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Inleiding

“Jazzmuziek is vrijheid, individualisme, 
persoonlijkheid en creativiteit. Jazz hoort bij de 
grote stad.”, aldus Hans Zirkzee, schrijver van 
“Jazz in Rotterdam” (2015). 
Deze woorden zijn van toepassing op Kid Dynamite 
Jazz Festival (KDJF): een gratis toegankelijk festival 
met jazz(gerelateerde)  hoogwaardige muziek en 
educatieve en participatie activiteiten, gericht op 
families met kinderen tot en met 12 jaar. En dit in de 
bakermat van de jazz te Rotterdam: ‘op de Kaap’, 
waar vroeger de van oorsprong Surinaamse 
saxofonist Kid Dynamite furore maakte. 

Een sfeerimpressie van het festival in 2016 is te 
vinden via deze link.

Het Katendrechtse Kid Dynamite Jazz Festival vindt 
op zondag 25 juni 2017 alweer voor de negende 
keer plaats. Dit gratis toegankelijke jazzfestival, 
gericht op kinderen en hun ouders/verzorgers, 
heeft zijn bestaansrecht inmiddels bewezen. Het 
is de uitgelezen gelegenheid om kinderen en 
jongeren in aanraking te brengen met jazzmuziek, 
in een setting die voor ouders ook aantrekkelijk 
is. Leidend is een kwalitatief hoogwaardige 
programmering, niet in de laatste plaats omdat 
het festival onderdeel uitmaakt van North Sea 
Round Town, de warming up naar het North Sea 
Jazz Festival in Rotterdam Ahoy. De opzet van het 
festival trekt jazz en aanverwante stromingen uit 
de gevestigde podia en brengt het genre dichterbij 
mensen, niet alleen bewoners van Katendrecht, 
maar ook voor liefhebbers en geïnteresseerden 
uit de rest van de stad of zelfs daarbuiten. Het 
festivalconcept is uniek en de organisatie heeft 
na de verzelfstandiging in januari 2014 een aantal 
professionaliseringsslagen gemaakt. Zowel in groei 
van budget en in verdieping van het programma als 
in de praktische organisatie van het evenement zijn 
stappen gezet om van het jazzfestival definitief een 
gevestigd Rotterdams evenement te maken. 

Katendrecht is de plaats bij uitstek voor een 
dergelijk festival, niet in het minst vanwege het 
aldaar gevestigde succesvolle Theater Walhalla. 
Theater Walhalla heeft een uitgesproken nieuwe 
culturele bestemming aan het schiereiland gegeven, 
dat van oudsher al een rijke jazzgeschiedenis heeft 
en zich in recente jaren enorm heeft ontwikkeld 
als stadsgebied. Katendrecht gentrificeert 

behoorlijk en telt steeds meer winkels, restaurants 
en buitenactiviteiten. De in februari 2012 
opgeleverde Rijnhavenbrug maakt het schiereiland 
bovendien uitstekend bereikbaar voor fietsers 
en voetgangers. Deze combinatie van expertise, 
stedelijke relevantie en een historische inslag 
maakt Katendrecht een zeer geschikte locatie om 
het kinderprogramma van North Sea Round Town 
onder te brengen. 

Uniek aan het Kid Dynamite Jazz Festival is de 
uitgebreide samenwerking met verschillende 
(jazz)partners in Rotterdam, waardoor een 
artistiek hoogwaardige programmering een 
gegeven is. Het programma bestaat uit zowel 
artistiek hoogwaardige programmering als uit 
veelbelovende acts die nog onder de radar zweven. 
Het Kid Dynamite Jazz Festival levert dus ook een 
bijdrage aan de doorstroom van deze jonge acts, 
die bovendien veel baat hebben bij de opgedane 
podiumervaring. De stichting is van mening 
dat vanuit deze sterke positie meer verdieping 
mogelijk is in het programma in het algemeen en het 
kinderprogramma in het bijzonder. Deze ambitie 
komt tevens sterk tot uitdrukking in het speciale 
participatieve community art basisschoolproject 
The Dynamite Kids, dat kinderen onderdompelt 
in de rijke muzikale geschiedenis van Katendrecht, 
met Kid Dynamite als exponent. 

De Stichting Kid Dynamite Jazz heeft zichzelf dit 
jaar ten doel gesteld een prominenter onderdeel 
uit te willen maken van het stadsprogramma 
van North Sea Round Town, een bredere 
doelgroep te willen bereiken dan het North 
Sea Jazz Festival, een multiculturele doelgroep 
aan te spreken en de toegankelijkheid van jazz 
te vergroten. Tevens behoudt zij de sterke 
focus op het kinderprogramma in combinatie 
met het community art-project The Dynamite 
Kids én de balans met artistiek hoogwaardige 
programmering binnen het hoofdprogramma. Om 
deze doelstellingen te bereiken, worden voor de 
editie van 2017 wederom diverse samenwerkingen 
gezocht en wordt er met twee gemakkelijk van 
elkaar te onderscheiden maar elkaar onderling 
niet uitsluitende programmalijnen gewerkt: een 
programma voor het gehele gezin, gecombineerd 
met een participatief kinderprogramma buiten de 
traditionele podiumsetting om.

https://youtu.be/oYn2tbkhaas
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Gegevens organisatie

Naam     Stichting Kid Dynamite Jazz
Contactpersoon    Eva van der Vegt
Adres     Zwaanshals 261-263 
Postcode/plaats    3035 KE Rotterdam
Telefoon    06 - 14319574
E-mail/website    info@kiddynamitejazzfestival.nl
Banknummer    NL31 INGB 0006 4180 49
BTW-nummer    NL 853619426 B01
Rechtsvorm    Stichting  
KvK     59724986
 

Algemene gegevens productie Kid Dynamite Jazz Festival 

Titel productie    Kid Dynamite Jazz Festival  
Uitvoeringsdatum    Zondag 25 juni 2017
Tijdstip     13.00 – 18.30
Locatie     Katendrecht
    
   
Algemene gegevens productie The Dynamite Kids (bijlage)  

Titel productie    The Dynamite Kids 
Uitvoeringsperiode   April, mei, juni 2017 
Tijdstip     Woensdagmiddagen tussen 13.00 – 15:00 uur 
Locatie(s)    Diverse wijken in Rotterdam, waaronder Katendrecht

Organisatie en medewerkers
Kid Dynamite Jazz Festival is een evenement in het kader van North Sea Round Town, georganiseerd 
onder auspiciën van Stichting Kid Dynamite Jazz en geproduceerd door Evanement!. Kid Dynamite Jazz 
Festival wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van vrijwilligers. De doelstelling van de 
stichting zoals vermeld in de statuten luidt: 
 
1.1 De Stichting Kid Dynamite Jazz heeft als doel kinderen/jongeren en volwassenen op een  
laagdrempelige wijze kennis te laten maken met (jazz-)muziek in al haar facetten middels diverse 
(podium)activiteiten in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn.

1.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen te hanteren, zoals:
• het organiseren van een jaarlijks festival met diverse onderdelen zoals (openlucht) concerten, 

workshops, jazz-dance, enz.;
• het houden van bijeenkomsten en het geven van voorlichting;
• alle andere middelen die daartoe wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

Beknopte projectomschrijving Kid Dynamite Jazz Festival 
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A. Achtergrond
Kid Dynamite, echte naam Arthur Parisius, was een 
Surinaams-Rotterdams musicus en tenorsaxofonist. 
Kid Dynamite reisde eind jaren twintig als 
verstekeling naar Nederland. In Nederland werd 
hij bekend als tenorsaxofonist met een grote 
voorliefde voor de jazzmuziek. In 1935 arriveert de 
Afrikaans-Amerikaanse tenorsaxofonist Coleman 
Hawkins, van wie Kid Dynamite groot fan was, 
in Nederland. Hij treft er behalve Kid Dynamite 
enkele andere zwarte muzikanten aan, zoals 
trompettist Teddy Cotton (Theodoor Kantoor). 
Ze spelen in clubs als de Negro Kit Kat Club in 
Amsterdam, maar stonden ook aan de basis van een 
levendige vooroorlogse jazzscene op Katendrecht. 
Er is veel geschreven over de herkomst van jazz 
op Katendrecht. De eerste stappen op het jazz-
pad worden gezet in 1915 als op de gevel van 
café-restaurant Bellevue de naam “Belvédère” 
verschijnt. De eerste eigenaar is T. den Ouden 
Jr.; Wout den Oudsten volgt hem op. In de jaren 
’30 breekt de muziektijd aan: harmoniefanfares 
en draaiorgels trekken de Kaap op en bovenal 
wordt dit dé jazztijd. Belvédère wordt de trots 
van Katendrecht. Nationale grootheden treden 
op tussen de kolonne van dancing Belvédère: niet 
alleen Kid Dynamite en Teddy Cotton, maar ook 
bijvoorbeeld Boy Edgar deed de dancing aan. 
De naam is ondertussen veranderd; Negropalace 
Belvédère van eigenaar Daan Troost. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was Katendrecht verboden 
gebied voor de Duitse bezetter. Op de hoek 
van de Rechthuislaan en de Katendrechtselaan 
speelde Kid Dynamite samen met Teddy Cotton, 
Boy Edgar en anderen onverstoorbaar tot ver in 
1943 de elders verboden jazz. Aanvankelijk heeft 
de Rotterdamse jazz dus weinig onder de oorlog  
te lijden, totdat in 1943 een inspectie te laat wordt 
opgemerkt en Teddy Cotton met de overvalwagen 
wordt afgevoerd. Kid Dynamite ontspringt de dans  

 
 
 
 
 
 
en krijgt het voor elkaar ook na deze inspectie 
gewoon op te treden.

