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H
et zijn herinneringen
die Ahoy-directeur
Jolanda Jansen liever
even vermijdt. Begin
2020, nog zo hoopvol
begonnen als het jaar
van de waarheid, 

belandt ze van de hemel in de hel.
Langzaam maar onverbiddelijk
duwt een uit China overgewaaid,
potentieel dodelijk virus de maat-
schappij in het slot, en de 65ste edi-
tie van het Eurovisie Songfestival
van de kalender. Geen artiest zal in
Rotterdam Ahoy de bühne betreden,
geen miljoenen euro’s zullen de
beurs van de stad doen zwellen,
noch gaan de kassa’s rinkelen van de
lokale ondernemers, de horeca
voorop.

Demonstratief
Een horrorscenario, waar misschien
alleen een - zeer lokale - komeet -
inslag overheen kan. Toch een kleine
terugblik: ,,Begin maart vorig jaar,
vlak nadat premier Rutte aankon-
digde om maar even geen handen
meer te schudden, hadden we een
bijeenkomst met delegatiehoofden
in het stadhuis aan de Coolsingel. 
Ik weet nog dat burgemeester 
Aboutaleb heel demonstratief met
zijn handen in de zakken bij de deur
stond. We gingen hutjemutje met
z’n allen op de trap van het stadhuis
op de foto. Maar toen dacht ik al: hoe
realistisch is het om vol te houden
dat het allemaal doorgaat?’’

Niet dus. De Nederlandse editie,
waar decennia lang reikhalzend naar
was uitgekeken, wordt geschrapt. Er
volgt een korte periode van rouw en
wat vurige debatjes in de gemeente-
raad, maar al snel gaat het vizier op
2021. Hoewel het beeld rond corona
in die periode nog buitengewoon
troebel is, een werkend vaccin nog
slechts op de tekentafel bestaat en de
ic’s afgestampt liggen met Covid-19-
slachtoffers, richt het Rotterdamse
Eurovisie-team zich op en begint
zich voor te bereiden op de Grote
Herkansing: Open Up Again!

Profetisch
Een staaltje culturele wederopbouw,
niet bepaald onbekend in de Maas-
stad. Jansen: ,,Wethouder Kasmi zei
nog voordat de boel werd afgeblazen:
het songfestival gaat door, hoe dan
ook. Die woorden blijken profetisch.
En we gaan het op de maximale ma-
nier doen. En hoe mooi is het dat uit
die testevenementen van Fieldlabs
blijkt dat het ook veilig kán. Mét 
publiek dus hopelijk.’’

Maar ofschoon het plaatselijke 
organisatiecomité er met volle
kracht tegenaan gaat, lijkt de Rotter-
dammer vooralsnog de kat uit de
boom te kijken. Waar ná de winst
van Duncan Laurence in Tel Aviv –
in 2019, het lijkt wel 20 jaar geleden –
en het binnenloodsen van het ver-
maarde liedjesspektakel het enthou-
siasme in Rotterdam niet op kan,
loopt het volk nog niet echt warm

Festival in de
herkansing

Als in 2020 de coronacrisis het Eurovisie Songfestival 
dwarsboomt, zit Rotterdam niet bij de pakken neer. Al snel 

wordt besloten het in 2021 weer te proberen. Want wat er ook
gebeurt, het muzikale mega-evenement gaat dóór.

TEKST MARCEL POTTERS

Voorwoord Reportage

Angela de Jong
is columnist bij 
deze krant

D
e datum staat al bijna een jaar met
rood omcirkeld in mijn agenda: 22 mei,
finale Eurovisie Songfestival, Ahoy. 
En vlak daaronder: ‘kaartjes scoren, 
anders vilt Fiene me levend’. 

Fiene is mijn 14-jarige dochter en hardcorefan van
het songfestival. Terwijl Duncan in de green room 
in Tel Aviv amper zijn handen in de lucht had en
Cornald Maas ongelovig ‘we hebben hem’ mompelde
vanuit de commentaarpost, schreeuwde zij al in 
mijn oor dat ze erbij móest zijn, in Nederland.

Welnu, het verhaal is bekend. We zitten al een
poosje op het plateau van de derde coronagolf waar-
door het een wonder is dat er überhaupt een plukje
publiek bij mag zijn in Ahoy. Aangezien het voor de
editie van 2020, toen het er nog op leek dat we met
16.000 liefhebbers gezellig in elkaars gezicht konden
joelen en zingen, al niet lukte om kaartjes te bemach-

tigen, heb ik de
hoop nu bij 
voorbaat opge -
geven. We kijken
gewoon op tv.
Ook leuk.

