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Het Rotterdam Bluegrass Festival (RBF) is een jaarlijks, driedaags festival waar muziek en
beeldende kunst hand in hand gaan. Het festival vindt plaats op het Pijnackerplein in het Oude
Noorden van Rotterdam en biedt een bijzondere, internationale programmering van Amerikaanse
rootsmuziek (bluegrass), strips en performance art, verspreid over drie dagen. Het festival richt
zich op een brede (inter)nationale doelgroep. Door de grote toename van het publiek in 2018 (13.500
over het hele weekend) is het RBF het grootste Bluegrass festival van Europa geworden. Dat
betekent dat het moet gaan uitbreiden zonder de intieme sfeer te verliezen, bijvoorbeeld door
kleine plekken in de wijk te kiezen als extra podium.
Het RBF is in 2009 ontstaan uit een initiatief van Pijnackerplein-bewoner Guido de Groot, met als
doel een podium te bieden aan Bluegrass muziek, het promoten van het Oude Noorden en het
bieden van een cultureel evenement aan alle bewoners van het Oude Noorden. De eerste editie van
het festival trok 250 bezoekers, wat inmiddels is opgelopen tot 13.500 bezoekers over drie dagen.
Het festival bewijst hiermee te voorzien in een unieke behoefte bij Bluegrass liefhebbers,
Rotterdammers en wijkbewoners.
Hoe ziet het Rotterdams Bluegrass festival er over 10 jaar uit? Het RBF richt zijn pijlen op een groot,
wijk gedragen festival van internationaal belang, met altijd een kwalitatieve programmering, à la
de Gentse feesten. Dat betekent dat het RBF de komende jaren stapsgewijs groter wil groeien door
middel van het betrekken van meerdere, intieme locaties waardoor bezoekers zich uitspreiden
over een groter gebied, en er dus meer mensen tegelijkertijd op het festival kunnen zijn. In 2019
wordt het Brancoplein bij het festival betrokken, en in 2020 het plein van de Prinses Juliana-school.
Daarmee ontstaat er geleidelijk aan een aaneenschakeling van muzikale eilanden in het Oude
Noorden.
Het RBF is momenteel bezig de mogelijkheden te onderzoeken wat betreft het starten van het
festival op de donderdag. Dit zodat het toenemend aantal bezoekers maar ook het aantal artiesten
verspreid kan worden over meerdere dagen.
Dit zijn de drie belangrijkste fundamenten onder het Rotterdam Bluegrass Festival. Deze waarden
zijn van toepassing op alles en iedereen die aan het festival meewerkt. Eigenheid is belangrijk
omdat je vanuit eigenheid een identiteit kunt opbouwen en je je als festival kunt onderscheiden. Een
voorbeeld hiervan is de festivalposter. Door te kiezen voor een eigenzinnige uitstraling is de poster
zeer herkenbaar en valt deze op in het straatbeeld. De artiesten die op RBF spelen, zijn immer van
hoge kwaliteit, het komt regelmatig voor dat artiesten in dezelfde periode als het RBF ook in
Paradiso staan. Het fundament van kwaliteit geldt niet alleen voor de muziek, maar ook voor de
kinderworkshops en bijvoorbeeld de toiletjuffrouw, die na letterlijk elk bezoek de wc schoonmaakt.
Gastvrijheid wordt van iedereen verwacht binnen de context van de huisregels. Met een gastvrije
ontvangst die duidelijk maakt dat iedereen welkom is, creëert het Rotterdam Bluegrass Festival
een gevoel dat door velen gewaardeerd wordt.
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Doordat de RBF-bezoeker het gevoel
krijgt zeer welkom te zijn, bezorgt het
festival de bezoeker een uniek
festivalgevoel. Bezoekers geven
regelmatig aan het gevoel te hebben
zichzelf te kunnen zijn in de relaxte,
vredelievende sfeer. Het RBF is er
voor iedereen en wil dat ook
uitstralen. Het festival is inclusief en
nodigt iedereen uit om aan het festival
deel te nemen.
Het bezoekersonderzoek (i.s.m. VSB Fonds en Fonds21) reflecteer deze waarden in de beoordeling
van het publiek (zie bijlage). Daarnaast kreeg de programmering van het publiek een 9. De
combinatie van hoogwaardige Bluegrass muziek, beeldende en grafische kunst, de gastvrijheid en
de locatie maakt het RBF uniek: een onmisbare aanvulling op het bestaande festivalaanbod in
Nederland.
Het RBF staat open voor iedereen; het is een inclusief festival, al sinds de eerste editie in 2009. Het
ontstond oorspronkelijk vanuit de wens om ‘iets’ te doen voor en met de bewoners. In een diverse
wijk als het Oude Noorden is open staan voor elkaar, het enige wat je kunt doen. Iedereen kan bij
ons binnenwandelen, entree vragen past niet binnen die filosofie. Daarnaast leven veel mensen in
deze wijk onder de armoedegrens. Het is lastig voor te stellen, maar voor sommigen is het betalen
van 5 euro al een flinke drempel. Als je in het Oude Noorden toegang gaat heffen, sluit je een
