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Een onderdeel van de beoogde groei is ook 

deze aanvraag bij het landelijke Prins Bernhard 

Cultuurfonds. In de eerste jaren hebben wij ons 

gericht op het lokale en regionale karakter van het 

festival. Onze artiesten komen uit de hele wereld 

en ons (online) bereik reikt veel verder dan de 

stadsgrenzen. 39% van onze festivalbezoekers 

komen nu uit de rest van Nederland en in 2019 

was 4% van onze bezoekers afkomstig uit het 

buitenland. Door de Corona pandemie hebben 

we in 2020 niet ingezet op buitenlands bezoekers. 

We zijn er dan ook van overtuigd dat POW! WOW! 

Rotterdam een festival van zowel landelijk als 

nationaal belang  met bijbehorende impact..

2. STREET ART FESTIVAL 

POW! WOW! ROTTERDAM: 

ACHTERGROND EN URGENTIE

POW! WOW! is opgericht door kunstenaar Jasper 

Wong in 2010 in Hong Kong. In 2011 vond de 

eerste editie van het POW! WOW festival plaats 

in Hawaii. Grauwe buitenwijken transformeerden 

tot een geliefde open air gallery. Na een aantal 

succesvolle edities op het eiland breidde POW! 

WOW! zich wereldwijd uit naar locaties als 

Washington DC, Long Beach, Japan, Korea, 

1. INLEIDING

In september 2021 vindt de alweer vierde editie 

van POW! WOW! Rotterdam plaats. Na drie 

succesvolle edities van het festival in Rotterdam 

keren we in de tweede week van september terug 

op Rotterdam Zuid. Dit jaar richten we ons op de 

wijk Feijenoord waar nog weinig aandacht is voor 

street art.  Van 5 – 11 september zullen (inter) 

nationale street art kunstenaars aan het werk gaan 

in de openbare ruimte, vinden er verschillende 

exposities plaats, organiseren we artist-talks en 

worden er elke avond Work in Progress (WIP) 

Tours gegeven langs de muurschilderingen. Op 

zondag 12 september 2021 komen alle programma 

onderdelen bij elkaar op het Afrikaanderplein met 

een afsluitend, gratis toegankelijk evenement, 

met live-muziek en painting, urban sports en een 

gezellig festivalterrein. Dit jaar kiezen we voor 

een geheel Europese line-up van artiesten, om 

het risico op annulering vanwege Corona zo klein 

mogelijk te maken. 

Het festival is sinds 2018 uitgegroeid tot een 

festival van nationale en internationale allure 

en daarom is er ook eind 2020 besloten om het 

festival uit Stichting HIJS (Stichting Hiphop In Je 

Smoel) te halen en onder een eigen stichting 

verder te laten groeien: Stichting POW! WOW! NL. 

Schildering: Chas Loveletters | Foto: Mjay Photography
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Israël, Guam, Taiwan en Rotterdam. Duizenden 

internationaal bekende street art artiesten, 

contemporaine en graffiti- kunstenaars hebben 
hieraan bijgedragen. POW! WOW! is uitgegroeid 

tot een begrip en een toonaangevend onderdeel 

van de wereldwijde street art beweging waar elke 

straatkunstenaar bij wil horen. 

In 2021 vindt alweer de vierde editie plaats van 

street art festival POW! WOW! Rotterdam. 

Via de RET Aardig Onderweg Award kreeg 

Rewriters010 (Stichting Hiphop In Je Smoel) in 2017 

de kans om naar Hawaii af te reizen naar het POW! 

WOW! Hawaii Festival. POW! WOW! Worldwide 

ambieerde een uitbreiding van het festival richting 

Europa omdat zij daar nog niet gevestigd waren. 

Ons bezoek aan het festival op Hawaii prikkelde 

ons om het festival naar Rotterdam te halen. Beide 

ambities lagen in elkaars verlengde waardoor er 

een basis kon worden gelegd voor een vruchtbare 

samenwerking. Dit resulteerde in 2018 in de 

allereerste Europese editie van POW! WOW! met 

Rotterdam als trotse gaststad.

De reden voor deze samenwerking was voor ons 

tweeledig. Enerzijds was het een eer om deel uit te 

mogen maken van het grootste street art festival 

ter wereld en anderzijds was het interessant om 

aan te kunnen sluiten op een succesvol concept. 

We hebben helaas ondervonden met andere 

projecten dat er te weinig financiële middelen in 
Nederland te zijn om te experimenteren met een 

nieuw concept dat vanaf de grond moet worden 

opgebouwd. En wanneer het succes op korte 

termijn achterwege blijft stopt in vele gevallen de 

financiering.

Met de komst van het grootste street art festival 

ter wereld naar Nederland kreeg de street art 

gemeenschap een flinke boost. Nederland stond 
hierdoor direct serieus op de “street art kaart” en 

Rotterdam in het bijzonder. Iedere street artist 

droomt ervan om deel te nemen aan POW! WOW! 

vanwege de hoge kwaliteit aan kunst, mediabereik 

en het internationale netwerk aan festivals 

wereldwijd.

2.1. TERUGBLIK

In het volgende hoofdstuk geven we een kort 

overzicht van de eerste drie edities van POW! 

WOW! Rotterdam. In de bijlage hebben we een 

overzicht toegevoegd van de deelnemende 

kunstenaars. 

POW! WOW! Rotterdam 2018

De eerste editie van POW! WOW! Rotterdam vond 

Schildering: Klaas Lageweg | Foto: Martine Kiers
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plaats in het industriële M4H gebied (Merwe-

Vierhavensgebied). Hier presenteerden we diverse 

muurschilderingen, pop-up tentoonstellingen, 

sportevenementen en muzikale optredens. 

In dat weekend was POW! WOW! Rotterdam 

onderdeel van het eerste overkoepelende Street 

Culture Weekend #WOOOSH van de gemeente 

Rotterdam, waarin street art en street sports 

centraal stonden. Daarnaast de première van 20 

VANS, 30 CANS, het programmaonderdeel waar 

busjes en vrachtwagens door kunstenaars live 

bewerkt worden. Dit programmaonderdeel was zo 

succesvol, dat het een vast onderdeel van POW! 

WOW! Rotterdam is geworden. 

POW! WOW! Rotterdam 2018 trok een zeer 

divers publiek (ruim 3500 bezoekers), genoot 

veel media- en persaandacht (zowel nationaal 

als internationaal), en creëerde het festival een 

nieuwe street art route in het M4H gebied met 

hoogwaardige kunstwerken van zowel lokale, 

nationale en internationale street art artiesten. 

Deze nieuwe wandelroute is opgenomen in de 

digitale street art app van Rewriters010. Dagelijks 

komen er nog bezoekers naar het gebied om de 

route te lopen, de muurschilderingen te bekijken 

en te fotograferen.

