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14e editie Rotterdamse ZomerZondagen  
Vanaf zondag 26 mei wordt Het Park bij de Euromast tijdens vijf ZomerZondagen the place 
to be. Op dit gratis festival beleef je de leukste vakantiedagen met warmbloedige muziek, 
verrassend theater, en een uitgebreid programma voor kids. Hopelijk wordt het een warme 
zomer, ideaal voor een afwisselende culturele middag, picknicken en dansen in het mooiste 
park van Rotterdam.  
 
De 14e editie van dit kleinschalige, culturele zomerfestival start dit jaar twee weken eerder dan 
gebruikelijk omdat het Dunyafestival uit Het Park is vertrokken. Daardoor eindigen we precies voor de 
schoolvakanties en hoeft niemand meer om die reden een ZomerZondag te missen.  
Op het festival trekken zomerse muziekstijlen publiek van alle leeftijden, met concerten van 
(oud)studenten van Codarts tot professionele wereldmuziekensembles. Flamenco, forro, salsa en 
gypsy, voor een zomers vakantiegeluid hoef je de stad niet uit! 
 
Samenwerking met Codarts studenten 
Dit jaar presenteren zich voor het eerst (oud)studenten van de wereldmuziekopleiding van Codarts, de 
enige opleiding voor wereldmuziek op HBO niveau van Nederland. De jonge musici vormen samen 
met studenten van de jazz, pop en klassieke afdeling bands waarmee ze, door hun verschillende 
culturele achtergronden, een eigen muzikale weg vinden. De concerten variëren van prachtige 
Braziliaanse ritmes en flamenco, tot upbeat swing uit de Zuid-Afrikaanse jaren 50 en 60. Het bruist 
van jong talent op hoog niveau in Rotterdam. 
 
Baby’s en boxers 
Behalve muziek zijn er tijdens de ZomerZondagen komische en originele acts uit binnen- en 
buitenland te zien, waarbij het prachtige park decor is voor hun theater. De theateracts zijn altijd 
geschikt voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld het Italiaanse duo Le Due e Un Quarto: zij spelen in “Senza 
Denti” twee uitgelaten baby’s die vanuit hun buggy’s de boel op stelten zetten, visuele humor van de 
bovenste plank. Fraser Hooper uit Nieuw Zeeland daagt het publiek in zijn nieuwe voorstelling 
“Boxing” uit voor een komisch gevecht in de boxring, een must voor wie van sport en humor houdt. 
 
Dans, theater en knutselen voor kids 
Natuurlijk genieten kinderen op de ZomerZondagen van het theater en de muziek, want waar dans je 
anders met je vader, moeder, opa of oma lekker in het gras? Maar het festival heeft voor hen ook een 
speciaal programma. Met hulp van de creatieve meiden van Klieder en Klodder en de mannen van  
B-E-N-D-E kan van alles gemaakt worden met materialen die in de industrie of bouw niet of maar 
deels gebruikt worden. Van tafels en krukjes van bouwplaatshout tot wildebeesten van 
wasmiddelflessen, iedereen kan z’n fantasie uitleven. 
De workshops worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door Music Matters, dus besteden we speciaal 
aandacht aan muziek. Elke zondag kunnen percussie-instrumentjes gemaakt worden of kan er 
gebouwd worden aan een prachtig houten muziekpodium. Op 23 juni worden alle kinderen gevraagd 
hun hand-made instrumenten mee te nemen om één nummer met de Rotterdamse muzikant en 
kunstenaar Harm Goslink te spelen. Hij maakt en bespeelt prachtige instrumenten van hergebruikte 
materialen en zal op die dag met zijn drie nieuwe 'schone strijksters’ optreden op het houten podium 
wat de voorgaande zondagen gezamenlijk door de kinderen gemaakt is. 
 
Vakantie in de stad 
De ongedwongen intieme sfeer en de zomerse programmering van dit festival passen perfect in deze 
tijd waar publiek op zoek gaat naar kleine fijne festivals.  Met een goedgevulde picknickmand in het 
gras zie je om je heen dansende, verliefde, luierende en genietende mensen van alle leeftijden; 
kinderen leven zich uit in knutselen, spelletjes en pootje baden aan de vijvers. Met een wijntje en 
lekkere snack in de zon waan je je op vakantie in de stad: niks moet en de relaxte sfeer maakt de 
ZomerZondagen tot dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer!  
 
 
 



Praktische informatie 
Het festival speelt zich af centraal in Het Park bij de Rotterdamse Euromast en is gratis toegankelijk.  
Het podium staat op het veld tegenover het witte Koetshuis. 
Data 26 mei – 2 – 9 – 16 – 23 juni, 14.00 – 18.00 uur  
Vanaf 19 mei uitgebreide programma-informatie op de website : www.zomerzondagen.nl  
 
 
En hoe regelen ze dat financieel? 
De ZOMERZONDAGEN worden mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Festivals, Van Leeuwen 
van Lignac Stichting, Erasmusstichting, Stichting Elise Mathilde Fonds en Music Matters.  
Trouwe leveranciers, enthousiaste medewerkers en welwillende artiesten dragen hun steentje bij in 
financieel krappe tijden, maar.... ook het publiek zal om een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. 

 
De ZomerZondagen zijn een initiatief van de Stichting Vrienden van het Park. Deze stichting kwam in 1999 met 
het idee het door landschapsarchitect Zocher ontworpen park nieuw leven in te blazen middels culturele 
activiteiten; meer mensen vinden op deze manier de weg naar dit mooiste stukje Rotterdams groen. 
 
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op 
www.rotterdamfestivals.nl 
 
 
 

 
Niet voor publicatie: 
De ZomerZondagen worden georganiseerd door de Artiesteningang. Voor informatie en rechtenvrij beeld kunt u 
contact opnemen met: De Artiesteningang, Antoinette van Hattem, Tel  010 – 4119951 / Mobiel 06 – 26284064, 
mail@artiesteningang.com 