In 1963 verongelukte Parisius. In 1987 brengt het 
Surinam Music Ensemble het album Dynamite-
Cotton Legacy uit als hommage aan de twee 
wegbereiders van de Surinaamse Jazz: Kid 
Dynamite en Teddy Cotton. In 1988 werd een 
straat genoemd naar hem: de Arthur Parisiusstraat 
te Rotterdam-Zevenkamp. Eerst heette de straat 
de Kid Dynamitestraat, maar de naam is na 
bezwaar van enkele bewoners gewijzigd. Op het 
straatbordje staan nu beide namen vermeld. 

‘Kid’ verwijst in de naam van het festival uiteraard 
naar de naam van de Surinaams-Nederlandse 
saxofonist die een historische relatie heeft met 
Katendrecht, maar een mooie bijkomstigheid is 
dat Kid verwijst naar kinderen (kids). Het Kid 
Dynamite Festival is immers een jazzfestival dat 
zich in eerste instantie richt op kinderen en families.

B. Missie en doelstellingen 
De missie van de stichting Kid Dynamite Jazz is 
Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar in het 
algemeen en kinderen van Katendrecht in het 
bijzonder in aanraking brengen met jazz, door 
zowel educatie- en participatiemogelijkheden aan 
te bieden als een concertprogramma bestaande uit 
hoogwaardige Nederlands aanbod. 

Kinderen (en hun ouders, grootouders, verzorgers) 
worden zo geprikkeld om te proeven aan de taal 
van jazz. Een taal die alles te maken heeft met 
vrijheid, de grenzen verkennen en geïnspireerd 
willen worden door en samenwerken met anderen. 
Ga het muzikale avontuur maar aan, wees jezelf en 
wees creatief! 

1
Profiel
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De stichting Kid Dynamite Jazz kan dankzij haar 
opzet en aanpak de volgende doelstellingen 
bereiken. In het algemeen kan en wil ze… 

… de toegankelijkheid van jazz vergroten 
door het festival laagdrempelig aan te kleden, 
waarbij gratis toegang een essentiële voorwaarde 
is; 
… het programma zo inkleden dat het 
aantrekkelijk is voor 1) kinderen, 2) jongeren 
en 3) ouders/ verzorgers en andere volwassen 
belangstellenden; 
… een cross-over van kunstdisciplines 
aanbieden, waarbij muziek, theater, dans en 
beeldend als kerndisciplines naar voren worden 
geschoven;
… het kinderprogramma laten uitgroeien tot 
een volwaardig programma met eigen podium;
… een goede balans waarborgen tussen het 
hoofdprogramma en kinderprogramma (zowel 
inhoudelijk als financieel). 
… jazz als brede muziekstroming met 
een multi-etnisch karakter aangrijpen om een 
aantrekkelijk festivalprogramma samen te stellen 
voor een multiculturele doelgroep;
… ontmoeting tussen de bezoekers 
genereren.
 

Specifiek voor Katendrecht en het festival 
kan en wil de stichting Kid Dynamite Jazz… 

… een prominent onderdeel uitmaken van 
het stadsprogramma van North Sea Round Town; 
… een bredere doelgroep bereiken dan het 
North Sea Jazz Festival zelf. Veel Rotterdammers 
zijn minder snel geneigd naar het North Sea Jazz 
Festival te gaan, want ondanks dat het in de buurt 
plaatsvindt, zijn de ticketprijzen hoog; 
… een vertaalslag maken tussen de 
geschiedenis van jazz op Katendrecht en de 
actuele culturele bestemming van het schiereiland; 
… het zich toch al goed ontwikkelende 
stadsleven op Katendrecht van een nieuwe impuls 
voorzien; 
… de lokale ondernemers van nieuw 
publiek voorzien en zodoende de lokale economie 
stimuleren.

Jonge stad
Het Kid Dynamite Jazz Festival bereikt dankzij 
de muziekprogrammering een jong publiek. Ook 
zet de organisatie zich in om jong lokaal talent 
een plek te geven op het festival, bijvoorbeeld 
door ze podiumervaring te bieden. Tegelijk biedt 

zij ondersteuning aan diverse sociaal-culturele 
activiteiten gericht op jongeren door samenwerking 
aan te gaan met creatieve studenten, muzikanten 
en kustenaars. 

Multiculturele stad
Het Kid Dynamite Jazz Festival brengt multiculturele 
doelgroepen in Rotterdam in het algemeen en 
Katendrecht in het bijzonder met dit festival bij 
elkaar. Jazz is een brede muziekstroming gekeken 
naar haar multi-etnische oorsprong en het scala 
aan varianten dat jazz rijk is. Om die reden is het 
festival gratis toegankelijk. Ook wil de organisatie 
de multiculturele gemeenschap bij dit evenement 
betrekken, onder andere bij de samenstelling en 
muzikale uitvoering van het dagprogramma en de 
lokale ondernemers voor Food & Beverage.

Moderne architectuurstad
De organisatie heeft als doel een vertaalslag 
te maken tussen de geschiedenis van jazz op  
Katendrecht en de actuele culturele bestemming 
van het schiereiland. Ze tracht de mogelijkheden 
op het gebied van kunst en cultuur in dit deel van 
Rotterdam aan een breder publiek kenbaar maken. 
Tegelijk maakt de in februari 2012 opgeleverde 
Rijnhavenbrug het schiereiland Katendrecht 
niet alleen toegankelijk voor bezoekers van het 
festival, het dient op zichzelf als indrukwekkend 
landmark. Dat wordt extra versterkt dankzij 
marketingacties in de vorm van tentoonstellingen 
en kunst op de Rijnhavenbrug in aanloop naar- en 
tijdens het festival. De combinatie van expertise, 
stedelijke relevantie en een historische inslag 
maakt Katendrecht een zeer geschikte locatie om 
het programma van North Sea Round Town te 
versterken.

(Internationale) cultuurstad
Het Kid Dynamite Jazz Festival speelt een grote rol 
in de promotie van jazz in Rotterdam en de verdere 
verlevendiging van het stadsgebied Katendrecht. 
Ook draagt het dankzij de samenwerking met 
North Sea Round Town bij aan de internationale 
allure van Rotterdam als Jazz stad. De evenementen 
in Rotterdam vertellen samen het verhaal van de 
stad. Kid Dynamite Jazz Festival draagt op een 
bescheiden manier haar steentje bij. 
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C. Visie en ambities 
KDJF is het grootste gratis toegankelijke 
familiejazzfestival van Rotterdam, waarbij 
participatie en beleving centraal staan. Het festival 
vindt overdag plaats: aanvang begin middag, einde 
begin van de avond.

Kid Dynamite Jazz Festival heeft de potentie 
uit te groeien in de omvang van het programma. 
Hierbij zijn ideeën over het betrekken van meer 
locaties in de wijk Katendrecht (bijvoorbeeld een 
theatervoorstelling in het teken van Kid Dynamite 
in verhalenhuis Belvédère of Kantine Walhalla), het 
organiseren van (foto- en kunst)tentoonstellingen 
(bijvoorbeeld op de Rijnhavenbrug van Kid 
Dynamite om een duidelijkere link te leggen tussen 
de geschiedenis en de festivalnaam) en het werken 
met looporkesten om het gebied er meer bij te 
betrekken. Tevens wil de stichting groeien door 
meerdere wijken bij (met name) het project The 
Dynamite Kids te trekken. Daarover is meer te 
lezen in de bijlage. 

Tot slot streeft de organisatie naar een grote 
financiële zelfstandigheid door het werven van 
commerciële inkomsten. In 2014 was het festival 
nog voor de dekking van circa 75% van de 
begroting afhankelijk van subsidies en fondsen, in 
2015 en 2016 is dit percentage gezakt naar 60%. 
De stichting stelt zichzelf als doel dit percentage 
jaarlijks met enkele procenten naar beneden 
bij te stellen. Deze ambitie spreekt de stichting 
graag uit voor de komende vijf jaar, waarbij 
de bezoekersaantallen mogelijk groeien naar 
maximaal 2.000 bezoekers.

Artistiek
Jazz en aanverwante muziek kunnen een heel breed 
publiek aanspreken. Het is een genre bij uitstek dat 
crossovers maakt naar andere muziekstromingen, 
van pop, soul, funk en rock, tot elektronica en 
wereldmuziek. Daarom zullen veel mensen altijd 
iets herkennen dat hen aanspreekt. Hieraan ligt ten 
grondslag wat jazzmuziek zo kenmerkt: vrijheid 
en nieuwsgierigheid. In jazz is van oudsher sprake 
geweest van invloeden van of inspiratie door 
andere muziekstromingen; de wil om artistiek op 
onderzoek te gaan, met allerlei musici samen te 
werken, en , te ontwikkelen. Jazzmuziek verkent, 
verbindt en vernieuwt. 

