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Dit mediahandboek is samengesteld voor de perspresentatie van het 
Koningsdagprogramma op 30 maart. Het programma naar aanloop 
van Koningsdag en van de feestelijke dag zelf is nog steeds volop in 
ontwikkeling. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website: 
www.koningsdaginrotterdam.nl. In de week van 27 april verschijnt er  
een geüpdatete versie van dit mediahandboek op zowel de perspagina  
van de website als in het perscentrum. De locatie van het perscentrum  
op Koningsdag is de Centrale Bibliotheek aan de Binnenrotte.

De informatie in dit handboek is niet bedoeld voor 1 op 1 doorpublicatie, 
maar dient vooral ter inspiratie voor mogelijke achtergrondverhalen en 
invalshoeken voor diverse rubrieken. Vragen of interviewverzoeken naar 
aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met:

LEESWIJZER

Ingrid Adriaanse,  
projectwoordvoerder Koningsdag  
in Rotterdam
T. 06 39 11 61 35
E. ie.adriaanse@rotterdam.nl
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Beste mensen,

Van harte welkom bij Koningsdag in Rotterdam! Een bijzondere editie omdat Koning 
Willem-Alexander dit jaar niet alleen zijn verjaardag viert, maar ook zijn 10-jarig 
koningschap. Het feest begint op 19 april met een groots Koningsdagconcert in Ahoy  
met het Koningspaar, gratis toegankelijk voor het publiek. 

Voor Koningsdag op 27 april hebben we samen met de stad een mooi programma 
gemaakt voor de Koninklijke familie. De wandeling begint op het Afrikaanderplein,  
gaat over de rivier met de watertaxi en eindigt op de Binnenrotte met een groots feest.
De afstand mag klein zijn, de onderdompeling is diep. De Koning en zijn familie maken 
kennis met de unieke vibe van onze internationale havenstad. En iedereen uit heel 
Nederland is welkom om Koningsdag met ons mee te vieren. Onze Kings & Queens 
laten graag zien wat Rotterdam in huis heeft en de stad is prachtig aangekleed. In oranje 
uiteraard, met een vleug groen-wit-groen.

Voor u, vertegenwoordigers van de pers, is dit mediahandboek gemaakt. Heel veel succes 
met uw verslaglegging! We kijken uit naar mooie reportages. Live en voor later, om terug 
te kijken op een prachtige dag.

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam

VOORWOORD BURGEMEESTER  
AHMED ABOUTALEB 
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DE KONINKLIJKE ROUTE 

Op donderdag 27 april 2023 viert de 
Koning samen met zijn familie Koningsdag 
in Rotterdam. De viering van 10 jaar 
Koningschap in 010 belooft een groot  
feest te worden. Op z’n Rotterdams. Met 
een veelzijdig en kleurrijk programma 
voor het Koninklijke gezelschap én voor 
iedereen die het feest die dag mee wil 
vieren. Het thema is: Wij zijn allemaal 
Kings & Queens. Want, iedereen is 
bijzonder. Op ieder hoofd past een kroon! 
De Koninklijke wandelroute voert van de 
Afrikaanderwijk op Rotterdam Zuid via 
een oversteek met watertaxi’s over de 
Nieuwe Maas naar de Binnenrotte in het 
midden van de gaststad. 

WELKOM OP ZUID!
Het koninklijk bezoek begint dit jaar ‘op Zuid’. 
In dit kleurrijke gedeelte van de Maasstad 
wonen maar liefst 240.000 mensen. Vooral de 
Afrikaanderwijk, midden op Zuid, is tegenwoordig 
een bruisend gebied met meer dan 150 
nationaliteiten. 31 jaar geleden genoot Koningin 
Beatrix hier ook al van de gezellige drukte, tijdens 
Koninginnedag 1992. Het werd een onvergetelijk 
succes. Zuid zinderde! 

VERTREKPUNT: 
AFRIKAANDERWIJK
De route van de Koninklijke Familie begint 
donderdag 27 april om 11.00 uur ter hoogte van 
het Afrikaanderplein. Het gezelschap arriveert 
per bus. Voorafgegaan door een brassband. 
Op deze plek wordt het Koninklijk gezelschap 
op feestelijke wijze welkom geheten. Er klinkt 
een massaal ‘Lang zal hij leven’ als de Koning 
wordt toegezongen door een gelegenheidskoor 
bestaande uit leden van verschillende koren uit de 
stad. Een mix van gospel, klassiek en pop. 
 
