
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
 
 

 

 

INHOUDELIJK VERSLAG 
2019 Stichting Kito Events 

	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

INHOUD	  	  
INHOUD	  .......................................................................................................................	  2	  
INTRODUCTIE	  ..................................................................................................................................	  3	  
OVER	  HET	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVAL	  ...............................................................................	  4	  
HET	  MUZIEKPROGRAMMA	  ..............................................................................................................	  6	  
RANDPROGRAMMERING	  ................................................................................................................	  8	  
JAM	  AREA	  ........................................................................................................................................	  8	  
MUZIEKWORKSHOPS	  .....................................................................................................................	  10	  
INTIEME	  OPTREDENS	  IN	  DE	  GYMZAAL	  ..........................................................................................	  10	  
KINDERWORKSHOPS	  .....................................................................................................................	  10	  
THEATER	  &	  HOODOO	  ....................................................................................................................	  11	  
BLUEGRASS	  MARKT	  EN	  FOOD	  &	  DRINK	  HEAVEN	  ..........................................................................	  12	  
DE	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVAL	  AFTERJAM	  .......................................................................	  13	  
SCHOLENPROJECT	  .........................................................................................................................	  13	  
DAGEVALUATIE	  .............................................................................................................................	  15	  

Vrijdagavond	  21	  juni	  2018	  ........................................................................................................	  15	  
Zaterdag	  22	  juni	  2018	  ...............................................................................................................	  17	  
Zondag	  23	  juni	  2018	  .................................................................................................................	  19	  

PUBLIEKSONDERZOEK	  ...................................................................................................................	  22	  
HET	  TYPISCHE	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVALGEVOEL	  ..........................................................	  22	  
COMMUNICATIE	  EN	  PR	  .................................................................................................................	  23	  
HET	  TEAM	  ......................................................................................................................................	  24	  
SPONSOREN	  ..................................................................................................................................	  24	  
	  
	  
	  

	  
	   	  



	  

INTRODUCTIE	  	  
Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  beleefde	  dit	  jaar	  de	  negende	  editie.	  Het	  was	  drie	  
dagen	  lang	  prachtig	  weer	  en	  het	  publiek	  genoot	  van	  een	  uitgebreid	  programma	  met	  
muziek	  en	  andere	  activiteiten.	  Dit	  jaar	  is	  het	  festival	  door	  het	  enthousiaste	  team	  verder	  
gegroeid	  en	  uitgebreid.	  Het	  festival	  heeft	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  de	  B-‐status	  gekregen	  
van	  de	  gemeente	  Rotterdam,	  waardoor	  de	  capaciteit	  significant	  gegroeid	  is.	  Op	  het	  
terrein	  zijn	  een	  aantal	  perken	  met	  planten	  dit	  jaar	  overdekt	  met	  terrassen.	  Dit	  leverde	  
ook	  meer	  ruimte	  op,	  maar	  bovendien	  hadden	  deze	  terrassen	  een	  bijzonder	  goede	  en	  
gezellige	  uitstraling.	  Samen	  met	  een	  een	  efficiëntere	  inrichting	  en	  een	  extra	  
festivalterrein	  zorgde	  dat	  er	  voor	  dat	  er	  genoeg	  ruimte	  was	  op	  het	  plein,	  en	  dat	  er	  geen	  
moment	  een	  wachtrij	  was	  bij	  de	  ingang,	  wat	  vorig	  jaar	  wel	  even	  het	  geval	  was.	  

De	  inzet	  van	  het	  team	  en	  het	  mooie	  weer	  leverde	  goede	  resultaten,	  waaronder	  een	  
record	  van	  ruim	  16.000	  bezoekers.	  Dit	  jaar	  was	  er	  voor	  het	  eerst	  een	  Jam	  Area	  buiten	  
het	  plein,	  waar	  muziek	  en	  artiesten	  samen	  konden	  ‘jammen’.	  Daarmee	  is	  het	  Rotterdam	  
Bluegrass	  Festival	  dit	  jaar	  het	  grootste	  festival	  in	  het	  genre	  geworden	  in	  Europa.	  Toch	  
heeft	  het	  de	  allure	  van	  een	  intiem	  buurtfeest	  behouden,	  waardoor	  mensen	  makkelijk	  
met	  elkaar	  in	  contact	  komen.	  Het	  gratis	  festival	  blijft	  geliefd	  bij	  buurtbewoners	  en	  
Rotterdammers	  maar	  het	  trekt	  ook	  muziekliefhebbers	  uit	  de	  rest	  van	  Nederland	  en	  uit	  
het	  buitenland.	  Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  is	  een	  uniek	  internationaal	  buurtfeest	  
en	  wil	  nog	  groter	  en	  mooier	  worden.	  	  

	  
	   	  



OVER	  HET	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVAL	  	  
Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  wil	  een	  breed	  publiek	  uit	  alle	  lagen	  van	  de	  bevolking	  
en	  uit	  alle	  windstreken	  kennis	  laten	  maken	  met	  de	  beste	  bluegrassmuziek,	  de	  
gezelligheid	  van	  het	  Oude	  Noorden	  en	  met	  elkaar.	  Het	  festival	  is	  vrij	  toegankelijk,	  alle	  
activiteiten	  zijn	  gratis	  en	  het	  eten	  en	  drinken	  is	  betaalbaar,	  waardoor	  iedereen	  dit	  
jaarlijkse	  feestje	  mee	  kan	  vieren.	  	  

De	  kernwaarden	  van	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  zijn:	  kwaliteit,	  eigenheid	  en	  
gastvrijheid.	  Dat	  vertaalt	  zich	  in	  alle	  aspecten	  van	  het	  festival:	  van	  artiesten	  tot	  en	  met	  
faciliteiten	  zoals	  de	  toiletten	  en	  de	  inzet	  van	  de	  medewerkers.	  Het	  begint	  met	  een	  
kwalitatief	  hoogwaardige	  muziekprogrammering	  van	  rasmuzikanten,	  die	  zich	  
onderscheiden	  door	  virtuoos	  spel	  en	  zang	  en	  een	  eigen	  interpretatie	  van	  bluegrass,	  
rootsmuziek	  en	  Americana.	  Daarbij	  wordt	  gekozen	  voor	  verscheidenheid,	  zodat	  de	  pure	  
bluegrassliefhebber	  zijn	  hart	  kan	  ophalen	  en	  de	  muziek	  tegelijkertijd	  toegankelijk	  is	  voor	  
een	  breed	  publiek.	  Het	  publiek	  kan	  ongewoon	  dicht	  bij	  de	  artiesten	  komen,	  waardoor	  ze	  
kunnen	  opgaan	  in	  het	  optreden.	  Dat	  brengt	  ze	  ook	  dichter	  bij	  elkaar,	  zodat	  elke	  act	  een	  
echt	  samenzijn	  wordt.	  	  

Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  probeert	  een	  totaalervaring	  te	  bieden	  die	  alle	  
zintuigen	  prikkelt.	  In	  de	  Theater	  en	  Kids	  Corner	  wordt	  het	  (jonge)	  publiek	  verrast	  door	  
bijzondere	  performances	  van	  kunstenaars	  en	  kunnen	  kinderen	  zich	  creatief	  helemaal	  
uitleven	  tijdens	  knutsel-‐	  en	  muziekworkshops.	  In	  de	  Jam	  Area,	  een	  nieuw	  onderdeel	  van	  
het	  festival	  kunnen	  publiek	  en	  artiesten	  samen	  muziek	  maken,	  intieme	  voorstellingen	  
bezoeken	  en	  aan	  workshops	  meedoen.	  De	  unieke	  ligging	  en	  indeling	  van	  het	  
Pijnackerplein,	  midden	  in	  een	  gewone	  woonwijk,	  geeft	  het	  festival	  een	  geheel	  eigen	  
uitstraling,	  die	  verder	  doorgevoerd	  wordt	  in	  de	  aankleding	  van	  het	  festival	  en	  de	  keuze	  
van	  activiteiten.	  Op	  de	  Bluegrass	  Market	  kunnen	  mensen	  de	  leukste	  vintage	  spullen	  
vinden	  en	  hun	  haar	  en	  make-‐up	  helemaal	  in	  trendy	  oldtime	  stijl	  laten	  brengen.	  Tijdens	  
muziekworkshops	  krijgen	  professionele	  en	  amateur	  muzikanten	  les	  van	  vooraanstaande	  
bluegrass	  artiesten.	  In	  de	  eetstandjes	  en	  aan	  de	  bars	  kan	  genoten	  worden	  van	  
overheerlijk	  en	  kwalitatief	  goed	  eten	  en	  drinken,	  veelal	  van	  lokale	  ondernemers.	  Door	  
de	  diversiteit	  van	  het	  aanbod	  en	  de	  speciale	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  sfeer	  komen	  
echt	  de	  meest	  uiteenlopende	  mensen	  op	  het	  evenement	  af.	  Mensen	  die	  elkaar	  anders	  
nooit	  zouden	  ontmoeten	  maken	  contact,	  raken	  samen	  ontroerd	  van	  de	  muziek	  of	  
dansen	  samen.	  Een	  bezoek	  aan	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  is	  daarom	  een	  kleurrijk	  
feestje	  voor	  jong	  en	  oud,	  waar	  je	  je	  kunt	  laten	  raken	  door	  muziek	  en	  plezier	  kunt	  
hebben	  met	  oude	  en	  nieuwe	  vrienden.	  Je	  bent	  er	  echt	  even	  een	  dagje	  of	  weekendje	  
helemaal	  uit.	  	  
	  
Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  wil	  graag	  meer	  mensen	  kennis	  laten	  maken	  met	  de	  
goede	  muziek	  en	  de	  gastvrijheid	  van	  het	  Oude	  Noorden	  en	  streeft	  ernaar	  om	  zowel	  
lokaal,	  nationaal	  als	  internationaal	  steeds	  meer	  mensen	  mee	  te	  laten	  genieten	  van	  dit	  
unieke	  zomerfestival.	  	  



	  
	  

	  	  
	   	  



	  

	  
HET	  MUZIEKPROGRAMMA	  	  
Het	  muziekprogramma	  bestond	  dit	  jaar	  uit	  27	  toonaangevende	  Americana	  artiesten	  uit	  
binnen-‐	  en	  buitenland.	  De	  internationale	  artiesten	  kwamen	  uit	  de	  bakermat	  van	  de	  
bluegrass	  in	  de	  Verenigde	  Staten,	  maar	  ook	  uit	  Canada,	  italië,	  Finland,	  Duitsland,	  Groot	  
Brittanië,	  Zwitserland	  en	  zelfs	  uit	  Nieuw-‐Zeeland.	  Allemaal	  kwamen	  ze	  naar	  Rotterdam	  
om	  topoptredens	  te	  geven.	  Van	  Nederlandse	  bodem	  waren	  de	  publiekstrekker	  Tm	  Knol	  
&	  Blue	  Grass	  Boogiemen,	  maar	  ook	  Old	  Time	  Hayride,	  Pedro	  Delgados,	  Folding	  Mirrors	  
Old	  Time	  Band	  en	  Fristap.	  Het	  aanbod	  was	  gevarieerd:	  van	  meer	  traditionele	  bluegrass	  
door	  headliners	  The	  Po’	  Ramblin	  Boys,	  old-‐time	  Appalachian	  en	  country-‐blues	  van	  
Jerron	  'Blind	  Boy'	  Paxton.	  Het	  Idumea	  Quartet	  gaf	  een	  geheel	  eigen	  draai	  aan	  bluegrass	  
met	  vier	  strijkinstrumenten,	  en	  ook	  vrouwen	  waren	  van	  de	  partij,	  waaronder	  de	  Nieuw-‐
Zeelandse	  Tami	  Neilson.	  Er	  was	  bluegrass	  met	  een	  snuif	  rock-‐‘n-‐roll,	  hillbilly	  en	  country	  
van	  The	  Hackensaw	  Boys	  tot	  de	  aanstekelijke	  afsluiter	  The	  Reverend	  Peyton’s	  Big	  Damn	  
Band.	  	  

Dit	  jaar	  had	  het	  festival	  een	  Jam	  Area,	  een	  muzikale	  huiskamer.	  Een	  plek	  om	  in	  alle	  rust	  
met	  elkaar	  te	  jammen	  én/of	  te	  tekenen.	  De	  plek	  viel	  erg	  in	  de	  smaak	  bij	  publiek	  én	  
muzikanten,	  die	  onder	  aanvoering	  van	  Dieter	  Fristap	  en	  Jam	  Paus	  Laurens	  op	  zaterdag	  
en	  zondag	  de	  hele	  dag	  door	  naar	  hartelust	  muziek	  maakten	  in	  een	  uiterst	  ontspannen	  
en	  uitnodigende	  sfeer.	  Er	  waren	  bovendien	  kleine	  optredens	  te	  zien	  van	  onder	  andere	  
Annick	  Odom,	  Fristap,	  een	  workshop	  van	  de	  Po'	  Ramblin'	  Boys	  en	  een	  
instrumentenmarkt,	  waardoor	  dit	  kleine	  ‘satellietfestival’	  een	  bijzondere	  aanvulling	  
vormt	  op	  het	  festival.	  

