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Inleiding

In 2016 besloot Stichting De Nieuwe Lichting (SDNL) een eerste cultuurplanaanvraag te in te dienen.
De gedachte was dat een toekenning ons in staat zou stellen de projecten naar een hoger niveau te
tillen, organisatorisch te professionaliseren en het profiel in de stad te versterken. Vooral de afhankelijkheid van jaarlijks aan te vragen projectsubsidies begon al snel na de oprichting van de stichting in
2014 zwaar op de continuïteit te drukken. De aanvraag werd door de RRKC erg positief beoordeeld,
binnen de gemeenteraad werd besloten 85% van het aangevraagde bedrag te honoreren. De Nieuwe
Lichting was nu officieel een cultuurplanpartij en wist dat ze tenminste voor een periode van vier jaar
aanspraak maakte op structurele financiering om de positie van de vernieuwende onafhankelijke muziek
in Rotterdam te verstevigen. Gesterkt door het rapport van de RRKC en de conclusies uit gesprekken
met belangrijke stakeholders uit de sector, zette SDNL in op organisatorische professionalisering en op
groei van vooral de twee grootste projecten: Eendracht Festival en Festival Downtown. Beide projecten
groeiden de afgelopen drie jaar uit van waardevolle lokale initiatieven naar serieuze en volwassen festivals met een aantrekkingskracht die ook ver buiten de stadsgrenzen rijkt. De waardering voor de groei
van beide festivals wordt vanuit allerlei hoeken bevestigd. Eendracht Festival groeit nog altijd flink in
bezoekersaantallen. Ook het aantal makers dat zich aanmeldt om op het festival te spelen, het aantal
hosts en de grootte van partijen die een rol willen spelen in het festival, groeit elk jaar exponentieel.
We werden met Eendracht Festival genomineerd voor een Aardig Onderweg Award. Begin 2020 werd
Eendracht Festival bovendien opgenomen in de ‘Echt Rotterdams Erfgoed’-lijst van Museum Rotterdam. Festival Downtown groeide het afgelopen jaar het hardst. De doelstellingen voor kaartverkoop
werden behaald, de gratis toegankelijke programmaonderdelen wonnen aan kwaliteit en werden beter
bezocht dan voorheen. Het hoge niveau van de programmering en de uitstraling van het festival werden alom geprezen, wat o.a. resulteerde in een nominatie voor een Rotterdam Music Award. Ook op
nationaal niveau viel de ontwikkeling van het festival op. Festival Downtown werd genomineerd voor
een Nederlandse Muziekindustrie-Award, die tijdens Eurosonic Noorderslag werden uitgereikt. Deze
wonnen we niet, maar directeur Immanuel Spoor won wel op persoonlijke titel een NMI-award, een
nationale erkenning voor zowel zijn werk voor On Track Agency als De Nieuwe Lichting.

pop-up-optredens, vijf seizoenen activiteiten in het Wijkpark en vele andere jonge initiatieven heeft De
Nieuwe Lichting in relatief korte tijd bewezen zich goed te kunnen verhouden tot alle belanghebbenden.
Wij voelen ons comfortabel in die veelbelovende positie, waarin nog altijd veel groei zit. De stichting is
een grote tussen de kleintjes en een kleintje tussen de grote en is zo steeds meer een schakelfunctie
gaan vervullen, tussen jonge bottom-up-partijen en conventionelere top-down-partijen. Gedurende het
huidige cultuurplan heeft SDNL een flinke professionaliseringsslag weten te maken. Inhoudelijk zijn de
projecten sterker geworden, de producties en de marketing liggen op een aanmerkelijk hoger niveau en
daarmee is ook het publieksbereik flink verhoogd. De sector weet De Nieuwe Lichting inmiddels goed
te vinden.
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Met de eerste tien edities van Eendracht Festival, zes edities van Festival Downtown, zeven seizoenen

Zo verzorgen we de muziekprogrammering van POW! WOW! Rotterdam, de Rotterdamse Dakendagen
en ‘Poetry Park’, een fringe-festival dat tijdens en in opdracht van Poetry International plaatsvindt op het
Schouwburgplein. SDNL wordt regelmatig door externe partijen gevraagd een rol te spelen binnen de
muzikale programmering of deze geheel voor rekening te nemen. De Nieuwe Lichting wist in deze cultuurplanperiode veel meer aarding binnen de Rotterdamse culturele sector te vinden. Het toetreden tot het
cultuurplan zorgde ervoor dat veel nieuwe makers en organisatoren ons anders gingen bekijken. Daarmee
is het cultuurplan veel meer dan een structurele financieringsvorm voor projecten en organisatie gebleken.
Met het aannemen van publiek geld, ervaren wij ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Er zijn een hoop
principiële zaken waar wij erg veel waarde aan hechten en graag onze nek voor uitsteken. Het klimaat voor
de (nieuwe) Rotterdamse maker, een betere afspiegeling van hoe de Rotterdammer eruitziet in het cultuurbereik en een zo laag mogelijke toetredingsdrempel voor nieuwe culturele partijen zien we als thema’s
waar we ons graag extra voor inspannen. Zo hebben wij afgelopen twee jaar actief bijgedragen aan de
totstandkoming van de Beleidsvisie Pop, zit Immanuel namens SDNL in de stuurgroep Central District en
de Klankboordgroep Evenementen en gaan wij praktisch altijd in op verzoeken om in panels e.d. deel te
nemen, zoals onlangs de eerste editie van Raadscafé Levendig Rotterdam. In samenwerking met Hiphop
In Je Smoel zijn we momenteel een spreekuur aan het ontwikkelen waar Rotterdamse artiesten alle ins en
outs over de muziekindustrie te weten kunnen komen.
We merken dat we meer erkenning kregen en nóg beter gevonden werden voor bijvoorbeeld strategisch
advies. Dit heeft volgens ons te maken met het feit dat onze eigen projecten groter en bekender geworden zijn, we bekend zijn komen te staan om onze programmatische inzichten en De Nieuwe Lichting als
organisatie veel zichtbaarder is geworden. Ook het feit dat we bewezen hebben een zeer divers publiek
te bereiken, achten we hierbij relevant.
Voorafgaand aan deze cultuurplanperiode konden wij rekenen op projectsubsidies van de Dienst Sport
& Cultuur, bijdrages van Bureau Binnenstad en bijdrages vanuit Rotterdam Festivals. Wij waren ons er
wél van bewust dat we geen aanspraak meer konden maken op projectsubsidies, maar wisten niet dat
we geen aanvragen bij Rotterdam Festivals en Bureau Binnenstad meer konden doen. We hebben alle
doelstellingen weten te realiseren; mede door projectsubsidies van private lokale fondsen hebben we
niet op programma bezuinigd. Goed programma brengt tevens hoge productiekosten met zich mee. Wel
bespaarden we op marketingkosten, aankleding en randprogrammering van de festivals. De directie geaan zichzelf uitgekeerd. Veel taken die eigenlijk uitbesteed zouden worden, werden toch weer zelf uitgevoerd, hetgeen tot flink wat onbetaalde overuren leidde. Wij zijn hier geenszins zuur over en zijn erg trots
op hoe we in deze periode gegroeid zijn en hoezeer we onszelf bewezen hebben. Wel zijn we van mening
dat deze situatie na 2020 echt voorbij moet zijn. Hiervoor wordt dan ook een groter bedrag aangevraagd
dan vorige keer. De projecten zijn significant gegroeid, wat ook bijdraagt aan een hogere aanvraag. SDNL
is in financiële zin wel een stuk gezonder geworden. Waar de begroting die tot de vorige cultuurplanaanvraag leidde nog voor ruim 65% door cultuurplangelden gedekt werd, is dat in deze aanvraag tot net
onder de 50% gedaald.
Januari 2020, Immanuel Spoor
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bruikt haar eigen inkomen als sluitpost en heeft hierdoor meermaals een flink deel van het inkomen niet