 
 
 
 

KINGS & QUEENS 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb, Commissaris van 
de Koning Jaap Smit en kinderburgemeester Louey 
Zerourou verzorgen de officiële ontvangst. Vijftig 
kinderen van vijf scholen verwelkomen de Koning 
en het gezelschap in hun eigen buurt. Samen 
brengen zij een speciaal door ZangExpress 
gecomponeerd lied: Kings & Queens. De tekst 
is geschreven samen met zangeres Shary-An, 
bekend van The Voice, want elke kind verdient 
een podium. ‘Je bent een baas, van je eigen 
koninkrijk. Doe je gouden kroon maar op en zeg 
hardop: ik mag er zijn.’, zo klinkt het straks door 
de Rotterdamse Pretorialaan. 

Bloemenkinderen overhandigen boeketten 
aan de negen prinsessen zodat zij fleurig op 
de Afrikaandermarkt kunnen flaneren. Elke 
woensdag en zaterdag vindt hier één van 
de grootste markten van Nederland plaats. 
Tijdens Koningsdag is er een kleine versie 
opgetuigd met onder meer een kraampje met 
Rotterdamsche Confituur en kunst verzorgd door 
de Niffo Galerie van om de hoek. Ook is er 
een digitale ontmoeting met de kinderen uit het 
Sophia Kinderziekenhuis die met behulp van een 
contactrobot het feest toch van heel dichtbij mee 
kunnen maken.

SWINGEND SPEKTAKEL
Daarna bevindt het gezelschap zich plotseling 
midden in een swingend spektakel. Choreograaf 
Rajiv Bhagwanbali laat verschillende culturen, 
achtergronden en nationaliteiten samensmelten 
op de Pretorialaan. Met een mix van uitbundige 
muziek en dans uit alle windstreken. Er zijn onder 
andere Surinaamse kotomisi’s, Hindoestaanse 
dansers, een buikdanseres en Marokkaanse 
folkloristische percussionisten. Queen Ana Tromp 
en King Kevin Gumbs van het Rotterdamse 
Zomercarnaval verwelkomen het gezelschap 
in de dansende menigte. Terwijl het Koninklijk 
gezelschap langs de verschillende dansgroepen 
loopt, klinkt de opzwepende muziek van de 
salsashow ‘Striktly Salsa’ verderop, waar 
tientallen koppels dansen. Na het straatfeest 
wacht een festivalterras vol ontmoetingen.

KONINGSDAG 2023 IN ROTTERDAM:  
WIJ ZIJN ALLEMAAL KINGS & QUEENS
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VEERKRACHTIGE 
ONTMOETINGEN
Aan statafels maakt het Koninklijke gezelschap 
kennis met weerbare en veerkrachtige 
Rotterdammers. Ieder met een eigen verhaal. 
Verhalen over opnieuw beginnen, ogen op de 
toekomst, handen uit de mouwen en doen. Aan 
tafel treffen zij onder meer Oranjefan van het 
eerste uur, de 90-jarige Mies van den Berg. 
Zij was in 2002 te gast bij het huwelijk van 
Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. 
Luna viert op Koningsdag precies haar tiende 
verjaardag en maakt speciaal voor deze dag 
een taart. Samen met Mercedes Roggen, de 
Rotterdamse winnares van Heel Holland Bakt.

De ontmoetingen raken ook de actuele 
maatschappelijke kwesties. Zo ontmoet het 
gezelschap de Mentoren op Zuid, coaches die 
zich inzetten voor kansengelijkheid onder de 
Rotterdamse jeugd. De Rotterdamse Ninny Duarte 
Lopes vertelt over haar organisatie ‘Volhouders’. 
Daarmee zet zij zich vanuit eigen ervaring en 
bovenal met positieve kracht dagelijks in voor 
slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ninny is, 
evenals de 90-jarige Mies, ook één van de tien 
ambassadeurs van wie er Staatsieportretten te 
zien zijn in de stad en langs de route. 

CREATIVITEIT EN 
FANTASIE 
Het Koninklijke gezelschap wordt daarna 
getrakteerd op acrobatische trucs van onder 
andere leerlingen van Circus Rotjeknor en de 
twintig acrobaten van het gezelschap Compagnie 
XY: Een internationaal vermaard circusgezelschap 
dat speciaal voor deze dag, en tevens de tiende 
editie van het Circusstad Festival, een spectaculair 
optreden geeft, waarbij de zwaartekracht niet met 
zich laat spotten!

Iets verderop staat de wereldberoemde Soufiane 
Touzani al uitdagend met een bal onder zijn 
voet te wachten. Na een ernstige vergroeiing 
aan zijn wervelkolom ontwikkelde hij zich tot 
wereldberoemde straatvoetballer die FC Straat 
heeft opgericht. Een online voetbalclub waarmee 
meisjes en jongens worden geïnspireerd om het
beste uit zichzelf te halen. Jonge straatvoetbal-
talenten laten hier hun kunstjes zien op een 
gigantisch straatvoetbalveld.