Hoewel	  in	  Nederland	  het	  aanbod	  in	  bluegrassmuziek	  klein	  is,	  is	  er	  wel	  degelijk	  animo	  
voor	  deze	  muziek	  en	  aanverwante	  stijlen.	  Het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  speelt	  met	  
de	  keuze	  voor	  dit	  genre	  in	  op	  een	  bestaande	  behoefte.	  Maar	  het	  neemt	  ook	  een	  eigen	  
positie	  in	  door	  verder	  te	  kijken	  dan	  het	  genre	  alleen,	  en	  door	  de	  bijzonder	  band	  met	  de	  
buurt	  en	  de	  direct	  omwonenden.	  Het	  publiek	  is	  dan	  ook	  bijzonder	  divers:	  van	  jong	  tot	  
oud,	  Rotterdammers	  en	  mensen	  van	  daarbuiten,	  tattoos	  en	  rollators,	  het	  gaat	  allemaal	  
samen	  in	  een	  bijzonder	  harmonieuze	  sfeer	  waarbij	  mensen	  die	  afkomen	  op	  een	  
bepaalde	  muziekstijl	  verrast	  kunnen	  worden	  door	  een	  andere.	  Er	  wordt	  wild	  gedanst,	  en	  
er	  wordt	  aandachtig	  geluisterd.	  Muziekliefhebbers	  hadden	  op	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  
Festival	  weer	  echt	  een	  topweekend.	  

	   	  



	  

	  	  
	   	  



	  

RANDPROGRAMMERING	  
Naast	  het	  muziekprogramma	  heeft	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  een	  uitgebreide	  
randprogrammering.	  Deze	  is	  bedoeld	  om	  het	  publiek	  te	  verrassen	  en	  bij	  het	  festival	  te	  
betrekken,	  waardoor	  het	  festival	  een	  unieke	  totaalervaring	  wordt.	  Bovendien	  worden	  
publieksgroepen	  bediend	  die	  anders	  minder	  aan	  hun	  trekken	  zouden	  komen.	  Daarnaast	  
is	  het	  een	  gelegenheid	  voor	  artistiek	  talent	  uit	  de	  buurt	  om	  hun	  kunsten	  te	  vertonen	  en	  
ook	  artistiek	  bij	  te	  dragen	  aan	  het	  festival.	  En	  het	  geeft	  het	  publiek	  de	  kans	  om	  op	  een	  
actieve	  manier	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  festival.	  

JAM	  AREA	  
Nieuw	  dit	  jaar	  was	  de	  Jam	  Area	  op	  het	  schoolplein	  van	  basisschool	  Quadratum	  in	  de	  
Schommelstraat,	  op	  30	  meter	  lopen	  vanaf	  de	  ingang	  van	  het	  festival.	  Daar	  was	  een	  plek	  
waar	  het	  publiek	  en	  de	  artiesten	  samen	  met	  elkaar	  konden	  musiceren	  onder	  leiding	  van	  
Jam	  Paus	  Laurens	  Joensen.	  De	  Jam	  Area	  werd	  gecompleteerd	  met	  een	  
muziekinstrumentengarderobe,	  een	  muziekinstrumenten-‐markt	  en	  Bluegrass	  Pastor	  
Silvia	  Fledderus.	  Het	  publiek	  kon	  ook	  bij	  twee	  stripkramen	  en	  een	  theatertent	  op	  andere	  
maniren	  de	  creativiteit	  kwijt	  in	  een	  doorlopende	  tekenjam	  of	  kartonjam,	  waardoor	  de	  
Jam	  Area	  gedurende	  het	  weekend	  veranderde	  in	  een	  plek	  versierd	  met	  tekeningen	  en	  
objecten	  gemaakt	  van	  karton.	  In	  het	  schoolgebouw	  aan	  het	  plein	  vonden	  diverse	  
goedbezochte	  intieme	  optredens	  en	  concerten	  plaats	  en	  werden	  muziekworkshops	  
gehouden.	  

De	  Jam	  Area	  werd	  zaterdag	  feestelijk	  geopend	  met	  een	  jam	  van	  headliners	  The	  Po’	  
Ramblin’	  Boys,	  samen	  met	  de	  Belgische	  formatie	  Fristap	  en	  het	  publiek.	  Ook	  het	  niet-‐
musicerende	  deel	  van	  het	  publiek	  zat	  zichtbaar	  te	  genieten	  van	  de	  jams	  en	  bleef	  soms	  
uren	  hangen	  om	  te	  luisteren.	  Zowel	  zaterdag	  als	  zondag	  was	  deze	  plek	  een	  soort	  
openlucht-‐huiskamer	  waar	  mensen	  even	  in	  alle	  rust	  konden	  genieten	  of	  juist	  zelf	  actief	  
konden	  worden.	  Met	  de	  mogelijkheid	  om	  samen	  te	  musiceren	  heeft	  het	  Rotterdam	  
Bluegrass	  Festival	  een	  nieuwe	  aanwinst	  die	  een	  aanvulling	  is	  op	  het	  aanbod	  en	  
tegelijkertijd	  een	  uniek	  element	  dat	  je	  niet	  op	  veel	  festivals	  ziet.	  Het	  versterkt	  het	  gevoel	  
dat	  iedereen	  mee	  mag	  doen	  en	  lid	  is	  van	  de	  ‘bluegrassfamilie’.	  

	  

	   	  



	   	  



	  

	  

MUZIEKWORKSHOPS	  
Door	  de	  toevoeging	  van	  de	  Jam	  Area	  en	  het	  gebruik	  van	  de	  gymzaal	  van	  basisschool	  
Quadratum	  was	  het	  mogelijk	  om	  de	  workshops	  weg	  te	  halen	  uit	  de	  backstage	  area	  in	  
buurthuis	  De	  Mozaïek	  naar	  een	  betere	  locatie.	  Dit	  gaf	  meer	  rust,	  zowel	  in	  de	  backstage	  
area	  als	  bij	  de	  workshops.	  Headliners	  The	  Po’	  Ramblin’	  Boys	  gaven	  zaterdag	  een	  
workshop	  voor	  de	  (amateur)	  musici	  onder	  het	  publiek,	  waarbij	  ze	  hun	  de	  kneepjes	  van	  
de	  bluegrass	  bijbrachten.	  Op	  zondag	  was	  er	  een	  gespecialiseerde	  Irish	  Fiddle	  Techniques	  
workshop,	  waarbij	  (amateur)	  violisten	  hun	  techniek	  konden	  bijschaven.	  De	  workshops	  
waren	  dit	  jaar	  uitzonderlijk	  goed	  bezocht,	  waarbij	  alle	  leeftijden	  en	  niveau’s	  
vertegenwoordigd	  waren.	  De	  verplaatsing	  van	  de	  workshops	  naar	  de	  Jam	  Area	  bleek	  
een	  gouden	  greep,	  want	  na	  afloop	  van	  de	  workshops	  werden	  deze	  als	  vanzelfsprekend	  
voortgezet	  als	  open	  les	  in	  de	  Jam	  Area.	  Een	  prachtig	  ‘concert’	  met	  ruim	  8	  violen	  was	  
daarvan	  op	  zondag	  het	  resultaat.	  