gedeelte van je doelgroep uit. Het RBF wil niemand buitensluiten en juist het gevoel creëren dat we
het met íedereen samendoen.
Bluegrass is Amerikaanse volksmuziek uit de regio Kentucky, Tennessee en North Carolina.
Ontstaan in de jaren 1940/50 is het inmiddels uitgegroeid tot een internationale muziekbeweging.
Van Japan tot Tsjechië: elk land heeft tenminste één Bluegrass band. Het is oorspronkelijke muziek
uit het hart, authentiek, rauw en virtuoos gespeeld. Eind 1940 vernoemde Bill Monroe (de godfather
van de Bluegrass) zijn band naar de staat Kentucky (VS), die vanwege de blauwe gloed van het gras
in de ochtend ook wel bekend stond als de Bluegrass State. Zo ontstond Bill Monroe and the
Bluegrass Boys. Hun repertoire bestond uit oude
Amerikaanse volksliedjes. De Bluegrass boys speelden
deze nummers alleen sneller, strakker en in driedelig
pak; het werd een groot succes. Hiermee zette Bill
Monroe de standaard voor alle Bluegrass bands die na
hem kwamen. Een Bluegrass band bestaat standaard uit
een banjo, mandoline, dobro, gitaar, contrabas en
melodische samenzang. De muzikanten zingen
gecentreerd om één microfoon heen.
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De eerste doelstelling van het Rotterdam Bluegrass Festival is het blijven bieden en waarborgen
van een eigenzinnig en intiem festival op een bijzondere locatie. De tweede doelstelling van het
Rotterdam Bluegrass Festival is om zoveel mogelijk verschillende mensen, met diverse culturele
achtergronden met elkaar en met Bluegrass in contact te brengen. De bezoeker maakt echt deel uit
van het festival en heeft een eigen aandeel in het festivalprogramma tijdens workshops,
masterclasses en jamsessies. Deze interactie met de bezoeker is ook een belangrijk doel van het
festival.
Het RBF kent zowel een sterke nationale als internationale programmering. Het festival heeft de
ambitie in 2019 zijn internationale reputatie verder uit te breiden, met als doel een groter
internationaal publiek te bereiken,
Om dit te bereiken biedt het festival een kwalitatief hoogstaande programmering, een gedegen
selectie uit het wereldwijde Bluegrass aanbod van bands, artiesten en kunstenaars. Hoewel de
muziekprogrammering de afgelopen jaren ook al een sterk internationaal karakter had, wordt dit
komend jaar verder uitgebreid. Dat geldt ook voor de deelnemende kunstenaars aan het strip- en
theaterprogramma. Het festival blijft uiteraard een groot aantal Nederlandse bands en artiesten
programmeren. Voor elk band en kunstenaar staat kwaliteit, originaliteit en een sterke
performance voorop. Het RBF vindt het belangrijk om zowel gevestigde artiesten als aanstormend
talent een podium te bieden.
In 2018 trok het festival in één weekend 13.500 bezoekers, voor 2019 is het doel om 15.000 bezoekers
op het Pijnackerplein welkom te heten.
Het RBF biedt een hoogwaardig cultureel aanbod, op een laagdrempelige manier voor een brede
groep bezoekers. In de negen jaar van haar bestaan is het bezoekersaantal vertienvoudigd, en de
diversiteit ook. De bezoekers van het RBF komen uit binnen- en buitenland en bestaan uit alle
leeftijden: kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. De bezoekers zijn
grofweg in te delen in een aantal groepen: (inter)nationale liefhebbers van bluegrass en
aanverwante muziek, bezoekers uit de regio Zuid-Holland en Rotterdam, wijkbewoners van
Rotterdam-Noord.
Opmerkelijk hierbij is dat de verdeling van het
aantal mannen en vrouwen bijna exact 50/50 is,
blijkt uit het feitelijke aantal likes op de FB-pagina
van het festival. Ook opvallend is dat het RBF een
grote groep bezoekers trekt die je niet of nauwelijks
op andere festivals ziet, namelijk de zogenaamde
kleurrijke knokkers en de modale cultuurmijders
(een classificatie van Rotterdam Festivals om
Rotterdamse doelgroepen in kaart te brengen),
daarmee worden laagopgeleide, en niet kapitaalkrachtige bezoekers bedoeld.
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Het RBF is in 2018 uit zijn vergunning gegroeid. Die vergunning staat piekmomenten van 1.700
bezoekers tegelijkertijd toe (in het verleden door de brandweer vastgesteld). Vanwege de grote
toename van het aantal bezoekers is dat niet meer realistisch, in 2018 ontstond daardoor een lange
wachtrij voor de ingang van het festival.
Om dit probleem op te lossen heeft Stichting Kito Events allereerst een enquête gehouden onder de
directe bewoners van het Pijnackerplein. Die had als belangrijkste vraag of de bewoner wilde dat
het RBF op het Pijnackerplein zou blijven. De antwoorden op deze vraag waren zeer positief: een
meerderheid van de bewoners wil dat het festival op het plein blijft.