De van oorsprong Surinaamse zangeres Glenda 
Peters zorgt voor de afsluiting van het zuidelijke 
bezoek en doet het gezelschap uitgeleide met het 
lied: Rotterdam. Een ode aan de stad waar zij 
haar nieuwe thuis vond.

OP HET WATER 
Vanaf de hoek in de Maashaven wordt de 
route vervolgd per watertaxi. Het Koninklijke 
gezelschap passeert een kleurrijke stoet van 
eenmansjeugdzeilbootjes (zogenoemde 
Optimisten), allen bestuurd door kinderen. 
Ondertussen schallen de klanken van de op de 
Maashavenkade geposteerde Euroband over het 
water. Terwijl de Maashaven uitvaart, met rechts 
Katendrecht en links Charlois, zien we duurzame 
en innovatieve schepen, zoals de Ab Initio, een 
nieuw duurzaam opleidingsschip.

Bij het ronden van de Kaap wordt het ss 
Rotterdam gepasseerd. Dit voormalige 
vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn is 
op 13 september 1958 gedoopt door Koningin 
Juliana. Een jaar later stapte Kroonprinses Beatrix 
aan boord voor de Maidentrip, de allereerste 
reis naar New York. Op het achterdek van het 
cruiseschip wordt het project Rotterdans je mee? 
van het Scapino Ballet uitgevoerd. Het gezelschap 
heeft als cadeau aan alle Rotterdammers een 
Koningsdans gemaakt met makkelijke bewegingen 
die iedereen mee kan doen. 
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OVER DE 
NIEUWE MAAS
Op de levensader van de stad, de Nieuwe Maas, 
passeert de watertaxi een keur aan schepen die 
een beeld geven van de internationale haven. 
Het gaat onder meer om de Vox Ariane, de eerste 
sleephopperzuiger van Van Oord met een LNG-
brandstofsysteem. Met de imponerende skyline op  
de achtergrond ontstaan prachtige beelden. Zr. 
MS. De Ruyter, een luchtverdedigingsfregat van  
de Koninklijke Marine, voert een protocollaire 
groet uit.

Het Koninklijk gezelschap vaart daarna onder 
de Erasmusbrug door. De brug, in de volksmond 
ook wel De Zwaan genoemd, werd in 1996 
geopend door Koningin Beatrix. In de verte ligt de 
Willemsbrug. Deze karakteristieke rode brug werd 
op 1 juli 1981 geopend door Koningin Beatrix 
samen met de toen 14-jarige Kroonprins Willem-
Alexander, zijn eerste officiële handeling. 

Voordat de geel/zwarte watertaxi’s de Leuvehaven 
invaren kunnen ze rechts 193 vlaggen en 193 
vlaggenmasten van De Vlaggenparade op de 
Boompjes zien wapperen. Elke vlag is gesierd met 
een staatsieportret van een Rotterdammer die mee 
heeft gewerkt aan Koningsdag. De vloot vaart 
onder de Nieuwe Leuvebrug door naar de plek 
waar de Rotterdamse haven ooit begon.  
Het Maritiem Museum beheert in de Leuvehaven de 

oudste en grootste museumhaven van Nederland. 
Met historische schepen en oude werktuigen op 
de kade. Aan het eind van de vaartocht zal het 
gezelschap onderaan Plein 1940 afmeren.

NOORD/CENTRUM
Het derde gedeelte van de route begint op 
Plein 1940. Het plein is vernoemd naar het 
beginjaar van de Tweede Wereldoorlog, toen het 
bombardement op Rotterdam een groot deel van 
de stad in de as legde. Prominent op het plein 
staat Jan Gat, zo wordt het beeld genoemd in 
de volksmond. Het herinneringsmonument van 
de Franse beeldend kunstenaar Ossip Zadkine 
heet officieel De Verwoeste Stad en vormt het 
indrukwekkende decor voor een voordracht 
van spoken word artiesten Ivan Words en Tyler 
Koudijzer dat samensmelt in een performance 
met de Marinierskapel der Koninklijke Marine, 
begeleid door twee dansers van het Scapino Ballet 
in een choreografie van Ed Wubbe. 

De wandeling voert verder richting de Blaak. 
Daar is al een uitbundig straatfeest aan de gang. 
De overbekende klanken van discoklassieker I 
Will Survive zijn te horen, uitgevoerd door de 
Hermes House Band. Deze band werd begin 
jaren tachtig opgericht als huisband van Sociëteit 
“Hermes”. Alle muzikanten waren en zijn lid 
van het Rotterdamsch Studenten Corps en de 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging. 

In 1994 scoorde de Hermes House Band deze 
wereldhit, die nog steeds de goaltune is in De Kuip. 
Het optreden zal voor een blockparty zorgen, of 
misschien beter gezegd: een Blaakparty!

