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SAMENVATTING 
 

 

POW! WOW! Rotterdam is het belangrijkste street art festival van Nederland.  

 

Het fundament wordt gevormd door Street art: kunst in de openbare ruimte die 

voortkomt uit de hiphopcultuur, graffiti. Het omvat onder meer murals, 

interventiekunst en tape-art. Street art is als beeldende kunstvorm een 

laagdrempelige kunstdiscipline die voor iedereen toegankelijk is. 

 

POW! WOW! Rotterdam haalt diverse nationaal en internationaal befaamde 

kunstenaars naar de stad Rotterdam om hier - binnen de context van een festival 

- muren, gebouwen en objecten in de openbare ruimte te beschilderen of om 

installaties en sculpturen te maken. Zodoende creëren we een 

openluchtmuseum, zonder sluitingstijden. De kunstwerken zijn daarbij van hoge 

artistieke kwaliteit.  

 

Jaarlijks transformeren we zo een Rotterdamse wijk en leveren een positieve 

impact voor het publiek en de leefomgeving.  

 

Het festival vormt tevens een ontmoetingsplek voor de creatieve sector. 

Daarmee zijn we een platform voor inspiratie en innovatie op het gebied van 

street art. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor de presentatie en 

begeleiding van jong talent.  

 

 

Profilering Rotterdam als internationale cultuurstad 

De nieuwe muurschilderingen 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 POW! WOW! Rotterdam bij aan 

de profilering en het zichtbaar maken van Rotterdam als internationale 

cultuurstad. Maar ook: Hoe tof is het dat mensen met een plattegrond in de 

hand door een wijk lopen waar vroeger niemand kwam!  
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1. STREET ART FESTIVAL  

POW! WOW! ROTTERDAM 

 

1.1 POW! WOW! WORLDWIDE 

 

POW! WOW! is opgericht door kunstenaar Jasper 
Wong. In 2011 vond de eerste festivaleditie 
plaats in Hawaii. Grauwe buitenwijken 
transformeerden tot een open air gallery. Na 
diverse succesvolle edities op het eiland breidde 
POW! WOW! zich wereldwijd uit naar locaties als 
Washington DC, Japan, Israël, Guam en Taiwan.  
Duizenden internationaal bekende street art 
artiesten, contemporaine en graffitikunstenaars 
hebben hieraan bijgedragen. POW! WOW! is 
inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde street 
art beweging die zich inzet voor community 
verrijking door middel van street art. 
 

 

1.2 POW! WOW! ROTTERDAM 

 

Via de RET Aardig Onderweg Award kreeg 
Rewriters010 (Stichting Hiphop In Je Smoel) in 
2017 de kans om naar het POW! WOW! Hawaii 
Festival af te reizen. Dit bezoek resulteerde in 
2018 in de allereerste Europese editie van POW! 
WOW! met Rotterdam als trotse gaststad. Als 
hoofdprogramma van het Street Culture 
Weekend presenteerden we in het Merwe-
Vierhavengebied (M4H) diverse 
muurschilderingen, pop-up tentoonstellingen, 
sportevenementen en muzikale optredens.  
 
Het succes van POW! WOW! Rotterdam werd 
meteen bekrachtigd met de ontvangst van de 
Marketing Award Rotterdam Aanstormend 
Talent, en een nominatie voor Beste 
Publieksevenement door de Nationale 
Evenementenprijzen. In 2019 verhuisde het 
festival naar de Afrikaanderwijk. Met iedere 
editie is er een groei gemaakt in 
bezoekersaantallen, media-aandacht en impact. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 MISSIE  
 
Vanuit de overtuiging dat street art de levens en 
leefomgeving van mensen kan verrijken, willen 
wij met POW! WOW! Rotterdam een 
internationaal festival neerzetten dat deze 
kunstvorm tot bloei brengt en een bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van wijken waar 
kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is.  
 
 

1.4 VISIE 

 
ARTISTIEKE VISIE 
Street art is een volwaardige kunstvorm 
Met POW! WOW! Rotterdam dragen we bij aan 
de emancipatie van street art als volwaardige 
kunstvorm.  
 
Street art is als sub stroming binnen de 
beeldende kunst wereldwijd in grote steden 
uitermate populair. Naast mainstream influence, 
heeft street art ook haar weg naar het 
kunstmuseum gevonden. Het meeste bekend 
zijn de werken van kunstenaar Banksy die 
getoond worden in onder meer The Museum of 
Contemporary Art in Los Angeles en het Moco 
Museum in Amsterdam. Inmiddels bestaan er 
zelfs complete musea met street art als 
vertrekpunt, zoals Urban Nation in Berlijn.  
 
Daarnaast worden er wereldwijd vele street art 
festivals georganiseerd. Street art festivals staan 
vaak bekend om hun muurschilderingen. Dit is 
ook een belangrijk onderdeel van POW! WOW! 
Rotterdam.   

Met de komst van het grootste street art festival ter 

wereld naar Nederland kreeg de lokale street art 

gemeenschap een flinke boost. Nederland stond 

hierdoor direct serieus op de “street art kaart” en 

Rotterdam in het bijzonder. 

 

Interventiekunst door Pappas Pärlor POW! WOW! 

Rotterdam 2021 
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Als kunstdiscipline is street art constant in 
ontwikkeling en aan het vernieuwen. POW! 
WOW! Rotterdam is geënt op die ontwikkeling. 
We kijken over de grenzen van de subgenres 
heen en geven ruimte aan pioniers die out of 
the box denken en iets willen doen wat nieuw is.  
We zien steeds vaker dat kunstenaars die hun 
sporen hebben verdiend met 
muurschilderingen, experimenteren met ander 
materiaalgebruik of de stap maken naar het 
creëren van sculpturen (3D versies van het werk 
dat ze schilderen of tekenen). Een andere 
vernieuwing binnen de kunstvorm heeft 
betrekking op het aanpassen van objecten in de 
openbare ruimte, de zogenaamde ‘interventies’.  
 
Vakmanschap 
POW! WOW! Rotterdam staat garant voor street 
art uitingen van hoge kwaliteit die direct 
aansluiten bij de omgeving.  
 
De oorsprong van street art ligt in de 
hiphopcultuur, graffiti. Kunstenaars met een 
graffiti achtergrond (illegaal of legaal) vormen de 
hoofdmoot van het festivalprogramma. 
Daarnaast presenteren we kunstenaars die zijn 
begonnen op canvas en daarna doorgegroeid 
zijn in het presenteren van werk in de openbare 
ruimte. Zij hebben een sterke band met de 
straatcultuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kiezen voor kunstenaars die het 
vakmanschap beheersen. Zij staan binnen de 
street art scene bekend om hun grote 
technische beheersing van spuitbus, kwast, 
marker, stickers, mozaïek of tape. Zij leerden het 
vak door oude legendes binnen de scene te 
volgen. Een dergelijk leertraject is het meest te 
vergelijken met iemand die wil leren tatoeëren.  
 
POW! WOW! Rotterdams’ creative director 
Daniel Claessens kiest vanuit zijn eigen 
vakmanschap en internationale netwerk de 
internationale kunstenaars. Deze plaatst hij 
naast Nederlandse talenten. Daarmee creëren 
we een omgeving voor inspiratie.  
 
In de keuze voor de kunstenaars van de 
muurschilderingen zoekt Claessens altijd naar 
diversiteit in vorm en stijl, maar ook in gender 
identity, nationaliteit en leeftijd. Bovendien 
spelen ook praktische zaken, zoals de 
oppervlakte en structuur van de muur en de 
eventuele aanwezigheid van ramen, een cruciale 
rol in het keuzeproces. Een kunstenaar die 
alleen met de kwast werkt bijvoorbeeld, heeft 
een zo glad mogelijke ondergrond nodig om 
kwalitatief hoogwaardig werk te kunnen leveren.  
 