Deel 1 - Profiel
1.1 Missie
Terugblik en vooruitblik
De werkwijze en de overtuiging van De Nieuwe Lichting zijn ontstaan in 2010 als initiatief van verschillende losse makers en producenten. We zagen dat er in Rotterdam meerdere sterke, autonome
scenes leefden die veel artistieke waarde creëerden maar niet voldoende podium en ontwikkelingsmogelijkheden voor handen hadden. Een visie, die de autonomie van de scenes niet alleen respecteert, maar er zelfs op inzet en tegelijkertijd een sterke focus op het verbinden van die scenes heeft,
ontwikkelde zich steeds sterker. Naarmate de hoeveelheid activiteiten toenam, groeide de behoefte
aan een overkoepelende organisatie. Zo ontstond een nieuw soort organiserend creatief collectief,
dat zich De Nieuwe Lichting ging noemen. Deze jonge organisatie met de ‘verlevendiging van de Rotterdamse binnenstad’ als een van haar primaire doelstellingen werkte vanuit de waarneming dat er
in Rotterdam een buitengewoon grote en interessante groep makers actief is die ontwikkelmogelijkheden nodig heeft. De organisatie bood die, o.a. door het aanbieden van diverse speelplekken in de
Rotterdamse binnenstad. SDNL was er destijds en is er nu nog steeds van overtuigd dat de bestaande
ontwikkelmogelijkheden in de stad onvoldoende aansluiten op het specifieke type makers dat in Rotterdam nou juist buitengewoon goed vertegenwoordigd is. Dit spectrum is vrij lastig in te kaderen,
maar laat zich kenmerken als vernieuwend, eigenwijs en spannend. Muzikaal gezien reikt deze scope
grofweg van verscheidene elektronische stijlen tot diverse urban genres. De artiesten die binnen dit
spectrum actief zijn, staan veelal met één been in het reguliere livecircuit en één been in het nachtleven. Zij vervullen daarmee de schakelfunctie waar wij veel waarde aan hechten, vanuit het belang van
de makers, maar ook vanuit het publieksperspectief. Een belang van de stad dus.
Rotterdams belang
Wij zijn van mening dat het nachtleven in Rotterdam het afgelopen decennium aanmerkelijk minder
levendig is geworden en aan artistieke kwaliteit heeft ingeboet. Dit terwijl het nachtleven in Rotterdam een buitengewoon rijk verleden heeft en zijn waarde op allerlei vlakken ruimschoots aangetoond
heeft. Wij zien het nachtleven niet als een puur commercieel verschijnsel waarbinnen horeca als cennog, wij zien het nachtleven juist als een verschijnsel waarbinnen verschillende culturen samenkomen
en als een plek die een uitgesproken interessante voedingsbodem voor makers uit alle disciplines
vervult. Vaak speelt het nachtleven een voortrekkersrol, als platform waar op fluïde wijze geëxperimenteerd wordt op het gebied van kunst en cultuur. De Nieuwe Lichting vervult graag een aanjagende functie binnen het nachtleven en vormt met veel plezier en succes en verbindende rol tussen het
reguliere livecircuit en het nachtleven. Met name binnen Eendracht Festival en Festival Downtown
laten we deze twee werelden organisch in elkaar overvloeien en zien we met eigen ogen hoe beide
werelden elkaar versterken.
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traal punt moet gelden, maar als een belangrijk onderdeel van het stedelijke cultuuraanbod. Sterker

De Nieuwe Lichting is ervan overtuigd dat Rotterdam vooral sterk is binnen specifieke niet-mainstreamniches. Wij noemen dat scenes. De autonomie van deze scenes ziet De Nieuwe Lichting als hun kracht,
maar ze hebben de neiging zich als gesloten netwerken te gedragen. Dat gaat ten koste van hun
zichtbaarheid en hun benaderbaarheid. Zodoende is het verbinden van scenes een van de voornaamste taken die Stichting De Nieuwe Lichting in de eerste jaren na haar oprichting voor zichzelf weggelegd zag. In 2021-2024 groeit die werkwijze uit tot de kern van de organisatie.

De binnenstad is de afgelopen jaren aanmerkelijk levendiger geworden, ondanks dat het vernieuwde vergunningenbeleid een steeds grotere barrière vormt voor muziek in de openbare ruimte. De
overtuiging blijft dat podiumkunstenaars een podium nodig hebben in de binnenstad en dat de binnenstad de verlevendiging nodig heeft die podiumkunst in het publieke domein creëert. Tussen die
twee behoeften in ligt een rol weggelegd voor een sterke en ondernemende partner, die zich zowel
inzet voor de belangen van de stad, als voor de belangen van de maker. De Nieuwe Lichting vult die
rol in, met goede resultaten in het recente verleden en heldere ambities voor de nabije toekomst.
De Nieuwe Lichting werpt zich de komende vier jaar op als de betrouwbare partner in de stad die de
beroepspraktijk van Rotterdamse makers bevordert en zowel passief als actief opdrachten verwerft
tussen alle stakeholders die willen werken met interessante Rotterdamse artiesten.

De Nieuwe Lichting bevindt zich regelmatig in een schakelpositie. Het is van oorsprong een echte
bottom-up-organisatie die zich intussen prima beweegt tussen de conventionelere top-down-initiatieven. Directeur Immanuel Spoor vervult bijvoorbeeld al zo’n beetje de gehele cultuurplanperiode
een rol binnen de agendacommissie van het directeurenoverleg, waarin hij zich goed kan profileren
als belangenbehartiger voor de nieuwe makers en nieuwe organisaties. Zo zet De Nieuwe Lichting
zich, in meer dan alleen programmatische zin, in voor een inclusievere sector. Voor nieuwe makers is,
dankzij onze werkwijze, een waardevol netwerk binnen de gevestigde en conventionelere lagen van
de cultuursector ineens heel dichtbij.

6
Cultuurplan SDNL | 2021-2024

Werkwijze en strategie

Grote instellingen halen waardevolle connecties op in het werkveld van de ‘kleintjes’, kleine organisaties kunnen stappen zetten doordat zij verbindingen aan kunnen gaan met de grote. Hierbij spelen
we zoveel mogelijk in op de sterkte punten die bij we bij de verschillende initiatieven vast hebben
gesteld. Uitgangspunt is dat activiteiten en initiatieven zelden op zichzelf staan: De Nieuwe Lichting
stelt haar expertise over wat er leeft in de muziekscenes van de stad beschikbaar aan partners met
wie een project verankerd kan worden. Eendracht Festival en Festival Downtown zijn, en worden
gepresenteerd als, volwaardige muziekfestivals. Hoewel het bevorderen van het makersklimaat en
talentontwikkeling nadrukkelijke doelstellingen zijn, geloven wij heel erg in de autonome en volwaardige uitstraling van deze festivals. Doordat onze festivals als relevant gezien worden door de industrie, heeft het optreden voor de Rotterdamse artiesten veel meer waarde, dan wanneer het aan zou
voelen als een ‘presentatie van een talentontwikkelingstraject’. We zetten eropin en zien in de praktijk
bijvoorbeeld ook dat programmeurs van andere, (al dan niet Rotterdamse) festivals onze festivals
bezoeken en er scouten naar nieuw talent. SDNL werkt volgens een combinatie van autonoom en toegepast organiseren en beschikt op relatief jonge leeftijd over veel knowhow die bovendien leesbaar
blijkt voor makers, particuliere stakeholders, publieke stakeholders en het publiek. SDNL neemt een
belangrijke sleutelpositie ‘tussen de linies’ in en wil die rol in 2021-2024 bestendigen.

1.2 Visie
De Nieuwe Lichting richt zich nadrukkelijk op het verbinden van verschillende scenes, het verbinden van
verschillende disciplines en het vinden van de juiste plaats voor de juiste activiteit. Enerzijds willen we
talent zichtbaar maken voor de buitenwereld en anderzijds willen we talent de mogelijkheid bieden zich
artistiek te ontwikkelen. De kennis over (sub)scenes gebruiken we bij het samenstellen van het aanbod,
om zo tot een breed en vooruitstrevend programma te komen. Het doel van De Nieuwe Lichting is om
het artiestenklimaat in Rotterdam te bevorderen en om de bezoeker iets bij te brengen over verschillende actuele niet-mainstream muziekgenres. Hierbij monitoren we de actuele behoeftes binnen het
Rotterdamse makersklimaat en spelen daar vervolgens op in. Het programma van de stichting wil aan
de verwachtingen van de artiesten voldoen, waarbij de vraag het aanbod volgt. De Nieuwe Lichting wil
nieuwe muziek presenteren en zo nieuwe vraag creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat de vernieuwing
en diversiteit in het Rotterdamse aanbod en de smaakontwikkeling van de Rotterdammer onder druk
dat ze niet kennen, dus is het zaak om zichtbaar te zijn m evenementen die publiek verleiden de nieuwe
lichting te leren kennen.
SDNL beschikt over een groot Rotterdams groot netwerk van muziekprofessionals uit verscheidene scenes, bestaande uit gevestigde muziekpartners in Rotterdam. Denk daarbij aan BIRD, Rotown
en WORM, maar ook aan jonge, niet-gevestigde organisaties in andere disciplines zoals Cloudhead
Bookings, HARDHEADERZ, Concentric Circles en Pow!Wow! Rotterdam. Het netwerk van De Nieuwe
Lichting reikt verder dan de stadsgrenzen: op nationaal niveau bouwen we op een sterk netwerk van
labels, mediapartijen, festivals, managers en agentschappen. Dit komt zowel onze projecten als de artiesten waar we ons voor inzetten ten goede.
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komen te staan als het aanbod de vraag volgt. Cultuurconsumenten oefenen zelden vraag uit naar iets

De multidisciplinaire cumulatieve scene-gedachte, waarbij muziek de kern vormt en andere disciplines
gemakkelijk kunnen aanhaken, werkt. Dat komt met name doordat muziek een zeer geliefde en toegankelijke cultuurvorm is voor een groot publiek, zowel voor consumenten als opdrachtgevers. Wij benutten deze potentie en zetten die in om in het verlengde van muziek ook spoken word-artiesten, grafisch
kunstenaars zoals street-artists, beeldend kunstenaars, comedians, performers etc. de kans te geven
aan te haken bij een nieuwsgierig publiek en progressieve opdrachtgevers.