Die vrijheid in de muziek heeft alles te maken met 
improvisatie. Vrij kunnen spelen wat je wilt, los 
van de noten, de durf om te experimenteren. Juist 
die vrijheid van het improviseren, samen spelen 

en creatief bezig zijn, is uiterst belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Daarom wil KDJF de - 
volgens sommigen – ook minder toegankelijke kant 
van jazz, de hele vrije en avontuurlijke improvisatie, 
niet uit de weg gaan. Want kinderen staan daar 
juist voor open. 

Bij KDJF ligt de nadruk steeds op de beleving 
en participatie van kinderen. Hierbij is het 
uitgangspunt  dat we niet gaan betuttelen. Er 
wordt geen ‘kinderachtige’ jazz geprogrammeerd. 
Professionele jazzmuziek van volwassen artiesten 
heeft het in zich om kinderen te boeien. Ook de 
educatie en participatie activiteiten zijn op niveau. 
Er is sprake van professionele kinderconcerten 
(en muziektheater) en workshops, met kleine 
uitstapjes naar dans, tekenen, knutselen en bouwen. 
Thematiek in alle kinderconcerten, workshops 
en randprogrammering blijft jazz, conform de 
woorden zoals opgeschreven door Hans Zirkzee.

Sinds 2015 kent KDJF  zijn eigen participatie- 
project: The Dynamite Kids. Dit bestaat uit een 
koor, dat onder begeleiding van de SKVR tijdens 
reguliere muziek(zang)lessen het repertoire van 
The Dynamite Kids instudeert. Daarnaast is er de 
band, die onder leiding van muzikant/componist 
en arrangeur Keimpe de Jong, wekelijks repeteert. 
Het resultaat is te horen op het Kid Dynamite Jazz 
Festival.

Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid 
tot de huidige vorm van het festival met een 
kinderprogramma, randprogramma en The 
Dynamite Kids. 

Hiermee kan de stichting een divers, inspirerend, 
participatief en educatief programma bieden aan 
de zeer jonge doelgroep én aan de (groot)ouders 
en verzorgers. Dit programma stellen we samen 
in samenwerking en in afstemming met diverse 
partijen in de stad. Inhoudelijke en artistieke 
partners van KDJF zijn:
Basisschool de Schalm, basisschool de Globetrotter, 
Theater Walhalla, SKVR, Jeugdcultuurfonds 
Rotterdam, Stichting Jazz International Rotterdam 
en bandleider Keimpe de Jong van de jazzformatie 
de Nazaten.
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Publiek
Het festival richt zich in eerste instantie op families 
met kinderen t/m 12 jaar (basisschoolleerlingen, 
primair onderwijs) uit Katendrecht en gebied 
Feijenoord. Maar het festival beoogt ook publiek 
uit de rest van Rotterdam te bereiken en te 
interesseren. 
Concreet richt KDJF zich op de volgende 
doelgroepen:

• kinderen (4 - 12 jaar) en hun (groot)ouders/ 
verzorgers uit Katendrecht/ Rotterdam 
Feijenoord / gebied Kop van Zuid; 

• overige bewoners van Katendrecht, 
Rotterdam Feijenoord / gebied Kop van Zuid; 

• jazzliefhebbers algemeen (van alle leeftijden 
uit heel Rotterdam en omstreken); 

• festivalliefhebbers algemeen (uit heel 
Rotterdam en omstreken).

In de marketingcommunicatie is het van essentieel 
belang om beide doelgroepen, kinderen en 
volwassenen, aan te spreken. Wanneer de (groot)
ouders/verzorgers een positieve beleving krijgen 
bij wat aangeboden wordt, brengen zij dit over op 
hun kind en andersom. Daarnaast zijn de kinderen 
in de doelgroep t/m 12 jaar soms nog te klein om 
zelf beslissingen te (mogen) nemen, dus hangt hun 
deelname  c.q. bezoek aan het festival af van de 
(groot)ouders/verzorgers. 

KDJF wil graag diep de wijk in en zoveel mogelijk 
bewoners van Katendrecht overhalen om te komen. 
En door The Dynamite Kids bijvoorbeeld ook op 
basisscholen in andere wijken op te starten, kan de 
stichting breder dan Katendrecht deelnemers en 
dientengevolge publiek werven. Dat kan ook door 
lokaal talent te programmeren, of bijvoorbeeld een 
Rotterdamse artiest als ambassadeur in te zetten. 

De ervaring met andere festivals op Katendrecht, 
zoals het Welkom Thuis Festival, Ronde van 
Katendrecht en Brand New Day, is dat het 
betrekken van ouders bij een festival in alle 
gevallen leidt tot meer bezoekers. Deze ouders 
fungeren ook als ambassadeurs voor het festival. 
Via o.a. de sociale media roepen zij familie en 
vrienden op om te komen kijken naar de concerten 
van hún kinderen.

Vanwege de professionele jazzprogrammering 
is het festival echter ook aantrekkelijk voor 
jazzliefhebbers in het algemeen en van alle leeftijden. 
En vanwege de breedte in de programmering, 

kunnen we festivalliefhebbers in het algemeen ook 
onder potentieel geïnteresseerden scharen. En die 
willen we Rotterdam-breed bereiken. 

Feitelijk gaat de programmalijn van KDJF 
van dichtbij huis naar verder van huis: van 
het lokale participatieproject The Dynamite 
Kids en professionele artiesten woonachtig op 
Katendrecht, tot professionele Nederlandse 
artiesten, waar een breder jazz minnend publiek 
op afkomt. In dat opzicht en  door deze mix, 
onderscheidt het festival zich van andere culturele 
activiteiten in Rotterdam. KDJF bereikt met de 
programmering en door de vorm, timing, locatie en 
gratis toegang, doelgroepen die anders niet zo snel 
met jazz in aanraking zouden zijn gekomen. 

Promotionele partners zijn naast bovengenoemde 
inhoudelijker partners die KDJF ook in hun 
promotie meenemen, North Sea Round Town, 
LantarenVenster en Buma Cultuur/inJazz¹.

Voordat het festival verzelfstandigd werd in 
de stichting, trok het jaarlijks zo’n 250 tot 
500 bezoekers. In 2014 trok het festival 1.000 
bezoekers en de jaren daarop 1.500. In 2016 is 
een publieksonderzoek gedaan. Het leverde 60 
ingevulde enquêtes op. De uitkomsten zijn derhalve 
niet helemaal representatief, maar geven wel een 
indicatie:

• het merendeel van de bezoekers heeft het 
festival al vaker bezocht en komt uit de wijk 
en/of Rotterdam Zuid;

• de meeste volwassen bezoekers zijn aanwezig 
met kinderen; 

• het festival wordt positief beoordeeld 
vanwege de diversiteit in het programma en  
de kleinschaligheid.

Het Deliplein is door de kleinschalige omvang 
en intimiteit dientengevolge uitermate geschikt 
voor het organiseren van activiteiten voor 
kinderen. Ouders/verzorgers en kinderen kunnen 
in een veilige en ongedwongen setting genieten 
van het aanbod van concerten, workshops en 
demonstraties. Soms heeft het festival iets weg 
van een straatfestival en soms heeft het weer 
alle elementen van een echt live-concert-festival. 
Mede door dit laatste kenmerk is het festival 
tevens aantrekkelijk voor jongeren, die doorgaans 
in grote getale afkomen op de North Sea Round 
Town-programma’s.

¹ Het (showcase)festival en de conferentie InJazz van Buma Cultuur vindt plaats op de vrijdag- en zaterdag voorafgaand aan KDJF. InJazz vindt plaats op de Wilhelminapier (LantarenVenster 
& Luxor Theater) en op Katendrecht in de twee zalen van Theater Walhalla. De jazz-sfeer die hierdoor het hele weekend op de Katendrecht ‘hangt’ heeft een positief effect op KDJF.
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D. Strategie
Voor het uitvoeren van de missie, het vertalen van 
de visie naar de praktijk en het verwezenlijken van 
de ambities is een aantal kritische succesfactoren 
opgesteld. Deze zijn van belang voor het behalen 
van de doelstellingen en het waarmaken van de 
ambities.

• Financieel commitment van de gemeente 
Rotterdam en diverse gebiedscommissies;

• Financieel commitment van fondsen en 
sponsoren;

• Commitment van belangrijke strategische 
partners als SKVR, Theater Walhalla, 
Keimpe de Jong, basisschool de Globetrotter, 
basisschool de Schalm, St. Jazz International 
Rotterdam, North Sea Round Town en 
Jeugdcultuurfonds Rotterdam;

• Het versterken van het netwerk om kansen te 
creëren en afstemming en samenwerking te 
vinden;

• Het leggen van verbindingen tussen culturele 
instellingen, educatieve instellingen, 
bezoekers en ondernemers;

• Een enthousiaste en betrokken organisatie, 
van bestuur, tot projectmanagement tot 
vrijwilligers.

Voor het Kid Dynamite Jazz Festival zijn primair 
de leden van de Ondernemersvereniging zoals 
horecaondernemers en winkeliers aan het Deliplein 
van belang. Die hebben elk hun eigen (veelal 

vaste) klantenkring en door actieve deelname 
en participatie in het festival staan zij borg voor 
toestroom van meer publiek. Stichting Rotterdam 
International Fringe Festival is de centrale 
organisator van North Sea Round Town en geldt 
als het boegbeeld van een brede beweging die 
is samengesteld uit veelsoortige organisaties 
die belang hechten aan een sterke jazzsector in 
Rotterdam. Hiertoe behoren onder anderen de 
Gemeente Rotterdam (Sport & Cultuur), Mojo 
Concerts (de organisator van North Sea Jazz 
Festival), de verschillende Rotterdamse podia, 
horecaondernemers en niet in de laatste plaats 
de muzieksector zelf, vertegenwoordigd door 
het Rotterdams Conservatorium (Codarts), 
LantarenVenster en vele muzikanten.

