super leuke

Projectplan

&

2020

ilie
voor de hele fam

Kid
Dynamite
jazz festival

27

kiddynamitejazzfestival.nl
Opgesteld door: Stichting Kid Dynamite Jazz
Rotterdam, oktober 2019
1

&

28

"Another Brick in the Wall" door Pink Project,
met de dansers van OBS De Schalm onder leiding van Studio 181
2

Inhoudsopgave
1. Kid Dynamite Jazz Festival In het kort…		
5
2. Kid Dynamite Jazz Festival 2020				
6
3. Doelstellingen en strategie					10
4. Community project The Dynamite Kids			
14
5. Programma								16
6. Marketingplan							20
7. Begroting en dekkingsplan					24
Bijlage 1: Kid Dynamite – Arthur Parisius			

3

28

Kid Dynamite At Night 'artist in residence':
Ronald Kool & Codarts Pop Orchestra

1. Kid Dynamite Jazz Festival In het kort…

Kid Dynamite Jazz Festival is het enige
jaarlijks terugkerende gratis jazzmuziekfestival voor kinderen in Rotterdam.

Stichting Kid Dynamite Jazz borgt
haar ambities met de strategie om
vanuit een enthousiaste en betrokken
organisatie, in samenwerking met
een netwerk aan zorgvuldig gekozen
partners, met commitment toe te zien
op het verwezenlijken van het festival.
Belangrijkste stakeholders voor deze
strategie zijn Theater Walhalla, componist,
muzikant en dirigent Keimpe de Jong,
basisschool de Globetrotter, basisschool de
Schalm, St. Jazz International Rotterdam,
North Sea Round Town en Jeugdfonds
Cultuur. Ieders bijdrage helpt niet alleen
de relatie met de omgeving van het festival
te versterken maar zorgt ook dat wordt
gewerkt vanuit waarden die zich verhouden
tot de missie en visie van het festival.

Het festival is, in aanloop naar North Sea
Jazz Festival, onderdeel van North Sea
Round Town dat het beste dat de stad te
bieden heeft aan jazz, viert. Kid Dynamite
Jazz Festival is het enige festival in dit
programma dat zich richt op de missie om
Rotterdamse kinderen tot en met 12 jaar in
het algemeen en kinderen van Rotterdam
Zuid in het bijzonder in aanraking te
brengen met jazz. Door muziekbeleving
via gratis educatie & participatie en een
concertprogramma met hoogwaardig
aanbod worden kinderen geprikkeld om te
proeven aan de taal van jazz.
De visie die ten grondslag ligt aan de
vorm en inhoud van het festival is dat het
vergroten van de toegang tot jazzmuziek
kinderen kennis laat maken met de
improvisatie, vrijheid en nieuwsgierigheid
die het genre kenmerkt. Het vrij
kunnen spelen, durven experimenteren,
het samenspel en creatief bezig zijn
beschouwen we als doorslaggevend voor de
fysieke, mentale en sociale ontwikkeling
van een kind.
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2. Kid Dynamite Jazz Festival 2020
Tijdens het Kid Dynamite Jazz Festival
op 27 en 28 juni 2020 is Katendrecht een
weekend lang de muzikale huiskamer
van Rotterdam. Livemuziek, theater,
performance, dans, workshops en
spelactiviteiten brengen jong en oud in
een ongedwongen setting in aanraking
met (jazz)muziek. Het festival is een
plek om muzikaal talent door middel van
muziekbeleving te ontdekken en ontplooien
waarmee we de missie uitdragen om ieder
kind in Rotterdam Zuid en omgeving
in aanraking te brengen met muziek.
Hieraan ligt ten grondslag dat jazz alles
te maken heeft met improvisatie, vrijheid
en nieuwsgierigheid; vrij kunnen spelen
en de durf om te experimenteren (zie
Doelstellingen en strategie in hoofdstuk 3).

blues, soul, funk & pop. De focus in het
programma verschuift daarnaast naar meer
aandacht voor energie en vernieuwing
met een jonge generatie talent. Er wordt
gewerkt met een mix van verschillende
formaties uit de regionale en nationale
scene. Om het grensoverschrijdende
karakter van jazz te benadrukken, vind
je er in 2020, ook internationale bands
en artiesten. Er zijn zowel vocale als
instrumentale acts met een kleine bezetting
tot aan big bands en er wordt meer
theater en performance geprogrammeerd,
zowel op het podium als in de workshops,
wat uitnodigt tot participeren. De
zaterdag krijgt daarnaast een prominent
kinderprogramma. Ten grondslag aan
deze veranderingen ligt de uitbreiding van
de programmaraad met expertise uit de
muziek- en jazzscene (zie Programma in
hoofdstuk 5).

