verbeteren richting onze bezoekers. Tijdens het 
schrijven van dit evaluatieverslag zijn de resultaten 
van het onderzoek nog niet bekend. 

“I am still on cloud seven, reminiscing about 

all the great moments, people and food I 

got to experience thanks to you guys inviting 

me! I hope the fun parts and my mural get 

remembered more than the extra paint I needed 

and the other struggle I caused. THANKS AGAIN 

from the bottom of my heart for making this 

happen. And I mean it - even if we would have 

gotten no fee - I would have felt the same, its 

truly been a highlight of my year- so thank you!” 

–Anna T-Iron, artist at POW! WOW! Rotterdam

ZICHTBAARHEID EN MEDIA 

Ruim twee maanden van te voren startten we 
met onze mediacampagne in de stad en online. 
Dit jaar werkten we samen met de Bijenkorf, 
de Markthal en Rotterdam Centraal voor het 
vergroten van onze zichtbaarheid. De Bijenkorf 
toverde hun etalages om in exposities van onze 
sculptuur artiesten en in een lege ruimte op het 
station hadden we een pop-up expositie van 

street art kunstenaar Tuig Oma. Rotterdamse 
street art kunstenaar Ox-Alien had eveneens een 
plek in de Markthal met een heuse ‘selfie-spot’ 
waar bezoekers foto’s konden maken. Met een 
verschillende postercampagnes door heel de 
stad vroegen we om aandacht voor POW! WOW! 
Rotterdam. Ook in de centrale hal van het station, 
in de NS Intercity treinen en op verschillende 
digitale LED schermen verspreid in de stad waren 
we zichtbaar met korte filmpjes. Via onze social 
media kanalen rolden we onze campagne ook uit. 
Dit jaar bereikten we op ons Instagram kanaal de 

gedroomde 10.000 volgers (inmiddels zitten we op 
12.400 volgers). In totaal bereikten we online een 
half miljoen bezoekers. 

Uit onze teamevaluatie kwam naar voren dat ons 
media-bereik minder groot was dan voorgaande 

jaren. We concludeerden dat we de pers en 
meer traditionele mediakanalen eerder moeten 

opzoeken en betrekken bij het festival, ruim van 
te voren voor de start van de zomervakantie. 
Wel zien we heel veel potentie in nieuwe 
samenwerkingen volgend jaar – die we dit jaar 
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helaas hebben gemist. Zoals gezegd, zullen we die 
samenwerkingen volgend jaar eerder opzoeken en 
bestendigen. 

Community building en maatschappelijke impact
Zoals reeds aangegeven hielden we opnieuw 

kantoor in de wijk waar alle kunstenaars dagelijks 

aan het werk waren. Zo was het team niet alleen 

goed bereikbaar voor de kunstenaars, maar ook 
voor de wijkbewoners. We openden een goed 
zichtbaar informatiepunt in de vorm van een 
container, waar we paspoorten weggaven en 
ook POW! WOW! merchandise verkochten en 
merchandise van de artiesten zelf. Elke avond 
kwamen alle kunstenaars en team bij elkaar op 

het Stieltjesplein om samen te eten, drinken en te 
ontspannen. 

Het dagelijks optrekken met elkaar, maakte POW! 
WOW! Rotterdam voor de meeste kunstenaars 
nog een grotere beleving. Er werd genetwerkt 

en er zijn vrienden gemaakt voor het leven. In de 
praktijk zien we dat deze artiesten elkaar blijvend 
opzoeken waar dan ook ter wereld, waar ook vaak 
weer nieuwe artistieke samenwerkingen uit voort 

komen. 

De POW! WOW! community wordt steeds groter 
door de betrokken artiesten, het team, de 
vrijwilligers en niet te vergeten de buurtbewoners 

en lokale ondernemers. Die centrale 
ontmoetingsplek willen we volgend jaar nog beter 

tot uiting brengen in de wijk om bewoners nog 

meer te betrekken.  

Dit was de derde editie van POW! WOW! Rotterdam 
in Rotterdam Zuid en de eerste keer in Feijenoord. 
We hebben duurzame relaties gebouwd in de 
Afrikaanderwijk en Feijenoord, die we bij de 
volgende editie nog meer zullen versterken en 
uitbouwen. We bedanken de buurtbewoners en 
alle samenwerkingspartners voor het draagvlak en 

enthousiasme voor deze editie. Rotterdam Zuid: 
we’ll be back in 2022!

“POW! WOW! Rotterdam was such a great 

experience, I feel like I’m now part of a family 

that is spread around the world. The team 

looked after us from start to finish. I miss 
them every day, especially around lunch and 

dinner. I can’t imagine spending the week 

with a better group of humans. Painting was 

always enjoyable because of the hard work 

and organisation the team put in. They think of 

every aspect to make painting easier so I could 

enjoy the time there.” 

–Helen Proctor (Australië), 

artist at POW! WOW! Rotterdam
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