INTIEME	  OPTREDENS	  IN	  DE	  GYMZAAL	  
Met	  de	  mogelijkheid	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  ronde	  gymzaal	  van	  basisschool	  
Quadratum	  had	  het	  festival	  dit	  jaar	  een	  eigen	  theatertje,	  waar	  voor	  maximaal	  40	  
personen	  ruimte	  gemaakt	  was.	  Hier	  werden	  intieme	  concerten	  gehouden	  van	  onder	  
ander	  Annick	  Odom	  (VS)	  en	  Fristap	  (BE)	  en	  er	  werd	  een	  Tramhoorspel	  van	  Lukas	  Simonis	  
ten	  gehore	  gebracht.	  Over	  het	  algemeen	  werden	  deze	  concerten	  goed	  bezocht.	  Dit	  
mini-‐podium	  dat	  uitermate	  geschikt	  is	  voor	  akoestische	  optredens	  is	  zeker	  een	  aanwinst	  
waar	  komende	  jaren	  nog	  mooie	  concerten	  gegeven	  kunnen	  worden.	  

KINDERWORKSHOPS	  
Naast	  dat	  kinderen	  ook	  veel	  te	  vinden	  waren	  bij	  de	  Tekenjam	  en	  de	  Kartonjam	  in	  de	  Jam	  
Area,	  was	  er	  ook	  op	  het	  Pijnackerplein	  op	  zaterdag	  en	  zondag	  genoeg	  te	  doen	  voor	  de	  
kinderen	  in	  de	  Kids	  Corner.	  Deze	  hoek	  was	  vorig	  jaar	  zo	  populair	  dat	  er	  dit	  jaar	  per	  dag	  
een	  extra	  kinderworkshop	  werd	  toegevoegd.	  De	  hoek	  had	  ook	  meer	  ruimte,	  zodat	  de	  
doorstroom	  beter	  was.	  In	  deze	  hoek	  maakten	  kinderen	  hun	  eigen	  animaties	  bij	  de	  gif-‐
animatie	  workshop	  van	  Natali	  Voorthuis	  met	  prachtige	  filmpjes	  als	  resultaat.	  Sieraden	  
maakten	  ze	  bij	  Latifa	  Montassir	  van	  buurthuis	  De	  Mozaïek.	  Ze	  ontwierpen,	  vaak	  met	  
behulp	  van	  hun	  enthousiast	  geworden	  ouders	  eigen	  muziekinstrunten	  in	  de	  Air-‐
instrument	  workshop	  van	  Kunstbeleven	  en	  ze	  werden	  festivalontwerper	  in	  de	  workshop	  
van	  buurtinitiatief	  Archiklas,	  waar	  ze	  hun	  eigen	  ontworpen	  muzikantenhuisje	  konden	  
fotograferen	  in	  festivalsetting.	  Stuk	  voor	  stuk	  waren	  de	  workshops	  een	  kindermagneet,	  
waar	  het	  zaterdag	  en	  zondag	  tussen	  12	  en	  18	  uur	  constant	  prettig	  druk	  was,	  terwijl	  
ouders	  vanaf	  het	  verhoogde	  terras	  naar	  de	  muziek	  luisterden	  en	  ondertussen	  hun	  
kinderen	  in	  de	  gaten	  konden	  houden.	  

	  



THEATER	  &	  HOODOO	  
In	  dezelfde	  hoek	  als	  de	  kinderworkshop	  was	  er	  een	  kleine	  theaterprogrammering	  met	  
speeltijden	  precies	  in	  de	  kwartiertjes	  tussen	  de	  optredens	  van	  de	  bands	  door.	  Speciaal	  
voor	  het	  festival	  ontwikkelde	  Linde	  Schinkel,	  een	  theatermaker	  uit	  de	  buurt	  een	  
truckersopera,	  een	  korte	  familievoorstelling	  waarbij	  opera	  en	  de	  typische	  Amerikaanse	  
truckerscultuur	  een	  grote	  rol	  speelden.	  Heel	  druk	  was	  het	  in	  Cosmo	  en	  Bobje’s	  
Zwijnenstal	  van	  Michiel	  Deijmann	  en	  Tim	  Driessen	  (beiden	  ook	  muzikanten	  van	  
bluegrass	  band	  Jesus	  Evil	  Highway),	  waar	  ouderwets	  bluegrass-‐vermaak	  een	  grote	  rol	  
speelde.	  Tijdens	  de	  Flatfoot	  and	  Buckdance	  danscompetitie	  deed	  het	  publiek	  volop	  
enthousiast	  mee	  in	  de	  strijd	  om	  een	  prachtige	  dagtrofee.	  Ook	  hypnostiseerde	  
voodmaster	  en	  buurtbewoner	  Papa	  Leba	  het	  bezoek	  tijdens	  het	  Freaky	  Deaky	  Voodoo	  
Circus	  en	  werd	  het	  publiek	  zo	  nu	  en	  dan	  verrast	  door	  goochelaar	  Olivier	  Quist,	  die	  
onverwacht	  op	  het	  terrein	  kon	  opduiken.	  	  

	   	  



BLUEGRASS	  MARKT	  EN	  FOOD	  &	  DRINK	  HEAVEN	  
In	  tegenstelling	  tot	  vorig	  jaar,	  toen	  de	  drukte	  een	  grote	  verrassing	  was,	  waren	  de	  
ondernemers	  van	  zowel	  de	  markt	  als	  de	  foodkramen	  dit	  jaar	  goed	  voorbereid	  op	  de	  
drukte.	  Er	  moest	  op	  zondagochtend	  nog	  wel	  het	  een	  en	  ander	  bijbesteld	  worden,	  maar	  
toch	  ging	  alles	  zeer	  voorspoedig.	  

