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De verhaallijn

WIJ ZIJN ALLEMAAL 
KINGS & QUEENS. 



De verhaallijn

Deze verhaallijn geeft de uitgangspunten en inspiratie 
voor het concept, ontwerp en uitvoering van het 
programma rondom Koningsdag in Rotterdam. 

Op de eerste plaats is deze belangrijk voor het 
onderdeel De Koninklijke wandeling (de 
route). De route is de centrale spil van Koningsdag 
in Rotterdam en brengt vele bezoekers op de been. 
Daarnaast wordt deze via nationale televisie, twee 
uur live en één uur in de nabeschouwing, in beeld 
gebracht en door miljoenen mensen bekeken. 

De verhaallijn is bedoeld voor de producenten, 
regisseurs en programmeurs die het programma 
realiseren, maar uiteraard ook voor alle 
Rotterdammers die iets moois willen organiseren in 
hun buurt of wijk.

Met het programma en de programmering wil 
Rotterdam de harten en hoofden van mensen 
raken en daarmee laten zien voor welke waarden 
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Koningsdag in Rotterdam staat. Als we dat als 
gaststad met al onze partners goed doen, dragen 
we bij aan meer saamhorigheid, gevoel van trots 
en vertrouwen in de toekomst bij Rotterdammers (en 
de rest van Nederland) na afloop van Koningsdag. 
Kortom, dat Rotterdam nóg een stukje mooier is 
geworden. 

De verhaallijn is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen:

• De basis
Strategie, merkwaarden en beloftes.

• Het verhaal
Het thema, de rode draad die alles verbindt.

• De 3 programma pijlers
De conceptuele pijlers van het programma.

• De kernprogrammering
De belangrijkste voorbeelden van programmering.

INLEIDING.

Illustraties door: Chris Versteegh
Fotos: Stills van de video Sterker door Feest met Ari Deelder.

https://www.youtube.com/watch?v=b-8v58XAbAA&t=1s


Dit is de basis van de organisatie van Gaststad 
Koningsdag in Rotterdam, 10 jaar Koningsdag; onze 
strategie vanuit waarde-propositie en beloftes. Het 
staat beschreven in de merkpager ‘Zo doen we 
het‘ samen met doelgroepen, stakeholders en design-
toolkit.    

Koningsdag in Rotterdam.
Op Koningsdag 2023 maar ook in de aanloop er 
naartoe, laten we zien waar Rotterdam voor staat. 
Rotterdam is een kleurrijke, internationale havenstad, 
opgebouwd door mensen uit alle windstreken. Een 
stad die zijn weerga niet kent en waar we er zijn 
voor elkaar. In goede en slechte tijden.

De stad staat bekend als stad die zich laat
vangen in woorden als ‘hand in hand’ als in 
saamhorig, veerkrachtig en gastvrij, ‘rauw’ als 
in met lef en écht en ‘creatief’ als in voorbij de 
clichés kijken, bijzondere combinaties maken, mét 
humor. Duurzaam, circulair en inclusief zien wij als 
vanzelfsprekend.

In Rotterdam zul je geen klompen, tulpen en 
koekhappen vinden, maar een échte stad, van 
mensen, vernieuwing en ruimte. Waar ontmoetingen 
tussen allerlei verschillende types leiden tot 
vernieuwing en verandering. Maar dat is eigenlijk 
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helemaal niet zo Rotterdams, maar gewoon heel 
Nederlands.

Ook is voor deze eervolle gelegenheid onze 
stadslogan Rotterdam Make it Happen voor één keer 
omgeturnd naar Rotterdam Make it Oranje.

In ieder geval is deze ‘vibe’ voelbaar en zichtbaar in 
alles wat we in Rotterdam doen rondom Koningsdag. 
Op donderdag 27 april 2023 kleurt Rotterdam 
oranje met een vleugje groen-wit-groen. We gaan er 
met elkaar een onvergetelijke
dag van maken!

Strategie. 
We kiezen ervoor om niet alleen het event, de 
viering van Koningsdag, maar vooral de weg 
ernaartoe én die erna belangrijk te maken. Met een 
totaalprogrammering die er voor zorgt dat alles met 
elkaar wordt verbonden. Alle onderdelen van het 
event zijn even belangrijk. Zowel wat er al is, als 
wat er speciaal bijkomt omdat de koning onze stad 
bezoekt voor de extra bijzondere gelegenheid: 10 
jaar Koningschap.

Uit de volgende onderdelen (met meest belangrijke 
programmaonderdelen) bestaat het programma:

VOOR (10 dagen)
• Koningsconcert
• Koningspelen
• Stadsparade en Citydressing

TIJDENS 
• De Koninklijke wandeling (de route)
• Feesten (kleine en grote)
• Vrijmarkten

NA (tot en met 1 maand)
• Oranje Day after
• Oranje Voor Goed

DE BASIS.
Strategie, merkwaarden en beloftes.

https://storage.koningsdaginrotterdam.nl/2022-12/4505%20Rotterdam%20Make%20It%20Oranje.pdf
https://storage.koningsdaginrotterdam.nl/2022-12/4505%20Rotterdam%20Make%20It%20Oranje.pdf
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HET VERHAAL.
Wij zijn allemaal Kings & Queens.

