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Uitagenda Rotterdam
Uitagenda Rotterdam is de culturele gids voor alle Rotterdammers. 
Met de meest complete culturele agenda van de stad, tips en 
achtergrondverhalen maken wij Rotterdammers enthousiast over 
het uitgebreide cultuuraanbod in eigen stad.

Met betrouwbare en inspirerende informatie en verhalen wil Uitagenda Rotterdam het
bezoeken van en deelnemen aan culturele activiteiten stimuleren. Van musea tot festivals
en van tentoonstellingen tot theatervoorstellingen; kunst en cultuur is er voor jong en oud.
Wij vertellen wat er te doen is in ons magazine, de speciale kidseditie van het magazine,
onze online agenda en artikelen op onze website, in thema nieuwsbrieven en op
onze social media.
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Medialandschap
Uitagenda Rotterdam

Facebook

58,8K volgers

760K bereikte accounts

906K impressies

14,9K clicks op link

Gemeten in een periode van 90 dagen

Instagram

18K volgers

204K bereikte accounts

226K impressies

16,9K videoweergaven

Gemeten in een periode van 90 dagen

Website
De website met het meest complete Rotterdamse 
cultuuraanbod. We inspireren ruim 500.000 bezoekers op 
de website om iets cultureels te doen. Met de meest actuele 
en complete Agenda en continue flow aan artikelen, tip 
lijstjes en inspirerende video’s.

Magazine
Het magazine wordt verspreid in de regio Rotterdam. 
Verschijnt elke 2 maanden met een oplage van 55.000 
exemplaren.

Uitmail
Wekelijkse nieuwsbrief met daarin de laatste culturele tips en 
aanbieding op maat. De reguliere Uitmail heeft circa 18.000 
abonnees en verschijnt wekelijks. De Museum Uitmail 
verschijnt 12 keer per jaar en heeft circa 5.700 abonnees.  
De Kids Uitmail verschijnt rondom de schoolvakanties en 
heeft circa 12.000 abonnees.

Kids Uitagenda
Speciaal voor de Actieve Families in regio Rotterdam. 
Oplage van 50.000 per editie, 6 edities per jaar. Verspreiding 
huis-aan-huis, bij culturele instellingen en horeca. 

Social Media
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Campagnes op maat
Wij hebben speciaal voor culturele instellingen en evenementen 
promotiepakketten samengesteld met een ideale mix tussen print, 
online en outdoor exposure.

Deze op maat gemaakte pakketten hebben een enorm 
hoog bereik* en kunnen ingezet worden op zowel specifieke 
doelgroepen als voor een breed publiek.

1. Adverteren bij Uitagenda Rotterdam
2. Adverteren CAR buitenreclame

*Zie bereikcijfers onder betreffende campagnes
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Adverteren bij
Uitagenda Rotterdam

Voor de verschillende middelen hebben we pakketten samengesteld waarmee je extra aandacht krijgt voor 
je evenement of festival. De campagnes op maat hebben aantrekkelijke tarieven, met extra voordelen voor 
leden van Uitagenda Rotterdam.

De voordelen van deze pakketten op een rij 

• De mogelijkheid om in één keer een gehele campagne (on- & offline) in te boeken;
• Gerichte crossmediale campagnes zijn mogelijk;
• De mogelijkheid te targetten op doelgroep en/of op thema.

Meer publiek via Uitagenda Rotterdam
Uitagenda Rotterdam is de culturele gids van Rotterdam. We 
gebruiken verschillende on- en offlinemiddelen om Rotterdammers 
te informeren over het culturele aanbod. Dit doen we met een gratis 
magazine, Uitmails, een website en via Facebook en Instagram.
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Inzetbaar op KIDS/Theater/ Muziek/ Expo/ Film

• 10 dagen advertorial + banner op alle thema gerelateerde pagina’s op 
uitagendarotterdam.nl;

• Banner of advertorial in één van onze Uitmails;
• Tip in de agenda van Uitagenda Rotterdam magazine;
• 1/8 pagina liggend onder een themagerelateerde rubriek van Uitagenda 

Rotterdam magazine.

• Keuze uit 1/1 pagina of een 1/2 agendaladder in Uitagenda Rotterdam 
magazine;

• Advertorial + banner op Uitagenda website (4weken)
• Advertorial + banner in één van onze Uitmails;
• Facebook- of Instagrampost over je evenement + €200,- 

campagneboost;

Speciaal samengesteld om op het laatste moment nog extra aandacht 
voor een voorstelling/event te creëren. Minimale afname: 4 x per jaar.

• 10 dagen advertorial op homepage uitagendarotterdam.nl;
• Banner of advertorial in één van onze Uitmails;
• Facebook- of Instagrampost over je evenement.

Tarieven1
Aantal keer

per jaar
Prijs per

campagne

12 € 720,-

4 € 805,-

1 Deze tarieven zijn exclusief voor leden van 
Uitagenda Rotterdam

Tarieven2
Aantal keer

per jaar
Prijs per

campagne

12 € 1.495,--

4 € 1.570,-

2 Dit pakket is exclusief voor leden van 
Uitagenda Rotterdam.  

Aanleveren: 6 weken voor start campagne 
i.v.m. verschijnen Uitagenda Rotterdam

Tarieven3
Aantal keer

per jaar
Prijs per

campagne

5 € 3.750,-

3 Aanleveren: 6 weken voor start 
campagne i.v.m. verschijnen Uitagenda 

Rotterdam

1. Uitagenda Rotterdam 

Boostpakket

2. Uitagenda Rotterdam 

Themapakket

3. Uitagenda Rotterdam 

Blockbusterpakket
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In het magazine vind je artikelen over onderwerpen die 
interessant zijn voor een inwoner van een grote stad: cultuur, 
shoppen, lekker eten en uitgaan. Achterin het magazine vind 
je de culturele agenda. Dit is een compleet overzicht met alle 
evenementen en festivals die plaatsvinden in de maanden 
waarin het magazine verschijnt.

Redactionele pijlers
Kunst, cultuur, uitgaan, eten, drinken, lifestyle, shoppen, kids, 
de stad en agenda.

Doelgroepen
We richten ons met Uitagenda Rotterdam vooral op 
lezers (m/v) tussen de 25 en 45 jaar, wonend in Rotterdam, 
hoger opgeleid en geïnteresseerd in cultureel uitgaan, 
horecabezoek en lifestyle. Daarnaast richten we ons op 
jonge gezinnen. Meer info over ons lezersprofiel en het 
Rotterdamse doelgroepenmodel vind je hier.

Oplage en bereik
Oplage 55.000

Verschijning 6 x per jaar

Omvang 48-56 pagina’s

Bereik 117.000

Abonnees 850

Losse nummers gratis

Jaarabonnement € 21,-

Verspreiding

In theaters,
concertzalen, 

musea, 
bibliotheken,

winkels, horeca,
bij leestafels en op

hogescholen 
in de hele regio 

Rijnmond.
Daarnaast vind je

het magazine in
Rotterdamse 

filialen van Albert 
Heijn.

Verspreidings-
gebied

Rotterdam,
regio Rotterdam,

Hoeksche Waard,
Hoek van Holland,
Drechtsteden en 

Delft.

94%
Is de pickup rate van het 
Uitagenda Rotterdam magazine 
op vaste verspreidingspunten.

Adverteren Uitagenda Rotterdam magazine
Uitagenda Rotterdam is het gratis culturele magazine 
waarin je leest wat er te doen is in de stad.

https://www.rotterdamfestivals.nl/nl/publieksbereik/culturele-doelgroepenmodel/
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92%
Van de lezers van het Uitagenda 
Rotterdam magazine bezoekt 
minimaal 1x per jaar een 
culturele activiteit.

86%
Van de lezers bezoekt minimaal 
2x per jaar nieuwe winkels, cafés 
en restaurants naar aanleiding 
van de Uitagenda.

Uitagenda Rotterdam magazine 
werkt!

Welke rubriek lees jij het liefst?

Agenda  72%

Eten en drinken (in Smaak & stijl) 57%

Kunst & cultuur 50%

Film/in de bios  49%

Adverteren
Er zijn diverse mogelijkheden voor het adverteren:
• 2/1 pagina (spread), 1/1 pagina, 1/2 pagina en/of 1/4 

pagina in het magazine.
• 1/4 pagina staand of liggend op een Redactiepagina.
• 1/2 of 1/4 pagina op de agendapagina.

Wil je meer aandacht voor je folder 
of kaart?
Hecht hem mee met de Uitagenda! Dit kan als insert of als 
opplakkaart. Tarieven op aanvraag.

30 ---          AGENDA ROTTERDAM   ---  JANUARI/FEBRUARI 2023

 ZONDAG 01 JANUARI 

THEATER
KERSTCIRCUS AHOY
Een klassiek circus voor jong en 
oud met spectaculaire en  
verrassende acts. 
Rotterdam Ahoy 15.30 u  
€32,95 t/m €94,95

DIVERSEN
IJSVRIJ
Het gezelligste Rotterdamse 
schaatsuitje in de winter.
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 MAANDAG 02 JANUARI 

DIVERSEN
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 DINSDAG 03 JANUARI 

DIVERSEN
LICHTJESTOUR DOOR DE  
ROTTERDAMSE HAVEN
Maak een sprankelende vaartocht 
door de donkere havens.
FutureLand 17.30 u  
€10,00 t/m €15,50
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 WOENSDAG 04 JANUARI 

DIVERSEN
LICHTJESTOUR DOOR DE  
ROTTERDAMSE HAVEN
Zie di 03 jan
FutureLand 17.30 u  
€10,00 t/m €15,50
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 DONDERDAG 05 JANUARI 

MUZIEK
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
De grootste kroeg van Nederland 
pakt uit tijdens de 25ste editie. 
Dit jaar is het maar liefst twintig 
keer feest.
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
DE MENSENHATER
Een midwinterkerstkomedie: 
Molière, mode en misantropie.
Theater Mooi Weer 19.00 u  
€32,50 t/m €37,50
MOVEMENTS OF SOUL
Een performance van  
Christian Yav.
TR Schouwburg 19.00 u €10,00 t/m 
€15,00
NOMAD
Je overleeft de ultieme onher-
bergzaamheid van een woestijn 
alleen door samen te werken. 