De	  Bluegrass	  Markt	  is	  steeds	  aantrekkelijker	  geworden	  voor	  ondernemers	  omdat	  het	  
een	  succesvol	  onderdeel	  van	  het	  festival	  is.	  Er	  is	  gewoon	  goed	  geld	  te	  verdienen.	  
Ondanks	  een	  kleine	  verhoging	  van	  de	  kraamprijs	  had	  het	  festival	  dit	  jaar	  meer	  
aanvragen	  voor	  een	  kraam	  dan	  dat	  er	  plek	  was.	  Hierdoor	  heeft	  de	  organisatie	  zelf	  voor	  
bepaalde	  kramen	  kunnen	  kiezen	  en	  is	  een	  zeer	  evenwichtige	  markt	  ontstaan	  met	  een	  
gevarieerd	  aanbod.	  Zeer	  fijn	  is	  de	  toevoeging	  van	  de	  muziekkraam	  van	  Strictly	  Country,	  
waar	  mensen	  terecht	  konden	  voor	  bluegrass	  en	  Americana	  cd’s	  en	  lp’s.	  Kraamhouders	  
van	  From	  Portugal	  lieten	  speciaal	  voor	  het	  festival	  een	  handgemaakte	  Rotterdam	  
Bluegrass	  Festival	  schoen	  ontwerpen	  en	  produceren	  in	  kleine	  oplage.	  Het	  RBF	  mocht	  het	  
eerste	  paar	  veilen	  en	  de	  opbrengst	  kwam	  te	  goede	  aan	  het	  festival.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  kwaliteit,	  smaak,	  versheid,	  betaalbaarheid	  en	  uitstraling	  staat	  voorop	  bij	  de	  
foodtrucks	  en	  kramen	  die	  op	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  staan.	  Dit	  jaar	  deden	  
voor	  het	  eerst	  lokale	  ondernemer	  Eettentje	  Wes	  en	  lokaal	  initiatief	  Hotsput	  Hutspot	  
mee,	  allebei	  aanwinsten	  die	  hopelijk	  volgende	  jaren	  ook	  mee	  zullen	  doen.	  Bij	  de	  
festivalbarren	  werd	  je	  weer	  snel	  bediend,	  zelfs	  bij	  de	  bar	  die	  door	  vrijwilligers	  gerund	  
werd.	  Wild	  Vleesch	  kwam	  dit	  jaar	  met	  een	  speciaal	  voor	  het	  festival	  ontwikkelde	  worst,	  
die	  door	  het	  publiek	  gretig	  werd	  afgenomen.	  

	  

	  

	  

	  

	  



DE	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVAL	  AFTERJAM	  
Veel	  bezoekers	  trokken	  op	  zaterdagavond	  na	  de	  sluiting	  van	  het	  festival	  naar	  Eurotrash,	  
waar	  de	  officiële	  afterjam	  plaatsvond.	  Tot	  in	  de	  vroege	  uurtjes	  van	  de	  volgende	  ochtend	  
werd	  daar	  door	  het	  publiek	  en	  de	  artiesten	  gejamd	  in	  verschillende	  groepjes.	  

	  

	  
SCHOLENPROJECT	  
Traditiegetrouw	  werd	  het	  festival	  geopend	  door	  schoolbands	  van	  basisscholen	  uit	  de	  
buurt	  van	  het	  festival.	  Net	  als	  alle	  internationale	  artiesten	  mogen	  zij	  optreden	  op	  het	  
hoofdpodium	  van	  het	  festival.	  Dit	  is	  het	  hoogtepunt	  van	  het	  jaarlijkse	  scholenproject	  
van	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival,	  dat	  als	  doel	  heeft	  om	  kinderen	  die	  normaal	  
gesproken	  niet	  snel	  in	  aanraking	  zouden	  komen	  met	  muzieklessen	  of	  met	  bluegrass	  
muziek	  te	  enthousiasmeren	  voor	  het	  leren	  bespelen	  van	  een	  muziekinstrument.	  Op	  die	  
manier	  draagt	  het	  RBF	  duurzaam	  bij	  aan	  talentontwikkeling	  van	  kinderen	  in	  de	  buurt	  
van	  het	  festival	  en	  een	  toekomstige	  generatie,	  die	  bluegrass	  gaat	  beoefenen.	  

Dit	  jaar	  werd	  het	  project	  aangeboden	  aan	  groepen	  6,	  7	  en	  8	  van	  alle	  vijf	  de	  basisscholen	  
in	  het	  Oude	  Noorden.	  Ze	  waren	  allemaal	  enthousiast	  en	  drie	  scholen	  konden	  het	  
inpassen	  in	  het	  lopende	  schooljaar:	  Prinses	  Julianaschool,	  Quadratum	  en	  de	  
Hildegardisschool.	  

Na	  een	  introductieles	  voor	  alle	  bovenbouwleerlingen,	  werd	  er	  in	  elke	  school	  een	  groep	  
van	  tussen	  de	  8	  en	  16	  leerlingen	  gevormd	  die	  actief	  zouden	  meedoen	  aan	  het	  project.	  
Deze	  kinderen	  kregen	  wekelijks	  ukelele-‐lessen	  van	  bluegrass	  docent	  Gijsbert	  Diteweg	  en	  



om	  te	  oefenen	  kregen	  ze	  een	  ukelele	  mee	  naar	  huis.	  Elke	  school	  vormde	  na	  verloop	  van	  
tijd	  een	  eigen	  schoolband.	  	  

Op	  21	  mei	  kwam	  uit	  Chicago	  de	  bluegrass	  band	  The	  Henhouse	  Prowlers	  speciaal	  een	  
workshop	  geven	  aan	  de	  schoolbands.	  In	  de	  workshop	  waarin	  ze	  les	  kregen	  in	  het	  
samenspel	  en	  het	  vormen	  van	  een	  band	  en	  leerden	  ze	  ook	  veel	  over	  bluegrassmuziek.	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  dag	  gaven	  ze	  samen	  met	  The	  Henhouse	  Prowlers	  een	  optreden	  
voor	  de	  hele	  school,	  waarin	  ze	  voor	  de	  eerste	  keer	  voorzichtig	  konden	  proeven	  aan	  hoe	  
het	  is	  om	  in	  een	  band	  te	  spelen.	  De	  hele	  school	  kwam	  kijken	  en	  er	  werd	  gedanst,	  
gezongen,	  zelfs	  de	  juffen	  en	  meesters	  zongen	  luidkeels	  mee.	  	  