SPORT EN DANS
De roller skatende DJ Bootsy Paul neemt het 
gezelschap mee met zijn Moving Sound Machine, 
een mobiele dj booth. Hij leidt ze naar de 
zogenaamde Happy Street waar talloze jongeren 
sporten en dansen op muziek. Er zijn onder meer 
beatboxers, straatbasketballers, parahockeyers 
en jeugdspelers van de drie Rotterdamse clubs 
Feyenoord, Sparta en Excelsior. Ook zijn 
er demonstraties van de jonge Amira Tahri, 
wereldkampioen kickboksen, free runner Onur 
Eren en wereldkampioenen breaking Menno van 
Gorp en India Sardjoe. 

De route gaat vervolgens via de Ds. Jan 
Scharpstraat naar de Markthal. Een grote 
nostalgische foto voert het gezelschap terug naar 
een Koninginnefeest in Rotterdam rond 1910. Het 
gezelschap slaat rechtsaf de Markthal in. In 2014 
geopend door Koningin Máxima. Via de uitgang 
komt het gezelschap op de Binnenrotte terecht. 
Hier is Rotterdam ontstaan. In 1270 werd een  
dam aangelegd zodat er een nederzetting kon 
worden gesticht. 

AFSLUITEND FEEST OP 
DE BINNENROTTE
Deze historische plek is het eindpunt van de 
Koninklijke route. Maar het is natuurlijk nog niet 
het einde van het feest die dag. Op een groot 
podium zijn er optredens van bekende acts uit de 
Rotterdamse regio zoals Davina Michelle, Ronnie 
Flex en Lee Towers. Natuurlijk klinkt hier ook 
luidkeels het Wilhelmus. Op het podium nemen 
de Koning, zijn gezin en de familie dan afscheid 
van het Rotterdamse publiek. Maar de festiviteiten 
gaan uiteraard nog door voor alle Kings & 
Queens. Tot 17.00 zijn er diverse optredens op 
het plein en op tal van andere plekken in de stad.

LENGTE EN DUUR
De Koninklijk route bestaat uit een wandeling 
van één kilometer en een oversteek. Zoals 
gebruikelijk op Koningsdag houdt het gezelschap 
op diverse plaatsen langs de route halt. Er is dan 
gelegenheid tot het maken van selfies of spontane 
gesprekjes. De route zal in ongeveer twee uur 
worden afgelegd en wordt live uitgezonden door 
de NOS. 
 

6



HET VERHAAL VAN 
ROTTERDAM
Het Koningsdagconcert vertelt het verhaal van 
een leven in en het leven van Rotterdam. Het gaat 
over veerkracht, opnieuw beginnen, ogen op de 
toekomst, handen uit de mouwen en doen. Want 
Rotterdam is een stad van doen. Een stad die 
opnieuw is begonnen na het bombardement. Een 
stad waar veel mensen opnieuw zijn begonnen en 
nog steeds elke dag opnieuw (willen) beginnen.

Het verhaal wordt verbeeld door een muzikale, 
dansante en theatrale mix van maar liefst 
80 bekende en onbekende Rotterdammers 
en artiesten, waaronder Davina Michelle, 
Broederliefde, Gery Mendes, Lloyds Company, 
Gerard Cox, Imanuelle Grives, Sabrina Starke, 
Zaïre Krieger, Jordy Dijkshoorn en Laurien van 
Rijswijk. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
heeft een prominente rol o.l.v. dirigent Adam 
Hickox. Het concert wordt gepresenteerd door 
Loes Luca en Shariff Nasr. 
 

 
 

Het Koningsdagconcert belooft een concert 
‘op z’n Rotterdams’ te worden, geladen met de 
positieve kracht van Rotterdam. Met veel cross-
overs tussen verschillende dans- en muziekstijlen, 
klassiek en hedendaags en verrassende 
arrangementen. De regie is in handen van Floris 
van Delft artistiek directeur van WAT WE DOEN, 
en hiphopartiest Winston Bergwijn, beter bekend 
als Winne.  

WELKOM!
“Rotterdam is niet te vatten in een stijl, kleur of 
smaak. Daarom staan bij ons op het podium 
bijzondere combinaties van mensen die samen 
net zo veelzijdig zijn als de stad zelf ”, aldus de 
regisseurs. Zij heten iedereen van harte welkom 
in RTM Stage van Rotterdam Ahoy op 19 april 
aanstaande. “Welkom in de stad die nooit af is, 
maar die rechtop staat als nooit tevoren. Welkom 
in de stad die knock out ging en weer opstond. 
Want liggen, dat doen we als we dood zijn en 
wij zijn verre van dood. Welkom in het leven. 
Welkom in Rotterdam!” 