Om te waarborgen dat het Kid Dynamite Jazz 
Festival blijft professionaliseren is het festival 
onderdeel geworden van de Federatie van 
Nederlandse Jazz Festivals (FNJF). Dit levert de 
organisatie niet alleen kennis over het genre en 
informatie-uitwisseling met andere festivals op 
maar zorgt er ook voor dat de organisatie haar 
netwerk uitbreidt, via een nieuw kanaal promotie 
kan maken en advies krijgt op het gebied van 
fondsen- en sponsorwerving. 
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Ongeveer twee weken voorafgaand aan het fameuze 
North Sea Jazz Festival start North Sea Round 
Town, een integraal grootstedelijk jazzprogramma 
dat plaatsvindt in diverse wijken van Rotterdam. 
Dankzij North Sea Round Town kan iedereen 
genieten van de NSJ-sfeer en kennismaken met de 
beste jazz zonder direct een ticket voor het festival 
te hoeven kopen. De keuze voor het Kid Dynamite 
Jazz Festival op Katendrecht is ontstaan tegen de 
volgende achtergrond. Katendrecht heeft om te 
beginnen een lange geschiedenis met jazzmuziek, 
die teruggaat tot 1915, o.a. met jazzclub Belvédère 
(zie uitleg aan begin van dit hoofdstuk). Met de 
komst van Theater Walhalla kreeg Katendrecht 
er een culturele bestemming bij en werd het 
stadsgebied al vrij snel toegankelijker. Theater 
Walhalla heeft voor verlevendiging en aanloop 
gezorgd en is daarmee een pionier geweest in de 
ontwikkeling van Katendrecht, dat in korte tijd van 
achterbuurt transformeerde in culturele hotspot 
en eindpunt van de inmiddels kilometers lange 
culturele as van het Rotterdamse stadscentrum. 
Deze combinatie van expertise, stedelijke relevantie 
en een historische inslag maakt Katendrecht een 
zeer geschikte locatie om het gratis toegankelijke 
kinderfestival van North Sea Round Town onder te 
brengen.

Theater Walhalla was acht jaar geleden de 
aangewezen partij om de geschiedenis van jazz 
op Katendrecht aan te grijpen en samen met de 
hiervoor opgerichte stichting een hedendaags 
jazzfestival op te zetten. Dit past ook perfect bij de 
visie die Walhalla heeft op de relatie tussen cultuur 
en omgeving. Een plaats als Katendrecht leent zicht 
uitstekend voor community art en dat vormt op zijn 
beurt een belangrijk onderdeel van het festival, 
met name door het kinderprogramma. Festivals 
in het algemeen dragen bij aan leefbaarheid en 
sociale cohesie in de specifieke gebieden waar zij 
plaatsvinden. Een kleinschalig jazzfestival is hier 
beslist geen uitzondering op, waarbij uit recente 
edities ook nog eens blijkt dat er veel belangstelling 
is voor het festival, dat in 2015 circa 1.500 
bezoekers aantrok. Het toevoegen van jazz aan het 
spectrum van culturele activiteiten op Katendrecht 
is dan ook beslist een extra trekpleister voor de 
wijk gebleken, zowel voor bewoners als voor 
bezoekers uit andere stadsgebieden. De eerste 
vijf edities van het festival werden georganiseerd 
door initiatiefnemer Theater Walhalla, maar met 
ingang van 2014 is het festival verzelfstandigd. 
Nu theater Walhalla de pioniersfase voorbij is en 
door zijn voortrekkersrol het imago van het gebed 
flink verbeterd is, wil het zich meer toeleggen 
op haar ‘corebusiness” als theaterpodium. Het is 
bovendien een relatief kleine organisatie die alle 
beschikbare middelen en personeel in wil zetten 

om verdieping aan te brengen in het aanbod van 
voorstellingen. Het past in deze ontwikkeling om de 
festivals te verzelfstandigen door ze over te dragen 
aan andere organisaties en/of speciaal hiervoor 
nieuwe stichtingen op te richten. Hiermee borgt 
Walhalla de festivals en kunnen de festivals nog 
beter tot groei en organisatorische ontwikkeling 
komen.

Katendrecht, ook wel bekend als ‘De Kaap’, 
maakt sinds 2009 onderdeel uit van North Sea 
Round Town en huisvestte sinds 2009 zes edities 
van het speciale kinder- en gezinsfestival van 
North Sea Round Town. North Sea Round Town 
is een samenwerkingsverband van Rotterdamse 
culturele instellingen, ondernemersverenigingen 
en horecaondernemers, met het doel een lans 
te breken voor de presentatie van jazz en 
improvisatiemuziek in Rotterdam. Door de komst 
van het North Sea Jazz Festival in 2006 naar 
Rotterdam is met North Sea Round Town een 
veelzijdig stadsprogramma ontwikkeld dat in zeer 
korte tijd heeft bewezen duizenden Rotterdammers 
en bezoekers te enthousiasmeren voor actuele 
jazz en aanverwante stromingen uit binnen- en 
buitenland. North Sea Round Town levert hiermee 
een grote bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe 
publieksgroepen voor jazz-en improvisatiemuziek. 
Ook is North Sea Round Town voor veelbelovende 
acts uit het middensegment een gouden kans 
om podiumervaring op te doen. De initiatieven 
van North Sea Round Town vallen uiteen in drie 
categorieën:

• Kernprogramma Draait vooral om pure jazz; 
denk aan locaties als LantarenVenster en 
Theater Walhalla. 

• Stadsprogramma Draait meer om 
entertainment en het vergroten van 
publieksbereik; denk aan cafés, seniorenflats, 
buitenprogramma etc. 

• ‘Do it yourself’ Koppelen van bands aan 
locaties en omgekeerd. Band én locaties 
kunnen zich aanmelden voor het programma 
en uit een lijst een match zoeken, waardoor ze 
dus eigenlijk zelf het programma samenstellen 
zonder tussenkomst van een programmeur of 
organisator. 

Het Kid Dynamite Jazz Festival maakt een 
kernonderdeel uit van het Stadsprogramma en kan 
goede resultaten overleggen op het gebied van 
divers publieksbereik, kinderprogramma en het 
koppelen van acts aan specifieke buitenlocaties. 
Dankzij het succes van vorige edities speelt het 
Kid Dynamite Jazz Festival een grote rol in de 
promotie van jazz in Rotterdam en de verdere 
verlevendiging van het stadsgebied Katendrecht.

2
Locatie
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Dat jazz sterk geworteld is in de Rotterdamse 
cultuur, lijdt geen twijfel. Het succes van het 
North Sea Jazz Festival, de drukbezochte 
muziekprogrammering in LantarenVenster en het 
populaire jazzpodium BIRD zijn hier exemplarisch 
voor. Dat jazz door velen aantrekkelijk wordt 
gevonden is niet verwonderlijk, wanneer gekeken 
wordt naar de multi-etnische oorsprong van jazz en 
het scala aan varianten dat jazz rijk is. Bovendien is 
het een genre bij uitstek dat crossovers maakt naar 
andere muziekstromingen, van folk tot elektronica. 
In een multiculturele stad als Rotterdam aardt een 
multi-etnisch genre als jazz uitstekend. Bijzonder 
is dat jazz een breed scala aan muziekgenres 
incorporeert, van de pure jazz tot cross-over en 
fusion met pop, soul, funk en rock en wereldmuziek. 
Jazz-fusion en latin-jazz zijn daar voorbeelden van 
evenals de in Rotterdam populaire Kaapverdische 
muziekstromingen Kaseko en Brass. De Braziliaanse 
gemeenschap in Rotterdam introduceerde foro-
muziek (jazzdansmuziek) en jazz heeft al sinds jaar 
en dag nauwe muzikale verbintenissen met zydeco 
en blues. Jazz is daarmee een zeer geschikt genre 
om een breed publiek aan te spreken, wat ook wel 
blijkt uit de grote belangstelling voor het North 
Sea Jazz Festival en bijvoorbeeld de jazzconcerten 
in LantarenVenster. De multi-etnische oorsprong 
van jazz speelt hier, zeker in Rotterdam, een rol in. 

De bevolking op Rotterdam-Zuid kent een 
bijzonder diverse samenstelling en bestaat voor 
meer dan de helft uit niet-westerse allochtonen. 
De organisatie ziet dan ook al jaren dat bezoekers 
met verschillende culturele achtergronden zich 
kunnen vinden in de vele, voor hen vaak van huis 
uit bekende, muziekinvloeden die de jazz rijk is.

De programmering is gebaseerd op een zwart 
muzikaal gedachtegoed, maar behalve het 
gegeven dat het festival zich vol op jazz richt, 

legt de organisatie zich in het artistieke profiel 
weinig grenzen op. Deze elementen liggen in 
het verlengde van de primaire artistieke visie 
van het festival, namelijk het presenteren van 
brede, hedendaagse en populaire jazz aan een 
jong publiek tegen het decor van het razend 
interessante Katendrecht. Het programma biedt 
de nodige inhoudelijke diversiteit. Conform de 
jazz en aanverwante stromingen, staan we open 
voor allerlei actuele mengvormen. Zowel vocale 
als instrumentale acts passeren de revue, er spelen 
groepen met een kleine bezetting tot aan grote big 
bands en avontuurlijkheid en improvisatie worden 
niet geschuwd. Daarbij wordt er gewerkt met een 
mix van gevestigde namen en upcoming bands, om 
zo ook een podium voor de lokale scene te zijn.