In	  de	  week	  voor	  het	  festival	  kwam	  uit	  Tennessee	  de	  band	  Broke	  and	  Dusty	  van	  de	  
Nederlandse	  Owen	  Schinkel,	  die	  als	  enige	  Nederlander	  bluegrass	  studeert	  aan	  een	  
universiteit	  in	  het	  hart	  van	  de	  bluegrass	  muziek.	  Zij	  gaven	  in	  het	  kader	  van	  het	  
scholenproject	  een	  optreden	  in	  Kinderparadijs	  Meidoorn,	  een	  sociaal	  kunstzinnig	  
centrum	  dat	  met	  name	  veel	  doet	  voor	  en	  met	  kinderen	  uit	  de	  buurt	  van	  6	  tot	  en	  met	  14	  
jaar,	  die	  van	  huis	  uit	  niet	  de	  steun	  krijgen	  die	  ze	  nodig	  hebben	  om	  zich	  volledig	  te	  
kunnen	  ontplooien	  en	  tegelijkertijd	  alle	  kinderen	  uit	  de	  buurt	  een	  artistiek	  en	  speels	  
aanbod	  doet.	  Vanuit	  het	  festival	  was	  het	  idee	  om	  te	  kijken	  of	  het	  scholenproject	  
eventueel	  ook	  geschikt	  te	  maken	  is	  voor	  een	  vrijetijdsaanbod.	  Daarnaast	  gaf	  Broke	  and	  
Dusty	  ook	  een	  workshop	  aan	  de	  bandleden	  op	  de	  scholen.	  Deze	  workshop	  bereidde	  de	  
kinderen	  voor	  op	  hun	  optreden	  op	  het	  festival	  en	  ging	  over	  hoe	  je	  het	  publiek	  mee	  kan	  
krijgen	  met	  je	  optreden.	  Zo	  liet	  de	  mandolinespeler	  van	  Broke	  and	  Dusty	  even	  zien	  hoe	  
je	  een	  optreden	  spectaculair	  maakt	  door	  op	  z’n	  kop	  achter	  haar	  hoofd	  (dus	  zonder	  te	  
kijken)	  even	  een	  vingervlugge	  solo	  op	  de	  mandoline	  ten	  besten	  te	  geven.	  Veel	  van	  de	  
kinderen	  probeerden	  dit	  uit	  met	  hun	  ukelele,	  maar	  dat	  bleek	  niet	  zo	  makkelijk.	  Nog	  
even	  oefenen	  dus.	  Samen	  met	  Broke	  and	  Dusty	  lieten	  de	  schoolbands	  tijdens	  de	  
generale	  repetitie	  aan	  hun	  school	  zien	  dat	  ze	  echt	  al	  wat	  konden.	  Nu	  waren	  ze	  klaar	  
voor	  het	  echte	  werk,	  het	  bespelen	  van	  niet	  alleen	  hun	  instrument,	  maar	  ook	  van	  het	  
publiek	  tijdens	  hun	  optreden	  op	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  op	  vrijdag.	  	  

Het	  optreden	  van	  de	  kinderen,	  waar	  op	  nog	  meer	  publiek	  dan	  vorig	  jaar	  was	  afgekomen	  
was	  een	  ontroerend	  en	  mooi	  begin	  van	  een	  succesvol	  festival.	  De	  drie	  schoolbands	  
brachten	  als	  sluitstuk	  van	  hun	  optreden	  zelfs	  gezamenlijk	  een	  nummer	  ten	  gehore.	  Ze	  
waren	  het	  ideale	  boegbeeld	  van	  de	  saamhorigheid	  die	  kenmerkend	  is	  voor	  het	  festival.	  
We	  gaan	  er	  vanuit	  dat	  volgend	  jaar	  weer	  meer	  scholen	  mee	  zullen	  doen. 	  



	  

DAGEVALUATIE	  	  

Vrijdagavond	  21	  juni	  2018	  	  
Vrijdag	  was	  een	  mooie,	  droge	  en	  nog	  licht	  frisse	  dag.	  De	  traditionele	  opening	  door	  de	  
schoolbands	  onder	  begeleiding	  van	  docent	  Gijsbert	  Diteweg	  was	  als	  vanouds	  gezellig	  en	  
goed	  bezocht	  door	  buurtbewoners.	  Carrie	  Nation	  &	  The	  Speakeasy	  (VS)	  zetten	  al	  
meteen	  de	  pas	  er	  in	  met	  hun	  energieke	  ‘brass	  ’n	  grass’	  combinatie	  van	  banjo’s	  en	  
blazers.	  Daarna	  was	  het	  tijd	  voor	  de	  eerste	  band	  van	  Hollandse	  bodem,	  Old	  Time	  
Hayride,	  die	  even	  authentiek	  klonken	  als	  dat	  ze	  er	  uit	  zagen	  in	  grijze	  pakken	  van	  
klassieke	  snit	  met	  pet.Het	  publiek	  dromde	  vervolgens	  samen	  voor	  het	  intieme	  en	  
ontspannen	  optreden	  van	  Jerron	  'Blind	  Boy'	  Paxton	  (VS)	  die	  klinkt	  alsof	  hij	  een	  direct	  
lijntje	  heeft	  met	  de	  blues	  en	  bluegrassmuzikanten	  van	  100	  jaar	  geleden.	  	  
	  
Terwijl	  de	  duisternis	  inviel	  en	  de	  muziekkoepel	  prachtig	  werd	  uitgelicht	  was	  het	  tijd	  voor	  
de	  Italiaanse	  punk-‐rock-‐folk-‐maniakken	  van	  The	  Legendary	  Kid	  Combo	  (IT).	  De	  grote	  
afsluiter	  en	  publiekstrekker	  van	  de	  eerste	  avond	  was	  Tim	  Knol	  &	  Blue	  Grass	  Boogiemen	  
(NL),	  die	  in	  de	  aanloop	  naar	  het	  festival	  veel	  publiciteit	  hadden	  gekregen	  met	  hun	  
nieuwe	  plaat,	  en	  zo	  weer	  nieuw	  publiek	  naar	  het	  festival	  trokken.	  Er	  waren	  tijdens	  het	  
optreden	  meer	  dan	  2000	  man	  op	  het	  terrein,	  maar	  dankzij	  de	  vergroting	  van	  de	  
capaciteit	  was	  dit	  geen	  enkel	  probleem.	  Een	  buitengewoon	  geslaagde	  eerste	  dag.	  

	  	  

	  	  

 	  



	  

	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  



Zaterdag	  22	  juni	  2018	  	  
Zaterdag	  was	  de	  stralende	  eerste	  dag	  van	  een	  bijna	  tropisch	  weekend.	  Terwijl	  op	  het	  
Pijnackerplein	  de	  dag	  begon	  met	  de	  Jaywalkers	  (GB)	  werd	  de	  Jam	  Area,	  dertig	  meter	  
buiten	  de	  ingang	  naar	  het	  plein,	  geopend	  door	  niemand	  minder	  dan	  The	  Po’	  Ramblin’	  
Boys,	  een	  van	  de	  headliners	  van	  het	  festival.	  Al	  snel	  werd	  het	  drukker	  op	  het	  terrein	  (aar	  
nooit	  te	  druk)	  en	  het	  publiek	  kon	  luisteren	  naar	  Stereo	  Naked	  (DE),	  de	  aanstekelijke	  The	  
Everlovin'	  Jug	  Band,	  Slack	  Bird	  uit	  Finland	  en	  de	  Zwitserse	  dead	  Brothers.	  Maar	  ze	  wisten	  
ook	  de	  weg	  te	  vinden	  naar	  de	  Jam	  Area	  waar	  Annick	  Odom	  een	  optreden	  gaf.	  De	  sfeer	  
was	  weer	  opperbest,	  iedereen	  kon	  genieten	  van	  het	  uitstekende	  eten	  en	  natuurlijk	  het	  
bier.	  	  
	  