Tijdens komende editie van het festival
gaat de stichting haar community project
The Dynamite Kids (dat sinds 2015
bestaat) inhoudelijk veranderen. Samen
met het bestuur van de stichting en de
programmaraad zijn de ambities op het
gebied van de verbinding tussen het project
en de wijk aangescherpt en is de ambitie
ten aanzien van het tot stand brengen van
verbinding tussen de aanwezige generaties
in de wijk uitgebreid. Dat moet resulteren
in toegenomen participatie door meer
kinderen én ouderen die samenwerken aan
een verhalend repertoire waarvoor meer
aandacht komt tijdens het festival zelf (zie
Communityproject The Dynamite Kids in
hoofdstuk 4).

Het vernieuwde programma krijgt als
fysieke drager een meer flexibel ingericht
festivalterrein. Er staan verspreid over
het Deliplein (theater)tenten waardoor je
als bezoeker van plek naar plek beweegt.
Ook wordt op de Rijnhavenbrug theater
geprogrammeerd zodat bezoekers vanaf de
Wilhelminapier naar het festival worden
uitgenodigd. Daarnaast opent Theater
Walhalla haar deuren, zowel tijdens de
zaterdag als zondag van het festival.
We beogen zo steviger in te zetten op
toegankelijkheid: dat uit zich in tenten die
gelijkvloers staan en een huiselijk karakter
hebben.

Het programma van Kid Dynamite Jazz
Festival is komende editie van een nieuwe
eigentijdse signatuur voorzien. Het festival
is met recht een ‘jazzfestival’ en dus is er
in de breedste zin van het woord aandacht
voor jazzmuziek, -theater, -performance
en -dans. Omdat we als festival relevant
willen blijven en aan willen sluiten bij de
belevingswereld van kinderen nu, doen
we uitstapjes naar stijlen als hiphop, r&b,

6

7

een "Dynamite Kid"

The Dynamite Kids & Ronald Kool

3. Doelstellingen en strategie
Kinderen uit Rotterdam Zuid hebben
significant minder kansen tot het beoefenen
van en participeren in cultureel aanbod.
Deze kinderen komen vanzelfsprekend
niet in aanraking met cultuur, zij groeien
op in een gezin dat moet rondkomen van
een bestaansminimum en krijgen daarom
niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes
vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan cultuur
helpt een kind zich fysiek, mentaal en
sociaal optimaal te ontwikkelen.

•
•
•

De missie van de Stichting Kid Dynamite
Jazz is om die reden “Rotterdamse
kinderen tot en met 12 jaar in het
algemeen en kinderen van Rotterdam
Zuid en omgeving in het bijzonder op
een ongedwongen manier in aanraking
brengen met jazz, door gratis educatie- en
participatiemogelijkheden aan te bieden
en een concertprogramma bestaande uit
hoogwaardig aanbod. Kinderen (en hun
ouders, grootouders, verzorgers) worden zo
geprikkeld om te proeven aan de taal van
jazz.”

Strategie
Voor het uitvoeren van de missie en het
verwezenlijken van de doelstellingen
en ambities is een aantal kritische
succesfactoren opgesteld. Deze zijn
voorwaardelijk voor een succesvol Kid
Dynamite Jazz Festival.
•

De stichting Kid Dynamite Jazz kan
dankzij haar opzet en aanpak de volgende
doelstellingen bereiken.
•
•

•

•

ontmoeting tussen de bezoekers
stimuleren;
een prominent onderdeel uitmaken van
het stadsprogramma van North Sea
Round Town¹;
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.