Daarnaast hebben we een capaciteitsmeting laten uitvoeren door Crowd Professionals, het
adviesbureau van Frank Wijnveld (die ook de beveiliging verzorgt voor o.a. Feyenoord en de UEFA
Cup). Uit zijn onderzoek blijkt dat er 8.000 bezoekers gelijktijdig, veilig op het Pijnackerplein
aanwezig kunnen zijn. Om dat te faciliteren en het groter aantal bezoekers te verspreid, voegt het
RBF een aantal plekken in de wijk toe aan het festival, namelijk het Brancoplein en het schoolplein
én het gebouw van basisschool Het Plein. De meting is als bijlage toegevoegd.
Het Brancoplein wordt een plein met een podium voor jong talent uit Rotterdam en de rest van
Nederland, met een capaciteit van ongeveer 500 bezoekers. Basisschool Het Plein en het daarbij
behorende schoolplein worden ingericht als jam plek en muziekmarkt, met marktkramen alleen
voor muziekwinkels en gespecialiseerde instrumentenbouwers.
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Het RBF is sinds dit jaar door de gemeente Rotterdam geclassificeerd als een B-evenement. Dat wil
zeggen dat het gezien wordt als een middelgroot evenement, waardoor de gemeente de uitbreiding
van het festival binnen de wijk faciliteert.
Het RBF heft geen
entree maar
probeert wel op zo
goed mogelijke
wijze meer eigen
inkomsten te
genereren. Dit
gebeurt in de
eerste plaats door
middel van de
baropbrengst. In
2018 is de bierprijs
verhoogd van €
2,50 naar € 2,75,
waardoor ook de
eigen inkomsten hoger waren. In 2019 zal het RBF ook op elke nieuwe locatie een eigen bar
plaatsen. Hierdoor, en door het aantrekken van meer bezoekers zal het festival meer inkomsten
genereren. Echter, is het weer hierbij een groot risico. Eind 2018 is er een sponsorwerver
aangesteld. Het doel is om hiermee minimaal € 10.000,- aan inkomsten te genereren.
Uitbreiding van het festival vraagt tegelijkertijd om inzet van meer medewerkers, beveiliging,
materiaal etc. Een deel van de opgebouwde reserveringen van Stichting Kito Events wordt hiervoor
ingezet. Een hogere bijdrage vanuit subsidies en fondsen blijft onmisbaar voor de groei en het
slagen van het RBF.
Het RBF zet zich al sinds de eerste editie in voor het
ontwikkelen van muziek- en beeldend onderwijs voor
diverse doelgroepen. Jong en oud kan hier zelf laten
zien wat hun talent is. Het festival geeft amateurmusici
de mogelijkheid te leren van (Amerikaanse)
professionele artiesten: een kans die zich niet vaak
voordoet in Nederland. Doel hiervan is de kwaliteit van
Nederlandse Bluegrass muziek te verhogen.
De workshops zijn een vast en belangrijk onderdeel van het RBF. Amateurmusici uit heel Nederland
worden actief bij het festival betrokken door diverse workshops, gegeven door gerenommeerde
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internationale artiesten. Zo gaf in 2018 banjolegende en -virtuoos Tony Trischka een workshop.
Nederlandse muzikanten krijgen zo een unieke kans om zich te verdiepen in het Bluegrass genre.