De kern van het succes van De Nieuwe Lichting ligt kortom besloten in de onderlinge verbinding van activiteiten, de rode draad door de werkwijze. Bij elke potentiële partner met een vraag of idee wordt de
haalbaarheid getoetst, wanneer er sprake blijkt van een gemeenschappelijke interesse. De Nieuwe Lichting wil op deze manier bijdragen aan en meegaan in de ontwikkeling van het Rotterdamse artistieke
klimaat. De organisatie juicht de nieuwe ontwikkelingen op muziekgebied namelijk erg toe en wil ze van
een podium voorzien. Hiermee willen we nadrukkelijk een standaard stellen voor de opkomende scenes
in Nederland en in Europa, die vaak uit gebrek aan middelen en expertise ‘hun’ talenten onderbrengen
in niet-professionele verbanden. Het binnen één project bij elkaar brengen van zowel top-down- als
bottom-up-initiatieven ziet de organisatie ook als een doelstelling. Enerzijds omdat we ervan overtuigd
plementair gezien kan worden.
SDNL beschikt over een aantal eigen initiatieven die jonge makers de kans geven om van showcase
naar show door te groeien en hierbij achterban kunnen opbouwen. Die initiatieven zet de stichting in
2021-2024 voort. Ze hebben zich bewezen als een kans voor belanghebbenden, zoals programmeurs
en opdrachtgevers, om nieuwe talenten te ontdekken. Uniek is dat SDNL zowel de stedelijke ambities
als de artistieke ambities verenigt, op een manier die zowel artiesten als opdrachtgevers tevredenstelt.
Dat is belangrijk, want hun belangen kunnen behoorlijk uit elkaar kunnen liggen. Wat voor een artiest
op een braderie lijkt, kan voor een ondernemersvereniging als een houseparty overkomen. Er ligt dus
een grote uitdaging in het blijven creëren van geloofwaardigheid aan beide kanten van het spectrum.

8
Cultuurplan SDNL | 2021-2024

zijn dat beide van elkaar kunnen leren, anderzijds omdat het aanbod dat beide kunnen leveren als com-

De Nieuwe Lichting realiseert deze uitdaging door het organiseren van uiteenlopende evenementen op
uiteenlopende schalen. Het artistiek profiel van de makers waar De Nieuwe Lichting mee werkt wordt
gevormd door up and coming, autonome, onafhankelijke makers die de vernieuwing niet schuwen, risico durven te nemen en opereren vanuit een nadrukkelijk eigen geluid. De Nieuwe Lichting werkt met
makers die de amateurstatus zijn ontstegen en de potentie hebben om de professionele status te bereiken. Ons genrespectrum varieert van rock, pop, hiphop en elektronisch tot jazz, soul en singer-songwriter. Voor De Nieuwe Lichting is elke onderscheidende podiumkunstenaar in theorie kandidaat voor
programmering bij één van de kernactiviteiten.
Gedurende het huidige cultuurplan is De Nieuwe Lichting meer nadruk op een specifiek artistiek spectrum gaan leggen. Hoewel dit spectrum breed, divers en moeilijk exact te definiëren is, loopt dit grofweg van de verschillende elektronische genres tot de verschillende urban genres. Hoewel we meer
focus zijn gaan leggen op makers binnen dit spectrum, willen we ons er nadrukkelijk niet tot beperken.
Steeds blijven wij kijken naar de ontwikkelingen in de stad en naar de mogelijkheden die er geboden
worden. Hierom vinden wij het dan ook belangrijk om binnen de bestaande projecten de flexibiliteit
te behouden, om focus te verplaatsen en aan nieuwe ontwikkelingen ruimte te bieden. Flexibiliteit is
een absolute vereiste om onze waarde zo goed mogelijk te leveren. We zien dat er een steeds groter
wordende poule aan artiesten is die de potentie heeft de regio en de amateurstatus te ontgroeien.
Hiervoor zien we speelplekken binnen de regio met meer impact, speelplekken buiten de regio én andere vormen van talentontwikkelingsmogelijkheden (zoals zakelijke begeleiding) als de volgende stap.
Tegelijk voelen we de verantwoordelijkheid om goed te blijven monitoren of er genoeg mogelijkheden
zijn om op een redelijk laagdrempelige wijze aan podiumervaring te komen. Mochten deze mogelijkheden afnemen of niet aansluiten bij een bepaalde categorie aan artiesten, zullen wij daar zeker actie op
ondernemen.

1.3 Ecosysteem
Doordat De Nieuwe Lichting met haar autonome projecten vanaf het begin sterk groeide, wisten verschillende stakeholders ons snel te vinden. Ondernemersverenigingen, (afdelingen van) de gemeente
Rotterdam, verschillende grote culturele organisaties en ook de meer commercieel georiënteerde fesveelal programmatisch en producerend van aard. Vaak kwam daar ook een promotionele taak bij, aangezien De Nieuwe Lichting goed in staat bleek te zijn publiek te mobiliseren. We zien onszelf zoals gezegd
als een schakel tussen de sector en de industrie. Onder ‘sector’ verstaan we al dan niet gesubsidieerde
stichtingen die talentontwikkeling of andere maatschappelijke doelstellingen (trachten te) verwezenlijken en dus ook belast zijn met verantwoording. Onder ‘industrie’ verstaan we partijen die een puur
commerciële financiering nastreven en geen verantwoording af dienen te leggen. Hiermee doelen we
op labels, managementbureaus, agentschappen en (veelal grote en niet per se Rotterdamse) festivals.
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tivals benaderden ons. Zij zochten samenwerkingsverbanden of vroegen ons voor een toegepaste rol,

Binnen de markt profiteert De Nieuwe Lichting van een zeer sterk netwerk. Met zowel artiesten als productionele partners en leveranciers heeft SDNL een goede relatie. Aangezien er juist vanuit de makers
gedacht wordt en daar een heel sterke connectie mee is, ondervindt De Nieuwe Lichting weinig hinder
van de hoge toetredingsdrempel die de muziekmarkt – zeker in het alternatieve segment – eigen is. De
combinatie van opdrachtnemerschap en programmatisch maatwerk maakt een unieke werkwijze die in
elk geval in Rotterdam niet door andere partijen wordt geïmplementeerd. Het risico dat gepaard gaat
met potentiële andere toetreders is dus beperkt, doordat De Nieuwe Lichting in het geval van een mogelijke concurrent eerder de samenwerking zal opzoeken dan de strijd aan zal gaan. In een relatief korte
tijd heeft De Nieuwe Lichting zich met name met Eendracht Festival zodanig weten te manifesteren dat
de bezoekersaantallen elke editie flink toenemen. Het merendeel van de activiteiten van De Nieuwe
Lichting zijn gratis toegankelijk om daarmee de drempel om nieuwe muziek te beleven laag te houden.
Daarnaast is het productioneel nagenoeg onhaalbaar om entree te heffen. Dit brengt een lichte dreiging
van substituten met zich mee; omdat bezoekers geen entree betalen, kunnen zij op het laatste moment
bepalen óf ze de activiteit zullen bezoeken.

STAKEHOLDERS
GEMEENTE
Rotterdam Festivals
Dienst Sport en Cultuur

Directeurenoverleg/Agendacommissie
Div. klankbordgroepen

PODIA EN OPDRACHTGEVERS
WORM
Rotown
BIRD
Club Vibes

Brasil Binkie
Pow!Wow! Rotterdam
Rotterdamse Dakendagen
Poetry International

PROGRAMMAPARTNERS

PRODUCTIEPARTNERS
Showcare
Loxam
Niels Kloet Theatertechniek

The Daily Indie
Hardheaderz
Push To Select / Concentric Circles
Pantropical
BASH / SKANK
Pica Pica
Mash /// Up
Noodlebar
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Hiphop In Je Smoel / Rewriters
Music Matters
Levels
Baroeg
SpraakuhlooS
010 Says It All
Cloudhead
On Track Agency

1.4 Gemeentelijke uitgangspunten
Gezien de nadrukkelijke focus binnen de uitgangspuntennota op Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit volgt hieronder een beknopte toelichting op deze punten, die volledig in het DNA van De
Nieuwe Lichting zitten. Wij zijn ervan overtuigd dat de I’s in de andere onderdelen meer dan voldoende
zullen doorschemeren. Iets uitgebreider wordt ingegaan op de samenstelling van het bestuur, een actueel onderwerp binnen de organisatie.
Inclusiviteit
Het publiek, programma en het team van De Nieuwe Lichting vormen in hoge mate een afspiegeling
van de Rotterdamse bevolkingssamenstelling. Dit geldt in ieder geval voor de culturele achtergrond
en man-/vrouwverhouding. Daarnaast hebben wij openmindedheid in seksuele voorkeur en genderbenadering hoog in het vaandel. Gezien recente negatieve incidenten richting de LHBTQI+community, hebben wij besloten in ieder geval binnen Eendracht Festival deze groep focus te geven. Naast
de algemene benadering en communicatie aan onze bezoekers over dit onderwerp, richten wij samen
met deze community een specifieke LHBTQI+ locatie in.
Minder cultureel divers was het bestuur van De Nieuwe Lichting, met drie witte mensen. Zowel de
voorzitter als de penningmeester hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van hiphop en aanverwante urban genres gespeeld in Rotterdam en Delft. Beide zijn nog altijd zeer begaan met deze
scene. Toch vinden we het niet wenselijk dat een instelling die diversiteit zo hoog in het vaandel heeft
en een sterke focus op van oorsprong zwarte muziek in haar artistieke profiel heeft, bestuurlijk niet
zo cultureel divers is. Inmiddels is Sharon Laforêt aangetreden en zijn wij in gesprek met een vijfde
bestuurslid. Ook bij deze keuze zal diversiteit zeker als relevant selectiecriterium gelden. Momenteel
bestaat het bestuur uit vier personen, waarvan twee mannelijk en twee vrouwelijk.
Innovatie
De projecten van De Nieuwe Lichting hebben een sterke focus op innovatieve, vernieuwende artiesten en nieuwe scenes. Ons grootste en meest prestigieuze festival Festival Downtown richt zich
specifiek op deze voorhoede. Ook de opbouw van de concepten van onze twee grootste festivals zijn
innovatief te noemen. Eendracht Festival wordt inmiddels regelmatig bij industrielezingen en dergelijke gebruikt als voorbeeldstellend concept.
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Interconnectiviteit
Interconnectiviteit en verbinding zijn de belangrijkste kernwoorden van SDNL. Praktisch al onze projecten zijn in de kern verbindende concepten, wij organiseren vrijwel niets autonoom. SDNL draagt
bij aan de ontwikkeling van het Rotterdamse artistietenklimaat. Continu monitoren we de actuele
artistieke ontwikkelingen in de stad, inventariseren we de behoeften en spelen daarop in. We bieden
echter meer dan alleen een podium; we dragen in alle denkbare opzichten (van operationeel tot strategisch niveau) bij. Voor ons geldt in zeer hoge mate dat de I van inclusiviteit en de I van innovatie
door de I van interconnectiviteit geborgen zijn en blijven. Wij geloven namelijk dat, om representatief
voor en actueel in de stad te zijn, wij…
...niet zelf alle projecten moeten programmeren, maar moeten blijven monitoren welke
ontwikkelingen er in de stad spelen en welke scenes er leven;
...de juiste partners binnen deze scenes moeten vinden en deze bij projecten moeten betrekken.
Zo ontstaan een inclusief en innovatief aanbod en een bijpassend publiek.