•

de toegang tot muziek en
cultuurparticipatie vergroten door het
festival gratis toegankelijk te maken;
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
en dans als kerndisciplines naar voren
worden geschoven;
jazz als brede muziekstroming met
een divers karakter (en dus ruimte
voor urban stijlen) aangrijpen om
een aantrekkelijk festivalprogramma
samen te stellen voor een multiculturele
doelgroep;

•

Commitment van belangrijke
strategische partners als SKVR, Theater
Walhalla, componist, muzikant en
dirigent Keimpe de Jong, basisschool de
Globetrotter, basisschool de Schalm, St.
Jazz International Rotterdam, North Sea
Round Town en Jeugdfonds Cultuur;
Het versterken van het netwerk in
de omgeving van het festival om
kansen te creëren en afstemming en
samenwerking te vinden;
Een enthousiaste en betrokken
organisatie, van bestuur tot
projectmanagement en vrijwilligers.

¹ 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 gemeente Rotterdam, Mojo Concerts (de organisator van North Sea Jazz Festival),
de verschillende Rotterdamse podia, horecaondernemers en de muzieksector zelf, vertegenwoordigd door het Rotterdams
Conservatorium (Codarts), SKVR. LantarenVenster en vele muzikanten.

10

•

Voor en door Rotterdam (Zuid)
en omgeving
Ondanks hernieuwde aandacht voor
Rotterdam Zuid, onder andere vanwege het
National Programma Rotterdam Zuid, blijft
de participatie van kinderen aan muziek
en cultuur in dit deel van Rotterdam nog
steeds achter. Kid Dynamite Jazz Festival
is het enige gratis muziekfestival voor
kinderen in Rotterdam. Daarnaast is het
een van de weinige muziekfestivals die
in een ongedwongen setting, kinderen in
aanraking brengt met (jazz)muziek.
De locatie van het festival, het Deliplein op
Katendrecht (Rotterdam Zuid), is de plaats
bij uitstek vanwege de toegankelijkheid
vanaf zowel Rotterdam Noord als Zuid
en de aanwezigheid van een netwerk van
scholen en cultuurorganisaties dat in het
gebied aanwezig is en waarmee wordt
samengewerkt.

•

•
•

Het potentieel van de wijk en haar
omgeving komt naar boven door:
•

Het succesvolle community project The
Dynamite Kids bestaande uit een koor,
dat onder begeleiding van de SKVR,
tijdens reguliere muziek- en zanglessen
het repertoire van The Dynamite Kids
instudeert. Aangevuld met een band, die
onder leiding van muzikant/componist
en arrangeur Keimpe de Jong, wekelijks
repeteert. Het geheel resulteert in
optredens tijdens het festival. Dit
programma stellen we samen in
samenwerking en in afstemming met
de inhoudelijke en artistieke partners
van het project, waaronder: Basisschool
de Schalm, Basisschool de Globetrotter,
Theater Walhalla, SKVR, Jeugdfonds
Cultuur, Stichting Jazz International
Rotterdam, North Sea Round Town
en bandleider Keimpe de Jong van
jazzformatie de Nazaten;
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The Dynamite Kids tot ambassadeur
van het festival te maken en hen te
laten helpen in het vormen van het
programma. Aan hen stellen we, tijdens
de workshops, de vraag hoe ze muziek
graag ontdekken en beleven;
Samenwerking met organisaties en
instellingen als Theater Walhalla, Circus
Rotjeknor en Codarts die gevestigd zijn
in de wijk, waarde toevoegen aan het
programma en medebepalend zijn in de
missie van Kid Dynamite Jazz Festival;
Mensen langdurig bij het festival
betrekken door in kringgesprekken met
wijkbewoners input te vragen;
Verdieping in multiculturaliteit door de
wijk te betrekken in het organiseren van
het horeca aanbod.

So What Kids Jazz, instrumenten knutselen en de circusspeelplaats

4. Community project The Dynamite Kids
Een van de succesvolste dragers van het Kid
Dynamite Jazz Festival is het community
project The Dynamite Kids voor kinderen
van 2-12 jaar. Dit project helpt niet alleen
de missie van de Stichting bereiken, het
is ook een manier om het festival in te
bedden in de wijk zodat de relatie tussen
het festival en haar plek wordt verstevigd.
Het resultaat van het project is een vast
programmaonderdeel tijdens Kid Dynamite
Jazz Festival, waardoor de Stichting het
bewust niet (volledig) integreert in het
festival maar als apart hoofdstuk in het
projectplan opneemt.