Banjoworkshop door Tony Trischka op het RBF 2018

“Tien leerlingen van de Prinses Julianaschool hebben deel mogen nemen aan een voortraject van het
Rotterdam Bluegrass Festival, met als kers op de taart een optreden op de vrijdagmiddag van het festival. De
kinderen hebben genoten. Het is een unieke kans om kinderen een muziekinstrument te leren bespelen en
we zijn erg dankbaar voor de kansen die de kinderen hiermee gekregen hebben. Wellicht zijn er wat
muzikale zaadjes geplant. Dat hopen wij in ieder geval wel. Normaal
gesproken komen onze kinderen niet snel met muzieklessen in aanraking.
Dit project zorgt ervoor dat kinderen weer op een andere manier hun
talenten kunnen benutten. Het feit dat ze allemaal een 'eigen' ukelele
hadden om ook thuis mee te oefenen, maakt dat het echt gaat leven. Voor
onze kinderen is dit een waardevol project waar ze veel van hebben
geleerd.”
Marieke Zwart – Bergwerff
(Cultuurcoördinator en vakleerkracht Prinses Julianaschool)

Het RBF creëert langdurige draagkracht voor de bewoners van het
Oude Noorden d.m.v. talentontwikkeling. Het brengt de bewoners in
contact met Bluegrass muziek en het beeldverhaal. Kinderen die nu
muziekles krijgen, kunnen bijvoorbeeld over tien jaar zelf op het
podium staan. Het bewijs hiervan werd geleverd in 2017 toen
muziekdocent Gijsbert Ditteweg op initiatief van het RBFmuzieklessen ging geven op basisschool Het Plein. Kinderen van die school richtten vervolgens
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hun eigen band op: Red Rockers. Deze band opende in 2017 het festival op de vrijdagavond. In 2018
werd deze lijn voortgezet door op basisschool Het Plein en basisschool Prinses Juliana voor
langere tijd muzieklessen te geven. Het eindresultaat van deze lessen werd gepresenteerd op het
Rotterdam Bluegrass festival 2018, wederom tijdens de opening. De kinderen van basisschool Het
Plein waren zichtbaar beter geworden ten opzichte van het jaar ervoor. Dat toont aan hoe
belangrijk het is en hoeveel het oplevert om te blijven investeren in de muzieklessen. Het RBF wil
gaan voor een langdurig, muzikaal coachings project. Het wil de basisschoolkinderen in feite op de
middelbare school nog steeds muzieklessen blijven aanbieden, zodat het geen losse flodder is
maar een feitelijke investering in het talent van de kinderen van het Oude Noorden.
In 2019 willen we deze muzieklessen dus zeker voortzetten in combinatie met het geven
tekenworkshops, zoals cursussen strip- of animatietekenen. Zo bereiken we ook kinderen die geen
muziekinstrument willen of kunnen bespelen. Kinderen laten op het festival niet alleen hun
talenten zien, maar ook de multiculturaliteit en diversiteit van het Oude Noorden.