Duidelijk mag zijn dat de nadruk steeds op de 
beleving van de kinderen ligt - overigens zonder 
op enig moment betuttelend te zijn - wat een 
geheel andere benadering verlangt. Voor de 
presentatie van het festival wordt wederom 
gedacht aan Marlies van Lier, die het festival sinds 
2015 presenteert. 

Om het gebied een echte jazzuitstraling én een 
echte festival-look te geven, worden verschillende 
middelen ingezet om het festivalterrein aan 
te kleden. Dit zijn traditionele middelen zoals 
spandoeken, backdrops en banieren met de huisstijl 
van het festival, maar de organisatie zoekt ook naar 
samenwerkingen met bijvoorbeeld Verhalenhuis 
Belvédère om onder andere een tentoonstelling 
over Kid Dynamite te organiseren.

Het programma van het Kid Dynamite Festival 
bestaat uit twee programmalijnen:

3
Programma
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A. Hoofdprogramma
Het hoofdprogramma bestaat uit een hoofdact 
en enkele opkomende artiesten of bands. Dit 
programma richt zich op de ouders/verzorgers 
van de kinderen die het festival bezoeken. In 
eerdere edities waren The New Cool Collective 
o.l.v. Benjamin Herman (2009), Kim Hoorweg 
(2010), Wouter Hamel (2011), De Nazaten van 
Prins Hendrik featuring Denise Jannah (2012), 
Karsu Dönmez (2013), Ruben Hein (2014), Zuco 
103 (2015) en Bo Saris (2016) hoofdact.

In de besluitvorming ten aanzien van het 
programma laat de organisatie zich mede adviseren 
door Onno Post (Bibliotheek Rotterdam; DJ) en 
Keimpe de Jong (musicus; kenner van muziek 
en de Rotterdamse scene). Bovendien worden 
suggesties van Jazz International Rotterdam ter 
harte genomen. Hun wens is om upcoming bands 
te presenteren, die nog niet elders in hun eigen 
jaarprogrammering staan geprogrammeerd.

In aanvulling op eerdergenoemde visie ten aanzien 
van programmering, wordt verder rekening 
gehouden met het volgende: 

• er spelen geen acts die ook op het North Sea 
Jazz festival optreden (en bij voorkeur ook niet 
tijdens North Sea Round Town);

• er wordt ook een podium wordt geboden aan 
lokale acts en musici. Bovendien kunnen zij 
hun lokale following meebrengen. Een optie 
is om Codarts en/of lokale musici hierbij te 
betrekken, bijvoorbeeld pianist Ronald Kool 
(woonachtig op Katendrecht; geeft les op 
Codarts), trompettist Jan van Duikeren en 
trombonespeler Louk Boudesteijn. 

• Bands/acts worden geselecteerd op de mate 
waarin ze in het concept van het festival 
passen en bereid zijn zich aan te passen aan 
de wensen van de organisatie, bijvoorbeeld 
door in sommige gevallen niet op een podium 
te spelen, maar tussen het publiek, waardoor 
het festival een intiem karakter krijgt.

Ten tijde van het schrijven van dit projectplan 
(oktober 2016) is de programmering voor juni 2017 
uiteraard nog niet bekend. Wel schetst de stichting 
Kid Dynamite Jazz graag een beeld van het soort 
bands en/of (gevestigde) namen dat op de shortlist 
staat voor 2017: 

• Ntjam Rosie, Sherry Dyanne, Paul van Kessel, 
Izaline Calister (vocaal) 

• Jungle by Night, KOFFIE, Ronald Snijders 
(jazz/world)

• Toetsenist/arrangeur Ronald Kool, pianist 
Johan Hendrikse en slagwerker Rob Wijtman. 
(jazz/Katendrecht)

• The Ploctones, Kapok (jazz/impro)
• Re:Fresh Orchestra (big band)
• Tommy Moustache, Marutyri (upcoming)

B. Kinderprogramma
Er ligt in 2017 een grote nadruk op een participatief 
kinderprogramma, met verscheidene workshops 
en een speciaal opgezet basisschoolproject.
In voorgaande jaren organiseerde en/of 
programmeerde Stichting Kid Dynamite Jazz 
gelijktijdig met het hoofdprogramma met succes 
de volgende onderdelen:

• Muziekinstrumenten maken met Tutti Tumbri;
• Jazzdansworkshops van Roffaswing of LT 

dans;
• Geluidenspeeltuin om zelf muziek te maken; 
• Jazzdrummen;
• Performance on stage i.s.m. bijvoorbeeld IKEI 

en/of SKVR;
• Kindervoorstellingen van bijvoorbeeld 4Beat, 

Samba Salad of in de toekomst Ageeth de 
Haan;

• Jazztheatervoorstelling van Jazz4Kids of Mr. 
Luca.

Het kinderprogramma zal in 2017 vergelijkbaar 
zijn. Kid Dynamite Jazz Festival biedt een cross-
over door een combinatie van beeld, muziek, 
dans en theater aan te bieden. Door zelf muziek 
te maken en aan de slag te gaan met deskundige 
docenten, beleven de kinderen een unieke middag 
en maken zij spelenderwijs kennis met jazzmuziek. 
Het project The Dynamite Kids, dat de stichting 
sinds 2015 jaarlijks organiseert in aanloop naar 
het festival, levert hier uiteraard een belangrijke 
bijdrage aan (meer informatie over het educatieve 
project is te vinden in de bijlage). Dankzij deze 
inspanningen streeft de organisatie naar een goede 
balans tussen uitgaven aan het hoofdprogramma 
en kinderprogramma.
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In dit hoofdstuk volgt een beknopte uiteenzetting 
van de plannen voor de publiciteit voor het Kid 
Dynamite Jazz Festival.

Het festival is begonnen als festival ‘van de wijk’, 
waaraan partners rondom het Deliplein inhoudelijk 
bijdroegen en zodoende ook publiek op de been 
brachten. De programmering is ook op deze 
manier jaarlijks tot stand gebracht; door de inzet 
van mensen die vanuit de inhoud en het gebied (in)
direct aan het festival verbonden zijn en vervolgens 
ambassadeurs werden richting hun achterban. De 
samenwerkingspartners zijn daarbij een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen, zowel inhoudelijk bij 
de programmering als financieel en op het gebied 
van marketing en promotie van het festival. 

Door te gaan uitbreiden naar en verdiepen in 
de wijk(en), wil de stichting meer publiek op de 
been brengen. Echter voor zowel het educatieve 
participatieproject The Dynamite Kids, als voor de 
lokale bands als artistiek hoogwaardige artiesten 
geldt dat zij ook hun eigen publiek meebrengen. 
De verankering van het festival in de wijk(en) 
betekent ook dat het festival meer een festival van 
de wijk en de stad wordt. 

Dit, samen met de inzet van een marketeer en/
of perspromotor in 2017 voor het ontwikkelen 
van een sterke promotiecampagne, moet er voor 
zorgen dat het festival zich nog beter in de markt 
weet te zetten. Uiteraard blijft het festival meeliften 
op de promotie van partners als North Sea Round 
Town en stichting Jazz International Rotterdam. 
Daar wil ze zich duidelijk onderscheiden, met een 

duidelijke boodschap. De stichting gaat daarom 
ook onderzoeken of er een duidelijker profilering 
binnen het programma van North Sea Round Town 
mogelijk is; al dan niet in samenwerking met North 
Sea Jazz Festival, die ook een activiteit gericht 
op kinderen heeft, zij het betaald, op een andere 
locatie (Rotterdamse Schouwburg), op een latere 
datum en met een andere doelgroep voor ogen. 

KDJF presenteert zich als merk, doordat de 
volgende onderscheidende kenmerken in 
het DNA van het festival terug te zien zijn:  

• Jazz voor kinderen en hun ouders/verzorgers 
(familie) 
Het festival maakt jazz bereikbaar voor 
kinderen, door op een speelse en interactieve 
manier jazz over te brengen naar een jonge 
doelgroep;

• Een programma voor iedereen 
Het festival biedt optredens van gevestigde 
jazzartiesten voor kinderen en ouders én 
workshops specifiek voor kinderen. Het 
festival biedt voor ieder wat wils, een 
compleet dagje uit;

• The Dynamite Kids 
The Dynamite Kids is als educatief 
participatieproject niet meer weg te denken 
uit de programmering van Kid Dynamite Jazz 
Festival;

• Gratis toegang 
Om de toegankelijkheid van jazz te vergroten 
door het festival laagdrempelig aan te kleden, 
waarbij gratis toegang een belangrijke factor 
is.