Het succes van POW! WOW! Rotterdam werd 

in 2019 bekrachtigd met de ontvangst van de 

Marketing Award Rotterdam Aanstormend 

Talent voor onze bijdrage aan de ontwikkeling 

van het M4H gebied en een nominatie voor 

Beste Publieksevenement door de Nationale 

Evenementenprijzen. 

POW! WOW! Rotterdam 2019 

Op 15 september 2019 vond de tweede 

editie plaats van POW! WOW! Rotterdam in 

Rotterdam Zuid, in de Afrikaanderwijk en het 

Afrikaanderpark. Het was opnieuw onderdeel van 

het overkoepelende Rotterdam Street Culture 

Weekend. Wethouder Cultuur, Saïd Kasmi, 

gaf het officiële startsein in NIFFO Galerie. De 
programmering bestond uit een nieuwe street 

art route van ruim 10 nieuwe muurschilderingen 

in de wijk, 20 VANS, 30 CANS, live hiphop acts, 

diverse pop-up musea in lege panden en een 

breakdance programma van de Nederlandse 

danscrew HustleKidz. Nieuw was de POW! 

WOW! Week, waarin we vanaf 8 september 

diverse weekactiviteiten organiseerden (Work In 

Progress - (WIP)Tours, SPOKEN voorronde (spoken 

word), portfolio reviews met Jasper Wong en 

workshops voor kinderen en jongeren) tot aan het Schildering: Naomi King | Foto: Martine Kiers
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festivalweekend. De POW! WOW! Week was een 

pilot en zou in 2020 verder uitgebouwd worden 

om de participatie in de wijk te bevorderen en het 

bereik te vergroten. Vanwege Corona was dat niet 

mogelijk. In 2019 trok POW! WOW! Rotterdam ruim 

10.000 bezoekers. Opnieuw een groot succes. 

POW! WOW! Rotterdam 2020

Tussen 6 en 13 september 2020 vond de derde 

editie plaats van het street art festival. Het festival 

valt opnieuw samen met het Rotterdam Street 

Culture Weekend. Vanwege Covid-19 hebben 

we POW! WOW! afgelopen jaar georganiseerd 

met een aangepast ‘Corona-proof’ programma. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om bezoekers 

niet alleen op de festival dag naar de wijk te 

trekken, maar juist gedurende alle dagen dat de 

kunstenaars met de muren bezig zijn. Daarnaast 

is er iedere dag een daily video gemaakt om ook 

online onze doelgroep te bereiken. 

In de Afrikaanderwijk werden 15 nieuwe 

muurschilderingen gerealiseerd met street art 

kunstenaars die alleen afkomstig waren uit 

Nederland. Deze muren vormen een nieuwe 

kunstroute die verbonden wordt aan de route 

die ontstaan is uit de 2019 editie. Daarnaast 

vonden in twee leegstaande panden tegenover 

het Afrikaanderplein vijf Pop-Up exposities (5x55) 

plaats. Elke dag konden bezoekers online een slot 

boeken voor een tour langs de muren of toegang 

tot de expo’s. Beiden waren volledig volgeboekt. 

Voor de festival dag (zondag 13 september) 

hebben we in het voortraject met verschillende 

scenario’s gewerkt; van geen publiek toegankelijk 

evenement tot een festivalterrein met 5000 

bezoekers, mainstage en live art. 

Uiteindelijk zijn we erg trots dat we een 

publieksevenement in het Afrikaanderpark 

met 250 bezoekers gelijktijdig hebben weten te 

realiseren. Daarmee was POW! WOW! Rotterdam 

een van de drie grote evenementen die in 2020 

hebben plaatsgevonden in Rotterdam. Het festival 

bestond uit het onderdeel 20 VANS 30 CANS, een 

foodcourt met bar en het DJ fietsen collectief Move 
Around Sound.

2.2. ORGANISATIE EN ONDERNEMERSCHAP

Transitie van Stichting HIJS 

naar Stichting POW! WOW! NL

De eerste drie edities van POW! WOW! Rotterdam 

zijn georganiseerd door Stichting HIJS (Hiphop 

in Je Smoel). HIJS bestaat inmiddels al 20 jaar en 

Schildering: Oxen Mystic en buurtkinderen | Foto: Martine Kiers
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is binnen de hiphopcultuur een van de oudste 

organisaties die de Benelux rijk is. HIJS is een 

stabiele partij met een duidelijke visie en expertise 

als het gaat om de hiphopcultuur in de breedste 

zin (o.a. street art, muziek en spoken word). HIJS 

is in 2021 voor de vierde keer opgenomen in het 

Rotterdamse Cultuurplan, onderschrijft de Fair 

Practice Code en betaalt zowel het productieteam 

als de kunstenaars zo eerlijk mogelijk. Ook is het 

festival bij vrijwilligers populair; zo hebben we een 

groeiend bestand aan enthousiaste vrijwilligers die 

bij de ‘POW! WOW! familie’ willen horen. 

POW! WOW! Rotterdam heeft slechts met drie 

edities een belangrijke positie verworven binnen 

het Nederlandse festival landschap. Het werkveld 

kent vele festivals maar geen festival waarbij 

street art het vertrekpunt is en er ruimte is voor 

uiteenlopende disciplines (multidisciplinair) die 

voortkomen uit de hiphop-cultuur (ook wel street 

culture genoemd). Met iedere editie is er een 

groei gemaakt in bezoekersaantallen, media-

aandacht en impact. Het festival heeft de potentie 

om binnen enkele jaren uit te groeien tot een 

vaste waarde in het Rotterdamse Cultuurplan en 

wellicht ook de BIS (Basis Infrastructuur). Door de 

groei van het festival na de eerste drie edities was 

het een logische stap om POW! WOW! Rotterdam 

los te koppelen van Stichting HIJS. Ook vormt 

POW! WOW! Rotterdam geen onderdeel van het 

Cultuurplan van HIJS en de gemeente Rotterdam. 

Hierdoor is er gekozen om POW! WOW! Rotterdam 

te verzelfstandigen tot een eigen stichting. 

POW! WOW! NL werkt nauw samen met de 

internationale organisatie POW! WOW! Worldwide 

(o.l.v. Jasper Wong, in bijvoorbeeld de ‘uitwisseling’ 

van kunstenaars). 

Team en uitvoering

Het kernteam van POW! WOW! Rotterdam 

bestaande uit Dave Vanderheiden (algemeen 

directeur), Daniel Claessens (art director), Jaap 

van der Doelen (Hoofd Marketing en Vormgeving), 

Bowie van Loon (Social media en copy writing), 

Demelza Wener (Hoofd Fondsenwerving en 

zakelijke ondersteuning) en Katherina Doxiadis 

(Hoofd productie en zakelijke ondersteuning). Het 

kernteam werkt al mee aan het evenement vanaf 

de eerste editie. De kracht van het team bestaat 

uit hun passie voor de street art en de organisatie 

van evenementen. Binnen het team wordt er altijd 

gezocht naar de plek waar iedereen het beste tot 

zijn recht komt. Ieder jaar worden alle functies 

geëvalueerd en worden er zo nodig taken of 

Schildering: Joram Roukes

Foto: Mjay Photography
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functies anders verdeeld. 