Het jaarlijkse Koningsdagconcert wordt dit jaar gehouden op 19 april in 
RTM Stage van Rotterdam Ahoy. Een speciale editie vanwege de viering 
van 10 jaar Koningschap in 010 en daarom dit jaar voor het eerst gratis 
toegankelijk voor een groot publiek. Met een uitvoering in Ahoy kunnen 
zo’n vierduizend mensen straks live vanuit de zaal meegenieten, samen 
met de Koning en de Koningin. Het animo is groot. Tickets waren binnen 
10 minuten uitverkocht! Het concert wordt op Koningsdag ook door de 
NTR uitgezonden, van 20.25 tot 21.20 uur op NPO2. 
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Op Koningsdag 2023 maar ook in de 
aanloop er naartoe, laat Rotterdam zien 
waar de gaststad voor staat. Rotterdam is 
een kleurrijke, internationale havenstad, 
opgebouwd door mensen uit alle wind-
streken. Een stad die zijn weerga niet 
kent en waar we er zijn voor elkaar. Het 
Koningsdagconcert op 19 april markeert 
de start van het Stadsprogramma. 
Daarna is er 10 dagen lang voorpret – 
van uitbundig tot intiem –, inclusief een 
feestelijke ‘day after’. 
 
Hiernaast een aantal voorbeelden uit het Stadsprogramma. 
Kijk voor het volledige programma, inclusief de reguliere 
Koningsdagfestivals en -activiteiten op en rond Koningsdag, 
waaronder de Koningsspelen, de vrijmarkten en  
programma in de wijken, onder andere aangeboden  
door de Oranjeverenigingen, op de website:  
www.koningsdaginrotterdam.nl

STADSPROGRAMMA:
10 DAGEN VOORPRET

EXPOSITIE MAASTUNNEL
Rotterdam heeft schatkamers vol schilderijen, foto’s, 
objecten en monumenten. Ze vertellen het verhaal van 
Rotterdam. Om de link tussen het Koninklijk Huis en 
Rotterdam te laten zien organiseert Ook van Jou! (de 
kwartiermakers van een vernieuwd Rotterdams Stads-
museum) een Koninklijke expositie in de Maastunnel. 
Met tientallen foto’s uit het Stadsarchief van Koninkli-
jke bezoeken en oranjevieringen door de jaren heen. 
De oudste beelden zijn ruim honderd jaar oud. De 
expositie is vanaf 30 maart te zien in de Maastunnel.

KINGS & QUEENS ‘POP-
UP’ SCHOOLPLEINTOUR
Overal in het land en op de Antillen kunnen scholen 
en kinderen het speciaal door ZangExpress gecom-
poneerde lied ‘Kings & Queens’ alvast oefenen en 
zich zo al helemaal opwarmen voor Koningsdag. 
Er komt een pop-up schoolpleintour, waarbij Zang-
Express scholen bezoekt met een mobiel podium en 
samen met de kinderen het lied gaat oefenen. Bij 
het lied hoort een compleet lespakket – inclusief een 
dansvideo van SKVR – dat na 30 maart voor iedereen 
gratis toegankelijk is via zangexpress.nl. 

 

ROTTERDANS JE MEE?
Het Stadsdansgezelschap van Rotterdam, het Scapi-
no Ballet, ontwikkelt een speciale Koningsdagdans 
die zorgt voor ontmoeting en verbinding. Een dans 
als dansant eerbetoon aan de stad en de Koning. Het 
wordt een feestelijke choreografie voor jong en oud 
met Rotterdam en haar bewoners als inspiratie. In de 
weken voorafgaand aan Koningsdag geeft een team 
van ervaren dansdocenten workshops op scholen, in 
wijkcentra, op pleinen, bij bedrijven, verenigingen, 
tijdens markten en in parken. Om zoveel mogelijk 
Rotterdammers, deze speciale Koningsdagdans, ge-
maakt op Soundscape010, te leren.

VILLA ZEBRA
Een echt museum voor kinderen. Dat is Villa Zebra. 
In aanloop naar Koningsdag laten ze kinderen een 
fantasiebouwwerk creëren. Onder leiding van de 
Rotterdamse beeldend kunstenaar Onno Poiesz zijn 
er verschillende workshops waar de aanzet tot een 
gezamenlijke kunstwerkinstallatie wordt gemaakt die 
op 27 april op de route wordt onthuld. De kunstwerk-
en van Poiesz zijn gevarieerd. Van grote monumen-
tale sculpturen, waarvan veel in de openbare ruimte, 
tot bronzen deurknoppen in de trein.