Zeggingskracht 
De authenticiteit van de kunstenaar, de street 
credibility, is de meetlat voor de kwaliteit en 
geloofwaardigheid van de te realiseren werken. 
Street art neemt de stad en haar inwoners als 
inspiratiebron. Street art deelt een boodschap 
over onze samenleving met haar bezoekers.  
 
Het festival heeft daarbij oog voor het 
presenteren van kunstenaars die zich goed 
kunnen verhouden tot de problematiek in de 
betreffende wijk waar het festival plaatsvindt en 
de kunstenaars een week werken. Dit versterkt 
de zeggingskracht van de uiteindelijke 
kunstwerken. 
 
POW! WOW! Rotterdam laat mensen de 
verwondering van beeldende kunst in de 
openbare ruimte ervaren. We creëren een 
natuurlijke route van murals in een wijk, waarbij 
elk kunstwerk het publiek opnieuw verrast in 
stijl, vorm en onderwerp. Daarmee zetten we de 
wijk in een nieuw daglicht.  

Engin Dogan @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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Oorspronkelijkheid 
POW! WOW! Rotterdam is voortdurend op zoek 
naar nieuwe artistieke ontwikkelingen en het 
nieuwste talent om te kunnen presenteren in 
Rotterdam. Dit resulteert in een hoogwaardige, 
aantrekkelijke en unieke (internationale) 
programmering. Zo maakte tijdens festivaleditie 
2020 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! 
 
Daarnaast onderscheidt POW! WOW! Rotterdam 
zich doordat het verhalen uit de wijk als 
inhoudelijk uitgangspunt neemt voor de 
muurschilderingen die tijdens het festival 
worden gecreëerd.  
 
Tot nu toe hadden de kunstenaars van de 
muurschilderingen in beginsel alle artistieke 
vrijheid, zowel in vorm als in inhoud. Het enige 
voorbehoud is dat er geen reclame uitingen of 
geëngageerd werk met bijvoorbeeld politieke of 
religieuze beladenheid gemaakt mag worden. 
Dergelijke werken zijn vaak minder houdbaar en 
kunnen tot een negatief discours leiden. Nieuw 
in 2022 is dat we verhalen ophalen bij de 
wijkbewoners, en de kunstenaars de opdracht 
geven om deze persoonlijke verhalen als 
inspiratiebron voor hun werk in Rotterdam te 
gebruiken. Dit biedt context en voegt een extra 
betekenislaag toe aan het programma. 
 

Een goed voorbeeld van de impact die we met 
deze werkwijze creëren, is de muurschildering 
van het Pools-Portugese duo MOTS in editie 
2021. Zij creëerden pal naast de iconische brug 
De Hef een portret van brugwachter Arie de 
Weerd, die de afgelopen dertig jaar voor De Hef 
heeft gezorgd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE VISIE  

 

Impact: bijdragen aan de ontwikkeling van 
Rotterdam Zuid 
Wij geloven erin dat we met het festival een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
transformatie van Rotterdam Zuid, aansluitend 
bij de kleurrijke samenstelling van de bewoners 
en de vele culturele- en maatschappelijke 
initiatieven die er al zijn.  
 
Street art verandert de omgeving en laat 
mensen anders naar hun directe leefomgeving 
kijken. Dit heeft een positief effect op het welzijn 
en woongeluk. En op die manier geven we ook 
een positieve boost aan het soms heersende 
negatieve imago van de wijk. 
 
POW! WOW ! Rotterdam kiest voor wijken waar 
cultuurbezoek niet vanzelfsprekend is en de 
impact van street art het grootst is. Wij 
realiseren voor mensen een openluchtmuseum 
in hun eigen leefomgeving, zodat zij 
ongedwongen in contact komen met kunst en 
cultuur. Een museum zonder openingstijden en 
dat gratis toegankelijk is voor iedereen. Wij zijn 
er trots op dat we een festival kunnen realiseren 
dat niemand uitsluit en inclusief is met een 
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. 
 
Co-creatie met wijkbewoners 
De muurschilderingen die we tijdens het POW! 
WOW! festival verspreid over een wijk realiseren 
zijn permanent. We verbinden daarom al in het 
voorstadium de bewoners van de gebouwen 
aan het festival. We informeren hen persoonlijk 
over wie wij zijn, wat we gaan doen en 
betrekken ze bij de keuze van de kunstenaar. 
Ook het definitief ontwerp van de 
muurschildering wordt eerst aan hen 
voorgelegd. Hierdoor voelen de bewoners zich 
gehoord en ontstaat er een hoge mate van 
eigenaarschap.  
 
  

MOTS @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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Bovendien zijn het de persoonlijke verhalen van 
de wijkbewoners, hun meningen over (de 
ontwikkeling van) de buurt, die als 
inspiratiebron voor de kunstenaar dienen. De 
muurschilderingen sluiten hierdoor aan bij de 
beleefwereld van de wijkbewoners. Dit vergroot 
de maatschappelijke impact van het festival. 
 
Verbinden 
POW! WOW! Rotterdam gaat om het 
samenbrengen van verschillende mensen door 
kunst en cultuur.  
 
Gedurende een week vestigt het festival zich op 
meerdere plekken in de wijk om daar 
muurschilderingen te creëren. Het beschilderen 
van de muren zorgt voor flink wat reuring in de 
wijk. Wijkbewoners zijn nieuwsgierig en volgen 
het creatieproces nauwlettend. Dagelijks 
brengen ze de kunstenaar een kopje koffie om 
deze gezamenlijk op te drinken. Kinderen uit de 
wijk knopen regelmatig een gesprek aan met de 
kunstenaars en overhandigen hen soms 
eigengemaakte tekeningen.  
 
Ook de enthousiaste reacties na afloop van het 
nationale publiek – dat vaak tijdens hun bezoek 
aan het festival in gesprek is getreden met een 
wijkbewoner – bewijst dat de activiteiten van 
POW! WOW! Rotterdam mensen verbindt en kan 
ráken. 
 

1.5 Festivalformule  

 
Met ingang van editie 2022 scherpt POW! WOW! 
Rotterdam haar festivalformule aan. Dit om 
meerwaarde te blijven bieden voor de 
ontwikkeling van de kunstvorm, van talent en 
van publiek. Daarmee blijven we onze positie als 
frontrunners-festival waarmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POW! WOW! Rotterdam is een locomotief en 
geen wagon. Om de Amerikaanse rapper 
Ransom the quoten: "You didn't run with us, but 
now you are here at the finishline" 
 
Onderdeel van Rotterdam Street Culture Week 
POW! WOW! Rotterdam werkt samen met het 
festival Rotterdam Street Culture Week (RSCW), 
dat in dezelfde week in Rotterdam plaatsvindt. 
RCSW presenteert een programma rondom 
hiphop en street sports. Gezamenlijk maken we 
de stad Rotterdam gedurende één week tot het 
brandpunt van de street culture in Nederland. 
 
Locatie: een wijk in Rotterdam Zuid 
In 2022 vindt POW! WOW! Rotterdam, net als in 
2021, plaats in de wijk Feijenoord. We voelen dat 
we nóg meer voor deze wijk kunnen betekenen.  
 
Tevens creëren we duurzame impact, doordat 
de aangrenzende routes uit de vorige edities 
van POW! WOW! Rotterdam hiermee worden 
uitgebreid. Een steeds groter deel van 
Rotterdam Zuid zetten we daarmee in een 
positief daglicht.  
 