Het kernteam wordt in de voorbereiding en uitvoer 

aangevuld met tijdelijke krachten (w.o. curators, 

productiemedewerkers, PR- en marketing en 

communicatiemedewerker, educatiemedewerker). 

POW! WOW! NL onderschrijft de Fair Practice 

Code en betaalt het team én de deelnemende 

kunstenaars/artiesten zo eerlijk mogelijk. Ook 

werken we elk jaar met een groeiend aantal 

enthousiaste vrijwilligers. Elk jaar evalueren wij 

met het team het verloop van het festival; op die 

manier blijven we leren, onszelf verbeteren en 

komen we tegemoet in de wensen en behoeften 

van onze bezoekers.

2.3. PARTNERS

Stichting HIJS en hiermee ook Stichting POW! 

WOW! NL heeft in de afgelopen jaren een 

groot netwerk opgebouwd in Rotterdam en 

daarbuiten. Voor POW! WOW! Rotterdam is 

het ons uitgangspunt om zoveel mogelijk te 

werken met lokale partners en ondernemers 

op de plek waar het festival plaatsvindt. Ons 

volledig onderdompelen in de context van het 

festival en het benutten van lokale krachten in de 

samenwerking met wijkbewoners, ondernemers 

en culturele en maatschappelijke initiatieven 

Foto’s: Martine Kiers
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zien wij als een succesfactor van ons festival. 

Onze stakeholders zijn breed en divers; van 

sponsordeals tot programma-inhoudelijke 

samenwerkingen. 

Stakeholders

Subsidienten: Rotterdam Festivals, Gemeente 

Rotterdam

Sponsoring: Montana, Riwal hoogwekers, IBIS 

hotels, Banlieue , Freitag, Pretoria koffie, 
Programma inhoudelijke samenwerking: 

Stichting de Nieuwe Lichting, Stichting SPOKEN, 

Spraakuhloos, RSCW

Programma uitvoerende samenwerking: 

Rotterdam Partners, Het Nieuwe Instituut, 

Museum Boijmans van Beuningen, OPEN 

Rotterdam, NIFFO Galerie, Woonstad, Vestia  

   

3. POW! WOW! ROTTERDAM 2021 

3.1. MISSIE EN VISIE

POW! WOW! gaat om het samenbrengen van 

verschillende mensen door kunst en cultuur. 

Straten zijn van de mensen die er wonen en 

werken, en alle mensen hebben evenveel recht op 

dingen die mooi zijn en je aan het denken zetten. 

Kunst op muren en in de publieke ruimte is er voor 

iedereen om van te genieten, in plaats van kunst 

waar muren omheen staan, die er enkel is voor 

hen die zich dat veroorloven kan. Dit is waarom wij 

zo geloven in de kracht van street art. Onze missie 

is dan ook om actief een bijdrage te leveren aan 

wijken waar kunst en cultuur niet vanzelfsprekend 

is. Samen met de lokale gemeenschap creëren we 

een openluchtmuseum, zonder openingstijden en 

dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Mensen 

hoeven niet naar een museum, wij realiseren 

een museum in hun eigen leefomgeving zodat 

zij ongedwongen in contact komen met kunst en 

cultuur. Wij zijn er trots op dat we een festival 

kunnen neerzetten dat niemand uitsluit en 

inclusief is met de hoofdletter I. POW! WOW! is 

een wereldwijd concept dat ingezet wordt om 

gemeenschappen te verrijken en hen te betrekken 

in het creëren en waarderen van kunst. Voor de 

edities van 2019 en 2020 zijn wij met de bewoners, 

lokale ondernemers, woningcorporaties en 

culturele instellingen aan de slag gegaan om het 

festival tot een (duurzaam) succes te maken in 

de Afrikaanderwijk en breder in Rotterdam Zuid. 

Actief aanwezig zijn in de wijk, ontmoeten, dialoog 

en verbinden is hierbij een onvoorwaardelijk 

onderdeel van onze werkwijze.

Best Kept Secret graffiti jam @ POW! WOW! 
Foto: Mjay Photography
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Locatie 2021

In 2021 vindt POW! WOW! Rotterdam plaats 

in Feijenoord. Door de keuze voor deze 

wijk te kunnen we de street art routes in de 

Afrikaanderwijk uit de vorige edities van POW! 

WOW! Rotterdam op een duurzame manier 

aan elkaar koppelen en de route groter maken; 

Feijenoord grenst direct aan de Afrikaanderwijk. 

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam 

en woningcorporatie Woonstad is er locatie-

onderzoek gedaan naar geschikte muren wat 

geleid heeft tot 10-15 geschikte locaties. Ook wordt 

er gekeken naar mogelijke samenwerkingspartners 

in de wijk, zoals lokale ondernemers, buurthuizen, 

Skateland (overdekte skatebaan) en Dansh (urban 

gym en BMX-baan). Voor de afsluitende festivaldag 

op 12 september maken we weer gebruik van het 

Afrikaanderpark. 

Bijdragen aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid 

In Feijenoord zijn in vergelijking met andere 

Rotterdamse stadsdelen relatief nog weinig 

uitingen van street art. Wij geloven erin dat we met 

het festival een positieve bijdrage kunnen leveren 

aan de geplande transformatie van Rotterdam 

Zuid, aansluitend bij de kleurrijke samenstelling 

van de bewoners en de vele culturele- en 

maatschappelijke initiatieven die er al zijn. 

POW! WOW! Rotterdam zal een blijvende output 

achterlaten in de wijk en potentiële bezoekers 

verleiden om ook Rotterdam Zuid te bezoeken. 

Hiermee benadrukken wij de veelzijdigheid van 

Rotterdam als (inter-)nationale cultuurstad. 

POW! WOW! Rotterdam heeft de potentie én de 

ambitie om zich te ontwikkelen tot een groot 

terugkerend urban culture festival in Rotterdam 

Zuid. Dit type festival past goed bij de bewoners 

op Zuid en zal ook nieuwe mensen aantrekken die 

normaliter niet naar Zuid gaan.

Programmering en de impact van Corona 

Omdat we niet kunnen voorspellen hoe 

de pandemie verloopt hanteren we bij de 

voorbereidingen van deze editie verschillende 

scenario’s. Met de ervaring van de Corona editie 

van afgelopen jaar zijn er vier mogelijkheden 

opgesteld. Afgelopen jaar heeft de organisatie van 

POW! WOW! Rotterdam nauw samengewerkt met 

directie Veiligheid (evenementenvergunningen) 

om een veilig evenement te kunnen realiseren. 

We hebben nu de kennis in huis om in te spelen 

op verschillende mogelijkheden en zijn daar ook 

op voorbereid. We zijn in direct contact met de 

gemeente en andere evenementenorganisatoren 

en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten. 