SAMEN ETEN
Pad Thai is Thailands beroemdste gerecht en is ooit 
ontstaan om de eenwording van Thailand te vieren. 
Pizza Margherita is de bekendste pizza en is ontwik-
keld om de Italiaanse Koningin Margherita te eren. Ter 
gelegenheid van Koningsdag worden culinaire Rotter-
dammers gevraagd om een nieuw speciaal gerecht te 
bedenken. Het gerecht wordt op Koningsdag onthuld. 
Maar in aanloop naar Koningsdag kunnen lekkerbek-
ken ook al genieten van verschillende gerechten. Er rijdt 
een culinaire tram, Suikerfeest wordt gevierd en er is 
een Koningsbal in de Laurenskerk.  

KOM PROEVEN BIJ 
ONDERNEMERS 
Ook Rotterdamse (horeca)ondernemers lopen 
warm. Zij zijn alvast aan de slag met de productie 
van creatieve Koningsdaglekkernijen. Knapperige 
oranjekoekjes van de Bakkerswerkplaats, een 
broodje WieWillemNiet van LunchBunch, belegd met 
een Hollandse bal in pittige Argentijnse chimichurri 
saus, het speciaal biertje de Kaapse Willy van de 
Kaapse Brouwers en het Koningsdagtaartje van het 
Dudok Patisserie zijn voorbeelden van ondernemers 
die onlangs zijn aangesloten bij de actie ‘Oranje voor 
Goed’. Hiermee dragen de ondernemers een deel 
van de omzet af aan sociale initiatieven in Rotterdam, 
zoals De Voedseltuin, stichting jeugdactiviteiten Oud-
Mathenesse en stichting Zuiderlokaal. 
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Liana Engibarjan

Perry de Man

Soufiane Touzani

Ruwhel Emers

Menno van Gorp

Luna Rodriguez

Mies van den Berg

Joany Muskiet

Ninny Duarte Lopes

Winston Bergwijn
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EEN EIGEN 
STAATSIEPORTRET
Rotterdam presenteert een serie van een 
serie van 10 staatsieportretten bestaande uit 
veerkrachtige Rotterdammers met ieder een uniek 
en eigen verhaal. Al deze Kings & Queens zijn 
straks terug te zien in het Koningsdagprogramma 
en/of in de aankleding van de stad. De serie 
van 10 is vastgelegd door de Rotterdamse 
fotograaf des Vaderlands: Marwan Magroun. 
In aanloop naar Koningsdag kan iedereen ook 
zelf aan de slag met het maken van een eigen, 
uniek staatsieportret. Want, met handige tips 
van de Rotterdamse Prinses Ari Deelder (dochter 
van Jules Deelder) is een staatsieportret in 
een handomdraai gemaakt. Ook een selectie 
daarvan is straks terug te zien op de website,  
in de media en/of als poster in de wijk! 

 
 
 
 
 

UPLOAD OF LAAT JE 
FOTOGRAFEREN!
Vanaf 21 maart t/m 6 april kunnen Rotterdam-
mers hun eigen staatsieportret laten fotograferen 
door fotografen in de diverse Rotterdamse wijken 
en in de stad. Zo kan iedereen als een echte 
koning(in) op de foto! Er zijn onder andere pop 
up studio’s op Centraal Station, de Markthal en 
de Bijenkorf. Houd de website in de gaten voor 
alle locaties en data.  

PORTRETTENPARADE
Speciaal voor Koningsdag verandert de 750 
meter lange Vlaggenparade aan de Boompjes 
in een heuse portrettenparade. Van 19 april t/m 
27 april prijken op alle 193 vlaggenmasten de 
fotoportretten van bekende en minder bekende 
Rotterdammers, die dagelijks de mouwen 
opstropen in alle delen van de stad. Ook de 
Vlaggenparade zet daarmee een welverdiende 
spotlight op de Kings & Queens die de stad rijk is.

WIJ ZIJN ALLEMAAL
KINGS & QUEENS.

Maak kennis 
met al onze 
Kings & Queens
https://www.koningsdaginrotterdam.nl/
programma/staatsieportretten
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Vanaf 10 april kleurt Rotterdam steeds 
meer oranje met een vleugje groen-wit-
groen. Want langzaam maar zeker kleedt 
Rotterdam de stad aan voor Koningsdag. 
Studio VollaersZwart - bekend van onder 
andere de stadsaankleding van het 
Songfestival en The Tunnel of Love - heeft 
de opdracht gekregen om de artistieke 
aankleding van de stad te verzorgen. 
 
De vormgeving van de citydressing is gebaseerd op het 
thema ‘Wij zijn allemaal Kings & Queens’. Onderdeel is 
een ‘Extra large’ vlaggenlijn als een oranje-groen-wit- 
groene wave door de stad. Ook bewoners en  
ondernemers kunnen meedoen met de versierkoorts. 

