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Rotterdamse ZomerZondagen vieren jubileum 
 
ZomerZondagen bestaat 15 jaar en pakt daarom deze zomer extra feestelijk uit. Op alle 
zondagen in juni biedt dit kleinschalige culturele festival ludieke theateracts, zomerse 
muziek en lekker eten in de zon. Je danst er met de grassprieten tussen je tenen, traint 
je lachspieren bij het theater en proeft met vrienden van de lekkerste tapas en 
zomerse drankjes. Het Park bij de Euromast wordt weer de leukste Rotterdamse 
zomerspot met een gratis programma. 
 
Sinds de start in 2000 is het programma uitgegroeid tot een hooggewaardeerd festival dat door het 
publiek als uniek wordt ervaren. De reacties op de ZomerZondagen-website spreken voor zich: 
“ik ken geen ander evenement met zo'n positieve vibe”, “jaar in jaar uit groots in de kleinschalige 
aanpak”, “het ultieme zomergevoel”, “creativiteit prevaleert, nooit gemakzuchtig”, “een zalig on-
Nederlands sfeertje” en “het perfecte familie-uitje met geweldige artiesten, ideaal met kinderen”.  
 
Een leuker cadeau dan zulke complimenten kan een jarige zich niet wensen. Dus trakteert het festival 
het publiek tijdens vijf zomerse junizondagen weer op grote namen en onbekende pareltjes. 
Comeback-concerten van voorgaande edities wisselen af met nieuwe muzikale vondsten, terwijl 
binnen- en buitenlandse theatervoorstellingen verrassen op het veld. 
 
Topniveau en toptalent  
De Rotterdamse blues-soul zangeres Simone Roerade opent met haar 4-mansformatie  
‘Mrs Hips’ het festival. Ze zingt nummers van de nieuwe EP die deze zomer uit zal komen, dus heter 
van de naald kan eigenlijk niet. Op de laatste zondag maakt Jan Rot zijn opwachting, volgens velen 
de beste songschrijver en tekstdichter van Nederland. Ook jong talent krijgt een kans zich tijdens het 
festival te presenteren. Ensembles van muziekopleiding Codarts treden op met muziek die varieert 
van zwoele tango tot Braziliaanse ritmes.  
 
Ludieke theateracts  
Behalve muziek zijn er ook komische en originele acts uit binnen- en buitenland te zien, die Het Park 
inzetten als decor voor hun theater. Na het enorme succes in 2013 komt Fraser Hooper uit Nieuw 
Zeeland terug. In zijn voorstelling “Funny Business” speelt een badeend de hoofdrol tijdens een 
bloedstollende ladderact. Het inventieve Catalaanse ‘Guixot de 8’ stelt hun nieuwste collectie 
speeltoestellen van hergebruikte materialen op, allemaal geïnspireerd op fietsen. 
 
Knutselen voor kids en Fietsrecycle 
Ook deze editie heeft het festival weer leuke kinderworkshops op het program met duurzaamheid als 
rode draad.  Zo wordt met hulp van de creatieve meiden van Klieder en Klodder recyclemateriaal 
omgetoverd tot kleine kunstwerkjes. De mannen van B-E-N-D-E zetten een Fietsrecycle op: fietsen 
waar kinderen zijn uitgegroeid, worden opgepimpt en krijgen daarna een tweede leven bij een nieuwe 
eigenaar, inclusief een ZomerZondagenkrat aan het stuur.  
 
Eten in de avondzon 
Dit jaar hoeft er ‘s avonds thuis niet meer gekookt te worden, want ter afsluiting kan bij het festival een 
heerlijke maaltijd worden besteld, waarbij zwoele tangoklanken in de avondzon zijn inbegrepen. Met 
zo’n relaxte sfeer zijn de ZomerZondagen weer dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer!  
 
Praktische informatie 
De 15e editie van de ZomerZondagen speelt zich af in Het Park bij de Euromast. Het podium staat op het 
veld tegenover het witte Koetshuis. 
Data 1 – 8 – 15 – 22 – 29 juni, programmatijd 14.00 – 20.00 uur  
Gratis toegankelijk, een vrijwillige bijdrage als ondersteuning van het festival wordt op prijs gesteld. 
Meer info en uitgebreid programma:: www.zomerzondagen.nl  
 
Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op 
www.rotterdamfestivals.nl 



 
 
 
 
De ZomerZondagen zijn een initiatief van de Stichting Vrienden van het Park. Deze stichting kwam in 1999 met het idee het 
door landschapsarchitect Zocher ontworpen park nieuw leven in te blazen middels culturele activiteiten; meer mensen vinden 
op deze manier de weg naar dit mooiste stukje Rotterdams groen. 
 
De ZOMERZONDAGEN worden mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Festivals en diverse culturele 
fondsen. Daarnaast rekenen trouwe leveranciers, enthousiaste medewerkers en artiesten flexibel mee in 
financieel krappe tijden. 

 
Niet voor publicatie: 
De ZomerZondagen worden georganiseerd door de Artiesteningang. 
Voor informatie en rechtenvrij beeld kunt u contact opnemen met:  
 
De Artiesteningang,  
Antoinette van Hattem, 
Tel  010 – 4119951 of  06 – 26284064 
mail@artiesteningang.com 
 
Hoog dpi foto’s en het persbericht zijn te downloaden via http://zomerzondagen.nl/pers/voor-de-pers 
 
Reacties van bezoekers via http://zomerzondagen.nl/pers/bezoekers-aan-het-woord 
 
 