TR Schouwburg 20.00 u  
€10,00 t/m €38,00

DIVERSEN
LICHTJESTOUR DOOR DE  
ROTTERDAMSE HAVEN
Zie di 03 jan
FutureLand 17.30 u  
€10,00 t/m €15,50
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 VRIJDAG 06 JANUARI 

MUZIEK
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER

DE MENSENHATER
Zie do 05 jan
Theater Mooi Weer 19.00 u  
€32,50 t/m €37,50
DE ALEX KLAASEN REVUE – 
SNOWPONIES
Vol met hilarische sketches en 
muzikale hoogtepunten en nog 
helemaal in de kerstsfeer.
Oude Luxor Theater 19.00 u en 
21.30 u €22,50 t/m €44,50
SPOKEN
De klassieker Spoken in een 
strakke vorm gegoten.
‘t Zakkendragershuisje 20.15 u 
€15,00 t/m €15,00

DIVERSEN
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 ZATERDAG 07 JANUARI 

MUZIEK

MICH
Infecterend en dansbaar,  
opbeurend en eigenaardig.
Rotown 21.30 u €12,00
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
DE ALEX KLAASEN REVUE – 
SNOWPONIES
Zie vr 06 jan
Oude Luxor Theater 19.00 u en 
21.30 u €22,50 t/m €44,50
DE MENSENHATER
Zie do 05 jan
Theater Mooi Weer 19.00 u  
€32,50 t/m €37,50
THE POWER (OF) THE FRAGILE 
MOHAMED TOUKABRI
Na een lange tijd van elkaar 
gescheiden te zijn, vinden Moha-
med en zijn moeder Latifa elkaar 

terug op het podium.
TR Schouwburg 20.15 u  
€10,00 t/m €15,00
SPOKEN
Zie vr 06 jan
‘t Zakkendragershuisje 20.15 u 
€15,00 t/m €15,00
ARETHA’S - FLOWETRY 
Spoken word event in samenwer-
king met productiehuis FLOW.
De Doelen 21.00 u gratis
AXEL BLAKE
De winnaar van Britain’s  
Got Talent 2022.
Comedy Club Haug 19.00 u  
€20,00 t/m €75,00
3S
Een voorstelling over het afgezon-
derde individu: eenzaam en toch 
onvermijdelijk verbonden met de 
wereld.
TR Schouwburg 20.00 u  
€10,00 t/m €38,00

DIVERSEN

INTRODUCTORY COURSE  
STAND-UP COMEDY
Door Zuva Martens.
Comedy Club Haug 13.00 u €93,50
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 ZONDAG 08 JANUARI 

MUZIEK
MUSIC FOR BREAKFAST NO. 2
Ontbijtconcert op de 
zondagochtend.
De Doelen 10.30 u €12,50 t/m 
€34,50
TEUS NOBEL LIBERTY GROUP
Teus Novel geeft een muzikale 
beschouwing op zijn identi-
teitscrisis tijdens de allereerste 
lockdown.
LantarenVenster 15.30 u €16,00
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
SPOKEN
Zie vr 06 jan
‘t Zakkendragershuisje 14.15 u 
€15,00 t/m €15,00
DE ALEX KLAASEN  
REVUE – SNOWPONIES
Zie vr 06 jan
Oude Luxor Theater 16.00 u en 
19.00 u €22,50 t/m €44,50
3S
Zie za 07 jan
TR Schouwburg 14.30 u €10,00 t/m 
€38,00

DIVERSEN
LICHTJESTOUR DOOR DE  
ROTTERDAMSE HAVEN
Zie di 03 jan
FutureLand 17.30 u €10,00 t/m 
€15,50
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 MAANDAG 09 JANUARI 

MUZIEK
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

DIVERSEN
IJSVRIJ
Zie zo 01 jan
Plein 1940 €5,00 t/m €7,50

 DINSDAG 10 JANUARI 

THEATER
KIKI SCHIPPERS - MEER
Cabaret met een piano, een gitaar 
en een dijk van een stem.
Oude Luxor Theater 20.00 u €14,00 
t/m €27,00

DANS/BALLET

zondag 01 januari - woensdag 18 januari

BORBOLETAS - GERY MENDES
Ooit kenden we Gery Mendes als MC onder de naam GMB. Inmiddels 
is de Rotterdammer verbonden aan theatergroep Orkater waarvoor 
hij solovoorstelling Borboletas maakt. Een voorstelling met muziek, 
passend bij zijn Kaapverdische roots, en het verhaal van zijn vader. 
TR SCHOUWBURG, WO 11 JAN, DO 12 JAN 20.15 U, VANAF €10,00
THEATER ZUIDPLEIN, VR 10 FEB 20.00 U, €17,50
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PRIMISI - ALIDA DORS
Kunnen we toegeven aan ons 
verlangen om liefde te geven 
en te ontvangen? In Primisi, 
Surinaams voor permissie, wordt 
dit door zeven performers, met 
elk een eigen vrouwelijke energie, 
onderzocht.
TR Schouwburg 20.00 u €10,00 t/m 
€25,00

 WOENSDAG 11 JANUARI 

MUZIEK
TALENT BREAK
Een talentvol pauzemoment op de 
woensdagmiddag.
De Doelen 12.30 u €0,00
ROTTERDAM ROCKS PRESENTS: 
JAG PANZER + MARTYR
Eén van de belangrijkste expo-
nenten van de US metal.
Baroeg 15.00 u €21,00 t/m €22,50
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
GEORGE EGG
Grappig, inspirerend en absurd.
Comedy Club Haug 19.00 u €20,00 
t/m €75,00
ANNE NEUTEBOOM – EFFE NIET 
MET JE MENING
Een cabaretjonkie met lef.
Theater Zuidplein 20.00 u €15,00
PRIMISI - ALIDA DORS
Zie di 10 jan
TR Schouwburg 20.00 u €10,00 t/m 
€25,00
BORBOLETAS - GERY MENDES
Zie TIP pagina 30
TR Schouwburg 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

 DONDERDAG 12 JANUARI 

MUZIEK
NIEUWJAAR MET TRIFONOV
Een stralend begin van het nieuwe 
jaar met muziek die gloeit van 
grenzeloos optimisme.
De Doelen 20.15 u
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
DE MENSENHATER
Zie do 05 jan
Theater Mooi Weer 19.00 u €32,50 
t/m €37,50
SAMIR FIGHIL – FOMO
Cabaret met inhoud. 
Theater Zuidplein 19.30 u €12,50
ELVIS NEVER LEFT THE  
BUILDING PART II
Annet Malherbe en Frédérique 
Spigt vertolken het oeuvre van 
Elvis samen met het Noordpool 
orkest.
Nieuwe Luxor Theater 20.00 u vanaf 
€20,-
SLÄPSTICK – THE ROARING 
TWENTIES
Een voorstelling in de vorm van 

een feest in de stijl van de jaren 
twintig van de vorige eeuw, com-
pleet met rode loper. 
Oude Luxor Theater 20.00 u €18,50 
t/m €28,50
PRIMISI - ALIDA DORS
Zie di 10 jan
TR Schouwburg 20.00 u €10,00 t/m 
€25,00
BORBOLETAS - GERY MENDES
Zie TIP pagina 30
TR Schouwburg 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

LEZING/DEBAT
NOW TALKS #6: NON-BINAIR 
DENKEN (PART 2)
Hoe trainen we onszelf in non-bi-
nair denken?
Maaspodium 19.15 u gratis

 VRIJDAG 13 JANUARI 

MUZIEK
THE ROSENBERG TRIO
Al bijna dertig jaar vertegen-
woordigt het Rosenberg Trio de 
essentie van gipsy jazz. 
LantarenVenster 20.30 u €22,00
NIEUWJAAR MET TRIFONOV
Zie do 12 jan
De Doelen 20.15 u
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
DE MENSENHATER
Zie do 05 jan
Theater Mooi Weer 19.00 u €32,50 
t/m €37,50
XYI (12+)
Theatermaker Marleen Hen-
drickx, zelf intersekse, vertelt 
een persoonlijk verhaal over 
opgroeien zonder écht te weten 
wie je bent. De vertelling laat zien 
hoe een rechtlijnig man-vrouw 
beeld steeds meer de norm werd, 
terwijl men wist dat dat niet zo is. 
Maaspodium 19.00 u €10,00 t/m 
€15,00
THE CLOWNS CONVENTION
Kunnen de clowns de mensheid 
redden van de ondergang? 
TR Schouwburg 20.00 u €10,00 t/m 
€31,00
WHATCHAMACALLIT
Een op de negentiende-eeuwse 
freakshows geïnspireerde perfor-
mance-expositie van vijf spelers 
die hun lichaam inzetten als kun-
stobject, kijkobject, machtsobject 
en lustobject.
TR Schouwburg 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

DIVERSEN
CLUB KEY - SLOW BALBOA 
Workshop en dansen door Slow-
feet Studio.
De Doelen 20.00 u