Het Hefpark, een centrale plek in de wijk waar 
verschillende initiatieven en groepen graag 
samenkomen, vormt het festivalhart. 
 
Platform voor nieuw talent 
POW! WOW! Rotterdam draagt actief bij aan de 
ontwikkeling van Nederlands toptalent. We 
bieden hen vaak als een van de eersten een 
podium. Door nieuw talent meerdere 
festivaledities mee te nemen en daarbij telkens 
een grotere rol te geven, laten we hen groeien.  
 

Educatie en participatie 
We grijpen het festival aan om kinderen en 
jongeren uit de wijk kennis te laten maken met 
street art. Middels het Do It Yourself principe 
leren zij de basisregels van beeldende kunst in 
de openbare ruimte, en stimuleren we de eigen 
creativiteit. Hiervoor werken we samen met 
bestaande lokale initiatieven (waaronder NUL 
TEEN ART) en omringende scholen, zowel 
primair als voortgezet onderwijs.  

  

Anna T-Iron @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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 2. FESTIVALEDITIE 2022  

 

 
 

 

2.1 NIEUWE NAAM: ALL CAPS 

 
Na vier festivaledities kiest POW! WOW! 
Rotterdam voor een afsplitsing van POW! WOW! 
Worldwide en daarmee ook voor een nieuwe 
naam voor het festival.  

 

De naam POW! WOW! (vrij vertaald, een 
feestelijke ceremonie waarbij Native Americans 
bijeenkomen om te dansen en zingen en muziek 
te maken) ligt onder vuur in diverse 
Amerikaanse steden vanwege de originele 
betekenis. Dit heeft ervoor gezorgd dat POW! 
WOW! Worldwide vanaf heden verder gaat 
onder de naam Worldwide Walls. 
  
Naast deze naamswijziging, die wereldwijd 
wordt doorgevoerd onder alle POW! WOW! 
Festivals, zal aankomend najaar de eerste editie 
van Doha Walls in Qatar plaatsvinden. Wij, 
POW!WOW! Rotterdam, kunnen ons niet vinden 
in deze ambitie van Worldwide om een editie te 
organiseren in een staat die mensenrechten 
schendt, waar de pers zich zelfcensuur oplegt en 
waar vrijheid van meningsuiting aan banden is 
gelegd. Bovendien is het museum waarmee 
wordt samengewerkt in handen van de zus van 
de regerende emir van Qatar. Omdat deze 
ontwikkeling niet rijmt met de principes waar wij 
voor staan, kiezen wij er voor om afscheid te 
nemen van de naam POW! WOW! en Walls. We 
gaan zelfstandig verder, onder een nieuwe 
naam.  
 
Er wordt nog druk onderzocht wat de exacte 
naam moet worden, maar tot op heden 
gebruiken we de werktitel: ALL CAPS. ALL CAPS 
is afgeleid van de verschillende spuitbusdopjes 
die de dikte van de spuitverf bepaalt. Het 
gebruik van alleen hoofdletters verwijst naar de 
schrijfwijze van graffiti tags en benadrukt dat we 
er zijn. Daarnaast staat ALL voor inclusie en het 
bieden van een zo’n toegankelijk mogelijk 
festival.  

Met de pay off ‘expect // unexpected’ 
onderschrijven we de vernieuwing van ons 
programma en geven onze bezoekers een 
gevoel van verwondering mee.  
 
 

2.2 NIEUW IN 2022 
 
ALL CAPS krijgt een tweeledige structuur. De 
muurschilderingen, sculpturen en 
interventiekunst vormen daarbij de basis en 
verbindende factor. 
 
Een verdiepend weekprogramma, dat is geënt 
op de professional maar waarbij de ‘leek’ ook 
welkom is, omvat onder meer: 

• Artist talks, Q&A’s, Panel discussions  
• Workshops 
• WIP Guided Tours (Work In Progress) 

 
Een weekendprogramma, dat is geënt op het 
brede publiek, omvat onder meer:  

• Guided Tours  
• Live painting 
• Food experience 

 
Elk jaar implementeren we nieuwe elementen, 
zodat we onze vaste bezoekers blijven verrassen 
en nieuw publiek zodanig aanspreken dat we ze 
het jaar erop terug kunnen verwachten met 
meer vrienden/kennissen/familie. Enkele nieuwe 
programmaonderdelen in 2022 zijn de Spraycan 
Market, Graffiti Battle, Secret Walls en een 
kinderprogramma met workshops. 

  

De vijfde editie van het festival vindt plaats in de wijk Feijenoord, tussen 4 en 11 september 2022.  
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2.3 PUBLIEKSBELEVING 

 
ALL CAPS is zoveel meer dan alleen 
muurschilderingen. Met aanvullend onder meer 
tentoonstellingen, interventiekunst, live painting 
activiteiten, rondleidingen en food wordt een 
totaalbeleving gecreëerd voor het publiek.  
 
Zo maakte het publiek afgelopen edities kennis 
met programmaonderdelen zoals 20 Vans 30 
Cans, waarbij het voertuig van een bezoeker 
werd gekoppeld aan een kunstenaar die carte 
blanche kreeg. Het publiek kon gedurende twee 
dagen live de progressie van de rijdende 
kunstwerken volgen. De eindresultaten verlieten 
het festival in een rijdende expositie.  
 
De diversiteit in/aan kunstenaars en street art 
uitingen, maakt dat iedere bezoeker zich 
aangesproken kan voelen bij een bezoek aan 
POW! WOW! Rotterdam. 
 
Een ander belangrijk onderdeel van de hele 
festivalbeleving is de open en toegankelijke 
inrichting en de aankleding van het 
festivalterrein. Komend jaar voeren we dit nog 
verder door in alle elementen, van foodcourt tot 
toilet. Zo werken we samen met lokale 
horecaondernemers en maakt kunstenaar 
Micha de Bie (NL) van de bar een waar 
kunstobject. Ook toveren we de toiletten om tot 
een heus museum: Musee d’urine. Alle 
deelnemende kunstenaars maken kleine 
kunstwerkjes die over de verschillende Dixies 
worden verspreid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 KERNPROGRAMMA: MURALS, 

INTERVENTIEKUNST & EXPOSITIES 

 

Muurschilderingen 
Zo’n 10 tot 15 gevels in de wijk Feijenoord 
vormen het canvas voor kunstenaars. Zij starten 
op de eerste festivaldag hun muurschilderingen, 
waarbij wordt toegewerkt naar de onthulling op 
de tweede festivalzondag.  
 
Er is reeds onderzoek gedaan naar geschikte 
muren in de wijk. Welke gevels daadwerkelijk 
zullen worden gebruikt, wordt in overleg met de 
gemeente Rotterdam en woningcorporatie 
Woonstad in het voorjaar van 2022 bepaald. Pas 
als de locaties vaststaan, kan de artdirector een 
goede selectie maken van de kunstenaars. 
Hieronder is derhalve onze wishlist van 
kunstenaars weergegeven. 
 
Bond Truluv (DE) 
https://www.instagram.com/bondtruluv/  

Bond Truluv begon kort na de eeuwwisseling als 
graffitikunstenaar. In zijn werk zijn nog altijd 
sporen van kalligrafie en traditionele graffiti te 
vinden, maar hij combineert deze nu met 
diverse grafische elementen uit de 
internationale (pop)cultuur, optische illusies en 
3D-elementen. Bond Truluv verlegt grenzen op 
het gebied van kleurgebruik en weet zich te 
onderscheiden door unieke, nieuwe 
verfapparaten en technieken te bedenken. Zo 
combineerde hij een bellenblazer en spuitverf 
tot een nieuwe tool. Speciaal voor ALL CAPS 
komt hij met een nieuwe uitvinding. 
 