Inhoudelijk repertoire
Het repertoire is tot op heden gestoeld op
Surinaamse liedjes, als eerbetoon aan de
Surinaamse naamgever van het festival
’Kid Dynamite’. Surinaamse muziek is heel
toegankelijk, vrolijk, ondeugend, lief en
enorm swingend. Kinderen blijken de taal
van deze muziek direct te begrijpen en er
op een prettige manier door gegrepen te
worden. Om de verbinding met de wijk ook
verhalend te leggen, wordt het repertoire
dat de kinderen leren ingebed in de
historische ontwikkeling² van Katendrecht,
ingericht naar het verhaal van Katendrecht
tijdens de Tweede Wereldoorlog en het
verhaal van Katendrecht nu. Dit verhaal
wordt vervolgens gekoppeld aan de
verschillende generaties die nu in het
gebied aanwezig zijn of zijn geweest. ‘Oud
Kapenezen’ gaan zodoende ook een rol
spelen. Het resultaat is een opa en oma
koor dat meezingt in de show van The
Dynamite Kids. Het versterkt het verhaal,
dat bewoners van verschillende culturele
achtergronden en generaties in Katendrecht
met elkaar samenleven.

Doelstellingen
The Dynamite Kids
Reeds in de algemene doelstellingen
is gesteld dat de stichting met het Kid
Dynamite Jazz Festival én The Dynamite
Kids beoogd verbindingen te leggen en een
cross over van kunstdisciplines te bieden.
De specifieke doelstelling van The Dynamite
Kids zijn:
•
•
•

•

•

Kinderen met elkaar muzikaal in
contact te laten komen;
Podium te bieden aan aanstormend
talent, dat veel baat heeft bij
podiumervaring;
Alle kinderen uit Rotterdam (Zuid) een
kans bieden te participeren in cultuur en
muziek in het algemeen en (jazz)muziek
in het bijzonder;
Op een gratis en 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
cultuuraanbieders op wijkniveau.

Netwerk en organisatie
Samen met de de SKVR en deelnemers
aan het project, waaronder basisscholen
de Schalm en de Globetrotter wordt het
idee op dit moment verder uitgewerkt. Dit
repertoire wordt geschikt gemaakt voor
een band en er wordt een zang-repertoire
bij ontwikkeld. Artistieke begeleiding
gebeurt door dirigent, componist,
saxofonist en theatermaker Keimpe de
Jong en zijn jazzformatie De Nazaten.
Het repertoire wordt zo ingericht dat het
geschikt is voor de reguliere muzieklessen
op scholen en (zang)docenten en voor
(lokale) cultuuraanbieder, SKVR. Om de

² 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 gemeente Rotterdam, Mojo Concerts (de organisator van North Sea Jazz Festival),
de verschillende Rotterdamse podia, horecaondernemers en de muzieksector zelf, vertegenwoordigd door het Rotterdams
Conservatorium (Codarts), SKVR. LantarenVenster en vele muzikanten.
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participatie rond het project te vergroten
wordt op een gestructureerde manier
en meer in aanloop naar het festival
betrokkenheid gevraagd in samenwerking
met het bestaande netwerk maar ook
andere vestigingen van de basisscholen
waarmee al wordt samengewerkt. Ook gaat
de stichting nieuwe Dynamite Kids werven
via de naschoolse opvang van de betrokken
scholen, muziek- en dansverenigingen in
Rotterdam Zuid en de Speeltuinvereniging
op Katendrecht. Hierop wordt ook een
nieuwe wervingscampagne afgestemd. Met
’t Steiger als Huis van de Wijk wordt het
betrekken van Oud-Kapenezen bereikt.
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5. Programma
Dat jazz sterk geworteld is in de
Rotterdamse cultuur, lijdt geen twijfel. Het
succes van het North Sea Jazz Festival en
de drukbezochte muziekprogrammering
in Lantaren-Venster en jazzpodium BIRD
zijn hier exemplarisch voor. Dat jazz
door velen aantrekkelijk wordt gevonden
is niet verwonderlijk, wanneer gekeken
wordt naar het scala aan varianten dat
jazz rijk is. Bovendien is het een genre bij
uitstek dat crossovers maakt naar andere
muziekstromingen, van folk tot urban. In
een multiculturele stad als Rotterdam aardt
een genre als jazz uitstekend. Kansen ten
aanzien van het festival zitten in het:
•
•
•

soorten musici. Bij Kid Dynamite Jazz
Festival ligt de nadruk steeds op de
beleving en participatie van kinderen.
Hierbij is het uitgangspunt dat we niet
betuttelen. Er wordt geen ‘kinderachtige’
muziek geprogrammeerd. Er is sprake
van professionele concerten, theater en
workshops.