 ZATERDAG 14 JANUARI 

MUZIEK

KIKA SPRANGERS / IRENE REIG 
QUINTET
Een gloednieuw project met 
uitsluitend eigen werk van twee 
opvallende, virtuoze saxofonisten.
LantarenVenster 20.00 u €16,00
COLUSCA: DER SEELEN  
PARADIES
Met achthonderd jaar oude 
muziek over aardse én hemelse 
liefde, wordt het ‘paradijs in de 
ziel’ in de schijnwerpers gezet.
Hillegondakerk, 20.15 u €16,50 t/m 
€26,50
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u
AMSTERDAM SINFONIETTA EN 
RUFUS WAINWRIGHT
Na het grote succes van 2017 
is Rufus Wainwright terug bij 
de nieuwjaarstournee Breder 
dan klassiek van Amsterdam 
Sinfonietta.
Nieuwe Luxor Theater 20.00 u 
€33,50

THEATER
DE MENSENHATER
Zie do 05 jan
Theater Mooi Weer 19.00 u €32,50 
t/m €37,50
THE CLOWNS CONVENTION
Zie vr 13 jan
TR Schouwburg 20.00 u €10,00 t/m 
€31,00
WHATCHAMACALLIT
Zie vr 13 jan
TR Schouwburg 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

DIVERSEN
INTRODUCTIECURSUS STAND-UP 
COMEDY
De introductiecursus stand-up 
comedy bestaat uit twee onderde-
len; het schrijven van een grap en 
het spelen ervan.
Comedy Club Haug 13.00 u €93,50

 ZONDAG 15 JANUARI 

MUZIEK
NIEUWJAAR MET TRIFONOV
Zie do 12 jan
De Doelen 14.15 u
CANTATEDIENST
De Laurenscantorij zingt cantates 
van Bach in hun oorspronkelijke 
kerkelijke context.
Laurenskerk Rotterdam 19.00 u 
gratis
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

DIVERSEN
VAN KOOPGOOT TOT KUIP: DE 
ROTTERDAMSE BIJNAMEN 
TRAMTOUR
Tijdens een rondrit door de stad 
in een historische tram hoor je 
de leukste bijnamen voor straten, 
gebouwen en kunstwerken.
Willemsplein 11.00 u, 13.00 u en 
15.00 u €15,00 t/m €15,00

LICHTJESTOUR DOOR DE  
ROTTERDAMSE HAVEN
Zie di 03 jan 
FutureLand 17.30 u €10,00 t/m 
€15,50

 MAANDAG 16 JANUARI 

MUZIEK
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
KEN JE DAT NIET HOREN DAN?
Live talkshow en podcast over 
Feyenoord-supporters.
Theater Walhalla 20.30 u €10,00

 DINSDAG 17 JANUARI 

MUZIEK
RUYSDAEL KWARTET
Kamermuziekvereniging 
Rotterdam.
De Doelen 20.15 u €10,00 t/m 
€49,00

DIVERSEN
POLITICUS VAN HET JAAR
Wie wordt politicus van het jaar 
2022?
Arminius 20.00 u

 WOENSDAG 18 JANUARI 

MUZIEK
TALENT BREAK
Zie wo 11 jan 
De Doelen 12.30 u
MESSIAEN, RAVEL, KORTEKAAS 
EN STRAVINSKY’S SACRE
Nationaal Jeugdorkest en Antony 
Hermus.
De Doelen 20.15 u €10,00 t/m 
€29,00
LACKNER, EICK, RÉGARD, 
KATCHÉ
Verwacht subtiele, vloeiende en 
expressieve muziek die op geen 
enkel moment voorspelbaar 
wordt.
LantarenVenster 20.30 u €18,00
FLEDERMAUS FEEST
Vier het 25-jarige jubileum van 
muziekensemble Domestica.
Laurenskerk Rotterdam 20.30 u 
€17,50 t/m €35,00
DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE
Zie do 05 jan
Rotterdam Ahoy 20.00u

THEATER
LOTTE VELVET
Van punky cabaret tot spoken 
word. Hyperactueel. Lotte vertelt 
over de dagelijkse shitzooi. 
Theater Zuidplein 19.30 u €15,00
#HELD(IN)
Door hun favoriete Griekse 
mythen en persoonlijke verhalen 
te delen, nemen de performers je 
mee op hun zoektocht naar wat 
echte helden zijn.

1/4 
pag
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Maaspodium 19.30 u €9,00 t/m 
€15,00

 ZONDAG 12 FEBRUARI 
DON QUICHOT (3+)
Zie zo 05 feb 
Jeugdtheater Hofplein 11.00 u €5,00 
t/m €8,00
ATUK (8+)
Atuk ontdekt dat je iets kunt 
verliezen, maar ook iets dierbaars 
opnieuw kunt vinden.
Theater Zuidplein 14.00 u €8,50
KIKKER IS VERLIEFD! (2-4)
Zie za 07 jan
Oude Luxor Theater 14.00 u €15,00 
t/m €30,00
HET MEISJE MET DE  
ZWAVELSTOKJES (3-10)
Zie zo 29 jan
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00
POPPULISME (8+)
Een humoristische voorstelling 
over manipulatie en fake news.
TR Schouwburg 15.00 u €6,00 t/m 
€11,00
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 15.00 u €9,00 t/m 
€15,00
TUSSEN KUNST EN KIDS (7+)
Zie zo 08 jan 
Theater Walhalla 15.00 u
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 15.00 u €8,00 t/m 
€12,00

 WOENSDAG 15 FEBRUARI 
HÉ, WIE ZIT ER OP DE WC? (2-6)
Acteur en poppenspeler  
Alexander Brouwer brengt de 
prachtige prenten uit de boeken 
van Harmen van Straaten tot leven 
in een theatervoorstelling vol 
verrassingen en humor. 
Centrale Bibliotheek 11.30 u gratis 
RITME & POËZIE WORKSHOP: 
LEER RAPPEN EN BEATBOXEN 
(10+)
Zie wo 11 jan
De Doelen 14.00 u

 DONDERDAG 16 FEBRUARI 
CHARLIE AND THE CHOCOLATE 
FACTORY (8+)
Roald Dahls populairste boek 
komt tot leven.
Nieuwe Luxor Theater 19.30 u 
€24,75 t/m €49,25 
LOVE XL (14+)
LoveXL is een voorstelling die 
gaat over alles wat er bij komt kij-
ken als je hormonen gaan gieren.
Maaspodium 19.30 u €10,00 t/m 
€15,00

 VRIJDAG 17 FEBRUARI 
CHARLIE AND THE CHOCOLATE 
FACTORY (8+)
Zie do 16 feb
Nieuwe Luxor Theater 19.30 u 
€24,75 t/m €49,25
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 19.30 u €9,00 t/m 
€15,00
KINGS & QUEENS (14+)
Ode aan mannelijkheid, vrouwe-

lijkheid en alles ertussenin.
Jeugdtheater Hofplein 19.30 u €5,00 
t/m €8,00
LOVE XL (14+)
Zie do 16 feb
Maaspodium 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

 ZATERDAG 18 FEBRUARI 
CHARLIE AND THE CHOCOLATE 
FACTORY (8+)
Zie do 16 feb
Nieuwe Luxor Theater 14.30 u en 
19.30 u €24,75 t/m €49,25
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 19.30 u €9,00 t/m 
€15,00

 ZONDAG 19 FEBRUARI 
DON QUICHOT - VANAF 3 JAAR
Zie zo 05 feb
Jeugdtheater Hofplein 11.00 u €5,00 
t/m €8,00

BON DIA, GOEIEMORGEN (4-6)
Izaline viert haar verjaardag op 
Curaçao.
Theater Zuidplein 14.00 u €8,50
HET MEISJE MET DE  
ZWAVELSTOKJES (3-10)
Zie zo 29 jan
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00
CHARLIE AND THE CHOCOLATE 
FACTORY (8+)
Zie do 16 feb 
Nieuwe Luxor Theater 14.30 u 
€24,75 t/m €49,25
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 15.00 u €8,00 t/m 
€12,00
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 15.00 u €9,00 t/m 
€15,00
LIEGEBEESTEN (6-8)
Een dapper kind op zoek naar de 
waarheid.
TR Schouwburg 15.00 u €6,00 t/m 

€11,00
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00

 WOENSDAG 22 FEBRUARI 
BABYCONCERT (0+)
Zie wo 25 jan
Studio de Bakkerij 09.30 u en 11.00 
u €8,50 t/m €26,00
DE DOELEN KIDS
Zie wo 18 jan
De Doelen 14.00 u
LOVE XL (14+)
Zie do 16 feb
Maaspodium 19.30 u €10,00 t/m 
€15,00

  DONDERDAG 23 FEBRUARI 
GOOD GAME, BRB (13+)
Zie TIP pagina 43
Theater Zuidplein 20.00 u €15,00

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 19.30 u €5,00 
t/m €8,00

 ZATERDAG 25 FEBRUARI 
DE SCHIPPERS VAN DE  
KAMELEON (8+)
Een komisch en muzikaal 
spektakel.
Oude Luxor Theater 16.00 u €16,00 
t/m €32,00
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 11.00 u €8,00 t/m 
€12,00
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 19.30 u €5,00 
t/m €8,00

 ZONDAG 26 FEBRUARI 
BABYCONCERT (0+)
Zie wo 25 jan
Studio de Bakkerij 10.00 u en 11.30 

u €8,50 t/m €26,00
DON QUICHOT (3+) 
Zie zo 05 feb
Jeugdtheater Hofplein 11.00 u €5,00 
t/m €8,00
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 11.00 u €8,00 t/m 
€12,00
KOOS & MOOS (4-6)
Kinderen ontdekken waarom we 
lief moeten zijn voor de aarde.  
Theater Zuidplein 14.00 u €8,50
DE KONING BAKT EEN HUIS (2+)
Een poëtische voorstelling over 
jezelf durven zijn. 
Theater Walhalla 11.00 u €10,50 t/m 
€17,00
HET MEISJE MET DE  
ZWAVELSTOKJES (3-10)
Zie zo 29 jan 
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00
VIER (4+)
Een voorstelling over de vier 
seizoenen.
TR Schouwburg 15.00 u €6,00 t/m 
€11,00
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 19.30 u €5,00 
t/m €8,00