Basisschoolband Red Rockers Het Plein op RBF 2018

Een belangrijk onderdeel van een bluegrassfestival is de plek waar jonge, oude, beginnende en
gevorderde muzikanten met elkaar kunnen jammen. Tijdens een jam wordt er van elkaar geleerd,
zoals technieken, tips en tricks maar er komen ook spelenderwijs nieuwe songs tot stand. De
bluegrassjam staat open voor iedereen met een instrument en is een essentieel onderdeel van het
open karakter van het muziek genre.
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In 2018 is het festival met bands als De Likt en Leadbeaters, De Blue Grass Boogiemen en Tim Knol
op nationaal niveau op zoek gegaan naar interessante muzikale samenwerkingen. Het RBF wil dat
nu ook doen op wijkniveau. In het verleden waren er al samenwerkingen met Portugese fadozangers uit Rotterdam, alsook met Kaapverdische muzikanten. Het RBF wil één
bluegrassband/artiest die de vertaalslag kan maken (bijvoorbeeld Joep Pelt), aanwijzen om samen
met Rotterdamse muzikanten van niet-Nederlandse afkomst een muzikale samenwerking aan te
gaan. Vergelijkbaar met de band No Blues die Arabische, Afrikaanse en Amerikaanse volksmuziek
bij elkaar brengt, maar dan uit Rotterdam. Het festival wil een aantal samenwerkingen voor elkaar
krijgen met o.a. Kaapverdische, Surinaamse, Afrikaanse en Arabische muzikanten, bij voorkeur
afkomstig uit Rotterdam-Noord. Het is echter om deze doelgroep te vinden, zo heeft het RBF in het
verleden ervaren. Deze muzikanten staan vaak niet op de voorgrond of bewegen zich binnen een
kleine kring. Juist door een muzikant aan te trekken die zelf het contact kan leggen, haalt het
festival één drempel weg. Het RBF mikt op twee samenwerkingen als resultaat. In de praktijk zal
het festival vragen aan bijvoorbeeld muzikant Joep Pelt om met verschillende muzikanten een
aantal keer bij elkaar te komen en te repeteren, om te zien of er een muzikale samenwerking
mogelijk is, en vervolgens één à twee nummers met elkaar in te studeren.
Het Pijnackerplein is gelegen in een karakteristieke wijk met zeer diverse groepen bewoners; het
Oude Noorden in Rotterdam. De organisatie van het RBF bestaande uit bewoners van het Oude
Noorden, streeft ernaar alle bewoners mee te laten genieten van dit festival. De
bezoekersaantallen blijven groeien. De afgelopen jaren zien wij dat er jaarlijks meer bewoners uit
de wijk komen en bijvoorbeeld deelnemen aan de workshops. Ook het aantal bezoekers uit de rest
van Nederland en uit Europa neemt toe. Hierdoor ontstaat een bijzondere mix van publiek. De
verscheidenheid van het publiek met de mix van de wijk wordt dan ook door alle bezoekers als zeer
positief ervaren.
Het RBF geeft het Oude Noorden een onmisbare culturele en financiële impuls. Daarnaast wordt de
sociale samenhang die er sowieso al is, nog eens extra versterkt. Initiatiefnemer en coördinator
van het festival Guido de Groot (Rotterdam, 1975), is woonachtig op het Pijnackerplein. De
draagkracht in de buurt is ook daardoor groot. In de loop der jaren zijn de bewoners trots geworden
op het festival en is het RBF hierdoor niet meer uit de wijk weg te denken. Een groot aantal
wijkbewoners is actief om van het festival een succes te maken. Steeds meer bewoners nemen
deel aan of leveren een bijdrage aan het festival. Doordat de buurtbewoners elkaar al goed kennen,
zorgt dit voor een unieke sfeer. Het RBF betrekt nadrukkelijk waar mogelijk professionals,
leveranciers en vrijwilligers uit de wijk. Dat wordt door het publiek dan ook erg gewaardeerd. De
combinatie van deze lokale organisatie en de professionele en internationale programmering,
zorgt ervoor dat het festival jaarlijks groeit en dat nieuw publiek uit binnen- en buitenland het Oude
Noorden weet te vinden. Zoals reeds vermeld, heeft het RBF voorafgaand aan de capaciteitsmeting
een enquête onder de bewoners van het Pijnackerplein gehouden. Daaruit bleek dat het merendeel
van de bewoners zeer positief is over het festival en wil dat het festival op het plein blijft. De
resultaten van dit onderzoek zijn ook als bijlage toegevoegd.
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Het Rotterdam Bluegrass Festival is een initiatief van Stichting
Kito Events en wordt georganiseerd door:
Guido de Groot:
Jaap Verheul:
Liorah Hoek:
Esther Pordon:
Gijs Cals:
Hester van Speijk:
Elma Jonker:
Rosa peters:

Initiator, artistiek & zakelijk leider
Producent
Public relations
Online marketing en – communicatie
Producer bands
Productieassistent
Vrijwilligerscoördinator
Coördinator Comics Corner

Bestuur
Tineke Teunen:
Guido Visch:
Han van Dam:

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Naast deze medewerkers wordt er gewerkt met een wisselende groep freelancers voor de
invulling van functies als stagemanager, geluidstechnici en op-afbouwmedewerkers. De groeiende
groep vrijwilligers is jaarlijks onmisbaar om het festival tot een succes te maken. Elk jaar neemt
deze groep toe. In 2018 heeft het festival 30 vrijwilligers mogen ontvangen; voor de editie in 2019
richt het RBF zich op een verdubbeling hiervan. Ook de inzet van beveiliging en EHBO zal moeten
worden verhoogd.
Voor de editie van 2019 is het festival dus op zoek naar een uitbreiding van vrijwilligers en
medewerkers. Daarnaast zijn er vacatures voor:
1 extra productieleider
1 extra coördinator/muzikant voor de muzikale samenwerking in de wijk
1 extra docent muziekonderwijs
1 extra docent beeldend onderwijs
2 extra stagemanagers
4 extra opbouwmedewerkers
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Het RBF heeft inmiddels een onderlinge samenwerking opgebouwd met diverse festivals zoals Kids
and Billies en het Once in a Blue Moon Festival. Ook heeft het festival sinds 2018 samenwerkingen
met Paradiso, Rotown, Eurotrash en Studio de Bakkerij In Rotterdam. De samenwerking bestaat uit
het uitwisselen van artiesten (indien mogelijk qua planning) en het bieden van publiciteit voor de
respectievelijke festivals onderling.

Afterparty RBF in Eurotrash

Het RBF zoekt actief naar vormen van samenwerking tussen amateurs en professionals. Onder
andere door workshops in scholen en culturele centra in de wijk voor alle leeftijdsgroepen. Voor
workshops en masterclasses wordt samengewerkt met professionals uit binnen- en buitenland.
Met de Amerikaanse ambassade en een gespecialiseerd boekingskantoor wordt samengewerkt
om Amerikaanse artiesten naar Rotterdam te halen. Dit draagt bij aan de doelstelling om een zo
groot en divers mogelijk publiek bij het festival te betrekken.
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Het RBF is altijd op zoek naar een brede en
professionele programmering binnen het
genre van de Bluegrass- en
americanamuziek. Daarbij richt het festival
zich op een combinatie van rauwe, vrolijke
rootsmuziek gecombineerd met virtuoze
maestro’s uit Amerika.

CW Stoneking op RBF 2018
Het festival richt zich momenteel op meer vrouwelijke headliners, zoals Molly Tuttle, Rhiannon
Giddens en Della Mae. Naast belangrijke vernieuwers van het bluegrassgenre, zijn zij stuk voor
stuk virtuoze musici. Net als mandolinespeelster Sierra Hull (die in 2017 op het RBF speelde), zijn
artiesten als Molly Tuttle, Rhiannon Giddens en Billy Strings artiesten die het genre nieuwe energie
geven en tegelijkertijd technisch onvoorstelbaar goed zijn. Zij vertegenwoordigen de moderne
bluegrass en met hun virtuositeit inspireren ze andere muzikanten om de grenzen van eigen
kunnen te verleggen. Op dit moment is het festival druk bezig met het boeken van deze artiesten
maar vanwege beschikbaarheid is het altijd moeilijk te voorspellen welke bands er uiteindelijk
komen.

Naast de headliners programmeert het RBF een line-up die zich laat typeren door artiesten die een
authentieke, eigen sound hebben, rauw maar wel met hun voeten in de Amerikaanse volksmuziek.
Het RBF is hierdoor een relevante aanvulling op het Nederlandse festivallandschap. Bluegrass met
een rauwer randje is ontstaan vanuit de punkbeweging, en trekt een wat jonger publiek aan. Deze
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stroming vindt naadloos aansluiting bij het Rotterdamse publiek. Daarom richt het RBF zich voor de
editie van 2019 op het boeken van o.a. The Dead South en de Hackensaw Boys. Door het boeken van
internationale/Amerikaanse acts wil het RBF de internationale reputatie van het festival stevig
neerzetten en meer bezoekers van buiten Rotterdam trekken.
Op vrijdag richt de programmering van
het RBF zich meer op het
uitgaanspubliek. Zo worden er meer
dans(bare) acts neergezet. Op zaterdag,
de drukste dag van het festival, worden
de grootste publiekstrekkers
geprogrammeerd en op zondag wordt er
meer gericht op families met rustigere
acts, en als afsluiter een grote
headliner.

In navolging van de vruchtbare
samenwerkingen tussen rapgroep De Likt
en bluegrassband de Leadbeaters, en
tussen de Blue Grass Boogiemen en
Tangarine en Tim Knol, heeft het RBF deze
artiesten gevraagd met wie zij zelf een
samenwerking aan zouden willen gaan. De
Leadbeaters gaven al aan samen te willen
spelen met Cato van Dijck van My Baby
en/of met Kamagurka.