Zaterdagprogramma
Op zaterdagavond programmeert het
festival 'Kid Dynamite at Night'. Bij
ondergaande zon kunnen bezoekers
genieten van een openluchtconcert van
de 'artist in residence' van Kid Dynamite
Jazz Festival, Ronald Kool & Codarts Pop
& Jazz Orchestra dat cross-overs brengt
tussen jazz, urban en pop. Komende editie
wordt in samenwerking met de genoemde
partijen naar een nieuwe invulling van het
podium gezocht met meer aandacht voor
een kinderrepertoire zodat ook dit deel van
het festival bijdraagt aan de missie van de
stichting. Het programma ontvouwt zich op
het Deliplein maar ook in Kantine Walhalla
en Theater Walhalla. Tot slot krijgen The
Dynamite Kids en hun optreden een aandeel
in het zaterdagavondprogramma.
Met de volgende bands en artiesten wordt
voor de zondag momenteel een programma
gevormd:

programmeren vanuit een nieuwe
artistieke signatuur;
verstevigen van het kinderprogramma
met aandacht voor diversiteit en
inclusiviteit;
uitbouwen van het side-programma met
aandacht voor meer disciplines.

Artistieke signatuur
Het muziekprogramma is van een nieuwe
eigentijdse signatuur voorzien. Er is
aandacht voor urban muziekstijlen zoals
hiphop, r&b, blues, soul, funk & pop
met inzet van de jonge generatie talent.
Het is de wens niet de grote gevestigde
namen maar juist opkomende artiesten
een plek te bieden die nog niet elders
geprogrammeerd staan om bezoekers te
kunnen verrassen en verwonderen. Er wordt
gewerkt met een mix van verschillende
formaties uit de regionale en nationale
scene. Om het grensoverschrijdende
karakter van jazz te benadrukken, vind je
er in 2020, ook internationale bands en
artiesten. In de artistieke visie zijn vrijheid
en nieuwsgierigheid het uitgangspunt,
gezocht wordt naar invloeden van of
inspiratie door andere muziekstromingen
en artistiek onderzoek. Dat vertaalt zich in
een samenwerking met allerlei verschillende

•
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The Dynamite Kids, Ronald Kool &
Codarts Pop & Jazz, Tin Men & The
Telephone Kids Show, Efe Erdem, Eric
Vloeimans.

Zondagprogramma

Diversiteit en inclusiviteit

Met de volgende bands en artiesten wordt
voor de zondag een programma gevormd:

In het beoogde programma worden vanuit
de focus op diversiteit en inclusiviteit de
volgende initiatieven en samenwerkingen
opgezet:

•

The Dynamite Kids, Lilian Viera,
Artvark met Drums United, Bijlmer
Steelband Kids olv Frauke Luhning,
Re:Freshed Orchestra, Shai Maestro,
Amir Elsaffar, Jungle by Night, Yannick
Hiwat, Typhoon duo met acoustic gitaar,
Benjamin Herman, Kika Sprangers,
Teatro Munganga, Convoi Exceptional
en Boomwhakalaa.

•

•

Side-programma
Het programma wordt aangevuld met een
side programma met workshops. 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 resultaat van de workshops wordt
zichtbaar gemaakt op het festivalpodium.
In de komende editie van het festival is
meer aandacht voor hedendaagse muziek
en dansstijlen. In de besluitvorming ten
aanzien van het workshopprogramma laat
de organisatie zich adviseren door Circus
Rotjeknor HipHopHuis, Sounds of Change
en de SKVR. Dat heeft geresulteerd in de
volgende workshops:
•
•
•
•
•

In samenwerking met “De Bridge”
wordt beoogd een jazz-programma te
ontwikkelen bestaande uit clienten van
Rijndam revalidatie die met aangepast
instrumentarium muziek maken. Zij
hebben eerdere geëxperimenteerd met
jazz muziek;
Met het Nederlands Gebarentaalkoor wordt onderzocht of zij jazzimprovisatie gecombineerd met
‘unspoken-word’ kunnen brengen en een
repertoire kunnen uitvoeren.