Schildering: Erico Smit | Foto: Martine Kiers
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Mocht de situatie het toelaten, dan zullen we een 

‘inhaalslag’ maken in de totale programmering 

en deze actualiseren. Op de onderdelen die 

we in 2020 moesten cancelen – live hiphop 

programmering, spoken word en internationale 

street art kunstenaars – gaan we in 2021 extra 

uitpakken. In het hoofdstuk 4 geven we een 

verdere inkijk in ons beoogde programma. 

Rotterdam Street Culture Week (RSCW)

Ook zal POW! WOW! Rotterdam in 2021 opnieuw 

onderdeel zijn van het overkoepelende Rotterdam 

Street Culture Weekend als een van de vaste 

trekkers op gebied van street art, spoken word 

en live hiphop acts. De gehele week richt zich op 

street art, hiphop en urban sports. Verschillende 

talenten krijgen de kans om te laten zien wie ze 

zijn en wat ze kunnen. Bezoekers ervaren wat de 

hedendaagse straatcultuur inhoudt en krijgen 

de kans om zelf deel te nemen. In 2019 bereikte 

dit vernieuwende festival in totaal ruim 32.000 

bezoekers.  We zijn voornemens om nog meer 

verbindingen te leggen tussen de verschillende 

programmaonderdelen binnen RSCW binnen POW! 

WOW! Rotterdam.

3.2. AMBITIES EN DOELSTELLINGEN 

Bezoekers en doelgroepen

Met POW! WOW! Rotterdam laten we een brede 

doelgroep kennismaken met street art. Jaarlijks 

voeren we in samenwerking met Rotterdam 

Festivals publieksonderzoek uit. Hiermee krijgen 

we de behoeften van ons publiek steeds beter in 

beeld en kunnen we daarop inspelen met onze 

programmering en organisatie. 

Qua bezoekersaantallen zijn we gegroeid van 3.500 

bezoekers in 2018 naar ruim 10.000 bezoekers 

in 2019. Het jaar 2020 zien we als uitzondering 

vanwege het Coronavirus met ruim 3.500 bezoeker 

live en 34.000 online bezoekers. Rotterdam 

Festivals hanteert het Whize-model voor het 

vergaren van inzicht in type bezoekers/publiek. 

Uit het publieksonderzoek van 2020 komt naar 

voren dat POW! WOW! Rotterdam (landelijk) een 

oververtegenwoordiging kent in Stadse Alleseters 

(36%), Stedelijke Toekomstbouwers (24%) en 

Actieve Families (10%). Opvallend is dat deze 

groepen kunst en cultuur vaak als ongebruikelijk 

zien.

Jaar Leef-
tijd 
15-19

Leef-
tijd
20-29

Leef-
tijd
30-39

Leef-
tijd
40-59

Leef-
tijd
> 60

Oplei-
dings-
niveau 
laag

Oplei-
dings-
niveau 
mid-
den

Oplei-
dings-
niveau 
hoog

Rotter-
dam

Regio 
Rijn-
mond

Rest 
van 
Neder-
land

Bui-
ten-
land

2018 2% 30% 39% 24% 5% 3% 37% 60% 57% 16% 24% 3%

2019 7% 34% 29% 25% 5% 2% 34% 64% 49% 9% 38% 4%

2020 0% 20% 36% 36% 8% 4% 25% 74% 61% 4% 35% 0%

Resultaten publieksonderzoek POW! WOW! Rotterdam 2018, 2019 en 2020
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Zoals uit de onderzoeken blijkt is POW! WOW! 

Rotterdam een festival voor jong en oud. Het richt 

zich inhoudelijk op street art liefhebbers, maar is 

ook interessant als ‘instap-festival’ voor jongeren 

uit de wijk die hun eerste festival beleven. 

Rotterdam is een evenementenstad bij uitstek, 

dus ook op lokaal, regionaal en landelijk niveau wil 

POW! WOW! Rotterdam zich onderscheiden. Met 

een niet alledaagse line-up van artiesten van over 

de hele wereld ademt het festival internationale 

allure, maar met de toevoeging van landelijk en 

lokaal bekende kunstenaars mikken we ook op 

toestroming en toewijding van het publiek uit 

Rotterdam en omstreken. Omdat in de rest van 

Nederland en België ook veel liefhebbers zijn van 

straatkunst en urban festivals, wordt ook op deze 

gebieden ingezet. POW! WOW! Rotterdam is de 

afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een festival van 

formaat dat zich kan meten aan internationale 

street art festivals als Upfest (UK), Wynwood Miami 

(US), Nuart (NOR), Mural Art Street Fest (CAN), The 

Crystal Ship (BEL). Nederland heeft geen ander 

multidisciplinair street-art festival, waarbij zoveel 

uiteenlopende onderdelen bij elkaar komen. 

De belangrijkste doelgroep van het festival is 

de culturele diverse of ‘bi-culturele’ jongere, 

voor wie ‘urban sports’ en ‘urban culture’ een 

belangrijk deel van zijn of haar lifestyle is. Zij 

vormen een brede doelgroep die festivals bezoekt 

zoals REC., Get Loose Festival, Appelsap Fresh 

Juice Festival, 010SAYSITALL, Festival Downtown, 

Vrije Volk festival en North Sea Round Town. 

Daarnaast gezinnen, vriendengroepen, stelletjes, 

street art-fotografen, die hard hiphopfans en 

kunstliefhebbers. Het POW! WOW! Rotterdam 

festival is gratis toegankelijk voor iedereen die zich 

wil verrijken met straatkunst van hoge kwaliteit.

Talentontwikkeling 

POW! WOW! Rotterdam is tevens een platform 

voor talentontwikkeling. We geven lokale, 

nationale en internationale street art kunstenaars 

en muzikale acts de kans om zich verder te 

ontwikkelen en hun werk te tonen aan een breed 

publiek. Daarnaast zorgen we jaarlijks voor een 

internationale uitwisseling van een Nederlandse 

street art kunstenaar op een POW! WOW! festival 

elders ter wereld. Voor veel street art kunstenaars 

is het een eer om tijdens POW! WOW! Rotterdam 

te mogen exposeren vanwege de statuur en bereik 

van het festival. 

Educatieve projecten in de wijk voor kinderen en Schildering: Dourone | Foto: Martine Kiers
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jongeren 

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren 

uit wijk een actief en prominent aandeel hebben 

binnen het festival. Niet alleen als bezoeker, maar 

zeker ook participatief. We verzorgen diverse 

workshops waar zij aan kunnen deelnemen. In de 

organisatie ervan werken we nauw samen met 

lokale initiatieven (bijvoorbeeld NIFFO Galerie) en 

omringende scholen. 