Het verhaal vanuit het thema dient ter inspiratie voor 
iedereen die een feestje of programma maakt, en 
het verbindt alles wat er gebeurt aan programmering 
rondom Koningsdag 2023 met elkaar. Het geeft 
uitdrukking en invulling aan onze Rotterdamse 
waarden en beloftes.

Wij zijn allemaal Kings & Queens.

Op ieder hoofd past een kroon, want we zijn 
allemaal op onze eigen manier bijzonder. Rotterdam 
is een havenstad, opgebouwd door mensen vanuit 
alle windstreken. Als iedereen ergens anders 
vandaan komt, is niemand een vreemde. Rotterdam 
denkt niet in hokjes en ziet tijdens Koningsdag de 
mooiste kanten van iedereen. 

https://youtu.be/b-8v58XAbAA
https://storage.koningsdaginrotterdam.nl/2022-12/4505 Rotterdam Make It Oranje_v06B.pdf). https:/youtu.be/b-8v58XAbAA
https://storage.koningsdaginrotterdam.nl/2022-12/4505 Rotterdam Make It Oranje_v06B.pdf). https:/youtu.be/b-8v58XAbAA
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DE 3 PROGRAMMA-PIJLERS.

De programmering volgt drie inhoudelijke 
programmapijlers, die samen uitdrukking geven aan 
wat voor Rotterdam het belangrijkst is om te laten 
zien. Het vertelt het verhaal van het thema: ‘We zijn 
allemaal Kings & Queens’. 

Programmapijler: 
De 10 van saamhorigheid.

10 jaar Koningschap in Nederland, vieren we 
in Rotterdam. Het is een eer dat de Koning voor 
deze bijzondere gelegenheid; de viering van 10 
jaar Koningschap, kiest voor Rotterdam. De stad 
is daarmee voor een paar dagen het centrum van 
Nederland en de stad die tijdens Koningsdag de 
steden van het land verbindt. Een modern en creatief 
feest waar men vooruitkijkt, bijzondere combinaties 
maakt, en de dingen met humor doet. Rotterdam laat 
zien waar die 010 (jaar) voor staat!

Programmapijler: 
We zorgen voor elkaar. No matter 
what. 

We kijken naar elkaar om, ook tijdens Koningsdag.
We zijn trots dat de Koning in deze bijzondere 
dagen (van verdeeldheid, oorlog, pandemie en 
armoede) kiest voor onze stad. In Rotterdam helpen 

we elkaar door moeilijke tijden heen, kijken naar 
elkaar om & vertrouwen op betere tijden. Rotterdam 
is de stad van veerkracht en saamhorigheid en 
daarom vieren we het leven tijdens Koningsdag.

Programmapijler: 
Een groen-wit-groene omhelzing.

Onze bijzondere band met de Oranjes, vieren we 
met Koningsdag. Het Koningshuis heeft Rotterdam 
altijd gesteund, in goede en slechte tijden. In deze 
tijd waarin de saamhorigheid (want dat betekent 
Koningsdag en de kleur oranje) onder druk staat, zal 
Rotterdam de waardering voor deze van oudsher 
bijzondere band tijdens deze viering extra tot 
uitdrukking brengen. Die verborgen verhalen zijn de 
moeite waard om te vertellen. Oranje boven, met een 
groen-wit-groene omhelzing. 
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DE KERNPROGRAMMERING.

Wij zijn allemaal 
Kings & Queens

De 10 van 
saamhorigheid

We zorgen voor 
elkaar.

No matter what

Kern-
programmering

Een groen-wit-
groene omhelzing

Creatief

Rauw

Hand in hand

Circulair,
duurzaam en 

inclusief

Individuele ideeën 
vanuit de stad

Ingrediënten
Cross-overs ideeen stad 10 november.

· Beweeg, move, gaan
· Zorgen voor elkaar
· Kunst met een grote K!
· Kinderen zijn de toekomst
· Rock on!
· Hand in hand
· Moski alles
· Van noord naar zuid
· Dit zijn wij!
· Ik zie de haven al!

De belangrijkste voorbeelden van 
programmering.

Vanuit de basis, het verhaal, de 3 programmapijlers 
worden de keuzes voor kernprogrammering en 
randprogrammering gemaakt en verder uitgewerkt.  
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ideeën vanuit 
de stad én de thema-categorieën (de opbrengst 
van de creatieve dag met de stad op 10 november 
2022). Op deze manier maken wij met elkaar een 
(weergaloos) programma wat aansluit bij de wensen 
van Rotterdam, Rotterdammers en Nederland, zoals 
we hebben beloofd!

Ideeën vanuit de 
professionals