 MAANDAG 27 FEBRUARI 
VOORJAARSVAKANTIE IN DE 
DOELEN STUDIO
Er is iedere dag wat leuks te doen. 
De Doelen 10.00 u gratis
FRIS - JE MAG GEEN GAT IN 
IEMANDS HOOFD BOREN (8+)
Hoe gedraag ik me als ik mezelf 
toestemming geef om overal te 
zijn wie ik wil zijn? Ontdek het 
tijdens Fris.  
Maaspodium 19.30 u €6,00 t/m 
€10,00
VAKANTIEWORKSHOPS 
Zie ma 02 jan
Jeugdtheater Hofplein 09.30 u 
€20,00
LENTEFEESTIVAL (3+)
Zie TIP
Jeugdtheater Hofplein 09.00 u €9,00
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 14.00 u €9,00 t/m 
€15,00

 DINSDAG 28 FEBRUARI 
VOORJAARSVAKANTIE IN DE 
DOELEN STUDIO
Zie ma 27 feb
De Doelen 10.00 u gratis
FRIS - JE MAG GEEN GAT IN 
IEMANDS HOOFD BOREN
Zie ma 27 feb
Maaspodium 19.30 u €6,00 t/m 
€10,00
BEHOORLIJK BOOS (5+)
Zie zo 8 jan
Studio de Bakkerij 14.30 u €6,50 
t/m €18,50
VAKANTIEWORKSHOPS 
Zie ma 02 jan
Jeugdtheater Hofplein 09.30 u 
€20,00
LENTEFEESTIVAL (3+)
Zie TIP pagina 42
Jeugdtheater Hofplein 09.00 u €9,00
SAMSON & MARIE SHOW (3+)
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zaterdag 11 februari - zondag 05 maart

LenteFEESTival (2+)
Hofpleintheater viert de voorjaarsvakantie met het FEESTival. Dagelijks 
zijn er theaterworkshop, backstagetours en kunnen kinderen los op het 
doehet-zelf-plein. Iedere dag is er een andere voorstelling. Op maandag 
Rapunzel (3+), dinsdag De gelaarsde kat (3+) en woensdag Geel (2+).
HOFPLEINTHEATER, MA 27 FEB T/M WO 1 MRT VANAF 9.00 U, 
VANAF €9,00 

Samson & Marie beleven samen 
hun eerste avontuur. Ga je met 
ze mee?
Nieuwe Luxor Theater 10.30 u, 
13.30 u en 16.30 u €24,50 t/m 
€38,00
LOVE XL
Zie do 16 feb
Maaspodium 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

 WOENSDAG 01 MAART 
WACHTEN OP KADO (4+)
Twee mannen vullen dozen met 
kado’s. Maar dan stopt opeens de 
machine.
Theater Walhalla 14.00 u €10,50 
t/m €15,00
HIER ZIT NIEMAND OP TE  
WACHTEN (AL)
Een montagevoorstelling vol  
energie, toevalligheden en 
muziek.
Maaspodium 16.00 u €9,00 t/m 
€15,00
VAKANTIEWORKSHOPS 
Zie ma 02 jan
Jeugdtheater Hofplein 09.30 u 
€20,00
LENTEFEESTIVAL (3+)
Zie TIP pagina 42
Jeugdtheater Hofplein 09.00 u €9,00
HÉ WIE ZIT ER OP DE WC? (2+)
Zie wo 15 feb 
Theater Zuidplein 11.00 u €8,50
KNUTSELMIDDAG MET PAKJE 
PLEZIER (6+)
Zie wo 04 jan
De Doelen 14.00 u
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 16.00 u €9,00 t/m 
€15,00
KOEKIE BOEKIE (4+)
Voorleesochtend met iedere 
keer een ander aansprekend 
kinderboek. 
Studio de Bakkerij 10.30 u €3,50 
t/m €15,00

 DONDERDAG 02 MAART 
HOKJE (5+)
Wat als de rollen in het circus nu 
eens omgedraaid waren?
Maaspodium 16.00 u €9,00 t/m 
€15,00

BEAUTY AND THE BEAST IN 
CONCERT (AL)
Kijk mee op groot doek terwijl het 
Noordpool Orkest alle muziek live 
uitvoert.
De Doelen 20.00 u €44,00 t/m 
€74,00
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 11.00 u, 14.30 u en 
15.00 u €8,00 t/m €12,00
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 14.30 u €9,00 t/m 
€15,00
LACH NIET - KOEK & UI (4+)
Over geluk, vriendschap en het 
vinden van plezier. 
Studio de Bakkerij 14.30 u €6,50 
t/m €18,50
LOVE XL
Zie do 16 feb
Maaspodium 20.15 u €10,00 t/m 
€15,00

 VRIJDAG 03 MAART 
VOORJAARSVAKANTIE IN DE 
DOELEN STUDIO

Zie ma 27 feb
De Doelen 10.00 u gratis
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 11.00 u en 15.00 u 
€8,00 t/m €12,00
NIJNTJE DE MUSICAL (2+)
Zie di 03 jan
Oude Luxor Theater 13.30 u en 
15.30 u €17,50 t/m €22,50
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie TIP pagina 40
Maaspodium 19.30 u €9,00 t/m 
€15,00
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00

 ZATERDAG 04 MAART 
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 11.00 u en 13.30 u 
€8,00 t/m €12,00

THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie TIP pagina 40
Maaspodium 19.30 u €9,00 t/m 

€15,00

 ZONDAG 05 MAART 
ER WAS WEER...  
DOORNROOSJE (4+)
Doornroosje vindt slapen maar 
saai.
Theater Walhalla 11.00 u €17,00
ZIZA WIL GEEN NINJA ZIJN (4+)
De hele familie van Ziza is ninja, 
maar wil hij dat wel?
Theater Zuidplein 11.00 u en 13.30 
u €8,50
THE OZARD OF WIZ (9+)
Zie wo 04 jan
Maaspodium 14.00 u €9,00 t/m 
€15,00
HET MEISJE MET DE  
ZWAVELSTOKJES
Zie zo 29 jan
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00
BULLYBULLY (3+)
Zie wo 25 jan
Maaspodium 15.00 u €8,00 t/m 
€12,00
GEEN OOG DICHT | 8+
Een surrealistisch sprookje 
over het in de ogen kijken van je 
angsten.
TR Schouwburg 15.00 u €6,00 t/m 
€11,00
BIGGETJES ROZE - VALENTIJN 
(3+)
Een voorstelling over biggetje 
roze, een biggetje dat geen varken 
wil zijn. Lukt het om klein te 
blijven?
Studio de Bakkerij 11.00 u €6,50 
t/m €18,50
NACHT (2+)
De struiken ritselen, de krekels 
tjirpen, wilde dieren roepen…
Dompel je onder in de geluiden 
van de nacht.
Maaspodium 15.00 u €8,00 t/m 
€12,00
KINGS & QUEENS (14+)
Zie vr 17 feb
Jeugdtheater Hofplein 14.30 u €5,00 
t/m €8,00
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Erik 
of het klein

insectenboek
8+

HNTJONG / SSBU

tr.nl/erikof

TE GAST BIJ

TR SCHOUWBURGzo 15 
jan

GOOD GAME (AL)
Wat doet gamen eigenlijk met je? Is het slecht voor je? Of kun je 
er juist je voordeel mee doen? Studio 52nd maakte een fysieke en 
muzikale voorstelling over de meerwaarde en valkuilen van gamen. 
Of zoals ze het zelf beschrijven: een voorstelling gemaakt door 
gamers voor iedereen die er niets van snapt. 
THEATER ZUIDPLEIN, DO 23 FEB 20.00 U, VANAF €15.00

 ADVERTENTIE

Ontvang wekelijks 
verse uittips in je 
mailbox.  
Scan de code.

1/4 pag liggend



10

Er zijn twee mogelijkheden voor het adverteren:
1. Agenda-item
2. Advertentieblok in formaat 62,5 x 87,5 mm

Oplage en bereik

Oplage 50.000

Verschijning 5x per jaar

Verspreiding

Huis-aan-huis in
postcodegebieden

met veel Actieve
Families en losse

verspreiding onder
andere bij scholen
culturele instellin-
gen en horeca in

Rotterdam.

Kids Uitagenda

73%
Van de lezers bezoekt een of 
meerdere activiteiten per jaar
Naar aanleiding van de kids 
Uitagenda.

De Kids Uitagenda is een handige ophangkalender met 
alle leuke cuturele uitjes voor kinderen.

KIDSUITAGENDA NOVEMBER / DECEMBER 2022 UITAGENDAROTTERDAM.NL/KIDS

Kids Uitagenda is een uitgave van Stichting 
Rotterdam Festivals 
Oplage 115.000 
Redactie Uitagenda Rotterdam
Drukwerk Platform P | © november/december 2022
Ontwerp stofrotterdam.nl 
Illustratie Willem Lagerwaard | studiokloek.nl
Wijzigingen voorbehouden.
Ga voor actuele informatie naar uitagendarotterdam.nl/kids
of abonneer je op de gratis Kids Uitmail via kidsuitmail.nl

COLOFON 

 MUSEA 

 BELASTING & DOUANE MUSEUM 
Di t/m zo 11.00-17.00 u | In de schoolvakanties 
ook op maandag open
Waarom betalen we belasting en sinds wanneer? 
Het Belasting & Douane Museum kent veel span-
nende verhalen uit de geschiedenis van belastingen 
en de douane. Laat je verrassen.

ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE EN AANMELDINGEN 
VOOR WORKSHOPS DE WEBSITES VAN DE MUSEA

 2-7 
WO 28 DEC
_WORKSHOP  
       
14.00 u

 BOB POPCORN FEESTJE 
Centrale Bibliotheek
Als Bob Popcorn boos wordt, ont-
ploft hij en verandert in een grote 
popcorn. Schrijfster Maranke Rinck 
leest voor uit het verhaal en on-
derzoekt via een Bob Popcorn Quiz 
of jij wel eens ontploft. Illustrator 
Martijn van der Linden laat zien 
hoe hij Bob Popcorn tekent. 

 2-4 
DO 29 DEC
 _MUZIEK  
       
14.30 u 

 DE EIGENWIJZE 
 JUKEBOX 
Studio de Bakkerij 
Laat je verrassen door De Eigenwijze 
Jukebox. Een speels, intiem en per-
soonlijk afgestemd liveconcert gege-
ven door het Trio Barokka Nova. Een 
voorstelling voor het hele gezin.

 4-12 
DO 29, VR 
30 DEC
_CONCERT  
       
13.15 en 15.00 u

 DE NOTENKRAKER 
De Doelen
Clara krijgt als kerstcadeau een 
notenkraker die haar peetvader, de 
poppenmaker, voor haar heeft ge-
maakt. Vertolking van de klassieke 
stuk van Tsjaikovski door het Rot-
terdams Philharmonisch Orkest.

 2-4 
DO 29 DEC
 _THEATER  
       
10.30 u 

 PIM & POM VIEREN FEEST 
Studio de Bakkerij
De twee beste kattenvriendjes van 
het land beleven weer een nieuw, 
grappig, muzikaal maar bovenal 
feestelijk avontuur gebaseerd op de 
verhalen van Fiep Westendorp. 

 6-10 
DO 29 DEC
 _THEATER  
       
16.00 u

 ‘T OLIFANTJE ABU 
 L’ABBAS 
Maaspodium
Zie wo 6 nov. Let op: andere locatie.

 0-4 
VR 30 DEC
 _MUZIEK  
       
9.30 en 11.00 u 

 BABYCONCERT 
Studio de Bakkerij
Professionele musici spelen onder 
meer barok, tango en wereldmu-
ziek voor de allerkleinsten.

 6-10 
VR 30 DEC
 _THEATER  
       
16.00 u

 HET KADO 
Maaspodium
Een ode aan het wachten. Vrij geïn-
spireerd op de klassieker Wachten 
op Godot van Beckett. Ook geschikt 
voor een ongeduldig publiek.

 AL 
ZA 31 DEC
_FESTIVAL  
       
19.00 u 

 HET NATIONALE 
 KINDER VUURWERK 
Erasmusbrug 
Geniet met het hele gezin van spec-
taculair vuurwerk op de Wilhel-
minakade in Rotterdam, inclusief 
oliebol en de coolste kidshits.

 ACTIVITEITEN 

 KUNSTHALLAB: TIM WALKER  AL 
T/m zo 29 januari 2023
Creëer net als Tim Walker je eigen droomwereld 
in het KunsthalLAB.

 MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM 
Di t/m za 10.00-17.00 u | zo 11.00-17.00 u | In de 
schoolvakanties ook op maandag open
In het Maritiem Museum bezoek je familietentoon-
stellingen, kun je spelen bij Professor Plons én 
stap je aan boord van de schepen in de museumha-
ven. Waan je op een platform midden op zee in de 
Offshore Experience of ga op zeemonsterjacht met 
professor Lorie Lij.

 TENTOONSTELLINGEN 

 ZEEMONSTERS  4-12 
T/m zo 30 september 2023
Tijdens deze familietentoonstelling is niets wat het 
lijkt. Ga op onderzoek uit en neem het monster 
van Loch Ness onder de loep of stap in de buik van 
een walvis. 

 OFFSHORE EXPERIENCE  8-12 
Permanent
Waan je op open zee en drie kilometer onder water, 
waar je zelf ervaart hoe offshore werknemers hun 
uitdagende werk doen. De wind op zee is hard, de 
golven zijn metershoog.

 PROFESSOR PLONS  AL 
Permanent
Ga op avontuur in de haven van Professor Plons. 
Maak kennis met verschillende schepen, het werk 
in de haven en leer hoe producten per schip over de 
wereld worden vervoerd.

 MARINIERSMUSEUM 
Di t/m zo 09.30-17.00 u | Tijdens de schoolvakantie 
ook op maandagen geopend
Mariniersmuseum Rotterdam is dé plek om de 
ervaringen van mariniers te beleven.

 ACTIVITEITEN 

 WORD MUSEUMMARINIER  6-12 
Permanent 
Doe mee met uitdagende opdrachten en leer over het 
werk van de marinier. Geslaagd? Dan ontvang jij de 
titel museummarinier en een eigen dogtag.

 OP PATROUILLE MET MAJOOR MAAS  AL 
Permanent 
Ontdek via aanwijzingen en opdrachten van museumma-
rinier Majoor Maas het verhaal van de Zwarte Duivels die 
Rotterdam verdedigden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 MUSEUM ROTTERDAM ’40-’45 NU 
Di t/m za van 10.00-17.00 u | zo van 11.00-17.00 u
Ontdek wat het betekent wanneer jouw stad wordt 
gebombardeerd. Hoe ziet je leven eruit als je daar-
na vervolgd en onderdrukt wordt? 

 TENTOONSTELLINGEN 

 EXPERIENCE  9-12 
Permanent
Neem plaats achter een touchscreen-tafel en ga 
terug naar 14 mei 1940. Bommen vallen op Rotter-
dam en dan is er niets meer. Maar niet voor lang: 
Rotterdam herrijst!

 ACTIVITEITEN 

 DE BOUWPLAATS  9-12
Permanent 
Bouw mee aan een fi jne stad.

 NATUURHISTORISCH 
 MUSEUM ROTTERDAM 
Di t/m zo 11.00-17.00 u 
Ontdek in het Natuurhistorisch Museum alles over 
dieren en planten. Het museum heeft voor jonge 
bezoekers twee vaste speurtochten en een kinder-
audiotour die antwoord geeft op veel gestelde vragen.

 TENTOONSTELLINGEN 

 HET BEEST IN ONS 
T/m 6 november
Vijfentwintig dieren uit de collectie van het Na-
tuurhistorisch Museum Rotterdam vertellen een 
monoloog van bekende auteur van Paulien Cor-
nelisse tot Raoul de Jong. De verhalen gaan over 
een actuele uitdaging in de mensenwereld, zoals 
integratie, vrije seks, racisme, mannelijke zwan-
gerschap, genderfl uïditeit en ouderdom.

 FUTURE FOSSILS 
T/m 8 januari 2023
Wat lijkt op een klassieke opstelling van fossielen, 
is in werkelijkheid het resultaat van verstening van 
rommel uit onze huidige tijd. Een gieter is een kop 
en een ruitenwisser een vleugel. 

 NEDERLANDS FOTOMUSEUM 
Di t/m zo 11.00-17.00 u
Het Nederlands Fotomuseum is hét nationale 
museum voor fotografi e met een indrukwekkende 
fotocollectie van meer dan vijfmiljoen beelden.

 TENTOONSTELLING 

 EREGALERIJ VAN DE NEDERLANDSE 
 FOTOGRAFIE  7-12 
Permanent
99 Foto’s vertellen samen het verhaal van de ontwik-
keling van de fotografi e in Nederland vanaf 1842. 

 JOHAN VAN DER KEUKEN  7-12 
T/m zo 5 februari 2023
Johan van der Keuken was een Nederlandse cineast, 
fotograaf en essayist die in binnen- en buitenland 
naam maakte met zijn foto’s, fotoboeken en fi lms.

 ACTIVITEITEN 

 ZINNIGE ZINTUIGEN  7-12 
Tijdens openingstijden
Maak spelenderwijs kennis met fotografi e.

 HET NIEUWE INSTITUUT & 
 HUIS SONNEVELD 
Di t/m zo 10.00-17.00 u
In Het Nieuwe Instituut ontdekken kinderen en 
jongeren dat alles om ons heen is ontworpen en dat 
zij de ontwerpers van de toekomst zijn.

 TENTOONSTELLINGEN 

 WEY DEY MOVE  AL 
T/m zo 8 januari 2023  
Laat je meeslepen door megastad Lagos in Nigeria en 
volg de beats de straat op. Mensen organiseren hun ei-
gen feesten en festivals tussen marktkraampjes aan de 
ene kant en torenfl ats-in-aanbouw aan de andere kant.

 HET ONTWERP VAN HET SOCIALE  AL 
T/m zo 7 juli 2024 
Een tentoonstelling over honderd jaar sociaal ge-
dreven, eigenzinnige ideeën over samenleven.

 THE ENERGY SHOW  AL 
T/m zo 5 maart 2023 
Denk na over je eigen energiecultuur en maak 
kennis met projecten en objecten 
rondom zonne-technologie. 

 HUIS SONNEVELD  6-12 
Permanent
In de oude villa neemt kleinzoon Leonard kinderen 
via een audiotour mee op ontdekkingstocht.

 ACTIVITEITEN 

 OMLEIDINGEN  4-12 
Tijdens de tentoonstellingen
De omleiders nemen je mee vanuit hun eigen visie als 
ontwerper, danser of kunstdocent. 

 THURSDAY NIGHT DETOUR  6-12 
Iedere donderdagavond  | 19.00 u   
Op het dek in Het Nieuwe Instituut spelen aanwezigen 
een menselijke editie van het spel Wie is het?