ROTTERDAM KLEURT ORANJE 
GROEN-WIT-GROEN 

ORANJE AT HOME
Gaststad Rotterdam ontving maar liefst 50 
inzendingen voor de Oranje at Home-actie. Een 
winactie voor woongebouwen waarmee bewoners 
samen met alle buren hun eigen pand in stijl kunnen 
aankleden. 10 gebouwen winnen een exclusief 
versierpakket bestaande uit XXL-vlaggenlijnen, 
speciaal voor deze Koningsdag ontworpen door 
studio VollaersZwart. 

Zo gaan een héleboel Rotterdammers hun eigen 
paleis versieren met de XXL-vlaggenlijnen ontworpen 
door Studio VollaersZwart. In totaal worden meer 
dan 1.100 balkons versierd met deze actie. De 
top 3 gebouwen krijgt behalve het Oranje at 
Home-pakket ook een feestje op maat op 19 april. 
Hiervoor zijn de meest enthousiaste inzendingen en 
opvallende gebouwen uitgekozen: Een studenten- en 
expats-complex in Vreewijk, een verzorgingstehuis 
in Ommoord en een uniek pand met bijzondere 
bewoners in Hoogvliet. 

Ook andere bijzondere objecten hebben zich al 
gemeld. Bijvoorbeeld van de vluchtelingenboot 
langs de Maashaven en molen De Hoop in 
Rozenburg. Zij ontvangen de wildcard van het  

team ‘stadsaankleding’, omdat ze te uniek zijn 
om niet in het zonnetje te zetten. Ook zij krijgen 
daarom een vleugje oranje groen-wit-groen!

ETALAGES
Ondernemers langs de Koninklijke route en in de 
binnenstad van Rotterdam kunnen binnenkort ook 
hun etalage, of winkelruit geheel in Koningsdag-
stijl aankleden. Er is een handig doe-het-zelfpakket 
ontwikkeld bestaande uit 2 stickerstroken en 
het Koningsdaglogo als raamsticker, waarmee 
ondernemers het feest straks geheel in stijl mee 
kunnen vieren. De pakketten zijn beschikbaar  
vanaf 10 april.

TV-STUDIO’S
Ook voor de tv omroepen is er Koningsdag-
aankleding beschikbaar. Talkshows en/of tv-studio’s 
die speciaal voor een Koningsdag-uitzending 
geheel in Koningsdagsfeer gehuld willen worden 
kunnen daarvoor materiaal aanvragen bij het 
persteam van gaststad Rotterdam. Mail naar  
Ingrid Adriaanse: ie.adriaanse@rotterdam.nl
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ACCREDITATIE PERS 
De media-accreditatie voor Koningsdag is 
geopend van: donderdag 30 maart tot en 
met vrijdag 7 april, 17.00 uur. 

Accreditatieverzoeken kunnen alleen worden 
ingediend via het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier. De link naar dit formulier staat 
vanaf 30 maart vermeld op de perspagina van de 
website: www.koningsdaginrotterdam.nl

Uiterlijk 21 april hoort u van ons of uw 
persaccreditatie is toegewezen. Heeft u vragen  
over dit proces? Neem dan contact op met  
Ingrid Adriaanse: ie.adriaanse@rotterdam.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef bij de accreditatievraag duidelijk aan:
• Welk persarrangement, bestaande uit meerdere 

persvakken, de voorkeur heeft
• Welk specifiek persvak de voorkeur heeft  

(als u niet voor een arrangement kiest)
• Of er gebruik wordt gemaakt van  

een satelliet/regiewagen
• Welke apparatuur wordt meegenomen 
• Naam, functie, medium en BSN-gegevens
 
Na de sluiting van de accreditatie ontvangen 
media uiterlijk vrijdag 21 april een bevestiging 
en een overzicht van de persfaciliteiten. Mocht 
het aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte 
overtreffen, dan wordt slechts één fotograaf, 
verslaggever of camerateam per medium toegelaten 
tot de persvakken. Er is geen garantie dat u het 
persarrangement van uw voorkeur krijgt. Wij 
adviseren media die daartoe de capaciteit hebben, 
(camera)journalisten in te zetten in persvakken aan 
beide kanten van de oever om zo verplaatsing tussen 
de drukke menigte van Zuid naar het centrum te 
voorkomen.