Achesdub (IE) 
https://www.instagram.com/achesdub/ 

Dubliner Aches combineert een fotorealistische 
schilderstijl met uitvergrote elementen uit 
traditionele graffiti. Ook het spelen met rood-
groen-blauw waardes, om hier verschillende 
benaderingen van eenzelfde onderwerp in één 
schildering mee te verbeelden, is typerend voor 
zijn werk. Door het kleurenspel en knap 
hoogstaand technisch werk zal de 
muurschildering van Achesdub een bijzondere 
toevoeging zijn aan de route. 
 
 
  

Achesdub - John Gilroy’s Toucan 
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Frau Isa (AT) 
https://www.instagram.com/frauisa/ 

Illustrator en mural artist Frau Isa is een 
veelzijdig kunstenaar die figuratief werk op 
allerlei formaten maakt. Grafische elementen 
zorgen voor een speelse touch, en haar 
ingetogen kleurgebruik doet de rest om de 
elegante ontwerpen compleet te maken. Haar 
rustige stijl zal een welkome afwisseling in de 
route zijn voor het publiek na het zien van een 
drukkere muur.  
 

 
 
Ten Hundred (VS) 
https://www.instagram.com/tenhun/ 

Ten Hundred is gespecialiseerd in helder, 
kleurrijk en fantasierijk character werk. Hij laat 
zich inspireren door tekenfilms en anime, 
straatkunst en graffiti, religies en folklore. Waar 
veel kunstenaars tekenfilmstudio’s van Disney of 
Hanna Barera kopiëren, creëert hij zijn eigen 
cartoon stroming. Zijn karakters overschrijden 
huidskleur en geaardheid en ademen hiermee 
inclusiviteit uit. Dit past uitstekend bij de 
inclusieve visie van ALL CAPS. 
 

 
 
How & Nosm (ES) 
https://www.instagram.com/hownosm/  
How & Nosm (Raoul en Davide Perré) zijn 
identieke tweelingbroers. Hun kenmerkende stijl 
is er een van op rood, zwart en wit gebaseerde 
afbeeldingen en trekt de aandacht door de 
indrukwekkende grootte en de ingewikkelde 

details. De afgelopen jaren hebben de broers 
nog een paar kleuren aan hun palet toegevoegd.  
 
Een tweeling die als één een kunstwerk creëren 
is al indrukwekkend, maar hun perfectionistisch 
uitgevoerde detaillering zorgt voor een nieuw 
leven. Wij zijn er van overtuigd dat hun stijl een 
goede match is voor de wijk Feijenoord. 
 
Mick La Rock (NL) 
https://www.instagram.com/micklarock01/  

Mick La Rock, geboren als Aileen Esther Middel 
en ook bekend als MICKEY, is een Nederlands 
beeldend kunstenaar en graffitischrijver. Ze 
staat bekend als één van de eerste vrouwelijke 
graffitischrijvers van Europa en maakte naam in 
de jaren negentig. Inmiddels is ze werkzaam als 
beeldend kunstenaar. Haar werk is een klassiek 
voorbeeld van post-vandalism street art.   
 
In het buitenland geniet ze veel erkenning, maar 
hier in Nederland is Mick nog altijd onderbelicht. 
Wij willen daar verandering in brengen door 
haar een podium te bieden.  
 

 
 
Xaviera Altena (NL) 
https://www.instagram.com/xavieraaltena/  

Xaviera Altena is een Rotterdamse illustrator. 
Haar gebruik van felle kleuren en eigenzinnige 
lijnen zorgen voor een duidelijke eigen stijl waar 
men niet omheen kan. Waar haar werk 
voornamelijk digitaal of geprint was, is Xaviera al 
een tijd bezig te experimenteren met verf en 
kwast en soms met spuitverf. Wij geven haar 
een muur ter beschikking om haar digitale werk 
naar een next level te brengen. 
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Interventie kunst 
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 het plaatsen van 
miniaturen, stickers, legoblokken en paste ups. 
Met een paste up maken kunstenaars hun kunst 
op papier, wat ze vervolgens op een muur 
plakken met tarwepasta, een soort lijm wat 
makkelijk thuis te maken is met bloem en water. 
De interventies laten bezoekers op een totaal 
andere manier naar de openbare ruimte kijken, 
omdat je moeite moet doen om ze te vinden. 
Een bijzondere beleving! 
 
Tijdens festival 2021 maakte de Zweedse 
kunstenaar Pappas Pärlor een minimalistische 
pixel-versie van het Meisje met de Parel. Het 
werk viel zo in de smaak dat het Mauritshuis om 
een exemplaar vroeg. Deze hangt nu naast het 
originele werk. 
 
VERNIEUWD: EXPECT//UNEXPECTED: EXPOSITIES 
ALL CAPS wil vooruitstrevende kunstenaars 
graag een podium bieden en daarmee het 
publiek laten zien dat street art meer is dan 
alleen muurschilderingen. Hiervoor creëren we 
expositieruimtes op bijzondere locaties. Wij 
merken dat er onder zowel publiek als 
kunstenaars veel waardering is voor dergelijke 
programmering. Onder de nieuwe naam 
EXPECT//UNEXPECTED geven wij het exposeren 
van sculpturen en installaties een grotere rol 
binnen het festivalprogramma.  
 
Co-curator van het expositie-programma is  
Rotterdamse beeldend kunstenaar Onno Poiesz. 
Onno heeft zich in zijn carrière ontwikkeld van 
het maken van graffitiwerken tot aan sculpturen 
voor in de buitenruimte. De kunstwerken van 
Poiesz zijn gevarieerd: van grote monumentale 
sculpturen tot bronzen deurknoppen in de trein. 
In zijn werk is functionaliteit en vergankelijkheid 
een terugkerend thema.  
 
Beoogde kunstenaars om in 2022 te exposeren 
in de Gaskoepels zijn Eggs en Horfe. Deze 
Franse en Finse kunstenaars zijn trendsetters als 
het gaat om post-vandalism sculpture werk.  

 

 

 

2.5 VERDIEPEND WEEKPROGRAMMA 

 
Work In Progress Guided Tours 
Het beschilderen van de muren is een 
interessant proces en zorgt al voor flink wat 
reuring in de wijk. Liefhebbers, fotografen en 
andere geïnteresseerden kunnen de gehele 
week hun favoriete kunstenaar live in actie zien 
en zelfs ontmoeten! 
 
Om interactie tussen de bezoeker en 
kunstenaar te faciliteren organiseren we 
gedurende de week rondleidingen langs de 
muurschilderingen waar de kunstenaars op dat 
moment live aan werken.  
 
NIEUW: Professionals programma ART LAB 
ALL CAPS is gedurende één week het brandpunt 
voor de street art scene, zowel nationaal als 
internationaal. Vanaf editie 2022 maken we 
beter gebruik van dit momentum en 
organiseren door de week een speciaal 
kennisprogramma voor professionals, young 
professionals en studenten.  
 
Enkele van de activiteiten die gedurende de 
week plaatsvinden zijn: 

• Artist talks met de festivalkunstenaars; 
• Workshops; 
• Portfolio check;  
• Q&A Panel discussion.  

 

Interventiekunst van Pappas Pärlor, POW! WOW! Rotterdam 2021 
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Voor de invulling van het professionals-
programma werken we samen met 
verschillende partners uit het veld. We zijn reeds 
in gesprek met STRAAT, Dutch Graffiti Library, 
Cross Comix, Secret Walls (USA), Unframed en 
Pictoright. 
 