Tijd, ruimte en thematiek

De vierde editie van POW! WOW! Rotterdam vindt 

plaats in Feijenoord, tussen 5 - 12 september. De 

festival dag valt op zondag 12 september van 13:00 

tot 23:00 uur. We zullen nader onderzoeken of het 

haalbaar is om het Afrikaanderpark te gebruiken 

als centrale festivallocatie. De Thematiek is street 

culture in de brede zin, met een focus op street art 

en live-muziek gebaseerd op de actualiteit.  

Internationale cultuurstad 

POW! WOW! kent een internationaal karakter 

en organiseert zich wereldwijd op verschillende 

plekken, zoals in Los Angeles, Long Beach en 

Hawaii (VS), Taipei (Taiwan), Kobe (Japan) en 

Worcester (VS). Daarbij is de street art scene 

internationaal georiënteerd. Dat zie je ook terug 

in het aantal Rotterdamse street art kunstenaars 

dat regelmatig in het buitenland opdrachten heeft, 

waaronder bij diverse POW! WOW! festivals.

Het festival trekt zowel lokale, nationale als 

internationale artiesten en bezoekers aan. Deze 

internationale artiesten mobiliseren op hun beurt 

de eigen achterban, en zij hebben een breed 

bereik op hun social mediakanalen. Daarnaast 

kan POW! WOW! Rotterdam rekenen op de social 

mediakanalen van partner POW! WOW! Worldwide; 

zij hebben letterlijk een wereldwijd bereik en 

brengen Rotterdam op die manier in beeld bij hun 

volgers. 

De muurschilderingen die we tijdens de POW! 

WOW! festivals realiseren zijn permanent en 

worden opgenomen in de street art app van 

Rewriters010. Dagelijks worden de routes in de 

stad gelopen door (inter)nationale bezoekers; 

hiermee laat het festival haar lokale, nationale en 

internationale impact zien. 

In dat opzicht draagt street art festival POW! 

WOW! Rotterdam bij aan de profilering en het 
zichtbaar maken van Rotterdam als internationale 

cultuurstad en toerisme.

Schildering: Telmo Miel x Smug 

Foto: Martine Kiers
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4. PROGRAMMERING POW! 

WOW! ROTTERDAM 2021 

4.1. STREET ART – ALS VERTREKPUNT

POW! WOW! Rotterdam richt zich op street art 

in de breedste zin van het woord en wil ten 

alle tijden een programma presenteren die 

een afspiegeling is van actualiteit. Het durven 

experimenteren vormt hierbij ook een belangrijk 

uitgangspunt. POW! WOW! Rotterdam is zoveel 

meer dan alleen muurschilderingen. Afgelopen 

edities kon het publiek kennismaken met nieuwe 

programmaonderdelen zoals 20 Vans 30 Cans 

waarbij een voertuig van de bezoeker werd 

gekoppeld aan een kunstenaar die carte blanche 

kreeg. Het publiek kon live de progressie van de 

rijdende kunstwerken volgen. De eindresultaten 

verlieten het festival in een rijdende expositie. 

Met 55x5 kregen vijf kunstenaars de mogelijkheid 

om een leegstaande woonruimte gezamenlijk 

om te zetten tot een groepsexpositie, hierbij 

werden diverse stijlen aan elkaar verbonden 

tot één geheel. Ook binnen het onderdeel 

muurschilderingen wordt er geëxperimenteerd. 

Tijdens de laatste editie maakte Rotterdammer 

Nas Bami een muurschildering met beton en 

kwamen er voor de rest geen andere materialen 

aan te pas, een unicum binnen de street art.  

4.2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMEREN

Alle programmaonderdelen worden inhoudelijk 

ingevuld aan de hand van dezelfde principes:

• artistieke kwaliteit

• goede verhouding man en vrouw

• culturele en etnische achtergrond

• originaliteit

Met de bovenstaande principes komen we tot een 

gevarieerd programma, artiesten en kunstenaars 

waardoor er een goede mondiale afspiegeling 

ontstaat. Zodat iedere bezoeker zich aangesproken 

kan voelen bij een bezoek aan het festival. 

In 2021 richten we ons op kunstenaars uit 

Europese landen die op een realistische afstand 

zijn gelegen zodat er voldoende reismogelijkheden 

Interventie kunst door Slinkachu | Foto: Martine Kiers
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zijn zoals trein, eigen vervoer of vliegtuig. Dit 

bevordert de mogelijkheid om in september 

2021 aan te kunnen reizen en een bijdrage te 

leveren aan het festival. In dit stadium kunnen we 

helaas nog geen artiesten vastzetten. Allereerst 

moeten we definitieve toezeggingen krijgen van 
de locaties (muren, expositieruimtes en locaties 

in de buitenruimte). Pas als de locaties vaststaan, 

kan de artdirector een goede selectie maken van 

de kunstenaars en de bijbehorende oppervlakte. 

Gemeente en woningcorporatie hebben hun 

medewerking inmiddels toegezegd, maar de 

concrete toestemming per locatie duurt langer 

vanwege de besluitvorming ten tijde van Corona.

Gelukkig weten we van de eerste drie edities dat 

kunstenaars heel graag deelnemen aan POW! 

WOW! en dat door Corona ook hun agenda’s nog 

niet volgeboekt zijn. Wij gaan ervan uit dat we ons 

beoogde gevarieerde en kwalitatief hoogstaande 

programma kunnen realiseren. Hieronder geven 

we een overzicht van de beoogde kunstenaars. 

4.3. PROGRAMMAONDERDELEN

Muurschilderingen 

Diverse gevels in de Afrikaanderwijk en Feijenoord 

vormen het canvas voor kunstenaars die volledige 

artistieke vrijheid krijgen. Zij worden inhoudelijk 

geselecteerd op kwaliteit, originaliteit en stijl. 

Afgelopen editie hebben we vanwege Corona 

de beoogde internationale line-up moeten 

cancelen. In plaats daarvan waren alle kunstenaars 

afkomstig uit Nederland.

Beoogde kunstenaars:

Thomas Trum (NL), Vincent de Boer (NL), 

Halfstudio (POR), Frau Isa (AUT), Rosie Woods (UK), 

Vinie Graffit (FR), Achesdub (IR), Bond Truluv (DE), 
Case Maclaim (DE), Aryz (ES), Enigin Dogan (TUR), 

Mots (POR), Kitsunjolene (BE)

Al Maser (IR)

Kunstwerken verschijnen in street art app

Alle kunstwerken die tijdens POW! WOW! 

Rotterdam worden gerealiseerd komen terecht in 

de street art app Rewriters010 in de vorm van een 

wandelroute. De gebruiker ontvangt hierbinnen 

alle achtergrondinformatie over zowel het 

kunstwerk als de kunstenaar. Tijdens Corona, waar 

de bewegingsvrijheid is beperkt, werd de kracht 

van onze street art app andermaal onderstreept. 

Het bleek een van de weinige vormen van kunst 

en cultuur waar mensen wel van konden genieten. 

Uit onze statistieken blijkt maar liefste een 

15



toename van 30% aan nieuwe app-gebruikers. 