Daarmee	  was	  de	  toon	  gezet	  voor	  een	  primeur:	  voor	  het	  eerst	  werd	  er	  live	  een	  
handgebouwde	  mandoline	  geveild,	  gemaakt	  door	  instrumentbouwer	  Arie	  van	  
Spronssen.	  De	  opbrengst	  kwam	  geheel	  ten	  goede	  van	  het	  festival.	  Twee	  gegadigden	  
boden	  tegen	  elkaar	  op,	  en	  uiteindelijk	  werd	  het	  instrument	  voor	  1250	  eigendom	  van	  
Carel	  de	  Vink,	  die	  de	  mandoline	  kocht	  voor	  zijn	  dochter.	  
	  
Om	  19:30	  kwam	  oudgediende	  Scott	  H.	  Biram	  op	  het	  toneel,	  die	  het	  publiek	  dat	  en	  
masse	  kwam	  toegestroomd	  warm	  liet	  draaien	  voor	  de	  twee	  grote	  headliners:	  The	  Po’	  
Ramblin’	  Boys	  en	  de	  afsluiter	  The	  Hackensaw	  Boys.	  Vooral	  bij	  het	  laatste	  optreden	  was	  
het	  publiek	  meer	  dan	  uitgelaten,	  maar	  niemand	  misdroeg	  zich,	  wat	  volkomen	  typerend	  
is	  voor	  het	  festival.	  	  

	  

	  	  
	  

 	  



 	  



Zondag	  23	  juni	  2018	  	  
	  	  
De	  tropische	  zondag	  begon	  zoals	  altijd	  als	  een	  familiedag,	  dit	  jaar	  met	  de	  Mumbo	  Jumbo	  
Jam	  van	  Papa	  Leba.	  Het	  eerste	  muziekoptreden	  was	  een	  bijna	  magische	  start	  van	  de	  
zondagmiddag	  met	  het	  Idumea	  Quartet,	  met	  vier	  strijkinstrumenten,	  die	  geinspireerd	  
door	  klassieke	  muziek	  en	  minimal	  music	  een	  geheel	  andere	  draai	  geven	  aan	  
bluegrassklassiekers.	  The	  Folding	  Mirrors	  Old	  time	  Band	  (NL),	  Cat	  &	  the	  Corn	  Dogs	  en	  
The	  Pedro	  Delgados(NL)	  zorgden	  voor	  een	  Nederlandse	  vertegenwoordiging	  op	  het	  
festival,	  waarbij	  The	  Hackensaw	  Boys	  die	  nog	  op	  het	  festival	  waren	  gebleven	  even	  bij	  de	  
Pedro’s	  op	  het	  podium	  kwamen	  meespelen.	  Maar	  ook	  Broke	  &	  Dusty	  (VS)	  bevatte	  een	  
Hollandse	  component	  met	  oprichter	  Owen	  Schinkel,	  een	  Nederlandse	  dobro-‐speler	  die	  
als	  enige	  Nederlander	  aan	  de	  East	  Tennessee	  State	  University	  bluegrass	  studeert.	  	  
	  
Om	  18:00	  was	  het	  tijd	  voor	  Chance	  McCoy	  (VS),	  die	  met	  zijn	  band	  het	  publiek	  
charmeerde.	  Daarna	  trad	  de	  Nieuw-‐Zeelandse	  Tami	  Neilson	  op,	  geheel	  in	  goud	  gehuld	  
en	  zonder	  blad	  voor	  de	  mond	  zong	  ze	  het	  publiek	  van	  de	  sokken.	  Ze	  heeft	  er	  die	  zondag	  
ongetwijfeld	  veel	  nieuwe	  fans	  bij	  gekregen.	  De	  aflsuiter	  was	  de	  opzwepende	  en	  
aanstekelijke	  The	  Reverend	  Peyton’s	  Big	  Damn	  Band	  (VS),	  die	  het	  publiek	  countryblues	  
met	  een	  punky	  edge	  voorschotelde.	  Terwijl	  het	  op	  het	  plein	  nog	  ongewoon	  zwoel	  en	  
aangenaam	  was	  speelden	  een	  aantal	  muzikanten	  nog	  mee	  bij	  de	  donatieplekken	  bij	  de	  
uitgang,	  zodat	  het	  publiek	  tot	  op	  het	  laatst	  fantastische	  muziek	  kreg	  voorgeschoteld.	  
Met	  meer	  dan	  16.000	  bezoekers	  was	  het	  festival	  een	  groot	  succes.	  
	   	  



	  
	   	  



	  	  
	   	  



	  

PUBLIEKSONDERZOEK	  	  
Het	  publieksonderzoek	  moet	  ten	  tijde	  van	  dit	  schrijven	  nog	  worden	  afgerond.	  	  

HET	  TYPISCHE	  ROTTERDAM	  BLUEGRASS	  FESTIVALGEVOEL	  	  
De	  ontspannen	  en	  gezellige	  sfeer	  op	  het	  festival	  heeft	  er	  alweer	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  
festival	  zonder	  incidenten	  is	  verlopen.	  Dat	  is	  zeker	  ook	  te	  danken	  aan	  het	  feit	  dat	  het	  
festival	  voor	  en	  door	  wijkbewoners	  wordt	  georganiseerd.	  Het	  is	  ‘hun’	  feestje.	  
Tegelijkertijd	  ontvangen	  ze	  alle	  bezoekers	  hartelijk.	  De	  betrokkenheid	  van	  de	  
buurtbewoners	  geeft	  het	  festival	  de	  typische	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  uitstraling,	  
zodat	  zelfs	  de	  bezoekende	  artiesten	  zich	  vaak	  even	  een	  onderdeel	  voelen	  van	  het	  Oude	  
Noorden,	  een	  ‘local’	  zoals	  zij	  dat	  noemen.	  De	  afstand	  tussen	  het	  publiek	  en	  de	  
medewerkers	  is	  klein	  en	  ook	  op	  het	  festival	  nemen	  medewerkers	  en	  publiek	  de	  tijd	  om	  
een	  babbeltje	  te	  maken.	  Dat	  alles	  zorgt	  voor	  een	  persoonlijke,	  vriendelijke	  en	  
ongedwongen	  sfeer	  die	  door	  de	  aankleding	  zeker	  benadrukt	  wordt.	  Dat	  de	  bezoekers	  
het	  festival	  een	  warm	  hart	  toedragen	  was	  ook	  te	  merken	  aan	  donaties	  bij	  de	  uitgang.	  