 

2.6 WEEKENDPROGRAMMA 

 

Guided Tours 
We nemen vooraf aangemelde bezoekers mee 
op tour langs de muurschilderingen waar de 
kunstenaars op dat moment live aan werken. 
Op dat moment zijn de kunstwerken bijna af en 
krijgt de bezoeker een goed beeld van het 
eindresultaat. Op de laatste festivaldag worden 
de definitieve muurschilderingen onthuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERNIEUWD: Programmering Hefpark 
Het Hefpark en de ernaast gelegen 
parkeerplaats ‘de Vijf Werelddelen’, vormt het 
festivalhart van ALL CAPS 2022. We creëren hier 
een festivalterrein dat fungeert als 
ontmoetingsplek voor publiek en kunstenaars. 
Met een food experience, een blockparty, 
spraycan market en live painting.  
 
 
 
 

NIEUW: Spraycan market 
Tijdens het festival organiseren wij een Spraycan 
market, waar verzamelaars elkaar kunnen 
treffen om spuitbussen te ruilen, kopen en 
verkopen. Ook kan men hier de limited edition 
POW! WOW! Rotterdam Can bemachtigen. 
 
NIEUW: Live Painting activiteit 
Twee onderdelen waarvan wij vinden dat zij 
tijdens het festival niet mogen ontbreken zijn: 
de link met de oorsprong: graffiti én een live 
painting concept dat de brug slaat tussen 
spuitbus skills en moderne kunsten. Tijdens de 
eerdere edities bestonden deze onderdelen uit 
live painting van festivalhekken en signing 
torens, de Best Kept Graffiti Jam en 20 Vans & 30 
Cans. Met name de laatste twee onderdelen 
konden op veel belangstelling van het publiek 
rekenen. Hoe tof is het om live voor je ogen een 
kunstwerk gecreëerd zien te worden!  

In 2022 werken we aan een nieuw concept om 
deze behoefte in vullen: een live painting 
concept dat ruimte biedt aan graffiti en spuitbus 
skills en interessant is voor zowel de graffiti 
kenner als voor het brede publiek. We denken 
aan het live painten van zeecontainers.  
 
NIEUW: kinderprogramma 
Gedurende het festivalweekend organiseren we 
speciale activiteiten voor kinderen en jongeren. 
Zo nemen we ze mee in een aangepaste tour 
langs de muurschilderingen. Ook kunnen 
kinderen zelf aan de slag in een van de vele 
workshops. Zij maken op deze manier kennis 
met de kunstvorm street art en leren om met 
andere ogen naar hun leefomgeving te kijken. 
Tevens stimuleren we de creativiteit door de 
kinderen zelf aan de slag te zetten. 
 
Voor het organiseren van de workshops werken 
we samen met Villa Zebra en Stichting Boor, 
onze nieuwe partners in de wijk. De inhoud van 
de workshops is gevarieerd: graffiti, stencils 
maken, stoepkrijten en paste-up. 
  
Partnerprogrammering 
Afterparty  
Gezamenlijk met alle partners binnen de 
Rotterdam Street Culture Week organiseren we 
een afterparty op zondag 11 september.  
 

WIP Guided Tour 2021 
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De Rotterdamse Munt 
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid 
voor een samenwerking met stadstuin De 
Rotterdamse Munt. Daarbij denken we aan het 
vertonen van een film over straatcultuur of een 
foto-expositie.  
 

 

2.7 PLATFORM VOOR NIEUW TALENT 

 
ALL CAPS is een platform voor 
talentontwikkeling. We bieden jonge 
kunstenaars die lokaal en nationaal tot de top 
behoren de mogelijkheid om – binnen de 
context van een internationaal festival – 
waardevolle ervaring op te doen en hun carrière 
naar een volgend niveau te tillen. 
 
Eerdere festivaledities zijn een grote kickstarter 
geweest voor onder meer Saïd Kinos, Dodici en 
kunstenaarsduo Bier en Brood. Zo reisde Saïd 
Kinos een jaar later af naar POW! WOW! Japan 
en nam Bier en Brood onlangs deel aan de 
editie in Hawaii.  
 
In 2022 stellen we een muur ter beschikking aan 
de jonge Rotterdamse illustrator Xaviera Altena. 
Wij zien in haar een veelbelovende kunstenaar 
die een groter podium verdiend.  
 
Internationale uitwisseling 
We organiseren jaarlijks een internationale 
uitwisseling, waarbij we een jong talent uit 
Nederland verbinden aan een ander festival uit 
ons internationale netwerk.  
 
Focus op vrouwelijke street artists 
We merken dat binnen de street art scene 
vrouwelijke kunstenaars nog altijd in de 
minderheid zijn. Om kennisdeling te stimuleren, 
koppelen we vrouwelijke professionele 
kunstenaars aan jonge vrouwelijke talenten. 
Hoe is zij tot dit punt in haar carrière gekomen? 
Welke obstakels zijn overwonnen? We zijn in 
gesprek met MickLaRock, Kirsten Spuibroek en 
Mira Matic over een mogelijke invulling van dit 
begeleidingstraject.  
 
 
 
 
 

NIEUW: Masterclass Superieur  
Wij willen de top van het Nederlandse street art 
veld een stap verder helpen. Hiertoe bieden we 
hen een pressurecooker cursus van een week 
aan. Daarmee tillen we de artistieke 
ontwikkeling van deze kunstenaars naar een 
(nog) hoger niveau en zetten Nederland beter 
op de kaart als street-art land. Deze Masterclass 
Superieur - een intensief traject van 5 dagen 
voor 15 tot 20 deelnemers - zal worden gegeven 
door de Nederlands/Spaanse Diego Terroba, 
een ware legende binnen het Nederlandse veld.  

 
 
Al op 9-jarige leeftijd begon Terroba met het 
volgen van teken- en schilderlessen in klassiek 
olieverf. Als tiener, in 1987, werd Diego 
beïnvloed door graffiti uit New York, Parijs en 
Londen en begon hij ook met street art. Na de 
middelbare school begon hij in Rotterdam te 
werken bij Atelier Leo Mineur. Dit bedrijf begon 
in 1920 en schilderde tot het einde van de jaren 
80 gigantische filmposters. Hier ontmoette hij 
‘zijn meester’ Niek Straatman, die meer dan 50 
jaar ervaring had in het schilderen van deze 
filmposters. Op dat moment kwam alles samen. 
Het bedrijf Atelier Leo Mineur had sinds 1920 
een unieke stijl van lesgeven van meester tot 
leerling en Diego Terroba was de laatste leerling. 
 
Naast de top uit het professionele veld, zal deze 
Masterclass Superieur ook toegankelijk zijn voor 
studenten van de diverse kunstopleidingen in 
Nederland. Met dit intensieve 
begeleidingstraject krijgen zij les bij een van de 
meest technisch vaardige schilders van 
Nederland, een unieke kans om veel van dit 
vakmanschap te leren.  
 
Het traject wordt afgesloten met een 
expositiemoment voor het publiek. 
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2.8 ALL CAPS SUMMER SCHOOL: EDUCATIE 

& PARTICIPATIE 

 
Beach clean installatie  

Twee kunstenaars, Herr Nilson en Jelmer Konjo,  
maken met door de buurt verzameld straatvuil 
een installatie of sculptuur. Tijdens het 
zomerprogramma verzamelen de 
buurtbewoners het straatvuil in. Het nieuwe 
kunstwerk zal tijdens het festivalweekend 
onthuld worden. 
 