De Likt en de Leadbeaters
Het Young Talent stage op het Brancoplein
Het Brancoplein, op steenworp afstand van het Pijnackerplein, wordt bij het festival betrokken als
podium voor jong talent op het gebied van de Amerikaanse volksmuziek. Het doel is om beginnende
musici een kans te geven zich te profileren; er is voor deze muzikanten erg weinig plek om zichzelf
te laten zien. Het RBF vindt het belangrijk om naast het bieden van een eenmalig optreden, de bands
te blijven volgen en ze bij bewezen kwaliteit een plek te bieden op het hoofdpodium. Een goed
voorbeeld hiervan zijn de muzikanten Joram Peters en Arthur Deighton die in 2012 de talentshow
wonnen, en daarna met hun succesvolle band Red Herring al twee keer op het hoofdpodium hebben
gestaan. Het festival krijgt jaarlijks vele aanvragen van beginnende artiesten maar kon deze nooit
herbergen in de logistiek op het plein. Met deze aanmeldingen en een samenwerking met
bijvoorbeeld Codarts richt het RBF daarom een young talent stage in op het Brancoplein. Daarnaast
richt het festival zich op de periode waarin jongeren een band beginnen, de middelbare school. Het
Young talents stage richt zich dus op drie doelgroepen jong talent de leeftijd 12-18 de tijd waarin je
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een band begint te vormen, De leeftijd 18-25 de tijd waarin de band vastere vormen aanneemt en de
leeftijd 25-35 jaar, semiprofessionele bands die net begonnen zijn.
Het schoolplein/Jam-area
Elk zichzelf respecterend bluegrassfestival heeft een plek waar amateur- en professionele
muzikanten met elkaar kunnen jammen. Vanwege ruimtegebrek kon dit de laatste jaren niet meer
op het Pijnackerplein. In 2019 wordt het plein tussen buurthuis de Mozaïek en basisschool Het Plein
ingericht als plek waar muzikanten samen kunnen jammen. Publiek is uiteraard welkom om deze
jams bij te wonen. Door deze goede en ruime plek te faciliteren zal het RBF ook meer en nieuw
publiek trekken, dat speciaal voor dit onderdeel door heel Europa bluegrassfestivals afreist.
Jammen is namelijk een belangrijk aspect van een bluegrassfestival; hier ontmoeten de
muzikanten elkaar en kunnen amateurs en professionals, jong en oud van elkaar leren.
Tevens wordt er op het schoolplein en in het schoolgebouw van basisschool Het Plein een speciale
muziekmarkt ingericht, die zich alleen maar richt op snaarinstrumenten.
Het RBF is altijd een combinatie geweest van muziek en beeld. Dat is zich op eigen wijze gaan
uitbreiden naar andere kunstdisciplines, zoals performance art en beeldende kunst. Dit komt met
name door het betrekken van Rosa Peters, organisator van het Roro-museum (expositie van
verschillende beeldhouwwerken in het Oude Noorden) en mede-pleinbewoonster, als coördinator
van de Comics Corner. Door haar toedoen stonden performance acts als de Bontste Bonte Avond
van Jacqueline Fuijkschot & Tommy Ventevogel, en kunstenares Isis Bakker al eens in de Comics
Corner. In 2018 waren ook handlezingen onder de naam Palmistry Chit Chat van kunstenaar Papa
Leba nieuw op de line-up. Naast de aanwezige striptekenaars en de bananenkunst van Stephan
Brusche, vormt de Comics Corner een geheel eigenwijze aanvulling op de randprogrammering van
het RBF.
In 2018 heeft het RBF daarom veel aanpassingen gedaan aan het Comics-gedeelte van het festival.
De Comics Corner is verplaatst en heeft hierdoor een veel duidelijker eigen festivalterrein binnen
het Rotterdam Bluegrass Festival. Eerdere jaren stond de Comics Corner vooral in het teken van
strips, in 2018 werd dit deel interactiever gemaakt door de samenwerking met
performancekunstenaars. De reactie van de bezoekers op deze verandering was zeer positief. Door
de Comics Corner interactiever te maken met acts en de kinderworkshops hierbij te bundelen, is de
link tussen Bluegrass en comics en kunst nog duidelijker aanwezig. In 2019 willen we deze lijn
voortzetten en zowel met striptekenaars, kunstenaars en performance-artiesten samenwerken.
Een nieuw onderdeel van het RBF is ‘De tent waar je niet wilt komen’: een plek waar theater,
bluegrass en absurde comics elkaar vinden. In samenwerking met Michiel Deyman van Jesus Evil
Highway, Cosmo en Bobje en De Daverende Dipsausshow en Adriaan Goormachtig (alias Papa Leba)
worden er diverse acts neergezet, geïnspireerd op de zogenaamde medicine- en freak shows uit
het Amerika van voor de Tweede Wereldoorlog, altijd met de humor en eigenzinnigheid van het RBF.
Denk aan een reuzenvlooiencircus waarvan de vlo niet wil springen, een vrouw die niet uit een
dwangbuis kan ontsnappen, een zondagse helingsceremonie om je te genezen van verschillende
niet-bestaande kwalen, handlezen, een goochelaar die alleen maar pingpogballetjes eet, Sopraan
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Linde Schinkel zingt een Truckers-opera en Lucas Simonis vertel in zijn hoorspel over het rauwe
Rotterdam van 20 jaar geleden.
Dit alles zal worden gepresenteerd door een mysterieuze deurman die eerder angst inboezemt dan
vertrouwen. Het RBF wil hiermee een originele, anarchistische en muzikale theatershow
neerzetten. Een tent waar mensen niet weten wat ze gaan zien en als ze er geweest zijn, tegen
elkaar zullen zeggen: ‘Wat ik nu heb meegemaakt! Daar moet je echt gaan kijken.’
Het RBF is een kindvriendelijk festival en vindt het belangrijk kwalitatief hoogwaardige workshops
voor kinderen aan te bieden. Op het festival vinden diverse eigenzinnige kinderactiviteiten plaats,
zoals de kinderblues-jamsessie van Papa Leba: een jamsessie waar ook de heel jonge kinderen
aan mee kunnen doen. Daarnaast vinden er kinderworkshops plaats als het maken van
kleipoppetjes en kleipoppetjes-animatie met Hans Kieviet, het Rotterdams Volkstheater, afval
knutsel-workshops van stichting SCRAP en de Fris Producties-tent waarin kinderen de hele dag
o.a. hun eigen instrumenten kunnen maken. In 2018 waren de workshops een groot succes! In 2019
worden de kinderactiviteiten verder uitgebreid met o.a. de kartonworkshop van het Lamelos
collectief.