1.5 Ondernemerschap
Organisatie
De Nieuwe Lichting heeft de afgelopen jaren een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt op
zakelijk gebied. Ruben Cieremans werd speciaal voor deze taak aangetrokken. Directeur Immanuel
ontwikkelde zich zowel binnen de stichting als daarbuiten flink op zakelijk gebied. Zijn eigen bedrijf
On Track Agency en de artiesten die hij vanuit die hoedanigheid vertegenwoordigt, groeiden flink
en zijn netwerk en invloed binnen de muziekindustrie daarmee ook. Drie jaar lang verzorgde hij de
zakelijke coördinatie van het landelijke festival Grasnapolsky. Ook dit zorgde ervoor dat zijn netwerk
buiten het Rotterdamse significant groeide. Toch liggen zijn ambities op de langere termijn niet echt
op dit vlak. Feitelijk vervult hij binnen De Nieuwe Lichting momenteel drie functies: zakelijk leider,
artistiek leider en algemeen directeur. Hoewel deze constructie momenteel prima werkt, is het de
ambitie om binnen cultuurplan 2021-2024 toe te groeien naar een situatie waarbinnen de functie van
zakelijk leider niet meer bij hem ligt.

een duurzamere en professionelere organisatiestructuur. Dit traject is inmiddels afgesloten. Ruben is
erg begaan met de stichting en is per 1 januari 2020 bestuurslid. Daarnaast is de organisatieopbouw
verder ontwikkeld. Waar voorheen Martine Verwaaijen als directie-assistent een puur ondersteunende
rol had, is Katherina Doxiadis hoofd bedrijfsvoering naast haar rol als hoofdproducent. Deze indeling
biedt Immanuel meer ruimte om zich inhoudelijk en artistiek verder te ontwikkelen. SDNL is op dit
moment in buitengewoon hoge mate afhankelijk van Immanuel. Gezien de omvang van de jonge organisatie is dit niet erg verwonderlijk. Wel is het een uitgesproken ambitie van de stichting om minder
afhankelijk van één persoon te worden. De nieuwe organisatie-indeling speelt hierop in.
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Ruben heeft een jaar Immanuel geadviseerd bij zijn eigen zakelijke ontwikkeling en het opbouwen van

Ook vinden wij het belangrijk in het team en de aanwas daarvan te blijven investeren en ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie te blijven bieden. Mede bestaan zowel het marketingteam als het
productieteam uit duo’s. Dit zorgt er tevens voor dat niet alle kennis van een afdeling bij één persoon
ligt, wat de continuïteit in hogere mate waarborgt.
Sponsoring
Begin 2019 is een uitgebreide analyse gemaakt van de sponsormogelijkheden. Hoewel SDNL altijd
heeft kunnen rekenen op lokale sponsoren en kortingen van vaste leveranciers, is het nog niet echt
gelukt grote sponsoren met significantie budgetten te binden. De conclusie van de analyse is dat met
name Eendracht Festival en Festival Downtown erg interessant kunnen zijn voor verschillende, grotere sponsoren. Het artwork en de verslaggeving (foto’s, aftermovies, etc.) waren echter van een lager
niveau dan de projecten zelf. Daarin is de afgelopen twee jaar serieus geïnvesteerd. Voor beide festivals is een nieuwe, sterke, herkenbare huisstijl ontwikkeld en voor beide festivals zijn professionele
aftermovies en fotoverslagen gemaakt. Wij geloven nu de middelen in handen hebben te hebben om
grotere sponsoren te kunnen overtuigen. Er werden vorig jaar al vruchtbare contacten gelegd met
geïnteresseerde partijen, maar nog geen concrete deals gesloten. De Nieuwe Lichting verwacht dit
voor festivalseizoen 2020 wel te realiseren. Eerste stap zal zijn om voor Eendracht Festival en Festival
Downtown één hoofdsponsor of meerdere sub-sponsoren binnen te halen voor minimaal €5.000,per festival. De Nieuwe Lichting verwierf bovendien in 2019 duidelijk meer stedelijke en landelijke
erkenning dan daarvoor. Dit blijkt uit waardering van stakeholders uit de muziekindustrie, nominaties, prijzen en opname in bijvoorbeeld de Echt Rotterdams Erfgoed-lijst. Wij verwachten dat deze
toegenomen erkenning en bijbehorende zichtbaarheid voor verschillende sponsoren buitengewoon
‘leesbaar’ zal zijn en zal bijdragen aan succesvollere sponsorwerving.
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Deel 2 - Prestaties
2.1 Analyse
Voorafgaand aan het huidige cultuurplan, werd De Nieuwe Lichting al vaker gevonden door externe partijen die op zoek waren naar (veelal muzikale) programmering. Meestal werden we gevraagd binnen een
breder muzikaal kader, een lokaal programma samen te stellen. Dit deden we bijvoorbeeld voor Rotterdamse Kost, Vereniging Verenigd Schouwburgplein, WIRED Rotterdam en de Alliantie West-Kruiskade.
Inmiddels verzorgt SDNL de gehele muzikale programmering voor bijvoorbeeld Pow!Wow! (grootschalig urban arts-festival), de Rotterdamse Dakendagen en organiseren en programmeren wij Poetry Park:
het gratis toegankelijke fringefestival dat tijdens Poetry International plaatsvindt op het Schouwburgplein. Ook voor het aanstaande Eurovisie Songfestival, zijn wij door allerlei partijen gevraagd de muzikale programmering te verzorgen. De programmatische verantwoordelijkheid ligt primair bij Immanuel.
Al voorafgaand aan het huidige cultuurplan werd binnen enkele projecten samengewerkt met Guido
van Dieren (o.a. programmeur Motel Mozaïque en BIRD). Deze samenwerking is de afgelopen jaren
flink uitgebouwd en verdiept. Niet alleen is de samenwerking tussen Guido en Immanuel buitengewoon
prettig, zowel op artistiek als strategisch vlak leert Immanuel erg veel van Guido. Wij zien Guido dan
ook als een zeer waardevolle en hechte partner. Overigens verzorgen wij ook nog altijd laagdrempelige
lokale programmering voor externe partijen.
SDNL onderhoudt bijzonder hechte contacten met de Rotterdamse muzikantenscene en in het bijzonder met wat wij de ‘parels’ noemen. Hiermee doelen we op Rotterdamse artiesten met de potentie
het Rotterdamse te ontgroeien en op nationaal niveau impact te maken. SDNL helpt deze ‘parels’ een
duurzame carrière op te bouwen. Uiteraard door ze op onze eigen projecten en festivals én de festivals die we programmeren, aan geschikte podiumervaring te helpen. Daarnaast worden er langdurige
begeleidingstrajecten met ze aangegaan. Deze trajecten kennen geen vast stramien, daar geloven we
namelijk niet in. Het gaat om niet vast ingekaderde maatwerk trajecten. Per artiest maken we een analyse van waar hij staat, heen wil groeien en wat een geschikt plan is. Vervolgens kijken we naar wat wij
daarin kunnen betekenen. Naast optreedmogelijkheden wordt er altijd naar de zakelijke kant gekeken.

ode meer voor hen gaan betekenen. Daarnaast hebben we de knowhow in huis die nodig is om dat doel
te bereiken en beschikken we over het netwerk dat hiervoor nodig is. Buiten eigen stad achterban opbouwen en impact maken is geen makkelijk doel voor artiesten. Binnen de eigen stad gebeurt dit meestal op vrij organische wijze, met het eigen netwerk/vriendengroep als basis. Deze groei buiten de stad
doorontwikkelen blijkt in de praktijk volgens andere mechanismen te werken. Artiesten worden (zeker
buiten de eigen regio) pas in zalen geboekt wanneer zij voldoende achterban hebben opgebouwd maar
moeten er juist optreden om deze achterban op te bouwen. Een kip-ei situatie.
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De Nieuwe Lichting heeft een goed beeld opgebouwd van wie deze parels zijn en wil de komende peri-