4
Marketing
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A. Publieksgroepen 
Het festival is vernoemd naar de eerder voorgestelde 
Nederlands-Surinaamse jazzmuzikant Kid 
Dynamite. Een mooie bijkomstigheid is dat zijn 
artiestennaam direct een verbinding legt met één 
van de primaire doelgroepen van het festival, 
namelijk kinderen. De focus op familie en de daaruit 
voortvloeiende keuze voor een dagprogrammering 
maakt het festival welhaast uniek in haar soort. 
Vanuit het North Sea Jazz Festival wordt in 
LantarenVenster weliswaar het programma 
North Sea Jazz For Kids georganiseerd, maar 
een wezenlijk verschil is dat dit evenement binnen 
wordt gehouden en er bovendien entree voor 
wordt geheven. Het Kid Dynamite Jazz Festival is 
vanuit haar doelstelling om een breed publiek te 
trekken gratis toegankelijk. De stichting houdt 
bovendien zoveel mogelijk rekening met de vraag 
vanuit de wijk en streeft ernaar de behoeftes van 
de doelgroepen met het programma daarop af te 
stemmen. 

B. Publiciteit gericht op alle publieksgroepen
Een gedeelte van de publiciteit verloopt via de 
organisatie van North Sea Round Town. Het 
Kid Dynamite Jazz Festival wordt opgenomen 
in het programmaboek en op de website van 
North Sea Round Town. De tweede belangrijke 
promotiepartner is Theater/Kantine Walhalla, de 
initiator van het festival. Kid Dynamite Jazz Festival 
wordt gepromoot via het uitgebreide netwerk van 
Walhalla. Daarnaast is voor Kid Dynamite Jazz 
Festival het volgende opgezet dan wel ontworpen. 
Deze lijn wordt in 2016 doorgezet:

Logo en huisstijl
Begin 2014 heeft de stichting een nieuw logo en een 
nieuwe huisstijl voor het festival ontwikkeld. Deze 
worden jaarlijks opnieuw ingezet, wat zorgt voor 
een duidelijke herkenbaarheid van het festival.

Website
Begin 2014 kende het festival nog geen website. De 
stichting heeft deze voor de editie van 2014 laten 
ontwikkelen. De website wordt nu jaarlijks ingezet 
voor het beschrijven van het programma, het 
plaatsen van nieuwsberichten en het verstrekken 
aan algemene informatie aan de bezoekers. 

Social media: Facebook, Twitter en Instagram
Het festival maakte tot 2013 geen gebruik van 
social media. De stichting is sinds begin 2014 actief 
op social media, waar zij het meest gebruik maakt 
van Facebook. In 2016 is zij gegroeid naar een 
kleine 900 ‘likes’. 

Posters, flyers, programmaboekjes 
Jaarlijks doet de stichting een postercampagne 
in de stad (50 stuks in 2015, 150 stuks in 2016), 
verspreidt zij programmaboekjes huis aan huis 
op Katendrecht (2.500 stuks) en verspreidt zij 
posters, flyers en programmaboekjes bij de diverse 
samenwerkingspartners en bij instellingen zoals 
basisscholen, horecagelegenheden en winkeliers 
aan het Deliplein en culturele instellingen aan het 
plein en de Kop van Zuid. 

Overige marketingcommunicatie van het festival:
 
• Persberichten en perspromotie (free publicity)
• Vermelding op relevante websites, zoals 

Rotterdam Festivals
• Promotie via bewonersorganisaties en 

ondernemersverenigingen
• Advertenties (in 2015 in Erasmus Magazine, in 

2016 in InJazz Magazine)
• Ontwikkelen van een promotiefilm en 

aftermovie
• Merchandise
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C. Publiciteit gericht op specifieke 
publieksgroepen
De strategische marketing is er allereerst op 
gericht de doelgroep kinderen en hun ouders/ 
verzorgers op nieuwe manieren naar het festival te 
trekken. Ook zorgt het ervoor dat er jazzliefhebbers 
naar het festival komen. Tot slot is er het doel 
organisaties in de culturele en commerciële sector 
worden gekoppeld aan het evenement. 

Marketingacties voor kinderen en ouders/
verzorgers
Het programmaboekje wordt o.a. verspreid 
via basisscholen op Rotterdam Zuid. Met een 
akoestisch trio (bijvoorbeeld een minibrassband) 
wordt een kleine tournee gemaakt langs de 
schoolpleinen en andere drukbezochte locaties 
om daar promotie te maken voor het festival, 
bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag voor het 
evenement. De kinderen kunnen ook attent 
gemaakt worden op Kid Dynamite Jazz Festival via 
partners als Jeugdcultuurfonds Rotterdam, SKVR 
en basisscholen. Op basisscholen in diverse wijken 
wordt The Dynamite Kids uitgevoerd. 
In 1988 is een straat vernoemd naar Kid Dynamite 
met zijn echte naam: de Arthur Parisiusstraat 
te Rotterdam. Eerst heette deze straat de Kid 
Dynamitestraat, maar de naam is na bezwaar 
van enkele bewoners gewijzigd. Op het 
straatnaambordje staan nu beide namen vermeld. 
Deze straat kan gebruikt worden voor een 
teaser/publiciteitsmoment, voorafgaand aan het 
evenement.

Marketingactie voor jongeren en volwassen 
jazzliefhebbers
Samen met organisaties in Rotterdam die zich 
richten op Jazz worden initiatieven ontplooid 
in de aanloop naar het festival. Mogelijke 
organisaties zijn Bird, Lantaren/Venster, Rotown 
en Dizzy. Zij hebben elk een eigen achterban 
welke geïnteresseerd is in de programmering 
van hun favoriete uitgaansgelegenheid. Door in 
de programma’s van deze organisaties avonden 
op te nemen onder de naam ‘Bird presents Kid 
Dynamite’ of ‘Rotown presents Kid Dynamite’ en 
tijdens deze avonden flyers en programma’s uit te 
delen, trekt het festival Rotterdammers met een 
liefde voor jazz. Tijdens deze avonden draait er een 
dj die ook op het festival draait. Dit is bijvoorbeeld 
een resident dj van Bird.  

Marketingactie voor zakelijke partners
Prominenten, zakelijke partners en andere 
organisaties worden voor een VIP-borrel 
uitgenodigd en krijgen extra aandacht tijdens het 
festival. Doelstelling is dat deze groep genodigden 
het evenement zal uitdragen naar een netwerk en 
financieel wil ondersteunen in volgende edities. 
Uiteraard krijgen zijn op kosten van de stichting 
Kid Dynamite Jazz een drankje aangeboden en 
zorgt zij tevens voor een leuke give-away voor de 
kinderen.  
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5
Begroting en dekkingsplan

De eerste edities van het festival (2009-2013) 
kenden een begroting van circa € 15.000,- en 
werden grotendeels gefinancierd vanuit Pact Op 
Zuid gelden. Dit geld was beschikbaar omdat 
Katendrecht nog in een opbouwfase zat en Pact 
op Zuid met zijn financiële bijdragen diverse 
doelstellingen had, zoals het bevorderen van 
sociale cohesie en de lokale economie. 

Na de verzelfstandiging van het festival in de 
stichting is het budget gegroeid naar € 50.000 
en tot € 62.000 in 2016 . De stichting streeft naar 
een grote financiële zelfstandigheid door het 
werven van subsidies aangevuld met commerciële 
inkomsten. In 2014 was het festival nog voor circa 
75% afhankelijk van subsidies en fondsen, in 2015 
en 2016 is dit percentage gezakt naar 60% doordat 
de stichting meer sponsors en particulieren aan zich 
wist te binden. De stichting stelt zichzelf als doel 
dit percentage de komende jaren nog met enkele 
procenten naar beneden bij te stellen, hoewel zij 
altijd afhankelijk zal blijven van subsidies om het 
festival gratis toegankelijk te kunnen houden voor 
publiek en het artistiek hoogwaardige programma 
te kunnen blijven bieden dat zij nu biedt. 

De stichting heeft in februari 2016 een aanvraag 
gedaan voor het Cultuurplan 2017-2020 
in Rotterdam. De adviescommissie van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur stelde 
in haar advies: “De Raad vindt de opzet en de 
uitvoering van het festival sympathiek, omdat 
het karakter laagdrempelig is en de focus zich 
richt op Katendrecht. De lokale aanpak van het 
festival draagt bij aan de ontwikkeling van een 
interessant gebied in Rotterdam waar meerdere 
nieuwe initiatiefnemers actief zijn. De Raad heeft 
sympathie voor het Kid Dynamite Jazz Festival en 
denkt dat het festival bijdraagt aan de pluriformiteit 
van het (festival)aanbod in de stad. De Raad acht 
de omvang en het bereik van het Kid Dynamite 
Jazz Festival op dit moment nog te beperkt om 
een structurele subsidie te rechtvaardigen. De 
Raad adviseert om het festival te financieren met 
incidentele of projectsubsidies.” De stichting 
hoopt derhalve (wederom) een beroep te kunnen 
doen op de incidentele of projectsubsidies van de 
gemeente Rotterdam, maar ook op bijdragen van 
(kleine) fondsen.

De stichting heeft een aanvraag gedaan bij Fonds 
Podiumkunsten van € 12.500,- per jaar, gebaseerd 
op de eindafrekeningen van 2015 en 2016, waarbij 
het budget voor het programma circa € 25.000,- 
was. Circa de helft daarvan ging naar artistiek 
hoogwaardige programmering en de andere 
helft naar educatie- en participatieprojecten. 
De stichting vraagt Fonds Podiumkunsten bij 
te dragen aan het programma, om het voor de 
stichting mogelijk te blijven maken de balans 
tussen artistiek hoogwaardige jazz, educatie en 
participatie te behouden.