 FAMILIEFEST IN HET NIEUWE 
 INSTITUUT  4-12 
Wo 28 december  | 11.00-16.00 u   
Een dag vol activiteiten voor de hele familie. Tijdens 
workshops gaan deelnemers aan de slag als ontwer-
per, kunstenaar, knutselaar, bouwer, danser of zanger.

 TROMPENBURG TUINEN & 
 ARBORETUM 
Ma 12.00-17.00 u, di t/m zo 10.00-17.00 u  | In de 
schoolvakanties ook op maandag open 
Trompenburg Tuinen & Arboretum is een botanische 
tuin van acht hectare met een grote collectie bomen, 
struiken, vaste planten, bloembollen en knollen.

 ACTIVITEITEN 

 LAMPIONNENOPTOCHT  AL 
vrijdag 11 november
Avondopenstelling tot 21.00 uur met lampionnenoptocht.

 VILLA ZEBRA 
Wo, vr, za en zo 12.00-17.00 u | In schoolvakan-
ties elke dag (behalve maandag) geopend 
Villa Zebra is een kindermuseum voor hedendaagse 
kunst. Kinderen komen in aanraking met beeldende 
kunst in diverse tentoonstellingen en workshops. 

 TENTOONSTELLINGEN 

 ZELF!  2-6 
Permanent
Maak je eigen fi guren in De Tangramkat, pak het 
podium in Circus Gibra, experimenteer in Het Labo-
ratorium en ga op reis in De Buitenwereld.

 WERELDMUSEUM ROTTERDAM 
Di t/m zo 10.00-17.00 u 
In het Wereldmuseum kom je van alles te weten 
over verschillende culturen, landen en de mensen 
die er wonen.

 TENTOONSTELLINGEN 

 SUPERSTRAAT  6-12 
Permanent
Het is burendag in Superstraat. Ga op pad met 
burendag-ceremoniemeester Freddy, snuffel in 
Aga’s nieuwe winkel of experimenteer met letters 
bij kunstenaar Kevin.

 HA!R POWER 
T/m zo 7 mei 2023
In de tentoonstelling worden de kracht en vele 
symbolische betekenissen van haar getoond.

 KRUISPUNT ROTTERDAM 
semi-permanent
Het museum plaatst zijn collectie in een heden-
daagse context, aangevuld met nieuwe werken van 
artiesten, kunstenaars en Rotterdammers. De expo 
maakt inzichtelijk dat Rotterdam de wereld in zich 
herbergt met ruim 170 nationaliteiten.

 THE WORLD IS YOURS! 
T/m 31 december
Van de winkelstraat Kruiskade tot het Bospolderplein, 
van blockparty’s tot aan tramhaltes: Hiphop heeft veel 
invloed op onze stad. In deze tentoonstelling delen 
BANLIEUE, Brand New Guys, Concrete Blossom en 
Notes hun visie op de rol van hiphop in de eigen stad.  

Denk na over je eigen energiecultuur en maak 

 6-12 

In de oude villa neemt kleinzoon Leonard kinderen 

 LOOP MAAR MEE  AL 
Elke zaterdag | 13.30-14.15 u
Luister naar bijzondere verhalen over dode dieren.

 DE COLLECTIEKAR  AL 
Tijdens openingstijden
Dé plek om een vraag te stellen aan preparateur Eva 
of een andere medewerker van de afdeling Collectie en 
Onderzoek.

 SINTERKLAAS EN ZIJN 
 PAKJESBOOT 12  AL 
17 t/m 20 november 
Sinterklaas en de Pakjesboot 12 meren aan bij het 
Mariniersmuseum. Stap aan boord en neem een kijkje. EEN BEER IN DE POLDER  AL 

T/ m zo 8 januari 2023
De met een Zilveren Camera bekroonde fotoserie van 
Loek Buter vertelt het verhaal van voormalig circusar-
tiest Maxy Niedermeyer en haar bruine beer Natascha. 
Nadat het optreden met wilde dieren aan banden wordt 
gelegd, verhuist Maxy met haar beer naar Nederland. 
Buter legde de innige relatie vast.

 8-12 
WO 28 DEC
 _WORKSHOP  
       
14.30 u 

 CODETAPE 
Bibliotheek IJsselmonde
Zie di 27 dec. Let op: andere locatie.

 8-12 
WO 28 DEC
 _WORKSHOP  
       
14.30 u

 CODERMINDS 
Bibliotheek Schiebroek
Ontdek hoe je een LEGO-robot 
bouwt en laat bewegen en leer hoe 
je een game kunt programmeren. 

 6-12 
WO 28 DEC
 _WORKSHOP  
       
14.30 u 

 DICHT JE WARM 
Bibliotheek Nesselande
Kom schrijven over de donkere 
dagen in de poëzie-workshop van 
Poetry Slam-kampioen Angelika.

 ACTIVITEITEN 

 DOERAK HONDLEIDING  6-12 
Tijdens openingstijden
Douanespeurhond Doerak zoekt een baasje om rond te 
snuffelen in het museum. Met deze interactieve knuffel-
gids op je arm ontdek je samen de collectie. 

 WORKSHOP NET ECHT! - 
 SCHILDPAD  AL 
Zo 6 november & zo 18 december  |  14.00 u
Nog steeds vindt de douane schildpadden in koffers. 
Soms levend, soms als exotisch souvenirtje. Laat de 
schildpad uit je koffer en maak van een zwerfsteen een 
eigen schildpad.

 DOUANE SPREEKUUR MET LEON 
 WARNIES  AL 
Vr 11 november, zo 20 november, vr 16 december | 11.00 u
Leon Warnies heeft meer dan veertig jaar werkervaring 
als douanier bij luchthaven Schiphol. Hij vertelt over 
zijn werk en beantwoordt vragen.

 KIDS RONDLEIDING: DE SPORTIEVE 
 DOUANE  8-12 
Zo 20 november & zondag 11 december  | 13.30 &  15.00 u
Ga zonder je ouders mee op rondleiding. Spring, duik 
en push up door het museum terwijl je alles leert over 
het beroep van douanier.

 WORKSHOP NET ECHT! - VLINDER  AL 
Zo 27 november & di 27 december  | 14.00 u
De douane vindt helaas zeldzame, opgezette vlinders 
in bagage. Maak zelf een alternatief exemplaar in het 
atelier, zodat de vlinder zelf lekker kan doorfl adderen.

 WORKSHOP NET ECHT! - SLANG  AL 
Wo 30 november & dinsdag 27 december  | 14.00 u
De douane vindt geregeld een slangenhuid in een koffer. 
Dat terwijl sommige slangen beschermde diersoorten 
zijn. Knutsel zelf een bijzondere slangenhuid en laat de 
echte cobra zijn mooie huid behouden. 

 WORKSHOP NET ECHT! - KORAAL  AL 
Zo 4 december  | 14.00 u
Het koraal is van de zee, dat neem je niet mee! Klei en 
beschilder je eigen koraal.

 WORKSHOP NET ECHT! - BONT  AL
Vr 30 december  |  14.00  u
Maak een net echt alternatief voor bont.

 CHABOT MUSEUM 
Di t/m za 11.00-17.00 u, zo 12.00-17.00 u. 
Maan- en feestdagen gesloten
In een parel van het Nieuwe Bouwen vind je een 
combinatie van moderne kunst, architectuur, ge-
schiedenis en rust.

 TENTOONSTELLINGEN 

 ROARING TWENTIES ROTTERDAM 
T/m zo 12 maart 2023
Honderd jaar geleden ging het heel goed met de 
stad. Nergens in ons land bloeiden de avant-garde, 
jazz en het modernisme uitbundiger dan in Rotter-
dam. Bekijk de knipsels, tekeningen, het reclame-
drukwerk, de grafi eken en de originele kunstwerken 
die bewijzen dat Rotterdam the place to be was. 

 DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN 
Di t/m zo 11.00-18.00 u
Het eerste publiek toegankelijke kunstdepot 
ter wereld.

 ACTIVITEITEN 

 KUNST INPAKKEN 
Wo 16 november & wo 14 december
Tijdens deze workshop maak je kennis met de 
verschillende manieren van in- of uitpakken. Welk 
inpakmateriaal kun je het beste gebruiken voor 
papier en welk voor keramiek? Hoe zorgen we 
ervoor dat we fragiele kunstwerken ongedeerd op 
de bestemming aankomen?

 FUTURELAND 
Di t/m vr 10.00-17.00 u
In FutureLand ervaar je de ontwikkeling van het 
nieuwste havengebied van Rotterdam met eigen 
ogen. Ontdek het fantastische uitzicht over de slim-
ste terminals van Europa vanaf het Panoramadek.

 ACTIVITEITEN 

 SINTERKLAAS RONDVAART 
Zo 20 november
Vaar vanaf Futureland met Sinterklaas mee en bekijk 
de containerschepen die alle kadootjes brengen.

 KUNSTHAL ROTTERDAM 
Di t/m zo 10.00-17.00 u 
Kunsthal Rotterdam biedt contrastrijke en spraak-
makende tentoonstellingen en activiteiten voor jong 
en oud. In zeven verschillende tentoonstellingshallen, 
een sfeervol Kunsthalcafé en een creatief FamilieLAB 
is er voor ieder wat wils.

 IN THE BLACK FANTASTIC  AL 
19 november t/m 9 april 2023
Elf hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse di-
aspora zijn samengebracht. Ze putten uit elemen-
ten van folklore, mythe, sciencefi ction, spirituele 
overleveringen en afrofuturisme. 