Legio voorbeelden tonen aan dat lokaal succesvolle artiesten vaak niet in staat zijn deze situatie te
kraken. Festivals kunnen hierbij een doorslaggevende rol vervullen, gezien hun ruimte om artiesten
omwille van artistieke waarde te boeken. Het publiek is er al, wat de artiest in staat stelt hen voor zich
te winnen. Het type festival, de plaatsing erbinnen en hoe de artiest de show (en de tijd ervoor en erna)
benaderd zijn hierbij van cruciaal belang. Belangrijk is ook dat deze festivals een publiek dat open staat
voor nieuwe muziek en veel relevante industrieprofessionals aantrekken. Deze professionals moeten bovendien tijdig en juist benaderd worden. De Nieuwe Lichting bevindt zich in de unieke positie over deze
vrij speciefieke kennis en het benodigde netwerk te beschikken. Een uitgesproken voorbeeld van de
sector-industrie-schakelpositie van De Nieuwe Lichting is de On Track-stage op festival Grasnapolsky.
De gehele programmeringvop die stage wordt door Immanuel verzorgd en bestaat volledig uit Rotterdamse artiesten. Deze stage zien we als een pilot voor de NL stages, die later verder toegelicht worden.
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2.2 Activiteiten 2021-2024, per jaar - vooruitblik

Eendracht Festival | éénmaal per jaar | eendaags festival
Trefwoorden: showcase, verbinding tussen scenes, muziek, beeldende kunst, spoken word, multimediakunst, organisatorisch talent, up-and-coming acts, gratis toegankelijk, geen gages, exclusief
Rotterdamse makers

Eendracht Festival is hét gratis toegankelijke Rotterdamse showcasefestival. Eendracht Festival is
ontstaan uit een frustratie die de initiatiefnemers bezighield. Zij zaten midden in een poel van talentvolle Rotterdamse makers en constateerden dat er nergens in Rotterdam een presentatiemoment- of
plek voor ze was. Vanuit deze frustratie en het ‘als niemand het doet, dan doen wij het wel’-gevoel, is
Immanuel met zijn team bandjes en dj’s in drie kroegen gaan programmeren. Op deze eerste editie
bezoekers, die heen en weer liepen en genoten van het aanbod. Een stukje binnenstad leefde op en
de behoefte aan een dergelijke avond werd bewezen. Een avond waar (jong) talent zich laat zien, de
generatie van nu samenkomt en waar de lokale ondernemers ook nog profijt van hebben. Toen duidelijk werd hoeveel mensen er bovendien op die eerste editie in 2013 af kwamen en hoe blij zowel de
artiesten als de bezoekers én de kroegeigenaren waren, besloten de initiatiefnemers het serieuzer te
gaan nemen. Zo ontstond Eendracht Festival. Hiermee wil de organisatie laten zien wat er op creatief
vlak in Rotterdam gaande is. Dát is op zich niet zo uniek, maar de festivalopzet is dat wel. Vanuit onze
scene-gedachte - van jazz tot dance en metal tot spoken word - zoeken we de organisatie die deze
scenes het beste kan vertegenwoordigen.
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van het festival stonden Club Vibes, Hemmingway en Sijf bomvol met enthousiaste muzikanten en

Deze host bepaalt vervolgens de programmering die de scene het allerbest te vertegenwoordigt. Dit
zorgt voor een relevantere en gevarieerdere lineup dan wanneer één programmeur hiervoor moet
zorgen. Gelukkig komen er in Rotterdam steeds meer toffe Rotterdamse initiatieven op. Veelal vertegenwoordigen zij specifieke, waardevolle scenes. Helaas blijken die verschillende scenes elkaar nog
te weinig te vinden. Bovendien zijn ze, voor wie niet in die scenes zit, niet altijd even zichtbaar. Eendracht Festival biedt daarom niet alleen een podium aan creatieve Rotterdammers, maar geeft ze ook
de gelegenheid zich te laten zien aan organisatoren, programmeurs en natuurlijk een groot publiek.
Goede Rotterdamse initiatieven worden bij elkaar gebracht, programmeurs en (festival)organisatoren
worden actief uitgenodigd en zo worden verschillende ultra-urgente disciplines en community’s met
elkaar verbonden.
Eendracht Festival is inmiddels uitgegroeid tot een Rotterdams showcasefestival van formaat dat
aan een groot publiek (10.000+) van binnen en buiten Rotterdam laat zien hoeveel talent Rotterdam
heeft op het gebied van muziek, kunst en ondernemerschap. Eendracht Festival heeft als doelstelling
podium te bieden aan lokale makers en hen (live) te laten tonen wat zij in huis hebben. Eendracht
Festival kent, als plek waar talent en publiek elkaar vinden, veel lagen en werkt samen met veel verschillende individuen en partijen, die elk een andere rol vervullen. Locaties stellen hun zaal/podium
en apparatuur beschikbaar, houden (drank)verkoopopbrengsten zelf en betalen een bijdrage aan het
festival. De hostende organisaties spreken in aanloop naar het festival hun achterban aan. Zij verzorgen de programmering en presentatie van hun locatie. Het programma bestond in 2019 uit meer
dan 130 Rotterdamse muziekacts, dichters, painters, kunstenaars, ondernemers en andere creatieve
Rotterdammers.
Doelstellingen
•

Het presenteren van een uniek live-concept in het publieke domein van de Rotterdamse binnenstad, specifiek het gebied rond het Eendrachtsplein;

•

Laten zien wat Rotterdam te bieden heeft op het gebied van muziek, kunst en ondernemerschap;

•

Het verbinden van verschillende Rotterdamse scenes (makers, publiek en organisatoren);

•

Een platform zijn voor presentatie, ontmoeting en samenwerking tussen Rotterdamse organisaties;

•

Rotterdams talent meer speel- en etaleermomenten bieden door middel én naar aanleiding van
het festival;
Inzetten op een gestage groei van deelnemers en bezoekers;

•

Gratis toegankelijk blijven.

“Eendracht Festival is de afgelopen jaren in staat gebleken een specifiek jong publiek op de been te
brengen voor een enorme variatie aan muziekstijlen. Daar waar andere festivals het moeten hebben
van grote(re) namen, programmeert Eendracht festival uitsluitend Rotterdamse acts, die allen hun
eigen achterban mobiliseren. Het resultaat is een interessante mix van stijlen voor een nieuwsgierig
publiek. Bijkomende en zeker ook belangrijke succesfactor is de gezelligheid en eendrachtigheid
die dit festival op straat en in de podia met zich meebrengt.”
- Reinier Weers, (voormalig) Senior projectleider festivals Rotterdam Festivals
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•

Festival Downtown | éénmaal per jaar | eendaags festival
Trefwoorden: vooruitstrevend, elektronische muziek, koppeling lokaal – nationaal – internationaal,
gebiedsontwikkeling, samenwerking cultuursector – ondernemers, bereiken niet-cultureel publiek,
verbinden elektronische subscenes, niet-exclusief Rotterdamse acts
Festival Downtown (Downtown) is het meest prestigieuze project van De Nieuwe Lichting. Ook hebben we met Downtown de grootste ambities voor de komende jaren. Downtown is in 2014 opgericht
in opdracht van de ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg. Uitgangspunt was dat meerdere ondernemers erg te spreken waren over Eendracht Festival en graag meer vergelijkbare activiteiten in
de straat zouden zien. Het zou een tegenhanger van De Wereld van Witte de With moeten worden,
maar dan passend bij de Nieuwe Binnenweg. Doelstellingen waren dan ook om De Nieuwe Binnenweg weer bekend te laten staan als dé muziekstraat van Rotterdam en om het festival uit te laten
groeien tot hét Rotterdamse straatfeest. Wij zijn toen in het imago, de identiteit en de geschiedenis
van de Nieuwe Binnenweg gedoken en hebben het concept van Downtown ontwikkeld. De eerste
drie jaar werd het festival financieel ondersteund door de winkeliersvereniging. Daarna hielden de
financiële mogelijkheden door de afschaf van de BIZ helaas op. Het festival had inmiddels flink naam
gemaakt en wij besloten het toch door te zetten. Mede door de financiële noodzaak waaierde het
festival verder uit door de stad. Het muzikale profiel werd breed, maar passend bij de Nieuwe Binnenweg. Toegankelijk, maar zeker ook vernieuwend en eigenwijs. Van singer/songwriters tot hiphop
en van jazz tot heavy-bass, allemaal van hoge kwaliteit, allemaal spannend. Leidend in dat profiel zijn
de elektronische en elektronisch geïnspireerde genres en artiesten. Downtown heeft twee belangrijke troeven in handen: de unieke locatie van het festival en de samenwerking met de partijen in het
gebied. Eendracht Festival heeft een goed beeld gecreëerd van de bottom-up-initiatieven. De kennis
over deze subscenes gebruiken we bij het samenstellen van het programma, om zo tot een breed en
vooruitstrevend programma te komen. Het is altijd de ambitie geweest om van Downtown een eigenzinnig grootstedelijk muziekevenement te maken dat aantrekkingskracht buiten de stads- en zelfs
landsgrenzen kent. Tot de vijfde editie merkten wij dat Downtown vaak in het spectrum van Eendracht
in deze fase erg overeenkomen. Waar Eendracht Festival zich echter bewust beperkt tot in Rotterdam
actieve scenes, wil Downtown verder kijken. In de rest van Nederland wordt onderzocht welke initiatieven een voortrekkersrol spelen, maar ook over de grens zijn er ontwikkelingen. De Nieuwe Lichting
is bij uitstek een partij in Rotterdam die weet wat er in het muziekveld leeft en wat er up-and-coming
is. Dit inzicht zetten wij in al onze activiteiten in. Wij zien Downtown dan ook liever in een rijtje tussen
bijvoorbeeld Wildeburg, Sónar en Motel Mozaïque, zowel wat impact als wat visie betreft.
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Festival geplaatst werd. Dat is begrijpelijk, aangezien SDNL beide festivals organiseert en de locaties

