
Kwaliteit en sfeer zijn visitekaartje van ZomerZondagen
HANS BELDER

,,Ik haal het maximale uit het mini-
male," zegt Antoinette van Hattem
van theaterbureau De Artiestenin-
gang. Voor de elfde keer staat hêt
Rotterdamse festivaldier garant

, voor een veelzijdige en internatio-
nale programmering van de Zomer-
Zondagen.

Het j aarltjkse zondagmiddagfes-,
tival in Het Park bij de Euromast
stond in de voorbereidingen voor
een p&ar flinke organisatorische uit-
-dagingen. ,,Ook wij merken dat de
subsidies voor de ZomerZondagen
teruglopen in deze economische si-
tuatie. Partijen die tot dusver elk
jaar eeh donatie gaven, moesten dit
keer aftraken. Hierdoor lopen wij
ten opzichte van v-orig jaar ruim
vijftien subsidie mis."

Het is moeilfik om sponsoren te
krijgen. Voor veel partiien is het fes-
tival te klein en commercieel niet

' interessant. ,,Zelf\Mi-l ik het festival
graag klein houden. Een goede sfeer
en knvalitatief goede voorstellingen: 
moe!€n het visitekaartje zijn. Eigen-
llik is mijn bureau de grootste spon-
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sor van het festival. Vrijwel alle
rniddelen die rwe ter beschikking
hebben investeren we in de Zomer-
Zondagen."

Ter compensatie van de misgelo-
pen inkomsten wordt dit jaar wel
één euro per gebruikte stoel ge-

waagd en krijgen bezoekers de ge-
legenheid een wijwillige bijdrage te
leveren. ,f,erder blijft het een gratis
toegankelij k festival."

Ook de start van de Tour de
France op 4 juli en het WK,voetbal
zljn geduchte concurrenten voor
het Rotterdamse theater- en mu-

ziekfestival. Van Hattem maakt er
zich niet al te druk om: ,,Natuurlijk
is het jammer dat zondag a juH ver-
valt in onze programmering door
de start van de Tour. Nu zijn \Me ge-
dwongen twee zondagen op te
nemen die vallen in de vakantiepe-
riode. Hierdoor loop je een. risico op
minder publiek Gelukkig blijft er
een grote groep mensen in de stad.
Speciaal op die groep gaan we de
communicatie afstemmen."

POPPENSPELER
Het opnemen van de sportev€ÍIê-
menten in de programmering is
voor Van Hattem geen moment een
optie ge\Meest. ,,Ik moet er niet aan
denken! Er is op dat gebied al vol-
doende aanbod. Wij bieden een po-
diurn om te ontsnappen aan voetbal
en wielrennen."

Als geestelijk 'vader' van de Zo-
merZondagen doet ze in heel Eu-
ropa inspiratie op voor nieuwe ver-
rassende acts. In Spanje viel ze voor
de Argentijnse poppenspeler Diego
Stirman. ,,Geïveldige act. tlij speelt
de voorstelling De doos aa,n Pan-

Zomerzondagen in Rotterdam is muziek en theater' in Het Park bii de
Euromast. Foro BAS czERWtNSKI

dora volgens een vaste verhaalliin,
Zomerzondagen in Rotterdam is
muziek en theater in het park.
'Maar de improvisatie van D-iego,
waarin locatie en de samenstelling
van het publiek een rol spelen, is
onnavolgbaar en hilarisch. Ben top-

attractie voor jong en oud."
Ook naar het optreden van de

band Hotel op lljuli ziet Antoinette
enorm uit. ,,Een heerlijke)band. Die
staat garant voor feest en woliik-
heid. Dat wordt ongedwongen dan-
sen in het grasi
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