 
 
 
 

Het accreditatiebewijs geeft toegang  
tot de volgende persfaciliteiten: 
• Perscentrum (in de Centrale Bibliotheek  

aan de Binnenrotte)
• Begeleiding naar de persvakken
• Persvakken aan de route

PERSCENTRUM
De Centrale Bibliotheek aan de Binnenrotte wordt op 
27 april ingericht als perscentrum. Het perscentrum 
is op Koningsdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur. 
Meer informatie over het afhalen van accreditaties 
op deze locatie en het vervoer naar de persvakken 
volgt uiterlijk vrijdag 21 april, na de toewijzingen 
van de persaccreditaties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSVAKKEN EN 
-ARRANGEMENTEN
*Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen
Gaststad Rotterdam voorziet in persvakken langs 
de route waar vanuit media verslag kunnen doen. 
Daarnaast worden er drie persarrangementen 
aangeboden. Hierbij wordt journalisten de 
mogelijkheid geboden om verslag te doen vanuit 
meerdere vakken, waar zij onder begeleiding 
naartoe worden gebracht. Wij doen er alles aan 
om u zo steeds op tijd in deze vakken plaats te 
laten nemen. De persvakken en -arrangementen zijn 
uiteraard een service, geen verplichting. U kunt ook 
zelf buiten de vakken, zonder accreditatie verslag 
doen tussen het publiek.

ACCREDITATIE
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Arrangement A: Zuid – Blaak - 
Binnenrotte
Persvakken 1 incl. busvervoer & begeleiding 
naar persvakken 5 + 6 + 7

Arrangement B: Zuid - Binnenrotte
Persvakken 2 + 3 incl. busvervoer  
& begeleiding naar persvak 7 

Arrangement C: Plein 1940 – Blaak - 
Binnenrotte
Persvakken 4 + 5 + 6 + 7 incl. begeleiding 
tussen de vakken

Voor de start van elk arrangement wordt ook 
busvervoer ingezet vanuit het perscentrum 
(Centrale Bibliotheek aan de Binnerotte)  
naar de startvakken.

koningsdaginrotterdam.nl

PERSARRANGEMENTEN
OP KONINGSDAG.

Perscentrum (Centrale Bibliotheek)

Persvakken

Gebied met verkeersmaatregelen

Koninklijke route

1

2
3

4
5

6

7

1
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ARRANGEMENT A: 
Zuid – Blaak - Binnenrotte
Persvak 1 incl. busvervoer & 
begeleiding naar persvakken 5 + 6 + 7

ARRANGEMENT B: 
Zuid - Binnenrotte
Persvakken 2 + 3 incl. busvervoer & 
begeleiding naar persvak 7

ARRANGEMENT C: 
Blaak - Binnenrotte
Persvakken 4 + 5 + 6 + 7 incl. 
begeleiding tussen de vakken

PERSVAK 1 

• Locatie: direct bij het startpunt van de   
Koninklijke route/Afrikaanderplein

• Muzikale ontvangst en een feestelijke  
entree van de Koninklijke familie in   
gaststad Rotterdam, incl. welkomstwoord 
door burgemeester Aboutaleb/    
uitreiking bloemen

• Met optredens van diverse koren,  
zingende en dansende kinderen

• De aftrap van een bont spektakel met   
muziek en dans uit alle windstreken,   
waaronder:

 -  Een ontmoeting met de King & Queen  
  van het Rotterdamse Zomercarnaval
 -  Hindoestaanse dans, Caribische   
  Brassband en meer!

PERSVAK 2 

• Net voor het grote kruispunt richting 
de Maashaven (aan het einde van  
de Pretorialaan) 

• Gesitueerd bij de ingang van een straat- 
voetbalveld met Soufiane Touzani  
en ‘FC Straat’

PERSVAK 3

• Aan de overkant van het kruispunt, bij  
de Maashaven (andere zijde    
straatvoetbalveld)

• Nabij de tijdelijke opstapplaats van  
de watertaxi waar het gezelschap de   
oversteek maakt. 

• Met (in de verte) zicht op zangeres 
Glenda Peters en het vertrek van het  
Koninklijk gezelschap over water.   
(Advies: neem een lange lens mee)

PERSVAK 4

• Gesitueerd op Plein 1940 met zicht op 
de aankomst van het Koninklijk    
gezelschap

• Programma op plein 1940 met o.a. 
Spoken Word en een optreden van het 
Scapino Ballet en de Marinierskapel  
der Koninklijke Marine

PERSVAK 5

• Locatie: Hoek Blaak/ Posthoornstraat
• Feestelijke aftrap ‘Happy Streets’ met   

o.a. optreden Hermes House Band
• Start Rotterdamse (urban) sportstraat

PERSVAK 6

• Locatie: Hoek Blaak/Ds. Jan Scharpstraat 
• ‘Happy Streets’ met o.a. optredens van  

Menno van Gorp & India Sardjoe Wereld-
• kampioenen B-Boy en B-Girl en muziek

PERSVAK 7

• Locatie: Binnenrotteplein 
• Verhoogd podium met zicht op het 

hoofdpodium op afstand. (Advies:  
neem een lange lens mee)

• Slotfeest met line up van  
verschillende artiesten

• Het Wilhelmus met kinderkoor

Voor de start van elk arrangement wordt busvervoer 
ingezet vanuit het perscentrum (Centrale Bibliotheek 
aan de Binnenrotte) naar de startvakken. 
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