 TIM WALKER: 
 WONDERFUL THINGS  AL 
T/m zo 29 januari 2023
Dompel je onder in de fantasierijke verbeelding van 
een van ‘s werelds meest inventieve fashion foto-
grafen: Tim Walker. Tim neemt je in zijn fotografi e 
mee naar sprookjesachtige werelden.

 STAYING POWER. HIPHOPHUIS 
 INVITES LAKWENA  AL 
T/ m zo 15 januari 2023
Kunstenaar Lakwena Maciver toont op uitnodiging 
van het HipHopHuis haar serie Jump Paintings. Ab-
stracte portretten van de meest inspirerende basket-
ballers, waaronder Kobe Bryant en Michael Jordan.

 IN THE BLACK FANTASTIC  AL 
19 november t/m 9 april 2023
Elf hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse di-
aspora zijn samengebracht. Ze putten uit elemen-
ten van folklore, mythe, sciencefi ction, spirituele 
overleveringen en afrofuturisme. 

 VAN BOT TOT BLOEM  6-12 
Elke eerste woensdagmiddag | 14.30 u
Spreekuur voor museumbezoekers. Neem je gevonden 
botten, veren, fossielen, schelpen of andere natuur-
vondsten mee en laat een expert beoordelen wat het is. 

 4-10 
WO 28 DEC
 _WORKSHOP + FILM  
       
13.30

 CINENOORD 
Studio de Bakkerij
Na een workshop van CineNoord 
over het maken van fi lms, kijk je 
samen de fi lm Sia de rebelse bosfee. 
Alfred en Sia trekken samen ten 
strijde om de natuur te redden.

 ACTIVITEITEN 

 DOERAK HONDLEIDING  6-12 
Tijdens openingstijden
Douanespeurhond Doerak zoekt een baasje om rond te 
snuffelen in het museum. Met deze interactieve knuffel-
gids op je arm ontdek je samen de collectie.

 TENTOONSTELLINGEN

 HELDEN  4+ 
T/m za 10 december 
Wat is een held? Aan welke criteria moet iemand 
voldoen om held te zijn? Het Mariniersmuseum 
legt in Helden mogelijke kanshebbers voor de titel 
langs de meetlat van moed, beleid, trouw en strijd. 

MARINIERS OP MISSIE  10-12 
Permanent 
Ga mee op missie en ervaar hoe het is om een echte 
marinier te zijn. De grens tussen tentoonstelling en 
escaperoom vervaagt in deze stoere experience.

 VUUR!  6-12 
Permanent 
Schietgame waarin je je als schutter waant aan 
boord van een marineschip. Stop de kapende pira-
ten en win het spel.

 TENTOONSTELLINGEN 

 GETEKEND: ROTTERDAM!  AL 
9 november t/m zo 15 januari 2023
Bekijk het resultaat van een opdracht van het Stads-
archief Rotterdam en CBK Rotterdam aan kunste-
naars Cox Janssens, Isra Páez en Kay Hessels.

 HOME IS WHERE THE ART IS. 
 COLLECTIE POORT/VISSER  AL 
T/m zo 11 december
Kunst verzamelen kan je leven verrijken. Vooral 
wanneer je er thuis mee wordt omringd. Verzame-
laars Johan Poort en Manon Visser geven je daar-
om in de Kunsthal een kijkje in hun kunstcollectie, 
alsof je bij hen thuis bent.

 TENTOONSTELLINGEN

Wat is een held? Aan welke criteria moet iemand 
voldoen om held te zijn? Het Mariniersmuseum 

 mogelijke kanshebbers voor de titel 

 ACTIVITEITEN 

 DE KLEINE IJSBEER  4-10 
Donderdag 29 december 13.30-15.30 u
Kom naar het museum en luister naar het verhaal van de
kleine ijsbeer. Bouw na het verhaal je eigen miniatuur iglo. 

 HUID, SNUIT EN BOT SPEURTOCHT  4-6 
Tijdens openingstijden
Ontdek met een speurboekje bijzondere dieren met 
handige trucjes.

 ACHTER DE SCHERMEN  6-12 
Tijdens openingstijden
Ontdek hoe het museum dieren en planten bewaart.

 AUDIOTOUR  AL 
Tijdens openingstijden
Loop met een speciaal apparaatje langs de tentoon-
gestelde dieren en kom van alles over ze te weten.

Advertentie

Agenda -item
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Op de website uitagendarotterdam.nl ontdek je wat er 
allemaal te doen is in de stad. Je vindt er de culturele 
agenda. Dit is een compleet overzicht met alle culturele 
activiteiten. Ook vind je er artikelen over evenementen, 
festivals, theaters, musea en meer. Daarnaast is het 
dé plek voor winacties. Met alle content helpen we 
de bezoeker een weg te vinden in het Rotterdamse 
cultuuraanbod.

Er zijn vier mogelijkheden voor het adverteren:
1. Advertorial (redactioneel) met verwijzing op homepage en/of Themarubriek
2. Banner op de Homepage
3. Themabanner op de Homepage en/of Themarubriek
4. Tipbanner op Themarubriek

Online adverteren - website

OUD!
?

89%
Van de 
gebruikers 
bezoekt 
cultuur na 
aanleiding 
van tips op 
de website.

Banner

Advertorial
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Uitagenda Rotterdam verstuurt drie digitale 
nieuwsbrieven: Uitmail (wekelijks), Museum Uitmail 
(maandelijks) en Kids Uitmail (voor elke schoolvakantie).

Er zijn twee mogelijkheden voor het adverteren:
1. Advertorial (redactioneel)
2. Banner XL in formaat 748 x 238 mm

Online adverteren - Uitmail 82%
Van de lezers 
bezoekt 
tenminste 1 
keer per jaar 
cultuur naar 
aanleiding 
van tips in de 
Uitmail.

Uitmail
Wekelijks ontvangen abonnees 
informatie over nieuwe voorstellingen, 
concerten, exposities, festivals en films.

Museum Uitmail
Iedere maand ontvangen de 
abonnees van de Museum Uitmail een 
overzicht van de leukste Rotterdamse 
museumtips, nieuwe tentoonstellingen 
en winacties.

Kids Uitmail
Abonnees van de Kids Uitmail 
ontvangen vlak voor iedere 
schoolvakantie tips over wat er voor 
kinderen te doen is in Rotterdam.

Bereik

Verschijning Abonnees

52x
per jaar op 
donderdag

18.000*

Bereik

Verschijning Abonnees

12x
per jaar, 1e 

week van de 
maand

5.700*

Bereik

Verschijning Abonnees

16x
per jaar, rond
de vakanties

12.000*

* Cijfers gebaseerd op oktober 2022

Banner XL
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Branded content - pakketten

Pakket 1 € 3.750,-

Small
Online branded content pakket

2x Advertorials*
Plaatsing advertorials:
• op website van Uitagenda Rotterdam
• in de wekelijkse nieuwsbrief Uitmail
• op Facebook als berichten (posts)
• op Instagram als 1 Story met swipe-

up naar artikel op website

Berichten worden gepromoot met een
totaal bedrag van €200,-

Losse items

Ad on
Online branded content pakket

High five €750,- per tip
• 1x videotip in een High Five aflevering
• 1x Instagram Stories
• Inclusief €200 advertentiebudget

A day at  €3.250,-
• 1x A Day At video op locatie
• 1x Instagram Stories
• Inclusief afkoop Robbert
• Inclusief €200 advertentiebudget

Stories | gifjes  €2.950,-
• Strippenkaart 10x Stories of Gifs 

voor op tijdlijn

Pakket 2 € 5.250,-

Medium
On- en Offline branded content pakket

1x Advertorial
Plaatsing in het Uitagenda Rotterdam 
magazine
• 1/1 pagina
• uitbreiding naar max. 3 pagina’s, 

meerprijs €2.250,- per pagina
• adverteerder levert tekst en 

hoogwaardig beeld aan

2x Advertorials*
Plaatsing in het Uitagenda Rotterdam 
magazine
Plaatsing advertorials:
• op website van Uitagenda Rotterdam
• in de wekelijkse nieuwsbrief Uitmail
• op Facebook als berichten (posts)
• op Instagram als 1 Story met swipe-

up naar artikel op website

Berichten worden gepromoot met een 
totaal bedrag van €300,-

Videoformat High Five
Een vermelding in het videoformat High
Five t.w.v. 750,-

De adverteerder ontvangt de 
materialen om te gebruiken voor eigen 
communicatie.

* Mits passend binnen redactieformat en de 

planning van de schermen

Pakket 2 € 9.500,-

Large
High impact branded content pakket

1x Branded content artikel*
• Plaatsing in het Uitagenda 

Rotterdam magazine*
• 2/1 pagina

1x Advertorial

1x Artikel met 5 tips
Plaatsing advertorial en artikel:
• op website van Uitagenda Rotterdam
• in de wekelijkse nieuwsbrief Uitmail
• op Facebook als bericht (post)
• op Instagram als 1 Story met swipe-

up naar artikel op website

Een advertorial en artikel 5 tips worden
met budget op Facebook en Instagram
gepromoot met een bedrag van €200,-
per bericht (post), totaal voor 2 artikelen
bedraagt €400,-.

Videoformat A Day At
‘A Day at’ staat volledig in het teken van 
eigen expositie, event, etc. De video 
wordt voor € 200,- gepromoot op social 
en geplaatst in een artikel op de website 
van Uitagenda Rotterdam en in de 
wekelijkse nieuwsbrief Uitmail.

De adverteerder ontvangt de 
materialen om te gebruiken voor eigen 
communicatie.

Incl rapportage resultaten.