Herr Nilsson (SE) 
https://www.instagram.com/nilsson_herr/  

Jelmer Konjo (NL) 
https://www.instagram.com/jelmerkonjo/  

 
Lessen op school 
Tijdens de festivalweek organiseren we bij 
scholen in de wijk lessen en workshops over 
street art. Door al in een vroeg stadium contact 
op te nemen met omringende scholen hopen 
mee genomen te worden in het lesprogramma, 
waardoor er honderden kinderen onderdeel 
kunnen worden van de kunstbeleving in de wijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NUL TEEN ART 
In samenwerking met NUL TEEN ART, een 
platform dat beeldende kunst van jongeren 
tussen de 14 en 17 jaar een podium biedt, 
krijgen jonge talenten een volwaardige plek 
binnen het festivalprogramma. Zij krijgen een 
muur toegewezen die ze mogen beschilderen.  
 
In de zomer bieden we de jongeren een 
workshopprogramma waarin we ingaan op de 
techniek. Het talent draait tijdens het festival als 
volwaardig kunstenaar mee en krijgt daarmee 
een kijkje in de wereld van een professionele 
kunstenaar. Ze eten mee met de andere 
kunstenaars, leren werken onder dezelfde 
condities en tijdsdruk.  
 
Het doel is om de jongeren dusdanig te 
inspireren dat ze hun talent als meer durven te 
zien dan een hobby, een mogelijke opstap naar 
een nieuwe carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUL TEEN ART tijdens POW! WOW! Rotterdam 2021 
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3. MARKETING EN COMMUNICATIE 
 

 

3.1 MARKETINGDOELEN 

 
Kwalitatieve doelstellingen 
§ Street art te positioneren als kwalitatief 

hoogwaardige kunstvorm, die voor 
iedereen toegankelijk is. 

§ Een nieuw en divers publiek bereiken, 
afkomstig van ver buiten de regio. 

§ Community building: de wijkbewoners 
voelen zich betrokken bij het festival en 
vinden herkenning en verrijking in de 
muurschilderingen. 

§ De relatie met de professionele 
kunstenaars wordt naar een hoger niveau 
getild, wat positief bijdraagt aan de 
reputatie van het festival en zorgt voor een 
grotere toestroom aan internationaal 
publiek. 

 
Kwantitatieve doelstellingen 
§ Meer dan 7.500 mensen bezoeken de wijk 

Feijenoord tijdens het festival. 
§ Meer dan 20.000 mensen beleven het 

festival online via de dagelijks uitgezonden 
‘DAILY’ op onze website. 

§ Een groei van 4.000 volgers in onze 
achterban op social media. 

 
Deze kwantitatieve doelstellingen stellen dat 
beoogde publieksbereik met 50% groeit ten 
opzichte van festivaleditie 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PUBLIEKSVISIE  

 
Met ALL CAPS (werktitel) 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. Uit dit onderzoek blijkt dat ALL CAPS 
een festival is 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 kunstfestival beleven. 
Opvallend is dat ALL CAPS nationaal 
voornamelijk de doelgroepen die kunst en 
cultuur vaak als ongebruikelijk zien bereikt. 
Daarmee heeft ALL CAPS een unieke positie in 
het Rotterdamse culturele veld. 
 
 
4.2 DOELGROEPEN EN STRATEGIE  

 
ALL CAPS is een gratis toegankelijk festival voor 
iedereen die street art van hoge kwaliteit wil 
bezoeken. 
 
Concreet onderscheiden we drie doelgroepen, 
opgedeeld in geografisch bereik. Elk van deze 
doelgroepen kent haar eigen marketing- en 
communicatiestrategie. 
 
  POW! WOW! Rotterdam 2020 



15 

 

LOKAAL 
Community building: wijkbewoner  
Doelgroep volgens model Rotterdam Festivals:  
Startende Cultuurspeurders en Nieuwsgierige 
Toekomstgrijpers. 
 
In eerste instantie richt ALL CAPS zich op de 
bewoners van de wijk waar we het festival 
organiseren. Waar hebben zij behoefte aan? Het 
is belangrijk om een goede relatie op te bouwen, 
want deze potentiële bezoeker woont het 
dichtst op de festivallocatie. En juist voor hen is 
het festival het meest van toegevoegde waarde.  
 
We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen 
en jongeren uit de wijk een actief en prominent 
aandeel hebben binnen het festival. Niet alleen 
als bezoeker, maar zeker ook participatief. 
Daarom organiseren we samen met scholen en 
culturele organisaties in de wijk educatieve 
activiteiten.  
 
 We zijn hiervoor in gesprek met NUL TEEN ART, 
Villa Zebra, Stichting Boor, basisscholen als De 
Nieuwe Haven, De Globetrotter, OBS Nelson 
Mandela en middelbare scholen als Rotterdams 
Vakcollege De Hef en het Montfort College. 
 
Strategie & middelen: 
De bewoners van de gebouwen die beschilderd 
zullen worden, worden al in een vroeg stadium 
persoonlijk benaderd, geïnformeerd en 
betrokken. Het creëren van goodwill en gedeeld 
eigenaarschap is hierbij het uitgangspunt. 
 
De andere wijkbewoners bereiken we 
voornamelijk door fysieke zichtbaarheid in de 
wijk. We verspreiden posters en flyers bij 
scholen, lokale ondernemers en culturele 
instellingen. Ook stimuleren we onze partners in 
de wijk om hun eigen achterban te mobiliseren 
voor een bezoek aan ALL CAPS.      
 
 
 
 
 
 
 

Regionaal en nationaal 
Kunst- en cultuurconsument: amateur, 
liefhebber en student 
Doelgroep volgens model Rotterdam Festivals: 
Culturele Alleseters, Kindrijke Cultuurvreters, 
Weelderige Cultuurminaars, Proevende 
Buitenwijkers en Sociale Cultuurhoppers. 
 
Met een bijzondere line-up van kunstenaars van 
over de hele wereld en de toevoeging van 
nationaal bekende kunstenaars, trekken we 
stadsgenoten en mensen uit de regio naar ALL 
CAPS en de wijk Feijenoord toe. 
 
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.  
 
Gezamenlijk met de presentatie van andere 
vormen van street art, workshops en muziek, 
komen we tot een gevarieerde festivalbeleving 
dat ook gezinnen, vriendengroepen, stelletjes, 
street art-fotografen, hiphopfans en beeldende 
kunstliefhebbers zal aantrekken.  
 
Omdat in de rest van Nederland en België ook 
veel liefhebbers van straatkunst en urban 
festival zijn, targetten we ook hier onze 
marketingstrategie op. 
 
Strategie & middelen: 
Deze doelgroep is breed cultureel 
geïnteresseerd en avontuurlijk.  ALL CAPS 
bereikt hen met specifieke boodschappen via 
social media en targeted ads waarbij wordt 
ingegaan op de festivalsfeer, toegankelijkheid 
(gratis) en sociale binding.  
 
Daarnaast zorgen we ook voor fysieke 
zichtbaarheid in de stad en regio middels 
posters, filmpjes in NS treinen en op het grote 
scherm in de hal van het Rotterdam Centraal 
Station. Hiervoor werken wij nauw samen met 
City Marketing, Rotterdam Festivals en 
Rotterdam Partners. 

Onno Poiesz @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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Internationaal 
Community: diehard liefhebber en professional  
De street art community is wereldwijd erg groot. 
Door een specifiek professionalsprogramma 
neer te zetten wordt deze doelgroep betrokken. 
Vaak heeft deze groep een grote achterban wat 
voor weer nieuw publiek zorgt.  
 