Met de zesde editie hebben wij dit beeld duidelijk aan publiek en industrie over weten te brengen.
Downtown is in 2019 gegroeid en verder geprofessionaliseerd. We zien dat we met deze editie de
stap hebben gemaakt van een jong en waardevol initiatief naar een volwaardig festival dat een publiek van ver buiten de stadsgrenzen aantrekt. De investeringen in programma, productie en marketing werpen nu al duidelijk hun vruchten af. We merken bijvoorbeeld dat we veel meer op de nationale en internationale radar staan - zowel bij publiek als binnen de muziekindustrie. Artiesten die we
eerder tevergeefs geprobeerd hebben te boeken, worden nu door hun agenten aangeboden voor
de editie van 2020. De eerste artiesten zijn al vastgelegd en willen eind februari de eerste namen
bekendmaken. Dat is aanmerkelijk eerder dan we bij voorgaande edities hebben gedaan. Ook de
uitstraling en communicatie van Downtown zijn afgelopen jaar stevig onder handen genomen. Er is
een nieuwe huisstijl, met een sterk en sprekend logo. Deze passen veel beter bij het ambitieniveau
van de komende jaren. Ook hebben we een externe marketeer aangenomen om deze stap te maken.
Wij geloven dat deze vernieuwde uitstraling en communicatie flink heeft bijgedragen aan de stappen
die we dit jaar hebben weten te zetten. De naam van het festival onderging een kleine wijziging. A
bij ons voor veel meer dan dat staat. Het gaat dus erg goed met Downtown. Toch liggen de ambities
van het festival nog altijd een stuk hoger dan de huidige realiteit. Wij willen met onze tiende editie
(2023) een festival zijn dat niet alleen relevant is binnen het Rotterdamse, maar zich kan meten aan de
top van de spannende Nederlandse en Europese festivals met een elektronische focus.
“Deze zaterdag -5 oktober 2019- is het tijd voor één van de spannendste festivals van Rotterdam.
Wat zeggen we, in onze opinie is Festival Downtown een van de spannendste festivals van
Nederland”.
- Bowie van Loon, journalist NRC / Hiphop In Je Smoel

19
Cultuurplan SDNL | 2021-2024

Festival Downtown doopten wij om tot Festival Downtown. Een aanpassing van slechts één letter, die

Doelstellingen
•

Een podium bieden aan de actualiteit en de vernieuwing in de elektronische muziek;

•

Vraag creëren door aanbod te leveren, om zo een levendige Rotterdamse elektronische muziekscene te voeden;

•

De Nieuwe Binnenweg in ere herstellen als dé muziekstraat van Rotterdam;

•

Voor de bezoeker een nadrukkelijke beleving creëren die stoelt op zowel de karakteristieke eigenschappen van de Nieuwe Binnenweg als op alternatieve vernieuwende elektronische muziek;

•

De superdiverse doelgroep die binnen het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals als ‘Stedelijke toekomstbouwers’ aangeduid wordt bedienen met een kwalitatief hoogstaand cultuurprogramma;

•

Het eigen karakter integraal en duidelijk zichtbaar verwerken in niet alleen het programma, maar
ook in de communicatie, in de aankleding en in de keuze voor samenwerkingspartners;

•

Bijdragen aan het landelijk op de kaart zetten van de Nieuwe Binnenweg in het bijzonder en Rotterdam in het algemeen;

•

Aanhaken bij de groeiende aandacht voor Rotterdam door diverse vermeldingen in wereldwijde
media (New York Times, Rough Guide e.d.). De uitwerking hiervan is nu al te merken, in de vorm
van toestromende toeristen;

•

Het vasthouden van de early adopters, bij wie Rotterdam een populaire stad is. Dit is van belang
om hun volgers ook enthousiast te maken over de stad;

•

Investeren in een ‘eigen’ programma en dus insteken op zowel kwaliteit als kwantiteit;

•

Leidend zijn in het opzetten van constructies waarin een ondernemersvereniging actief een culturele bestemming van ‘hun gebied’ steunt en daarmee een voorbeeld stellen voor de mogelijkheden voor het MKB en de cultuursector om samen te werken;

•

Het uitlichten van de flinke metamorfose van de Rotterdamse binnenstad en de vele ontwikkelingen, die duiden op een verandering in het stadsbeeld;

Jamsessies | viermaal per jaar
Trefwoorden: mix professional en amateur, mix sterk verschillende muzikanten, verbeteren verblijfsklimakers
Participeren in jamsessies zien wij als belangrijk ontwikkelingsmiddel voor artiesten. Het dwingt een
muzikant te improviseren, buiten de comfortzone te treden en totaal ander types muzikant te leren
kennen, op het gebied van instrumentarium, artistiek niveau en genre. Dit is niet alleen zeer leerzaam
op ambachtsniveau, het is ook een efficiënte manier om buiten de vertrouwde cirkel relevant netwerk
op te bouwen. Toen De Nieuwe Lichting aan het eerste seizoen jamsessies begon, was er nauwelijks
andere jamsessies in de stad. Podia als BIRD en Dizzy organiseren ze inmiddels ook, maar de meeste
sessies in Rotterdam focussen op een zeer specifiek artistiek segment.
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maat winkelgebieden, combinatie intentioneel en niet-intentioneel publiek, uitsluitend Rotterdamse

Hoewel dit waardevol is, vervullen zij een andere functie dan de jamsessies van De Nieuwe Lichting.
Die zetten juist in op een zeer divers palet aan sessieleiders, sessiemuzikanten en ‘open-inloop-muzikanten’. Naast de sessieleider is er bij onze jamsessies altijd een volledige bandbezetting aanwezig,
die de sessie opent en eventueel invalt. Daarnaast spreken wij onze muzikantenachterban aan om te
participeren en wordt het publiek zeer actief aangespoord mee te doen als zij een instrument bespelen of kunnen zingen. Dit creëert interessante en verrassende combinaties van muzikanten. Geschoolde muzikanten met streetwise rappers en spoken-word-artiesten, elektronica-artiesten met klassieke
violisten en rockgitaristen met soca-drummers: allemaal unieke combinaties die bij onze jamsessies
niet vreemd zijn.
Na een aantal seizoenen steeds andere plekken in de stad gebruikt te hebben, constateren we dat
het Eendrachtsplein, aan de voet van Santa Claus/Kabouter Buttplug toch wel dé aangewezen plek
voor deze jamsessies is. Vanaf 2021 zullen de jamsessies dan ook deze vaste plek innemen en tot de
‘Kaboutersessies’ omgedoopt worden. Met deze re-branding zal er binnen De Nieuwe Lichting ook
meer focus op de sessies komen te liggen. Tot op heden zijn de jamsessies in lijn met de Pop-Ups
meegegaan in de promotie, maar vanaf 2021 zullen zij echt op eigen benen staan. Ook zal de officieuze samenwerking die we afgelopen jaren met Niek Driesschen van de Duct ape Studio aangegaan
zijn vanaf dit moment expliciet doorgevoerd worden. Duct Tape Studio heeft de afgelopen jaren
een pilaarfunctie in de Rotterdamse muzikantenscene ingenomen. Incidenteel heeft Driesschen in
verschillende rollen aan onze jamsessies meegedaan. Zowel als technicus/producent als in de rol van
uitvoerend muzikant, zagen we in hem een zeer waardevolle toevoeging. Daarnaast bracht hij steeds
een interessante groep aan muzikanten met zich mee. Vanaf 2021 worden de jamsessies een samenwerking tussen De Nieuwe Lichting en de Duc Tape Studio.
Doelstellingen
•

Het zichtbaar maken van nieuwe Rotterdamse makers;

•

Bijdragen aan de ontwikkeling van artiesten door ze te laten improviseren en uit hun comfortzone
te trekken;

•

Artiesten met verschillende achtergronden (uiteenlopende genres, al dan niet geschoold, etc.) met
elkaar in contact brengen;
De levendigheid en gastvrijheid van de Rotterdamse binnenstad vergroten;

•

De Rotterdamse binnenstad aantrekkelijker maken voor toeristen.
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•

Pop-up-optredens “De Nieuwe Lichting” | 10 weken per jaar, vijf optredens per keer
Trefwoorden: alternatieve speelplekken, divers programma, combinatie intentioneel en niet-intentioneel publiek, uitsluitend Rotterdamse makers, levendigheid binnenstad, de stad als podium, bijdrage
horeca/ondernemersklimaat

Tien weken per jaar verzorgt De Nieuwe Lichting in de zomermaanden op zaterdag Pop-up-optredens in de Rotterdamse binnenstad. Telkens wisselende Rotterdamse artiesten spelen op onverwachte plekken voor een publiek dat hoofdzakelijk niet voor hen daar aanwezig is. Dit blijkt een uitermate waardevolle leerschool voor artiesten. Het aangaan van interactie met het publiek is vele malen
directer dan wanneer een artiest op een podium staat voor een publiek dat veelal bewust voor dat
leerzaam. Artiesten die hier mee om leren te gaan, vergaren een groot publiek dat zij deels aan zich
weten te binden. Ook kunnen de Pop-Ups interessante trial- en promotiewaarde voor artiesten hebben. Elk jaar worden wij door artiesten benaderd die graag een Pop-Up verzorgen om nieuw materiaal uit te proberen of de Pop-Ups willen gebruiken om een aanstaande release te promoten.
Ondernemers in de binnenstad, niet in de laatste plaats horecaondernemers met een terras, waarderen de Pop-Ups enorm. Hoewel de gedachte juist is de artiest naar het publiek te brengen i.p.v.
andersom, hebben de optredens wel degelijk een aantrekkende werking en blijven mensen toch wat
langer zitten. Hoewel De Nieuwe Lichting minder focus is gaan leggen op de verlevendiging van de
binnenstad, is die doelstelling zeker nog relevant. Ook toeristen blijken vaak erg gecharmeerd van
onze onverwachte Pop-Ups, blijkens hun wekelijkse enthousiaste reacties.
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optreden komt. De reacties zijn superdirect en niet altijd even subtiel. Niet per se makkelijk, wel altijd

Doelstellingen:
•

Het zichtbaar maken van nieuwe Rotterdamse makers;

•

Artiesten leren beter levelen en publieksinteractie creëren;

•

De levendigheid en gastvrijheid van de Rotterdamse binnenstad vergroten;

•

De Rotterdamse binnenstad aantrekkelijker maken voor toeristen.