De kosten voor het educatieve/participatie project 
The Dynamite Kids stijgen van € 6.500 naar € 
14.500,- omdat de stichting de ambitie heeft dit 
project in meerdere wijken te organiseren. De 
groei zit niet in de kosten van het samenstellen de 
arrangementen; dat zal eenmalig zijn. Echter zal 
er wel meer tijd gaan zitten in de voorbereiding 
en zullen meerdere uitvoeringen plaatsvinden, 
waardoor deze kosten alsnog stijgen. 

Tijdens het evenement worden zo’n tien 
vrijwilligers ingezet, variërend van productionele 
ondersteuning, stage hands, artist service en 
social media. KDJF zal de komende jaren in 
belangrijke mate afhankelijk blijven van de inzet en 
betrokkenheid van vrijwilligers.

 Deze betrokkenheid geldt tevens voor uitvoerend 
evenementenbureau Evanement! De vergoeding 
voor de uren die Evanement! maakt is € 6.500,-, 
wat gelijk staat aan 130 uur, terwijl in werkelijkheid 
ruim 400 uren in de organisatie van het festival 
worden gestoken. Dat maakt Evanement! tevens 
een belangrijke partner in en sponsor van het 
festival. Dit geldt ook voor diverse freelancers, de 
technisch producent, de vormgever.  Zij allen dragen 
tegen zeer schappelijke tarieven hun steentje 
bij. Omdat er geen personeel bij de stichting in 
vaste dienst is maar er wel met freelancers wordt 
gewerkt, staat bij de lasten ingevuld dat er 0,8 Fte. 
tijdelijk personeel is. Een maand voor het festival 
stijgt dit naar 1,5 Fte. 

De uitgebreide begrotingen van de editie in 2017 en het bijbehorende 
dekkingsplan zijn op aanvraag te verkrijgen bij de Stichting Kid 
Dynamite Jazz. 
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Instrumenten knustelen met Tutti Timbri
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In opperste concentratie!Instrumenten knustelen met Tutti Timbri
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De stichting Kid Dynamite Jazz is in 2015 gestart 
met het project The Dynamite Kids. Dit educatieve 
participatieproject is in vele opzichten succesvol, 
zowel kwantitatief (aantal deelnemers aan zowel de 
band als het koor als de bezoekers van het optreden 
tijdens het festival) als kwalitatief inhoudelijk. Het 
project vormt (aan het eind van het traject) een 
jaarlijks terugkerend programmaonderdeel van 
Kid Dynamite Jazz Festival, waardoor de stichting 
het ook als zodanig wenst op te nemen in het 
projectplan en bewust niet (volledig) integreert. 

A. Terugblik naar 2015 en 2016
De oorspronkelijke doelstelling van The Dynamite 
Kids is kinderen uit (hoofdzakelijk) de bovenbouw 
van de basisscholen uit Katendrecht met elkaar 
muzikaal in contact te laten komen, op basis van de 
rijke jazzgeschiedenis van de voormalige havenwijk. 
Katendrecht kent een interessante, waardevolle en 
leerzame muzikale (jazz)geschiedenis en met The 
Dynamite Kids wil de stichting Kid Dynamite Jazz 
de kinderen van Katendrecht hiervan deelgenoot 
maken. De doelstelling is haalbaar omdat de 
muziek ‘van huis uit’ gastvrij en vrolijk is. Speciaal 
voor het project wordt een band en een koor 
samengesteld o.l.v. dirigent, componist, saxofonist 
en theatermaker Keimpe de Jong. Elk seizoen 
kent de band én het koor een nieuwe bezetting. 
Samengevat bestaat de doelgroep tot op heden 
dus uit kinderen t/m 12 jaar uit Katendrecht en 
omgeving. 

Een band én een koor
Omdat de stichting Kid Dynamite Jazz ieder 
kind een kans wil geven, heeft zij samen met 
Keimpe de Jong gekozen voor een constructie 
waarbij kinderen zowel onder lestijd deelnemen 
aan het project (koor) als daarbuiten (band). The 
Dynamite Kids (band en koor) treden op tijdens 
het festival (als opening act) onder begeleiding 
van de Nazaten. De Nazaten, een Rotterdamse 
9-mans band van Amerikaanse, Nederlandse en 
Surinaamse afkomst, spelen al ruim 20 jaar een mix 
van jazz, Surinaamse kaseko, Indiase raga’s, New 
Orleans jazz en Balinese gamelan. Zij zijn bij uitstek 

geschikt om een project als dit te begeleiden en 
daarin het voortouw te nemen. 

The Dynamite Kids-band oefent vanaf begin 
april op woensdagmiddag onder begeleiding 
van verschillende muzikanten van de Nazaten in 
een oefenruimte buiten school, buiten schooltijd. 
Uiteraard is deelname vrijwillig. Alle kinderen (van 
groep 3 t/m groep 8) van de basisschool mogen 
meedoen, maar de ervaring leert dat voornamelijk 
de bovenbouw zich inschrijft. Het koor wordt 
gevormd daar de andere schoolkinderen van de 
Globetrotter en de Schalm en oefent in de reguliere 
muzieklessen op school de verschillende liedjes 
(zij krijgen deze les van docenten van SKVR). 
De band en het koor oefenen uiteraard dezelfde 
arrangementen, samengesteld door Keimpe de 
Jong, waarbij veel ruimte is voor improvisatie. Een 
week voorafgaand aan het festival vindt de generale 
repetitie plaats waarbij de band én het koor voor 
het eerst samen komen. Tijdens deze generale 
repetitie worden alle muzikantjes klaargestoomd 
voor het échte optreden tijdens het Kid Dynamite 
Jazz Festival.

Er waren in 2015 in totaal twaalf kinderen die 
deelnamen aan de band en nog eens dertig 
kinderen die deelnamen aan het koor. Dit waren 
allemaal kinderen van de twee basisscholen op 
Katendrecht (en daarom t/m 12 jaar, uit alle 
lagen van de bevolking). Zij repeteerden vanaf 
april wekelijks een jazz (improvisatie) repertoire, 
hadden een week voorafgaand aan het festival een 
generale repetitie op het schoolplein en speelden 
tijdens het Kid Dynamite Jazz Festival op het 
hoofdpodium. Het project werd in de evaluatie ook 
wel omschreven als community art, daar het een 
mooie samenwerking is van bewoners (kinderen), 
instanties en bedrijven en de stichting Kid Dynamite 
Jazz daarmee de geschiedenis van Katendrecht én 
Kid Dynamite naar de basisscholen brengt. 

Bijlage 1
Community art-project The Dynamite Kids! 
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De opzet van The Dynamite Kids was in 2016 
hetzelfde, maar trok iets minder bandleden dan het 
jaar daarvoor; acht kinderen hebben vanaf april 
onder leiding van Keimpe de Jong verschillende 
nummers ingestudeerd tijdens wekelijkse 
repetities in het buurthuis ’t Steiger gevestigd op 
Katendrecht en hebben samen met De Nazaten 
(waarvan Keimpe de Jong onderdeel uitmaakt) het 
festival geopend. Net als het jaar ervoor was het de 
bedoeling dat kinderen in de reguliere muziek(zang)
lessen de stukken zouden instuderen om tijdens 
het festival deel te kunnen uit maken van het koor. 
Helaas is dat dit jaar niet zo goed tot  zijn recht 
gekomen als het jaar daarvoor, wat veroorzaakt 
werd door wisseling van contactpersonen binnen 
basisscholen (en soms de onbereikbaarheid 
daarvan) en miscommunicatie met SKVR. Wel is 
er wederom op de woensdag voorafgaand aan het 
festival op basisschool De Schalm een generale 
repetitie met de beide scholen, The Dynamite 
Kids en de Nazaten georganiseerd. Ter plaatse 
zijn de liederen uitgedeeld zodat de aanwezige 
kinderen alsnog konden repeteren en de teksten 
konden oefenen voor het festival. Gelukkig was 
er daardoor nog een prettige opkomst tijdens het 
festival. In 2016 is Jeugdcultuurfonds Rotterdam 
partner geworden van The Dynamite Kids. 

B. Ambities voor 2017 en verder 
Na de evaluatie is gebleken dat het traject van 
The Dynamite Kids erg intensief is en het (zonder 
actieve betrokkenheid van de basisscholen) 
moeilijk is om kinderen te werven. Daarom wil de 
stichting vanaf 2017 een aantal kleine aanpassingen 
doorvoeren in het traject van The Dynamite Kids, 
bijvoorbeeld door meer een workshop-vorm te 
zoeken en de wijken in te gaan om zo ook andere 
kinderen te kunnen aanspreken. 

Doelstellingen The Dynamite Kids
Reeds in de algemene doelstellingen van de 
stichting Kid Dynamite Jazz en het Kid Dynamite 
Jazz Festival heeft de stichting gesteld dat zij in staat 
is verbindingen te leggen en een cross over van 
kunstdisciplines te bieden, zowel met het festival 
als met het project The Dynamite Kids. Specifiek 

voor The Dynamite Kids heeft de stichting zichzelf 
de volgende algemene doelen gesteld. Ze kan en 
wil….
kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen 
uit Katendrecht met elkaar muzikaal in contact te 
laten komen, op basis van de rijke jazzgeschiedenis 
van de voormalige havenwijk;

… podium bieden aan aanstormend talent en 
nog-niet gevestigde acts, die veel baat hebben bij 
podiumervaring; 
… alle kinderen uit Rotterdam een kans 
bieden te participeren in cultuur in het algemeen 
en (jazz)muziek in het bijzonder, ook kinderen uit 
gezinnen met een minimum inkomen;
… op een (gratis) toegankelijke manier 
muziekeducatie bieden aan kinderen in Rotterdam, 
waardoor ook kinderen uit gezinnen met een 
minimum inkomen de kans krijgen deel te nemen;
… Verbindingen leggen tussen instellingen 
(basisscholen en cultuuraanbieders), bewoners, 
muzikanten en samenwerkingspartners op 
wijkniveau. 