Met de app kan je op ieder gewenst moment in de 

openbare ruimte verschillende routes lopen door 

Rotterdam. De route is samengesteld op basis van 

verschillende street art werken en concentreert 

zich per wijk. Op basis van drie edities van POW! 

WOW! Rotterdam zijn er twee routes verschenen in 

M4H (2018) en de Afrikaanderwijk (2019 en 2020). 

In 2021 krijgt Feijenoord haar eigen route en wordt 

de app verder uitgebreid.

Kleine interventies

Met vaak kleine en geraffineerde aanpassingen 
aan het straatbeeld wordt de interventie 

kunstenaar steeds belangrijker. Deze kunstenaars 

zien de openbare ruimte als één grote speeltuin 

waar zij hun eigen interventies in kwijt kunnen. 

Denk hierbij aan paste ups, miniaturen, stickers, 

legoblokken etc. De interventies laten bezoekers 

op een totaal andere manier naar de openbare 

ruimte kijken omdat je moeite moet doen om ze te 

vinden.

Beoogde kunstenaars:

Ardif (FR), Levalet (FR), FAKE (NL)

POW! WOW! Sculpture house

Een expositieruimte en werkplaats voor 

kunstenaars om sculpturen te maken. Veel 

kunstenaars die afkomstig zijn uit de graffiti en 

street art laten de muurschilderingen achter zich 

en nemen een volgende stap in hun carrière als 

beeldend kunstenaar.  Steeds meer zien we dat 

kunstenaars 3D versies willen maken van het 

werk dat ze schilderen/tekenen/ontwerpen. Het 

maken van sculpturen kan dus gezien worden als 

een organische groei van de ‘straat kunstenaar’ 

die zich verder ontwikkelt. POW! WOW! Rotterdam 

staat bekend om het uitnodigen van kunstenaars 

die op hoog niveau muurschilderingen maken. 

Wij willen publiek laten zien dat street art meer is 

dan alleen muurschilderingen. Ieder jaar laten we 

ons publiek dan ook kennis maken met andere 

disciplines waar onze kunstenaars zich mee bezig 

houden. De trend die we op dit moment zien is dat 

gevestigde namen binnen de muurschilder scene 

doorpakken naar de volgende uitdaging in de vorm 

van het maken van installaties en sculpturen. De 

gaskoepels vormen hiervoor het toneel, deze zijn 

gelegen aan het water in Feijenoord  

Beoogde kunstenaars:

Kirsten Spuijbroek (NL), Onno Poeisz (NL), Simon 

Schrikker (NL)

Digitale kunstenaar ontwerpt campagne

Met ingang van 2021 ambiëren wij om jaarlijks met 

een nieuwe kunstenaar te werken op het gebied 

van onze (media)campagne. De vormgeving wordt 

in handen gelegd van een kunstenaar die zowel 

fysieke als digitale visuals ontwerpt en realiseert. 

Schildering: Mr. June x Bier & Brood | Foto: Martine Kiers
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Enerzijds vormt dit een extra mogelijkheid om een 

kunstenaar een platform te bieden en anderzijds 

komt dit de marketingcampagne van het festival 

ten goede.

Inzetten op digitale kunst

Naast het werken met kunstenaars die fysiek 

iets creëren in de openbare ruimte of in de vorm 

van een expositie, richten we ons ook makers 

die digitaal werk realiseren. De illustratoren en 

animatoren worden via zowel ons online platform 

(10.000 volgers) en POW! WOW! Worldwide 

(310.000 volgers) uitgelicht.

Muziek – live hiphop

Het muziekprogramma voor POW! WOW! 

Rotterdam 2020 borduurt voort op de hiphop-

lijn die we vanaf de eerste editie van ons festival 

hebben ingezet. Voor de programmering van 

het muziekprogramma werken wij samen met 

Stichting de Nieuwe Lichting. We vinden het daarbij 

belangrijk dat het programma een afspiegeling 

is van wat er lokaal, nationaal en internationaal 

gebeurd op het gebied van hiphop (in de breedste 

zin van het woord). Daarbij speelt de locatie van 

het festival een belangrijke rol (passend bij de wijk 

en de bewoners). Voor de editie van 2020 hadden 

een mooie actuele muziekprogrammering (o.a. 

Kevin, Jonna Fraser, ADF Samski en The Color 

Grey.) die zeker veel bezoekers had getrokken, 

maar vanwege de Coronacrisis moesten we die 

helaas cancelen. 

Door onze expertise (vanuit ons kennisplatform 

Hiphop In Je Smoel) zijn wij in staat om in een 

vroeg stadium de juiste acts vast te kunnen leggen 

die een half jaar later financieel niet meer haalbaar 
zijn. Vanwege het hoge populariteitsgehalte van 

hiphop en de breedte van stijlen kan er een grote 

doelgroep worden aangesproken van tussen 

8 – 49 jaar. Er is geen ander muziekgenre dat in 

staat is om zo’n brede doelgroep te bereiken. 

Het is ons doel dan ook om zoveel mogelijk 

stromingen binnen de hiphop een plek te bieden 

op het podium zodat zowel kinderen, jongeren 

en ouderen zich kunnen identificeren met het 
programma. 

Kwaliteit gaat altijd boven populariteit bij het 

samenstellen van de muziek line-up, hierbij is 

het essentieel dat iedere geboekte act beschikt 

over een goede live reputatie. Hiermee kan POW! 

WOW! Rotterdam zich positief onderscheiden 

ten opzichte van andere festivals waarbij 

populariteit vaak leidend is, terwijl dit geen 

garantie is voor een goed optreden. De social 

mediakanalen zorgen ervoor dat artiesten viraal 

gaan en hiermee binnen no time beschikken 

over een grote fanbase. Hierdoor ontstaat er 

een sterke vraag naar live shows, terwijl veel van 

deze type acts slechts beschikken over een paar 

nummers en bijna geen live ervaring. Acts komen 

hiermee te snel op serieuze podia en festivals 

terecht omdat het publiek hiernaar vraagt. Een 

keerzijde van deze huidige tijdgeest is dat met 

de snelheid waarmee een artiest populair wordt, 
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ook heel snel de populariteit kan afnemen. Het 

momentum kan vaak van korte duur zijn waardoor 

acts genoodzaakt zijn om zo snel mogelijk en 

zoveel mogelijk shows te doen om inkomsten te 

garanderen.  

Vans and Cans

Vanaf de eerste editie zochten we naar interesante 

objecten om live te kunnen beschilderen tijdens de 

laatste festival dag. Hieruit is het concept 20 Vans 

30 Cans ontstaan; 20 voertuigen die door (graffiti-)
kunstenaars live werden gespoten. Dit onderdeel 

heeft de afgelopen edities steeds veel bezoekers 

en positieve reacties getrokken. Vanaf 2020 

nodigen we ook de voertuigen van de voorgaande 

edities uit, die naast het festival een openlucht 

expositie vormen. Voor deze editie zijn we het 

concept verder aan het uitwerken om nog meer 

impact te maken. 