De Nieuwe Lichting presents Homegrown @ BIRD | zesmaal per jaar, 1/2 bands per editie
Trefwoorden: jong talent, black music, lokaal talent gekoppeld aan internationale voorbeelden, samenwerking muziekorganisaties, combinatie intentioneel en niet-intentioneel publiek, gratis toegankelijk, doordeweeks aanbod, doorgroeimogelijkheden grotere podia, focus op publiek én industrie
HOMEGROWN heeft de afgelopen jaren zijn waarde voor de Rotterdamse artiest en diens achterban bewezen. Elke week staan er artiesten in een van Rotterdams meest credible podia. Toch lijkt de
formule niet helemaal zijn potentie te realiseren. Hoewel er een publieksgroep is ontstaan die deze
reeks bijhoudt en hem regelmatig bezoekt, spelen artiesten toch voornamelijk voor eigen achterban.
Vanaf 2020 wordt er dan ook op een nieuwe vorm ingezet. Geen ‘stand-alone’-avonden, maar HOMEGROWN als programmalijn die Rotterdamse artiesten van het meest geschikte podium zal voorzien.
’s Zomers zit de Garden Of BIRD vrijwel altijd vol. Dat publiek overlapt met het vaste BIRD-publiek.
In een laagdrempelige setting zullen hier Rotterdamse artiesten optreden, geprogrammeerd door De
Nieuwe Lichting, Music Matters, House Of Knowledge, Concrete Blossom, North Sea Round Town,
Codarts en Woorden Worden Zinnen. Zo ontstaat een combinatie van hun achterban en reeds aanwezig publiek. Dezelfde partijen zullen onder HOMEGROWN ook na-programma’s in BIRD verzorgen.
In BIRD treden regelmatig artiesten op die als grote voorbeelden van Rotterdamse artiesten gezien
worden. Het publiek dat deze artiesten op de been brengen, is vanzelfsprekend interessant voor
Rotterdamse artiesten. Na afloop van deze concerten blijft een groot deel van dit publiek sowieso
hangen. Daarom gaat De Nieuwe Lichting een reeks na-programma’s met lokale artiesten verzorgen.
Doelstellingen
Het bieden van een podium aan zeer kundige, actuele en getalenteerde groepen en daarmee het
zichtbaar maken van een artistieke onderlaag;
•

Rotterdamse artiesten in contact brengen met een geïnteresseerd publiek

•

Een inspiratiebron bieden voor de vele beginnende en professionele musici die Rotterdam herbergt;

•

Het tot stand brengen van nieuwe jazzgroepen in de jazzscene door middel van het creëren van
een broedplaats, waar nieuwe ontmoetingen plaatsvinden tussen musici uit de professionele scene.

•

Jonge musici de kans bieden om zichzelf te presenteren aan gerenommeerde musici en op deze
manier de opname van talent in de professionele scene te bevorderen.

•

Een platform bieden voor de ontwikkeling van nieuw talent, waar zij aspecten van het muzikantschap leren die nergens anders te leren vallen dan op het podium: samenspel, podiumervaring en
groepsimprovisatie.
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•

Programmering andere festivals
Trefwoorden: groter publiek, uitbreiding doelgroep, verbinding tussen disciplines, impact, schaalvergroting, buiten Rotterdam impact maken
De Nieuwe Lichting is in deze cultuurplanperiode op zoek gegaan naar meer aarding binnen de Rotterdamse culturele sector, zowel voor onszelf als voor de Rotterdamse maker. Ook hebben we onze
pijlers voor het eerst buiten het Rotterdamse gericht.
Door aan te haken bij grotere, niet per definitie primair op muziek gerichte festivals en daar de muzikale programmering te verzorgen, helpen we Rotterdamse parels aan podiumplekken met grotere
impact en brengen we ze bovendien in contact met op (inter)nationaal opererende artiesten binnen
hun spectrum. Door ze als gelijkwaardige artiesten te presenteren, stijgt ook het aanzien van deze
parels onder publiek, sector en industrie en krijgen ze de kans zich te presenteren aan een (deels)
nieuw publiek. We constateren dat deze strategie goed werkt om artiesten het Rotterdamse te laten
ontstijgen en zetten hier de komende cultuurplanperiode dan ook extra op in. Op dit moment wordt
deze strategie binnen drie Rotterdamse festival gehanteerd.
Pow! Wow! Rotterdam is een grootschalig, jaarlijks terugkerend urban arts-festival dat plaatsvindt
op het Afrikaanderplein. Het festival trok vorig jaar ruim 10.000 bezoekers aan. SDNL verzorgt hier
de gehele muzikale programmering, welke bestaat uit een mix van lokale parels, nationale headliners
en internationale helden. Hiphop vormt binnen deze programmering de rode draad, maar er is tevens
ruimte voor uitstapjes richting bijvoorbeeld afrobeat, jazz en elektronische genres.
Rotterdamse Dakendagen is een jaarlijks terugkerend, multidisciplinair, driedaags festival met een
enorme zichtbaarheid binnen het Rotterdamse. Het spreekt een doelgroep aan die uit zichzelf niet
enorm actief op zoek gaat naar nieuwe culturele uitingen maar er wel voor open staat. SDNL verzorgt
hier de gehele muzikale programmering, welke bestaat uit een mix van lokale parels, nationale headliners en internationale helden. Het muzikale spectrum is erg breed, per locatie verschillend en kan
ook van jaar tot jaar anders zijn.

de internationale poëzie naar Rotterdam haalt en met succes presenteert aan een grote schare liefhebbers. In opdracht van Poetry International organiseren en programmeren wij Poetry Park: het gratis toegankelijke fringefestival dat tijdens Poetry International plaatsvindt op het Schouwburgplein.
Het programma bestaat uit (muzikale) artiesten en spoken-word artiesten. De muzikale programmering is toegankelijk maar hoog van kwaliteit en aansluitend bij het spoken-word programma. Hierbij
zetten we in op een mix van lokale parels en nationale trekkers. Naast bovenstaande, is De Nieuwe
Lichting tevens betrokken bij de muziekprogrammering van Poetry International in De Doelen.
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Poetry International is een internationaal hoog aangeschreven festival dat al sinds 1970 de top van

NL stages (werktitel) is het enige nieuwe project dat De Nieuwe lichting voor de komende periode
introduceert. Wij geloven in de waarde van het presenteren van de Rotterdamse parels op festivals
met nationale impact. Een aantal criteria zijn daarbij wel van belang:
•

Het type festival

•

Hoe de artiest de show benaderd (en de tijd voor en na de show)

•

De plaatsing binnen het festival

Belangrijk is dat deze festivals een publiek dat open staat voor nieuwe muziek en (voor de artiesten
relevante) muziekindustrieprofessionals aantrekken. Hoewel de festivals een nationale impact dienen
te hebben, zijn ze idealiter niet al te grootschalig en bieden ze de artiest de gelegenheid om op een
laagdrempelige wijze in contact te treden met de muziekindustrieprofessionals. Hen goed benaderen
dient ruim van tevoren en op de juiste wijze te gebeuren. Hiervoor is vrij specifieke kennis en een
solide netwerk nodig. De Nieuwe Lichting bevindt zich in de unieke positie over deze kennis en dit
netwerk te beschikken. We zullen artiesten binnen dit traject dan ook begeleiden.
Sinds twee jaar loopt er vanuit On Track Agency een pilot op festival Grasnapolsky voor dit project.
Optreden op deze stage kan een zeer belangrijke stap in de carrière van een artiest zijn, dat is al
meermaals bewezen. Grasnapolsky is bij uitstek een festival dat aan de eerdergenoemde criteria voldoet. Op dit moment worden de artiesten van deze stage betaald door de Popunie, die de financiering hiervoor via de SENA-regeling bekostigt. Deze constructie maakt de stage tijdelijk financieel mogelijk maar is nodeloos complex en niet per se duurzaam. Alle productionele en andersoortige kosten
worden door Grasnapolsky betaald. Gezien de impact op de carrières van artiesten van de afgelopen
jaren, zien wij in dit mechanisme een uitermate krachtige methode om de Rotterdamse parels te helpen het Rotterdamse te ontstijgen. De Nieuwe Lichting zal daarom in de nieuwe cultuurplanperiode
jaarlijks op vier festivals een eigen stage gaan hosten waarop een volledig Rotterdams programma
samengesteld zal worden. In 2020 worden de afspraken met deze festivals gemaakt. Naast Grasnapolsky denken we o.a. aan Eurosonic/Noorderslag, Wildeburg, Into The Woods, Le Guess Who, Wel25
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come To The Village, Valkhoff en Solar.