Voor het jaar 2017 heeft de stichting zichzelf de 
volgende concrete en meetbare doelstellingen 
gesteld: 

Uitbreiden met The Dynamite Kids van één wijk 
(Katendrecht) naar minimaal drie wijken;
• Het intensieve repetitietraject van zes tot 

acht weken terugbrengen naar drie-vier 
workshops per wijk én een generale repetitie 
plus optreden per wijk;

• Door de spreiding in de wijken het bereik 
vergroten naar vijftien kinderen in de band en 
dertig kinderen in het koor (per wijk);

• Samenwerking vinden met minimaal twee 
basisscholen (per wijk);

• Samenwerking vinden met minimaal één 
cultuuraanbieder die is aangesloten bij het 
Jeugdcultuurfonds (per wijk);

• Samenwerking behouden met belangrijke 
(stadsbrede) partners als SKVR, ZangExpress 
en Jeugdcultuurfonds Rotterdam.
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The Dynamite Kids Workshops: de wijken in!
The Dynamite Kids werd in 2015 en 2016 
georganiseerd in samenwerking met de twee 
basisscholen op Katendrecht, maar heeft potentie 
om uit te groeien tot een project dat de wijken in 
gaat. Deze wijken heeft de stichting vastgesteld in 
overleg met partner Jeugdcultuurfonds Rotterdam. 
Jeugdcultuurfonds heeft in bepaalde wijken in 
Rotterdam veel cultuuraanbieders, waarmee 
in samenwerking een mooi programma kan 
worden opgezet. The Dynamite Kids gaat dan 
als het ware ‘on tour’: kinderen van basisscholen 
én muziekscholen in een bepaalde wijk kunnen 
meedoen aan drie of vier workshops én generale 
repetitie. Het ‘echte’ optreden van The Dynamite 
Kids vindt tevens plaats in de betreffende wijk, 
bijvoorbeeld tijdens een bestaand of nieuw te 
ontwikkelen festival. 

Alle kinderen die deelnemen aan The Dynamite 
Kids 2017 worden tevens uitgenodigd met elkaar 
samen te komen op het Kid Dynamite Jazz Festival, 
alwaar ze in één optreden het complete verhaal 
‘vertellen’. Indien daar voldoende animo voor is 
wil de stichting dit ook faciliteren in de vorm van 
vervoer. 

De workshops voor de band vinden buiten 
schooltijd plaats, op een nader te bepalen tijdstip 
en in overleg met de partners in de wijk. Het koor 
repeteert, net als voorgaande jaren, tijdens de 
reguliere muzieklessen op school. Hierdoor kent 
The Dynamite Kids meerdere doelgroepen:

• De doelgroep voor de workshops voor de 
band is kinderen van 7 t/m 12 jaar met een 
klein beetje muziekervaring;

• De doelgroep voor de laatste workshop voor 
de band is kinderen van 2 t/m 12 jaar met geen 
muziekervaring;

• De doelgroep voor het koor is alle kinderen 
van een basisschool die muziek(zang)les op 
school krijgen. 

De workshops én zanglessen van The Dynamite 
Kids vormen als het ware een springplak voor de 
kleine talentjes: tijdens het repeteren voor The 

Dynamite Kids ontmoeten zij grote(re) talenten, 
bijvoorbeeld ouderejaars, maar ook artistiek 
hoogwaardige acts en legendes. Zij kunnen de 
stimulans zijn voor The Dynamite Kids om muziek 
te blijven maken. 

Door The Dynamite Kids de wijken in te brengen 
kan de stichting meer kinderen bereiken (verspreid 
over Rotterdam), maar is het traject ook minder 
intensief voor kinderen omdat er slechts op drie tot 
vier middagen beschikbaarheid wordt verwacht in 
plaats van acht weken. Dit is mogelijk beter in te 
passen in drukke agenda’s met sport en dergelijke. 

Wijken die de stichting Kid Dynamite Jazz samen 
met het Jeugdcultuurfonds Rotterdam voor ogen 
heeft voor The Dynamite Kids workshops en koren 
zijn in 2017:

• Katendrecht & Afrikaanderplein 
Is samenwerking met basisschool de Globetrotter, 
basisschool de Schalm, Art Zegelaar School 
voor Piano, De Muziek Experience, ’t Klooster, 
dansschool Moves.

• Ommoord
In samenwerking met Popschool Ommoord, School 
of Rock, Continental Art Center, dansschool 
Moves, basisscholen Minister Marga Klompe 
School, Albert Plesmanschool etc. In deze wijk valt 
nog een link te maken naar de Arthur Parisiusstraat 
(de echt naam van “Kid Dynamite”) in Ommoord. 

• Overschie 
Coolibri Dance (Ballet, Moderne Dans & Klassiek 
Ballet), M&M Dance Kids, Art Beats, United010, 
basisscholen Albert Schweitzer (zij doen reeds 
IKEI), het Podium, de regenboog en nog diverse 
andere scholen. 

Voor na 2017 wil de stichting de mogelijkheid 
onderzoeken om naar andere wijken uit te breiden, 
afhankelijk van het succes in 2017.  

Alle workshops, generale repetities en optredens 
vinden plaats tussen half maart en eind juni 2017, 
voor alle drie de wijken. 

4
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Samenwerkingspartners
De stichting Kid Dynamite Jazz werkt reeds samen 
met de basisscholen de Globetrotter en de Schalm 
op Katendrecht om het project tot stand te laten 
komen. De Globetrotter is een Brede School en 
heeft haar buitenschoolse nevenactiviteiten hoog in 
het vaandel staan, als onderdeel van de opvoeding 
en opleiding van hun kinderen. Basisschool 
De Schalm staat bekend om haar muzikale en 
creatieve activiteiten en haar podium, en haakt 
daarom dan ook graag aan bij het project. Eerder 
genoemde basisscholen uit de wijken Ommoord en 
Overschie worden hopelijk in 2017 aan het rijtje 
van samenwerkingspartners toegevoegd. 

Andere samenwerkingspartners zijn SKVR 
(muziekdocenten en instrumenten), De Nazaten van 
Prins Hendrik / Keimpe de Jong (muziekdocent van 
de band van The Dynamite Kids en begeleiding van 
de optredens) en Jeugdcultuurfonds Rotterdam.  

Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam is niet alleen 
financieel, maar ook inhoudelijk een belangrijke 
partner van The Dynamite Kids, omdat ook 
zij zich inzetten zodat alle kinderen lessen op 
kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Ook 
kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. 
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat 
kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.

Het Jeugdcultuurfonds Rotterdam heeft een groot 
netwerk van cultuuraanbieders in diverse wijken. 
Deze cultuuraanbieders zijn eerder genoemd 
bij de betreffende wijken. De stichting heeft 
zichzelf ten doel gesteld voor 2017 minimaal één 
cultuuraanbieder per wijk aan The Dynamite Kids 
te verbinden, bijvoorbeeld door het geven van 

muziek- en danslessen, het bieden van faciliteiten 
(oefenruimte en/of instrumenten) of het werven 
van kinderen voor de band.

Legendes
Tevens wil de stichting Kid Dynamite Jazz proberen 
bekende (jazz)legendes en –artiesten te koppelen 
aan de band en het koor, bijvoorbeeld door (in het 
thema) Benjamin Herman mee te laten spelen in de 
band en/of hem uit te nodigen voor een repetitie. 
Wanneer verder wordt gedacht kan eveneens 
samengewerkt worden met ouderen of zelfs 
bejaarden uit seniorenflats en bejaardentehuizen. 
Naast het werken met legendes binnen het thema, 
kan ook gewerkt worden met creatieve bewoners 
uit een bepaalde wijk, zoals op Katendrecht met 
toetsenist/arrangeur Ronald Kool, pianist Johan 
Hendrikse en slagwerker Rob Wijtman.

Repertoire
Het repertoire dat gebruikt wordt is als eerste 
gestoeld op Surinaamse liedjes, als eerbetoon aan 
de naamgever van het festival. Maar Surinaamse 
muziek is ook heel toegankelijk, zeker voor 
kinderen. Grappig, vrolijk, ondeugend maar lief, en 
enorm swingend. Iedereen, van welke afkomst ook, 
begrijpt deze muziek en wordt er op een prettige 
manier door gegrepen. Dat is een grote kracht. 
Bij iedere editie van The Dynamite Kids wordt 
gekeken welke liedjes uit andere (Katendrechtse) 
windstreken voldoen aan die energie. Marokko? 
Turkije? Syrië? Irak? 
Er wordt een repertoire ontwikkeld voor de band, 
waar ook de (lokale) cultuuraanbieders mee kunnen 
werken. Tevens wordt er een zang-repertoire 
ontwikkeld voor de reguliere muzieklessen op 
scholen en (zang)docenten. 