Strategie & middelen: 
Deze doelgroep zal voornamelijk persoonlijk 
benaderd worden. Zij volgen ons reeds op social 
media (Facebook, Instagram en YouTube) en 
houden deze kanalen veelvuldig in de gaten.  
 
Ook mobiliseren de betrokken internationale 
kunstenaars de eigen achterban via hun social 
mediakanalen.  
 

 
 

 

 

4.3 MARKETINGSTRATEGIE EN -MIDDELEN 

ALGEMEEN 

 
Campagnebeeld  
Met ingang van 2022 zal een kunstenaar het 
campagnebeeld voor het festival ontwerpen. 
Enerzijds vormt dit een extra mogelijkheid om 
een (digitale) kunstenaar een platform te bieden 
en anderzijds kan ALL CAPS hierdoor met een 
zeer actueel en eigen festivalbeeld werken. 
 
Daarnaast hebben door te werken met street art 
fotografen en video/documentaire makers 
(Rauwkost) afgelopen editie veel hoogwaardige 
content gecreëerd, dat we zullen gebruiken voor 
de onlinecampagne in 2022.  
 
 
 

 
Combinatie van online en offline  
POW! WOW! Rotterdam bereikt via haar social 
media kanalen, website en via de socials van 
Rotterdam Street Culture Week op grote schaal 
(inter)nationale bezoekers en pers. Daarnaast 
zorgen we ook voor fysieke zichtbaarheid in de 
stad en in de wijk middels een postercampagne 
en city-dressing.  
 
Het imago van Rotterdam als street art stad zal 
worden bekrachtigd door de (inter-)nationale 
pers en media-aandacht die ALL CAPS 
genereert.  
 
Informatievoorziening op het festival 
Op onze website en via onze social 
mediakanalen communiceren we de gehele 
festivalweek over actualiteiten, is een timetable 
beschikbaar van de programmering en een 
kaart van het terrein. Die zijn ook in fysieke 
vorm te verkrijgen op het festivalterrein. Onze 
medewerkers en vrijwilligers zijn goed zichtbaar 
in ALL CAPS Rotterdam kleding en altijd 
aanspreekbaar voor vragen. 
 
Street art app 
Alle muurschilderingen die tijdens de POW! 
WOW! Rotterdam festivals 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.  
 
Op basis van vier edities van POW! WOW! 
Rotterdam zijn er nu drie routes verschenen in 
M4H (2018), de Afrikaanderwijk (2019 en 2020) 
en Feijenoord (2021). In 2022 wordt de app 
verder uitgebreid. 
 
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 
ALL CAPS bij aan de profilering en het zichtbaar 
maken van Rotterdam als internationale 
cultuurstad. Maar ook: Hoe tof is het dat 
mensen met een plattegrond in de hand door 
een wijk lopen waar vroeger niemand kwam! 
 
 

POW! WOW! Rotterdam 2021 
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3.4 TOEGANKELIJKHEID 

 
Het beoogde festivalterrein in Rotterdam Zuid, 
het Hefpark, en de wijk Feijenoord is goed 
bereikbaar met de metro, fiets en te voet. Ook is 
het festival goed te bereiken voor mensen in 
een rolstoel; zij kunnen in beginsel meedoen 
aan alle programmaonderdelen. Ook op die 
manier streven wij ernaar om inclusief te zijn. 
 
ALL CAPS is een gratis toegankelijk festival. Om 
toch enige inkomsten via het publiek te 
genereren, hanteren we voor de guided tours 
langs de muurschilderingen het ‘Pay What You 
Want’-principe.  
 
Daarnaast zijn we zowel in onze programmering 
als communicatie gastvrij, en is het festival 
geschikt voor bezoekers van alle leeftijden. 
 

 

3.5 PUBLIEKSONDERZOEK EN 

KENNISDELING 

 
Samen met Rotterdam Festivals wordt tijdens de 
Rotterdamse Street Culture Week 
overkoepelend publieksonderzoek uitgevoerd. 
Wanneer er wordt aangegeven dat mensen een 
onderdeel van ALL CAPS hebben bezocht, 
krijgen zij gespecificeerde vragen over ALL CAPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de enquête worden algemene vragen gesteld 
aan de bezoeker over het overkoepelende 
programma, de beleving en de impact van het 
festival, maar er is ook ruimte voor vragen over 
specifieke programma onderdelen. Zo hebben 
we gevraagd of de bezoekers de meerwaarde 
inzagen van het nieuwe programmaonderdeel 
Sculpture house. Omdat het antwoord hierop 
88% positief beantwoord werd, pakken we hier 
in 2022 op door. 
 
Middels vragen over de gewoonten en 
gebruiken wordt bepaald hoe vaak de 
respondent doorgaans in aanraking komt met 
cultuur en of ALL CAPS hier een bijdrage in 
heeft. 
 
Om respondenten te werven wordt er een QR-
code opgenomen in ons programmaboek dat 
naar de online enquête verwijst. Ook zijn op 
verschillende programmaonderdelen 
enquêteurs aanwezig die publiek ondervragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OX Alien @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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4. Organisatie 

 

 

4.1 STICHTING  

 
Met de toenemende betekenis en impact van 
het festival, is eind 2020 besloten om het festival 
vanuit Stichting HIJS (Stichting Hiphop In Je 
Smoel) te verzelfstandigen en onder een eigen 
stichting verder te gaan.  
 
Stichting POW WOW NL heeft ten doel het 
bevorderen van het welzijn en welbevinden van 
mensen door a) het bieden van een platform 
voor (inter)nationale kunstenaars op het gebied 
van street art, b) het samenbrengen van 
mensen middels cultuur en c) het realiseren van 
kunstwerken in de openbare ruimte. 
 
Het bestuur van de stichting werkt volgens de 
Governance Code Cultuur. Stichting POW! WOW! 
NL onderschrijft de Fair Practice Code en betaalt 
het team én de deelnemende kunstenaars zo 
eerlijk mogelijk; uniek in de wereld van street art 
waar kunstenaars bijna nooit betaald worden. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 
Özgür Eylen, vz. (Managing director Kanteen25) 
Dave de Held, penn. (directeur EMI op Zuid) 
Nancy Hofman, sec. (Founder CAN Foundation) 

 

4.2 ORGANISATIE  

 

Het kernteam bestaat uit: 
 
Dave Vanderheijden (general director) 
Daniel Claessens (creative director) 
Katherina Doxiadis (productie en financiën) 
Bowie van Loon (social media en copy writing) 
Fleur Verbeek (communicatie en marketing) 
Jaap van der Doelen (hoofd marketing en 
vormgeving) 
 
Dit kernteam wordt in de voorbereiding en 
uitvoering van het festival aangevuld met 
tijdelijke krachten op het vlak van productie, 
marketing en educatie. Ook werken we elk jaar 
met een groeiend aantal enthousiaste 
vrijwilligers. 

 

 

4.3 SAMENWERKING 

 

In de organisatie van het festival werken we zo 
veel mogelijk met lokale partners en 
ondernemers uit de stad.  
 
Hoofdpartner: Rotterdam Street Culture Week  
Programma inhoudelijke samenwerking: 
Stichting de Nieuwe Lichting en de Jongens van 
Hiernaast. 
Programma uitvoerende samenwerking: 
Rotterdam Partners, Woonstad, Vestia, Hefpark, 
Rotterdamse Munt, OPEN Rotterdam en Villa 
Zebra. 
Sponsors: Montana, Bierens, Riwal hoogwekers, 
IBIS hotels, Banlieue en Freitag. 
 