	  	  
	  	  

	   	  



	  

COMMUNICATIE	  EN	  PR	  	  
Met	  een	  beperkt	  marketingbudget	  en	  beperkte	  menskracht	  heeft	  het	  festival	  dit	  jaar	  
een	  groei	  van	  bijna	  20	  procent	  weten	  te	  realiseren.	  Het	  mooie	  weer	  heeft	  zeker	  een	  rol	  
gespeeld	  in	  de	  hoge	  opkomst	  –	  op	  zondag	  was	  het	  zelfs	  waarschijnlijk	  te	  warm	  -‐	  maar	  
ook	  de	  promotie	  van	  het	  festival	  heeft	  daar	  een	  bijdrage	  aan	  geleverd.	  Het	  festival	  raakt	  
langzamerhand	  beter	  bekend	  in	  Rotterdam	  en	  daarbuiten.	  In	  het	  Oude	  Noorden,	  de	  
buurten	  eromheen	  en	  door	  heel	  Rotterdam	  kwam	  je	  (A0)	  posters	  en	  flyers	  tegen.	  Buiten	  
Rotterdam	  werden	  in	  een	  aantal	  steden	  ook	  flyers	  en	  posters	  verspreid,	  onder	  andere	  in	  
Dordrecht,	  Breda,	  Leiden,	  Den	  Haag	  en	  Amsterdam.	  Trouwe	  festivalbezoekers	  boden	  
aan	  om	  posters	  op	  te	  hangen	  in	  hun	  eigen	  gemeente,	  zodat	  er	  zelfs	  in	  het	  uiterste	  
noorden	  van	  Nederland	  Bluegrass	  posters	  hingen.	  Er	  is	  ook	  nog	  op	  een	  beperkt	  aantal	  
festivals	  en	  evenementen	  in	  Rotterdam	  en	  daarbuiten	  geflyerd.	  De	  website	  trok	  
gemiddeld	  in	  de	  juni	  ruim	  18.000	  unieke	  bezoekers.	  Dat	  was	  een	  daling	  van	  ongeveer	  10	  
procent	  ten	  opzichte	  van	  2018,	  maar	  dat	  is	  te	  wijten	  een	  trend	  die	  sowieso	  onlin	  te	  zien	  
is:	  contact	  met	  bezoekers	  speelt	  zich	  meer	  en	  meer	  alleen	  op	  social	  media	  af.	  Dit	  jaar	  
was	  de	  facebookpagina	  dan	  ook	  extra	  belangrijk.	  In	  totaal	  zijn	  hiermee	  meer	  dan	  een	  
miljoen	  mensen	  bereikt.	  Hierdoor	  groeide	  de	  betrokkenheid	  in	  de	  aanloop	  naar	  het	  
festival	  al	  gestaag	  en	  het	  aantal	  volgers	  is	  gegroeid	  van	  ruim	  7000	  naar	  ruim	  9500.	  Voor	  
de	  online	  promotie	  is	  dit	  jaar	  ook	  samengewerkt	  met	  een	  aantal	  instellingen	  zoals	  
Rotown	  en	  Het	  Paard	  en	  relevante	  festivals	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland,	  waarbij	  deze	  
organisaties	  ons	  hebben	  gepromoot	  op	  hun	  facebookpagina	  en	  in	  hun	  nieuwsbrieven.	  
Zowel	  op	  facebook	  als	  op	  de	  website	  is	  actief	  verwezen	  naar	  de	  voordelen	  van	  het	  gratis	  
abonnement	  op	  de	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  nieuwsbrief.	  Het	  aantal	  abonnees	  is	  
daardoor	  verhoogd	  van	  1300	  naar	  ruim	  1500.	  Een	  ander	  speerpunt	  was	  om	  de	  
naamsbekendheid	  van	  het	  festival	  naast	  lokaal	  vooral	  ook	  landelijk	  en	  internationaal	  te	  
vergroten.	  Dat	  heeft	  tot	  gevolg	  gehad	  dat	  het	  festival	  op	  een	  aantal	  toonaangevende	  
buitenlandse	  websites	  te	  vinden	  was.	  Naast	  de	  lokale	  media,	  waaronder	  Open	  
Rotterdam,	  Radio	  Rijnmond,	  Metro	  Rotterdam,	  Havenloods	  en	  AD	  Rotterdam	  werd	  er	  
uitgebreid	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  festival.	  	  Het	  festival	  heeft	  daarmee	  veel	  aandacht	  
gekregen	  en	  lijkt	  zo	  langzamerhand	  ook	  een	  internationale	  uitstraling	  te	  krijgen.	  	  

 	  



HET	  TEAM	  	  
Dit	  jaar	  heeft	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  opnieuw	  gewerkt	  met	  een	  klein	  
kernteam	  van	  semi-‐vaste	  krachten	  dat	  goed	  op	  elkaar	  ingespeeld	  raakte.	  Naast	  
festivaldirecteur	  Guido	  de	  Groot	  en	  producent	  Jaap	  Verheul,	  bestond	  dit	  kernteam	  uit	  
productie-‐assistent	  Hester	  van	  Spijk,	  coördinator	  randprogrammering	  Liorah	  Hoek,	  
vrijwilligerscoördinator	  Elma	  Jonker,	  PR	  coordinator	  Marijn	  van	  der	  Waa	  en	  stagiair	  
Rafiëllo	  Alphenaar.	  Daarnaast	  werkte	  een	  aantal	  freelancers	  met	  een	  afgebakende	  taak	  
en	  zo’n	  vijftig	  vrijwilligers	  mee	  aan	  de	  realisatie	  van	  het	  festival.	  Het	  team	  is	  zeer	  divers	  
qua	  culturele	  en	  sociale	  achtergrond,	  maar	  komt	  voor	  het	  overgrote	  deel	  uit	  het	  Oude	  
Noorden	  en	  Rotterdam.	  Er	  werd	  een	  barbecue	  georganiseerd,	  zodat	  (vrijwillige)	  
medewerkers	  kennis	  konden	  maken	  met	  elkaar.	  Alle	  vrijwilligers	  zijn	  trouw	  komen	  
opdagen	  en	  ze	  hebben	  met	  veel	  plezier	  geholpen.	  	  
	  

SPONSOREN	  	  
Onze	  dank	  gaat	  uit	  naar	  de	  sponsoren	  van	  het	  Rotterdam	  Bluegrass	  Festival	  2019:	  	  

Rotterdam	  Festivals,	  VSB	  Fonds,	  Sena,,	  Embassy	  of	  the	  United	  States	  of	  America,	  Elise	  
Mathilde	  Fonds,	  Van	  der	  Mandele	  Stichting,	  Stichting	  Kindertehuizen	  Rotterdam,	  
Havensteder,	  Cultuurbuur,	  Whiskybase,	  Kornuit,	  fritz-‐kola,	  Wijkraad	  Oude	  Noorden,	  
Bewonersvereniging	  Pijnackerplein,	  Van	  Spronssen	  Guitars,	  Eettentje	  Wes,	  Glashandel	  
Raijmakers,	  Garage	  Quickservice	  Noord,	  Pressure	  Line	  en	  Exedo.	  

De	  foto’s	  in	  dit	  verslag	  zijn	  gemaakt	  door	  Paul	  van	  der	  Blom,	  Johannes	  Odé	  en	  peter	  Paul	  
Klapwijk.	  	  

	  
 