* Uitagenda Rotterdam team gaat samen 

met klant op zoek naar juiste insteek en 

doorvertaling
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Adverteren
CAR buitenreclame
Wil je extra aandacht in de buitenruimte? Op verschillende 
plekken in de stad kan jouw poster komen te hangen. Onder de 
naam Culture Affichering Rotterdam (CAR) bieden we A0, A2 en 
B1 frames aan op A-locaties in Rotterdam. Ook exploiteren we de 
peperbussen in het centrum. We kunnen je helpen bij het opzetten 
van jouw zichtbaarheidscampagne.

CAR is in het leven geroepen door de gemeente Rotterdam. CAR heeft geen 
winstoogmerk en zorgt ervoor dat ook (kleinere) Rotterdamse cultuurinstellingen 
en festivalorganisaties tegen een gereduceerd tarief hun boodschap onder de 
aandacht kunnen brengen. CAR is alleen bestemd voor reclame-uitingen over 
vrijetijdsbesteding in de cultuursector.



15

Tarieven & formaten
Uitagenda Rotterdam
Uitagenda Rotterdam magazine1

Kids Uitagenda1

Online adverteren - Uitmail Rotterdam1

Online adverteren - Uitagenda Rotterdam of nieuwsbrieven1

Advertentievorm Staand bxh (in mm) Liggend bxh (in mm) Tarief 2 (in €)

2/1 pagina (spread) n.v.t. 400 x 297 5.450,-

1/1 pagina 200 x 297 n.v.t. 2.805,-

1/2 pagina 84 x 256 173 x 132 1.655,-

1/4 pagina 84 x 128 n.v.t. 880,-

Agenda-/Redactiepagina4 Staand bxh (in mm) Liggend bxh (in mm) Tarief2 (in €)

1/2 agendapagina 84 x 256 173 x 132 2.055,-

1/4 agendapagina 40 x 256 173 x 64 1.095,-

1/8 agendapagina 40 x 124 84 x 64 625,-

1/16 kidsblok 54 x 69 n.v.t. 495,-

Advertentievorm Formaat (in pixels) Positie Tarief2 per week (in €) Tarief2 per maand (in €)

Banner 300 x 250 Home 355,- 1.215,-

Themabanner 300 x 250 Home+ 495,- 1.765,-

Themarubriek

Advertorial Home 355,- 1.215,-

Advertorial Home+ 495,- 1.765,-

Themarubriek

Tipbanner Themarubriek n.v.t. 990,-

Advertentievorm Formaat bxh (in mm) Tarief 2 (in €)

Advertentieblok 62,5 x 87,5 720,-

Agenda-item5 n.v.t. 1.160,-

Advertentievorm Formaat bxh (in mm) Tarief 3 (in €)

Advertorial n.v.t. 615,-

Button 238 x 238 385,-

Banner 493 x 238 495,-

Banner xl6 748 x 238 615,-

1 Voor leden van de Uitagenda Rotterdam gelden andere tarieven.

2 Alle tarieven zijn per editie en exclusief BTW.

3 Alle tarieven zijn per week en exclusief BTW.

4 Incl. 25% toeslag voor voorkeurspositie.

5 Ook voor niet leden van Uitagenda Rotterdam is het mogelijk om redactioneel met een agenda-item te worden opgenomen in de Kids Uitagenda.
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Tarieven & formaten
CAR buitenreclame

Tariefgroepen

A Commerciële instellingen/evenementen gevestigd buiten Rotterdam
B Culturele evenementen/instellingen (CPI) met een subsidie van € 45.000,- of meer en 
 gevestigd in Rotterdam
C  Culturele evenementen/instellingen (CPI) met een subsidie van minder dan € 45.000,-
  gevestigd in Rotterdam

Tarieven

5%
Korting
Op alle 
cartarieven 
voor leden 
van de
Uitagenda
Rotterdam.

Posterframes A0/B1*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 675,- € 1.130,- € 1.635,- € 2.140,-

B € 440,- € 645,- € 915,- € 1.170,-

C € 335,- € 430,- € 590,- € 740,-

Posterframes A2*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 560,- € 860,- € 1.225,- € 1.590,-

B € 375,- € 485,- € 655,- € 840,-

C € 290,- € 325,- € 420,- € 515,-

5 Peperbussen excl. drukwerk (billboard formaat)*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 485,- € 805,- € 1.170,- € 1.535,-

B/C € 375,- € 590,- € 850,- € 1.105,-

10 Peperbussen excl. drukwerk (billboard formaat)*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 970,- € 1.615,- € 2.345,- € 3.065,-

B/C € 775,- € 1.185,- € 1.700,- € 2.205,-

5 Peperbussen incl. drukwerk (billboard formaat)*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 1.155,- € 1.480,- € 1.845,- € 2.210,-

B/C € 1.050,- € 1.265,- € 1.520,- € 1.780,-

10 Peperbussen incl. drukwerk (billboard formaat)*
Tariefgroep 1 week 2 weken 3 weken 4 weken

A € 2.500,- € 2.950,- € 3.680,- € 4.405,-

B/C € 2.350,- € 2.500,- € 3.015,- € 3.525,-

* de afmetingen van de diverse posterframes zijn A0: 84 x 118 cm, B1: 70 x 100 cm en A2: 42 x 59 cm. De peperbus heeft een formaat van 420 x 354 cm.

** de tarieven van de posterframes zijn gebaseerd op een cluster van 50 frames, het is mogelijk meerdere clusters tegelijk in te kopen.
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Planning & deadlines 2023
Uitagenda Rotterdam

Uitagenda Rotterdam magazine

Kids Uitagenda

Uitgave Aanleveren advertentie Verschijningsdatum

maart/april maandag 20 februari vrijdag 3 maart

mei/juni maandag 17 april vrijdag 28 april

juli/augustus maandag 12 juni vrijdag 23 juni

september/oktober maandag 14 augustus vrijdag 25 augustus

november/december maandag 16 oktober vrijdag 27 oktober

januari/ februari 2024 maandag 18 december 2023 vrijdag 29 december 2023

Editie Aanleveren advertentie Verschijningsdatum

Meivakantie maandag 3 april vrijdag 21 april

Zomervakantie maandag 12 juni vrijdag 30 juni

Back to School maandag 24 juli vrijdag 11 augustus

Herfstvakantie maandag 18 september vrijdag 6 oktober

Kerstvakantie maandag 27 november vrijdag 15 december

Advertorial
Net wat meer dan een advertentie. We vertalen uw 
boodschap in redactionele inhoud. Eventueel geplaatst bij 
voorkeursrubriek: theater, film, lifestyle, expo of eten! Mogelijk 
van 1/2 tot en met 2/1 pagina (spread).

Plusproposities:  
inserts en opplakkaarten
Geef uw folder of kaart een hogere attentiewaarde en 
hecht hem mee met de Uitagenda! Dit kan als insert of als 
opplakkaart. Tarieven op aanvraag.

Aanleveradres advertentie
materiaal@uitagendarotterdam.nl
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Online adverteren - Museummail

Online adverteren - Kids Uitmail

Uitgave Aanleveren content Verschijningsdatum

maart maandag 20 februari zaterdag 4 maart

april maandag 20 maart zaterdag 1 april

mei maandag 24 april zaterdag 6 mei

juni maandag 22 mei zaterdag 3 juni

juli maandag 19 juni zaterdag 1 juli

augustus maandag 24 juli zaterdag 5 augustus

september maandag 21 augustus zaterdag 2 september

oktober maandag 18 september zaterdag 30 september

november maandag 23 oktober zaterdag 4 november

december maandag 20 november zaterdag 2 december

Uitgave Aanleveren content Verschijningsdatum

maart maandag 13 februari zaterdag 25 februari

april maandag 13 maart zaterdag 25 maart

Meivakantie (start za 29 april) maandag 3 april zaterdag 15 april

mei maandag 17 april zaterdag 29 april

juni maandag 15 mei zaterdag 27 mei

juli/zomervakantie maandag 12 juni zaterdag 24 juni

augustus maandag 17 juli zaterdag 29 juli

september maandag 14 augustus zaterdag 26 augustus

oktober maandag 11 september zaterdag 23 september

Herfstvakantie (start za 14 okt) maandag 18 september zaterdag 30 september

november maandag 16 oktober zaterdag 28 oktober

december maandag 13 november zaterdag 25 november

Kerstvakantie (start za 23 dec) maandag 27 november zaterdag 9 december

Online adverteren - Uitmail
Uitgave Aanleveren content Verschijningsdatum

wekelijks 10 dagen voor verschijning elke donderdag



19

Planning & deadlines
CAR buitenreclame

Aanleveren en uitvoering
Alle affiches dienen uiterlijk een week voor plakdatum te 
worden aangeleverd bij:
MTC Havenservice
t.a.v. Kooyman Publiciteit / CAR
o.v.v. weeknummer en campagne
Smirnoffweg 45
3088 HE Rotterdam

Van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 open.



Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in 
Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdam-
mers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een 
breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

contact
info@rotterdamfestivals.nl

Bereik onder Rotterdammers door Cultuur-
planinstellingen of nog een langere titel die 
kan dan doorlopen in dit tekst blokje.
Tweejaarlijks overkoepelende analyse onder bezoekers
Jaar 2018 / 2017 & Coronajaar 2020

EVENTUELE SUBTIELE BOVENTITEL
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eossimilibus voluptiore perepta tiandio blaborem autem quatur acipiet landus, suntis as quam, quias ad uta dolup-
tatem quaerum iunt re eostem ulliquam untiis ius magnimus ent magnimi nvenduci quam as sit doluptas assunt ilicit 
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Contact
Wil je meer weten over de advertentiemogelijkheden en 
samenwerkingen met Uitagenda Rotterdam?
Neem dan contact op met:

Suzanne Baerends

suzanne@rotterdamfestivals.nl
T (06) 10 63 33 96