 

4.4 PLANNING 

 
Planvorming: t/m oktober 2021 
Financiering: oktober  2021 t/m februari 2022 
Go/No-go moment: maart 2022 
ALL CAPS 2022: 4 t/m 11 september 2022 
Verantwoording: november 2022 
 

 

4.5 DUURZAAMHEID 

 
De afgelopen vier edities hebben we op diverse 
vlakken belangrijke stappen op het gebied van 
duurzaamheid gezet.  In 2022 gaan we hier mee 
verder.  
 
Eten en drinken 
Al sinds de eerste editie krijgen alle artiesten en 
het kernteam een thermosfles, om het gebruik 
van plastic waterflesjes en bekers te 
minimaliseren. Bij erg warme nazomer dagen 
delen we grote pakken water uit, die we 
voorzien van een naamlabel zodat we deze 
kunnen bijvullen. Ook heeft het festival servies 
en bestek aangeschaft, zodat er geen 
wegwerpservies gebruikt hoeft te worden bij de 
dagelijkse maaltijden. Wanneer het niet anders 
mogelijk is gebruiken we biologisch afbreekbaar 
wegwerpservies.  
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Tijdens de week eten de festivalkunstenaars en 
crew zoveel mogelijk van lokale cateraars. 
Afgelopen editie heeft bijvoorbeeld een Turkse 
familie uit de buurt voor ons gekookt met alle 
groenten en kruiden uit de tuin in het Hefpark.  
In de toekomst willen we de vegetarische 
maaltijden de boventoon laten voeren.  
 
Voor het festival (2021) was de afspraak met 
ALLE leveranciers dat zij ook gebruik maken van 
biologisch afbreekbaar wegwerpmateriaal. Ook 
zorgen we voor een goede balans tussen 
vegetarisch, vegan en vlees/vis aanbieders op 
het festivalterrein voor het publiek. Voor 2022 
willen we de mogelijkheid onderzoeken om 
alleen nog maar biologisch vlees en vis aan te 
bieden.  
 
Vervoer 
Waar mogelijk boeken we voor kunstenaars een 
treinticket boven een vliegticket. Ook halen we 
sinds afgelopen jaar onze artiesten niet meer op 
van Schiphol met de auto maar van Rotterdam 
CS met onze eigen elektrische bakfiets. Dit zorgt 
ook meteen voor de echt Nederlandse beleving 
van het festival. Met deze bakfiets worden ook 
alle lunch en snack rondes gedaan en materiaal 
vervoerd.  

Sinds 2020 krijgen alle kunstenaars een eigen 
fiets. Daarmee zijn ze niet alleen veel flexibeler 
maar hoeven we veel minder busjes in te zetten.  
 
Kleding 
Voor alle merchandise en crew kleding gaan we 
vanaf 2022 alleen nog maar werken met 
duurzame kleding en ecologische verantwoorde 
drukmethodes. Wij onderzoeken de 
mogelijkheid om de oude POW! WOW! 
Rotterdam kleding te hergebruiken voor de 
rebranding van het festival.  
 
Verf en overig materiaal  
Voor de komende festivaleditie onderzoeken we 
de mogelijkheid om alleen nog maar met lucht 
zuiverende en biologisch afbreekbare latex te 
werken, waar we nu gewone latex gebruiken. 
Ook kijken we naar ’groene’ afvalverwerking en 
de milieuvriendelijkste manier om spuitbussen 
te verwerken.  
 
Op dit moment scheiden we afval al waar 
mogelijk. In het verleden hebben we gemerkt 
dat afvalscheiding op het festival lastig is 
gebleken, omdat bezoekers niet altijd 
meewerken. We kijken naar verdere 
mogelijkheden.   

INSA @ POW! WOW! Rotterdam 2021 
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5. Financiën  
 

 

5.1 TOELICHTING OP KOSTEN 

 
De belangstelling voor street art en het festival 
groeit. Onder invloed van die groei stijgen de 
kosten voor programmering, zowel wat betreft 
het kernprogramma als de verdiepende 
programma’s voor het Nederlandse veld en 
publiek. In het verlengde daarvan stijgen ook de 
kosten voor organisatie, marketing en productie.  
Om ALL CAPS 2022 te organiseren is een budget 
opgesteld van € 449.450,-. 
 
Het merendeel van het budget is bestemd voor 
de programmering, met de honoraria voor de 
kunstenaars als voornaamste kostenpost. Anders 
dan bij de hedendaagse beeldende kunstenaars 
valt er nog veel te winnen voor de erkenning van 
de beroepspraktijk en honorarium van street art 
kunstenaars; ALL CAPS zet zich daarvoor in. Ons 
uitgangspunt is dan ook dat we onze 
kunstenaars eerlijk betalen, daarvoor hanteren 
we de richtlijn kunstenaarshonoraria. Ook het 
(organiserende en uitvoerende) kernteam wordt 
zoveel als mogelijk eerlijk betaald voor hun 
werkzaamheden; hierbij hanteren we de richtlijn 
functie- en loongebouw presentatie instellingen 
voor beeldende kunst.  
 
Daarnaast hechten we grote waarde aan 
hospitality, veiligheid en duurzaamheid en 
investeren daar dan ook in. Zo zijn alle 
kunstenaars van de muurschilderingen verplicht  
een hoogwerker-training te volgen bij aankomst 
op het festival.  
 

 

5.2 FINANCIERINGSSTRATEGIE 

 
In de financieringsmix wordt gestreefd naar een 
gezonde mix van publieksinkomsten, subsidies, 
fondsen, partners en sponsors.  
 
Publieksinkomsten, 4% 
ALL CAPS is een gratis toegankelijk festival. Om 
toch iets van publieksinkomsten te genereren 
hanteren we voor de guided tours en exposities 
het ‘pay what you want’ principe.  

Daarnaast verwachten we opbrengsten vanuit 
horeca en de verkoop van ALL CAPS-
merchandise. 
 
Bijdragen partners en sponsors, 1% 
Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te 
werken met lokale partners en ondernemers op 
de plek waar het festival plaatsvindt. In dit kader 
ontvangen we bijdragen van diverse 
toeleveranciers van technische en productionele 
voorzieningen, maar ook van organisatie- en 
locatiepartners in de wijk Feijenoord. 
 
Subsidies, 46% 
Jaarlijks transformeert ALL CAPS een 
Rotterdamse wijk en levert een positieve impact 
voor het publiek en de leefomgeving. Met deze 
maatschappelijke en culturele meerwaarde die 
ALL CAPS voor de stad Rotterdam en haar 
inwoners biedt, hopen wij op steun van de 
gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals te 
mogen rekenen.  
 
ALL CAPS verzet de bakens voor street art als 
maatschappelijk relevante en actuele kunstvorm. 
Wij hopen en verwachten dat het Mondriaan 
Fonds deze meerwaarde onderschrijft met steun 
aan het festival. 
 
Fondsen, 37% 
ALL CAPS realiseert voor mensen een 
openluchtmuseum in hun eigen leefomgeving, 
zodat zij ongedwongen in contact komen met 
kunst en cultuur van hoge kwaliteit. Daarnaast 
biedt het festival mogelijkheden om Nederlands 
talent te ontwikkelen en bij te dragen aan de 
innovatie van de kunstvorm.  
 
Om de laagdrempeligheid van het festival te 
borgen en nieuwe programma’s te kunnen 
presenteren, is de steun van fondsen onmisbaar.  
Derhalve doen wij een beroep op fondsen met 
een culturele en maatschappelijke doelstelling 
om een bijdrage aan het festival te leveren.  
 
 