Papa Leba’s Mumbo Jambo
Vanaf het moment dat de bezoeker het plein opstapt, wil het RBF hem/haar ontvangen in een
eigenzinnige wereld van muziek en strips. Door deze beeldtaal terug te laten komen in de
aankleding, creëert het RBF een zeer onderscheidend karakter. We gebruiken het volledige
Pijnackerplein: het voetbalhek wordt een portrettengalerij, op de bomen worden stripportretten
van legendarische bluegrassmuzikanten opgehangen, en eigenzinnige stripfiguren verschijnen op
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muren, bankjes, hekjes en vlaggen. De perkjes rondom de koepel worden vanaf 2019 overdekt, om
extra plaats te bieden aan het publiek. Op die manier ontstaat er een heel andere inrichting,
waardoor het plein nog meer een festivalplek wordt.
Een belangrijk onderdeel van de festivalbeleving is de festivalmarkt. Deze slingert als een lint over
het hele plein en bestaat uit kraampjes met bijzondere en vaak zelfgemaakte koopwaar, denk aan
cigar box guitars, luciferdoosjes, kabouter strips, vintage kleding en biologische lekkernijen als de
veganistische curry van Jeroen Bakt, het lactosevrije gebak van Koek en Pan, patat van Klaas
Schaft en de pulled pork-broodjes van DIY-slager Wild Vleesch.

Molly Tuttle
The Dead South
Dale Watson
Larry and His Flask
Hackensaw Boys
Marlon Williams and Delaney Davidson
Po' Ramblin Boys
Chance McCoy
Meschiya Lake
Tami Neilson
Monroe Crossing
Rhiannon Giddens
Blind Boy Paxton
Sweet Hollywaians
Pine Box Boys
Folding Mirrors Old Time Band
Jaywalkers
Shackleton Trio
Leadbeaters+Kamagurka/Caro van Dyk
Crimson Kings
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