In de besluitvorming ten aanzien van de
uitwerking van de artistieke visie laat de
organisatie zich adviseren door North Sea
Round Town, Jazz International Rotterdam,
Keimpe de Jong (componist, muzikant
en dirigent) Mick Paauwe (muzikant),
Mike Bindraban (bestuurslid van Kid
Dynamite Jazz Festival, organisator van
het Mondriaanfestival in Den Haag en
inwoner van de Kaap) en Henca Maduro
(oprichtster van Epitome Entertainment
dat zich richt op Urban, Hiphop Culture en
aanverwante stromingen, organisator en
initiatiefnemer van het internationale urban
muziekconferentie/festival New Skool Rules
en inwoner van de Kaap).

Circusacts
Beats maken
Urban dans
Big Band muziek
Dans en ritme voor kind én ouder
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Een zelf geknutseld instrument

Later als je groot Band

6. Marketingplan
Het marketingplan van Kid Dynamite Jazz
Festival ondersteund de missie van het
festival. Het vernieuwde programma met
meer theater, kunst, muziek en dans en
een inrichting van het festivalterrein richt
zich op het bieden van een unieke beleving
voor kinderen in Rotterdam, met focus op
Rotterdam Zuid. Dit vertaalt zich ook in het
marketingcommunicatieplan.

Kid Dynamite Jazz Festival presenteert
zich als merk, doordat de volgende
onderscheidende kenmerken in het DNA
van het festival terug te zien zijn:
•

Huisstijl

•

De voormalige huisstijl wordt in een nieuw
jasje gestoken waarbij de nieuwe insteek
van het festival op een verfrissende manier
duidelijk wordt gemaakt, maar we toch
nog gebruikmaken van de herkenbaarheid
die de huisstijl de afgelopen jaren heeft
opgebouwd.

•

Communicatiestrategen

•

Er wordt sinds 3 jaar gebruik gemaakt van
een promotiecampagne gebaseerd op sociale
media. Dit heeft tot uitwerking gehad dat
het festival zich beter in de markt heeft
gezet ten opzichte van de voorgaande
edities. In 2020 gaan we op deze voet
verder, maar zetten we ook een breder in
binnen de aanwezige Rotterdamse media
met:
•

•
•

Een specifieke campagne gericht op
kinderen in Zuid, via flyers en posters
op Zuid maar ook een online campagne
getarget op gezinnen in Zuid.
Een betere media-koppeling met
North Sea Round Town in onze eigen
communicatie
Een sterker uitgedragen campagne
waarin kinderen centraal staan. Te
denken valt aan het inzetten van een
Rotterdamse vlogger bekend onder
de doelgroep die vooraf en tijdens het
festival over Kid Dynamite Jazz Festival
vlogt. Wij verspreiden dit gericht onder
de doelgroepen, zodat het community
gevoel van Kid Dynamite ook echt
overkomt in de communicatie.

Jazz voor kinderen en hun ouders/
verzorgers (familie): het festival maakt
jazz bereikbaar voor kinderen in
Rotterdam (Zuid), door op een speelse
en interactieve manier jazz over te
brengen naar een jonge doelgroep;
Een programma voor iedereen: het
festival biedt muziek, dans, theater en
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.

Publieksgroepen
Het festival richt zich in eerste instantie
op families met kinderen t/m 12 jaar
(basisschoolleerlingen, primair onderwijs)
uit Katendrecht en omstreken. Maar het
festival beoogt ook publiek uit de rest van
Rotterdam te bereiken en te interesseren.
Concreet richt het festival zich op de
volgende doelgroepen:
•

•
•
•
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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 bezoek aan het
festival af van de (groot)ouders/verzorgers.
Kid Dynamite Jazz Festival wil graag diep
de wijk in en zoveel mogelijk bewoners
van Katendrecht overhalen om te komen.
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.

•

•

•

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
oorspronkelijke initiator van het festival.
Kid Dynamite Jazz Festival wordt
gepromoot via het uitgebreide netwerk van
Walhalla.