Randprogrammering 

De randprogrammering van POW! WOW! 

Rotterdam is jaarlijks wisselend, van live 

Spoken Word acts tot dance-battles. De 

randprogrammering is gebaseerd op basis van 

de actualiteit en wat jongeren op dat moment 

aanspreekt. Ten slotte wordt ook goed gekeken 

naar de andere programmaonderdelen tijdens 

RSCW zodat er geen dubbelingen plaatsvinden. 

4.4. WEEKPROGRAMMA POW! WOW! 5-12 
SEPTEMBER

POW! WOW! Rotterdam is veel meer dan alleen 

een festivaldag. In de weken voorafgaand aan het 

festival beginnen we met educatie programma 

in samenwerking met lokale scholen. Hiervoor 

hebben we al twee locaties toegezegd gekregen 

door Woonstad. Afgelopen jaren zijn we door veel 

onderwijsinstellingen benaderd voorafgaand aan 

en in de POW! WOW! week, voor tours en educatie 

en zullen dat ook dit jaar weer uitvoeren. 

Vanaf begin van de maand verhuist het 

kernteam naar een tijdelijk kantoor op Zuid, 

om alle voorbereidingen te treffen en aanwezig 
te zijn in de wijk. Hieronder het voorlopige 

weekprogramma. 

Zondag 5 september 

- Start beschilderen muren door 15 street art 

artiesten (tussen 10:00 – 20:00 uur) 

Op  10 - 15 verschillende plekken in 
Feijenoord starten de kunstenaars met hun 

muurschilderingen. Zij werken hierbij toe na het 

POW! WOW! Rotterdam festival op 12 september 
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waarbij alle muren onthuld zullen worden 

tegenover publiek. Het beschilderen van de muren 

komt dagelijks terug in het weekprogramma 

omdat dit al voor een flinke reuring in de wijk gaat 
zorgen. Het proces trekt liefhebbers en fotografen 

aan die hun favoriete kunstenaars live in actie 

kunnen zien en zelfs ontmoeten.   
- Opening Expositie gaskoepels (17:00)

Maandag 6 september 

- Beschilderen muren door 15 street art artiesten 

(10:00 – 20:00) 

- Expositie gaskoepels (12:00 – 17:00) 

- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (10:00 – 18:00) 
- WIP avondtour door de wijk. (18:00 – 19:30) WIP 

staat voor Work In Progress. We nemen vooraf 

aangemelde bezoekers mee op tour langs de 

muurschilderingen waar artiesten op dat moment 

live aan werken. We faciliteren interactie tussen 

bezoekers en artiesten. Hierbij zullen we ook 

samenwerken met lokale ondernemers (horeca, 

zalen etc.) De tour is extra bijzonder omdat deze ’s 

avonds plaatsvindt. 

Dinsdag 7 september 

- Beschilderen muren door 15 street art artiesten 

(10:00 – 20:00) 

- Expositie 12:00 – 17:00) 

- WIP avondtour door de wijk. (18:00 – 19:30) 

- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (10:00 – 18:00)

Woensdag 8 september 

- Beschilderen muren door 15 street art artiesten 

(10:00 – 20:00) 

- Expositie (12:00 – 17:00) 

- Artist Talks met Jaap van der Doelen bij Skateland 

(19:00 - 22:00) DJ Bowie voor de muziek. Tevens 

opname van podcast. 
- WIP avondtour door de wijk. (18:00 – 19:30) 

- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (10:00 – 18:00)

Donderdag 9 september 

- Beschilderen muren door 15 street art artiesten 

(10:00 – 20:00) 

- Expositie (12:00 – 17:00) 

- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (10:00 – 18:00)

Vrijdag 10 september 

- Beschilderen muren door 15 street art artiesten 

(10:00 – 20:00) 

- Expositie (12:00 – 17:00) 
- WIP avondtour door de wijk. (18:00 – 19:30) 

- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (10:00 – 18:00)

Zaterdag 11 september 

- Start beschilderen muren door 15 street art 

artiesten (10:00 – 20:00) 

- Expositie (12:00 – 17:00)

Schildering: Collin van der Sluijs | Foto: Martine Kiers
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- Pop Up Shop en infopunt in de HQ (12:00 – 18:00

Zondag 12 september

- Festival terrein op Afrikaanderplein:

  Live muziek, Live painting: Vans and Cans, 

Foodcourt, Voertuig expositie, urban sports en 

kinderprogramma

- Street art tours langs de muren

-  Expo’s gaskoepels

5. VAN VISIE TOT REALISATIE 

(UITVOERBAARHEID)

In 2021 vindt de vierde editie plaats van 

street art festival POW! WOW! Rotterdam. Met 

onze eerdere edities in 2018 (M4H-gebied) 

en 2019 (Afrikaanderwijk) hebben wij laten 

zien dat we in staat zijn om een succesvol 

festival neer te zetten met lokale, landelijk en 

internationale impact. En op een duurzame 

wijze: dagelijks worden beide gebieden nog 

bezocht door (internationale) bezoekers om de 

muurschilderingen te bekijken. Beide edities 

leverde verschillende awards en nominaties op: 

w.o. de Marketing Award Rotterdam Aanstormend 

talent, nominatie Beste Publieksevenement 

door de Nationale Evenementenprijzen en een 

nominatie voor Beste Festival voor de Rotterdam 

Music Awards (PopUnie). In 2019 groeide het 

bezoekersaantal naar ruim 10.000 bezoekers. 

Opvallend uit het publieksonderzoek is dat 

we met dit festivalbezoekers trekken die niet 

persé kunstminnend zijn. We willen dan ook zo 

laagdrempelig en toegankelijk mogelijk acteren en 

een breed publiek aanspreken. 

De editie 2020 was een bijzondere editie vanwege 

de maatregelen rondom Corona. We hebben laten 

zien dat we óók flexibel kunnen acteren en ons 
zo goed als mogelijk kunnen aanpassen aan de 

context en situatie. In nauw overleg met directie 

Veiligheid van de gemeente Rotterdam, hebben 

we een vorm weten te vinden om POW! WOW! 

Rotterdam 2020 alsnog te laten plaatsvinden 

binnen de veiligheidsrichtlijnen van de RIVM en de 

gemeente. Dit betekent dat het bezoekersaantal 

drastisch minder zal zijn dan in afgelopen jaren – 

bezoekers dienen zich op voorhand in te schrijven, 

en in het park kunnen slechts 250 mensen 

tegelijkertijd – maar we geloven dat de impact van 

de nieuwe werken (met alleen artiesten uit NL) 

minstens zo groot is. 