Publieksbereik 2018 & 2024
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2.3 Publieksvisie: diversiteit als impliciete waarde

De achterban van De Nieuwe Lichting vormt in hoge mate een afspiegeling van de Rotterdamse bevolkingssamenstelling. Hoewel we nooit echt bezig geweest zijn een publiek met een bepaalde (culturele)
achtergrond aan te trekken, hebben onze projecten een zeer inclusief karakter. Wij zien diversiteit in Rotterdam anno 2020 dan ook niet als doelstelling, maar als realiteit. We hebben er altijd in geloofd dat een
urgent programma, dat inspeelt op de ontwikkelingen die er binnen de diverse scenes in de stad leven,
automatisch een publiek genereert dat een afspiegeling van de stad vormt. Het is waardevol dat zowel
ons eigen publieksonderzoek als publieksonderzoek van Rotterdam Festivals dit bevestigen. Zo zijn de
festivals van De Nieuwe Lichting een van de weinige initiatieven die de moeilijk bereikbare doelgroep
“stedelijke toekomstbouwers” (36% van de gehele Rotterdamse bevolking) bereiken. Daarmee staan Eendracht Festival en Festival Downtown in hetzelfde rijtje als Rotterdam Unlimited, Baroeg Open Air, Reggae Rotterdam, Get Loose-festival en Arab Film Festival met maar liefst 41% stedelijke toekomstbouwers
onder de bezoekers. Ook de man-vrouwverhouding bij Festival Downtown is opvallend – evenementen
met elektronische muziek trekken vrijwel altijd veel meer mannen aan, maar bij ons is het aandeel vrouwen 49%. Ook de LHBTQI+ community is goed vertegenwoordigd in ons programma, publiek en in de
organisatie. Gezien de recente negatieve incidenten richting deze community hebben we besloten binnen
Eendracht Festival deze groep focus te geven en samen met hen een specifieke locatie in te richten waar
seksuele diversiteit centraal staat.
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Deel 3 - Codes
3.1 Fair Practice Code
Honoraria organisatie
Wij staan volledig achter de houding van de gemeente, die stelt dat ook in de cultuursector fair betaald
moet worden. De projecten van De Nieuwe Lichting lopen nu zo’n tien jaar, de organisatie zo’n zes jaar,
een mooi moment om van de pioniersfase door te pakken naar de investeringsfase en ook dergelijke zaken op orde te hebben. Al in de afgelopen cultuurplanperiode waren de beheerslasten van het vaste personeel gebaseerd op de CAO Kunsteducatie. Daarnaast werken er bij De Nieuwe Lichting, vooral in het
festivalseizoen, meerdere zzp’ers op projectbasis. In het kader van professionalisering en de uitgesproken
ambitie om de pioniersfase achter ons te laten, is er de afgelopen jaren steeds minder voor gekozen te
werken met vrijwilligers, ‘vriendendiensten’ en zachte uurtarieven. De richtlijn ‘functie-en loongebouw
presentatie-instellingen voor beeldende kunst’, de meest passende tool die de website fairpracticecode.
nl voorschrijft, geeft aan dat voor zzp’ers 8% vakantietoeslag en minimaal 30% bovenop het cao-uurtarief
moet worden gerekend om tot een eerlijke fee te komen. SDNL onderschrijft de Fair Practice-code en ziet
ook dat de huidige vergoedingen voor freelancers in de culturele sector niet in verhouding staan tot de inzet en werkdruk waar zij mee te maken hebben. Een toename van minimaal 38% van de personeelskosten
op zowel de beheers- als activiteitenlasten vinden wij echter een te hoge stijging om in één keer door te
voeren. In overleg met het bestuur heeft SDNL ervoor gekozen de vermeerdering voor de zzp-honoraria
d.m.v. een ingroeimodel in twee fasen toe te passen. In deze aanvraag zullen we de freelance-uurtarieven
vermeerderen met 20% over het gemiddelde loon voor de komende vier jaar. In de daaropvolgende periode zullen we wederom een vermeerdering van ongeveer 20% op de vergoedingen toepassen. Dit leidt
ertoe dat de personele activiteitenlasten zullen stijgen, maar wel binnen behapbare proporties.
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Gages artiesten
De projecten van SDNL richten zich op verschillende ontwikkelfases van de artiesten. Op Eendracht
Festival showcasen bijvoorbeeld veel artiesten zich, die aan hun eerste optredens proberen te komen.
Op Festival Downtown worden ook internationaal succesvolle artiesten geboekt. Vanwege dit uiteenlopende karakter van onze projecten is het niet mogelijk om één fair pay regel toe te passen. SDNL
heeft daarom zelf een Fair Pay Piramide ontwikkeld, die ervoor zorgt dat ook alle artiesten eerlijk betaald worden. Onze projecten en daarmee de piramide zijn ingedeeld in 4 lagen; Showcase, Amateur,
Semiprofessioneel en Professioneel. Aangezien het model op projectniveau ingedeeld is, kan het zijn
dat één artiest in dezelfde periode aan projecten uit verschillende lagen participeert. Een artiest kan
bijvoorbeeld mee doen aan ons Pop-Up project, welke binnen de ‘Amateur’ laag valt en er vervolgens
zelf voor kiezen ook op Eendracht Festival op te willen treden. Bij de Pop-Up ontvangt die artiest dan
€250,- aan gage, bij Eendracht Festival niets.

Goed om hierbij te vermelden, is dat Eendracht Festival het enige SDNL-project is dat zich op de
bouwd als hét Rotterdamse showcasefestival. Het verbindt niet alleen de maker, organisator en verschillende scenes met elkaar, maar trekt ook boekers, programmeurs en andere muziekindustrie professionals aan. Het ‘showcase-argument’ wordt vaak misbruikt door opdrachtgevers die niet bereid
zijn artiesten fair te betalen, maar voor beginnende artiesten bewijst Eendracht Festival deze waarde
wel. Daarbij melden artiesten zichzelf aan voor een show op Eendracht Festival, wetende dat zij hier
geen financiële vergoeding voor zullen ontvangen. We hechten er waarde aan onze visie op Fair Pay
voor artiesten zo helder en transparant mogelijk te houden. In onze communicatie met artiesten, op
de website van SDNL en in vergelijkbare uitingen zal deze dan ook terug te vinden zijn.

29
Cultuurplan SDNL | 2021-2024

showcaselaag richt. Eendracht Festival heeft de afgelopen tien edities een staat van dienst opge-

3.2 Code Culturele Diversiteit
Wij zien diversiteit in Rotterdam niet als doelstelling, maar als realiteit. De kernwaarden en uitgangspunten van de code komen dan ook vanzelf terug in alle activiteiten die wij opzetten of waar wij ons aan
verbinden. Als we De Nieuwe Lichting bekijken vanuit de 4 p’s, dan zien we dat culturele diversiteit als
het ware de rode draad vormt binnen het programma, het publiek en de partners van al onze projecten.
Hierbij vinden we wel dat de match met de stichting, affiniteit met de projecten én kwaliteit leidend
moeten zijn. Ook de vierde p, het personeel, is binnen het vaste team, alle projectgebonden zzp’ers en
alle vrijwilligers erg divers te noemen. Wel zag SDNL dat het bestuur niet cultureel divers was. Daar is
bij de recente bestuurswisselingen rekening mee gehouden.
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Tot slot

In 2010 was ik vooral hard bezig met mijn management bureau / label On Track Agency en met lesgeven
aan Codarts en de Zadkine Popacademie. Ik zag dat Rotterdam vol talent zat, maar hier geen geschikt
podium voor was. Samen met bevriende muzikanten, kunstenaars en producenten, zette we wat avondjes
op. We gingen kroegen langs en vroegen: Als wij nou bandjes, dj’s en speakers, regelen, mogen zij hier
dan optreden en zetten jullie dan wat biertjes voor ze neer? Dat mocht en vanaf het begin, werden onze
avonden super goed bezocht. Zó goed, dat het publiek letterlijk uit de kroegen puilden en mensen van
buiten naar binnen stonden te kijken. We programmeerden alleen Rotterdamse artiesten, maar wel uit alle
scenes. Van jazz tot punk, van hiphop tot techno. In een paar jaar tijd is dit initiatief uitgegroeid tot een
culturele instelling die jaarlijks meer dan 70 prestaties organiseert, honderden artiesten een podium biedt
en meer dan 50.000 bezoekers bereikt.
Ik ben ongelofelijk trots op wat we neer hebben gezet en spring elke dag vol energie op m’n skateboard
richting kantoor omdat ik heel veel plezier haal uit wat we doen en bereiken. 2019 is voor ons echt een
kanteljaar geweest. Met name Festival Downtown, mijn persoonlijke lievelingsfestival, maakte een enorme
stap en ziet er nu zo uit als ik ooit voor ogen had. Ook Eendracht Festival kan zich met recht een volwassen
festival en een belangrijke pijler binnen het Rotterdamse noemen. Ik heb heel veel zin om deze projecten
de komende jaren verder te zien.
Immanuel Spoor
Directeur De Nieuwe Lichting
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