•
•
•

In te zetten middelen
•

•

Communicatie via OPEN Rotterdam,
mediapartner van het festival, via een
online videospot via de kanalen van
OPEN Rotterdam, verspreiding via
Facebook en online banners.
De website wordt jaarlijks ingezet voor
het beschrijven van het programma, het

21

plaatsen van nieuwsberichten en het
verstrekken aan algemene informatie
aan de bezoekers.
Social media: Facebook, Twitter en
Instagram: het festival maakt sinds
2013 intensief gebruik van social media
en heeft inmiddels een steeds grotere
achterban met betrokken volgers. Op dit
moment heeft het festival op facebook
3348 volgers.
Posters, flyers, programmaboekjes:
de printcampagne bestaat uit een
posterronde in de week voorafgaand
aan het festival door de stad,
programmaboekjes huis aan huis op
Katendrecht (2.500 stuks) en 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.
Free publicity: vermelding op relevante
websites en (social) platforms, zoals
Rotterdam Festivals, de Kleine
Rotterdammer, etc.
Promotie via bewonersorganisaties en
ondernemersverenigingen
Advertenties
Ontwikkelen van een promotiefilm en
aftermovie
Merchandise

Er wordt gezongen, muziek gemaakt en gelachen

Ruben Hein

7. Begroting en dekkingsplan
De komende editie van het festival heeft
als focus het versterken van de kwaliteit
zonder te rekenen op een hogere financiële
bijdrage. Om die reden blijft het festival
toewerken naar het vergroten van financiële
zelfstandigheid. Omdat het festival een
gratis toegankelijk festival is, wat aansluit
bij de doelstelling mensen in aanraking te
brengen met jazzmuziek, moeten gelden uit
andere bronnen dan kaartverkoop worden
gehaald. Momenteel wordt in samenwerking
met Theater Walhalla gekeken naar de
mogelijkheden om de zaterdagavond van
het festival in te zetten als vehikel om het
kinderprogramma financieel mogelijk te
maken door bezoekers de optie te geven een
tafel betaald te reserveren. Hiervoor worden
Leden van Club Walhalla aangeschreven.

De stichting heeft in 2016 een aanvraag
gedaan voor het Cultuurplan 2017-2020
in Rotterdam. De adviescommissie van de
Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
stelde in haar advies dat de opzet en
uitvoering van het festival sympathiek zijn,
het karakter laagdrempelig is en de focus op
Katendrecht gunstig. De lokale aanpak van
het festival draagt bij aan de ontwikkeling
van een interessant gebied in Rotterdam
waar meerdere nieuwe initiatiefnemers
actief zijn. Ook denkt zij dat het festival
bijdraagt aan de pluriformiteit van het
(festival)aanbod in de stad. De Raad achtte
de omvang en het bereik van het festival
nog te beperkt om een structurele subsidie
te rechtvaardigen en adviseerde 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.

Na de verzelfstandiging van het festival in
de stichting is het budget gegroeid naar
€ 62.000 in 2019. 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 de jaren daarna is
dit percentage gezakt naar 60% doordat
de stichting meer sponsors en particulieren
aan zich wist te binden. De stichting blijft
zichzelf ten doel stellen dit percentage
de komende jaren 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.
Daarbij is de afgelopen twee/drie jaren
gebleken dat de begroting niet veel wijzigt,
niet aan de inkomstenkant en niet aan de
uitgavenkant. Hierdoor valt te constateren
dat het format stabiel is. De afgelopen
twee/ drie jaar is gebleken dat de begroting
niet veel wijzigt, niet aan de inkomstenkant
en niet aan de uitgavenkant. Voor de editie
van 2020 is de begroting met circa €10.000
euro verhoogd. Dit heeft te maken met
het feit dat het zaterdagavond programma
wordt uitgebreid naar Kantine Walhalla
en theater Walhalla. Ook worden er aan
het zondag programma meer workshops
toegevoegd.

Tijdens het evenement worden zo’n
tien vrijwilligers ingezet, variërend van
productionele ondersteuning, stage hands,
artist service en social media. Kid Dynamite
Jazz Festival zal de komende jaren in
belangrijke mate afhankelijk blijven van de
inzet en betrokkenheid van vrijwilligers.
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Power to the Pipo

Berenice van Leer; de frontvrouw van o.a. Kraak & Smaak (boven)
Lwela Kasulwe (onder)

Bijlage 1: Kid Dynamite – Arthur Parisius
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.

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 RotterdamZevenkamp. 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.

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
was ondertussen veranderd; Negropalace
Belvédère van eigenaar Daan Troost.

‘Kid’ verwijst in de naam van het festival
uiteraard naar de naam van de SurinaamsNederlandse 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 familie.
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Een typisch uitgedoste festivalganger