In 2021 verplaatsen we het festival naar Feyenoord 

in Rotterdam Zuid. Dit gebied is evenzogoed 

bereikbaar als de Afrikaanderwijk met het OV of 

de fiets. Dit gebied heeft voldoende beschikbare 
muren om opnieuw een mooie kunstroute te 

creëren, dat aansluit op de eerdere routes in de 

Afrikaanderwijk. De centrale festivallocatie blijft 

opnieuw het Afrikaanderpark. 

5.1. PLANNING EN EVALUATIE

Op het moment van het schrijven van dit 

projectplan bevinden we ons (nog steeds) midden 

in de Coronacrisis. In september 2020 is het ons 

gelukt om een Coronaproof editie te organiseren. 

Op basis van berichtgeving van de overheid gaan 

ervan uit dat medio september 2021 festivals weer 

doorgang kunnen hebben volgens het originele 

plan. Onze planning ziet er in dat scenario op 

hoofdlijnen als volgt uit: 

• Fase 1: Voorbereiding programmering en 

financiering organiseren (september ‘20– juli 
‘21)

• Fase 2: Programmering definitief maken (juli 
‘21– augustus ‘21) 

• Fase 3: Start communicatie en 

marketingcampagne (juni ‘21– september ‘21) 

• Fase 4: Uitvoering (september ‘21)

• Fase 5: Evaluatie festival + resultaten 

publieksonderzoek en communicatie naar 

financiers (oktober ‘21) 

6. (PUBLIEKS-)BELEVING 
Voorafgaand aan POW! WOW! Rotterdam maken 

we publiek warm en betrekken we hen middels 

een actieve social media campagne (Instagram 

en Facebook) en via onze website www.

powwowrotterdam.nl en www.hiphopinjesmoel.

com en via de socials van RSCW. Hier beginnen we 

ruim vier maanden van tevoren mee. Stapsgewijs 

maken we bekend wat de programmaonderdelen 

zijn en welke street art artiesten en hiphop 

acts op het festival zullen optreden. Ook na het 

festival zorgen we voor aftermovies en andere 

sfeerbeelden die we via social media verspreiden. 

Daarnaast zorgen we ook voor fysieke uitingen en 

zichtbaarheid in de stad en in de wijk (bij scholen, 

lokale ondernemers, culturele instellingen e.d.) 

middels posters en stickers, LED-schermen in de 

stad, filmpjes in NS treinen en op het grote scherm 
in de hal van het Rotterdam Centraal Station. 

Een week voorafgaand aan het festivalweekend 

organiseren we zogeheten ‘Work-in-Progress’ 
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(WIP)-tours door de wijk. Geïnteresseerden kunnen 

zich hiervoor aanmelden en gedurende de week 

het werk van de kunstenaars zien ontstaan. 

Toegankelijkheid  

Het beoogde festivalterrein in Rotterdam Zuid en 

de wijk Bloemhof is goed bereikbaar met de metro, 

fiets en te voet. Niet geheel onbelangrijk is dat het 
festival ook goed te bereiken is voor mensen in 

een rolstoel; zij kunnen in beginsel meedoen aan 

alle programmaonderdelen, ook op die manier 

streven wij ernaar om inclusief te zijn. 

POW! WOW! Rotterdam is een gratis festival, 

en daarmee zeer laagdrempelig. Nieuw in 2020 

is dat we het concept van ‘Pay What You Want’ 

geïntroduceerd hebben. Op basis van ervaring 

bekijken we nader of en hoe we daarmee verder 

gaan in 2021. 

Daarnaast zijn we heel gastvrij (zowel in onze 

programmering en toegankelijkheid) en is het 

festival geschikt voor bezoekers van alle leeftijden.  

Festivalbeleving 

Onderdeel van de hele festivalbeleving is ook de 

inrichting en de aankleding van het festivalterrein. 

Naast live muziek en live painting (Vans en Cans) 

vinden we het belangrijk om het terrein open en 

voor iedereen in te richten. Dit jaar willen we meer 

aandacht besteden aan de beleving door dit ook 

door te voeren in de foodcourt. Daarbij zoeken we 

naar unieke concepten met een divers aanbod. 

In eerste plaats kijken we naar ondernemers uit 

de regio. Ook de gewone standard bar gaan we 

dit jaar door kunstenaar Micha de Bie (NL) onder 

handen laten nemen en zal een kunstobject 

worden. 

De noodzakelijke toiletten worden omgetoverd 

tot een heus museum: Musee d’urine. Alle 

deelnemende kunstenaars maken kleine 

kunstwerkjes die over de verschillende Dixies 

worden verspreid. Daarmee wordt de Wc- bijdrage 

als het ware een toegangskaartje tot het museum.

Signing / routing 

Ervaring leerde ons dat signing zeer belangrijk is; 

daar voorzien we het terrein en de wijk dan ook 

goed in. Op de looproute plaatsen we vanaf het 

beging van de week signing-zuilen, met informatie 

over POW! WOW!, de route en de kunstenaars. 

Op onze website en via onze social mediakanalen 

communiceren we de gehele(festival) dag over 

actualiteiten en is een timetable beschikbaar 

Schildering: Zepha | Foto: Martine Kiers
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van de programmering en een kaart van het 

terrein. Die zijn ook in fysieke vorm te verkrijgen 

tijdens het festival op het terrein. Onze 

festivalmedewerkers en vrijwilligers zijn goed 

zichtbaar in POW! WOW! Rotterdam kleding, goed 

geoutilleerd in informatievoorziening en altijd 

aanspreekbaar voor vragen. 

7. COMMUNICATIE EN 

MARKETING 

POW! WOW! Rotterdam kent een internationaal 

karakter en zal dan ook internationale bezoekers 

en pers voor de stad realiseren: zowel op gebied 

van street art (beeldende kunst), urban sports en 

hiphop muziek en urban dance. Het imago van 

Rotterdam als street art stad en haar ‘urban vibe’ 

zal worden bekrachtigd door (inter-) nationale 

pers en media-aandacht. We werken in onze 

marketing en communicatie nauw samen met 

POW! WOW! Worldwide. Vanuit hen zal er een 

marketing- en communicatiestroom op gang 

komen die een groot internationaal bereik heeft. 

Daarnaast zullen wij nauw samenwerken met 

lokale communicatiepartners als City Marketing, 

Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners. 

In 2021 willen we ons naast de traditionele media 

nog meer richten op het bereik van al onze 

onlinekanalen. We hebben door te werken met 

street art fotografen en video/ documentaire 

makers (Rauwkost) veel hoogwaardige content 

die we kunnen gebruiken in een onlinecampagne. 

Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we graag 

naar het marketingplan.

Sfeerimpressie 

Voor een impressie van de kunstwerken en het 

festival, verwijzen wij u naar het Instagram account 

van POW! WOW! Rotterdam en onze website, 

met onder andere een aftermovie van de laatste 

(coronaproof) editie van POW! WOW! Rotterdam 

2020. 
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http://bit.ly/powwow2019film


/POWWOWROTTERDAM

POWWOWROTTERDAM.NL

Schildering en installatie: DazeTwo | Foto: Martine Kiers
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