Ik bewaar mooie
herinneringen
aan de songfesti-
val-avonden uit
mijn jeugd. Mijn
moeder taaide
vaak halverwege
af naar bed, die

liep bepaald niet warm voor het liedjesfestijn. Zat ik
samen met mijn vader in een bijna donkere woon -
kamer de ellenlange puntentelling uit, terwijl we van
te voren al wisten dat Ierland wéér ging winnen.
Want in mijn jeugd won Ierland namelijk altijd.

Inmiddels ziet een avondje songfestival in huize
De Jong er zo uit: graaiend in een berg chocolade en
chips nemen we alle deelnemers stuk voor stuk 
door. Dat gaat meestal in niet al te politiek-correcte
bewoordingen, moet ik bekennen. Vaak zijn we 
opvallend eensgezind in ons oordeel. We hebben alle
vijf een voorliefde voor kitscherige Oostblok-dance
met veel glitters en diepe decolletés en anderszins
theatrale optredens, tot een gemaskerde hardrock-
band aan toe. Maar we kunnen een mooi luisterliedje
op zijn tijd ook zeker waarderen.

Ik verheug me er nu al op. Misschien moet ik mijn
vader bellen, of hij bij ons komt kijken.

TV-AVONDJE
IN HUIZE 
DE JONG

‘We hebben 
alle vijf een

voorliefde voor
kitscherige

Oostblok-dance
met veel glitters’

FO
TO

 S
H

O
D

Y
 C

A
R

E
M

A
N

‘Mooi dat 
uit tests 

blijkt dat het 
songfestival
veilig kan’ 

—Jolanda Jansen is
directeur Rotterdam Ahoy

� Neerlands hoop Jeangu Macrooy
voor het megaportret dat Tymon
de Laat van hem maakte. 
FOTO ANP

COLOFON 
Deze bijlage is een eenmalige uitgave van ADR Nieuwsmedia
in samenwerking met ESF Rotterdam. Aan deze bijlage
werkten o.a. mee Alexander van Eenennaam, 
Suzanne Eijgenraam, Salwa van der Gaag, Annet de Groot
(eindredactie), Bart Hoogveld (fotoredactie), Timo van de
Kasteele, Marcel Potters, Mariska Schotman (vormgeving), 
Peter Schuiten (peter@schuiten.nl), Koos de Wilt (coördinatie). 
Directie Erik van Gruijthuijsen en Bart Verkade.
© DPG Media NL
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voor ‘ESF 2021’. Uit een eerder ge-
houden poll bij deze krant blijkt dat
iets meer dan de helft van de stem-
mers een kaartje hoopt te bemachti-
gen, maar 28 procent van hen meldt
dat ‘de lol er wel vanaf is’. De rest
kiest ervoor om de show op televisie
te volgen.

Mondkapjes
,,De euforie van vorig jaar – na de
winst van Duncan, het winnen van
het bidbook en de voorbereiding op
de grootste show ooit in Ahoy – was
even doorbroken, maar de energie
keert langzaam maar zeker terug’’,
analyseert Jansen. Het is nu eerst
geen-woorden-maar-daden gebla-
zen. Zo rolt op 11 april de eerste truck
met apparatuur Ahoy binnen en
wordt de aftrap gegeven voor de 
opbouw van het podium voor – wat
wordt genoemd – ‘de Olympische
Spelen van de muziek’. Als mieren in
hun hoop bewegen de van mond-
kapjes voorziene werklui en tech-
neuten door de arena, waar de hele
tent moet worden behangen met
licht, geluid en volop technische
hoogstandjes. Alles natuurlijk op
veilige anderhalve meter meter af-
stand.

,,Natuurlijk, het ís anders dan een
songfestival in een tijd zonder pan-
demie’’, stelt de Ahoy-baas. ,,Daarom
ben ik zo blij dat straks de delegaties
komen, dat de hotels weer gasten
hebben. En dat er toch fans bij mo-
gen. Ik hoop zo dat ook de bezoekers
er een overnachting bij nemen, zodat
de stad nog een graantje kan mee-

pikken. Want normaal zou Rotter-
dam worden overspoeld met toeris-
ten, had de horeca bomvol gezeten.’’

Activist
Alle beperkingen die het komende
songfestival met zich meebrengt,
plus de stevige druk die op de hele
happening komt te staan, zorgen te-
vens voor een uitbarsting van creati-
viteit en vernuft. Neem nou het op-
nemen van zo’n postcard-video, de
olijke filmpjes die tijdens de finale
tussen de liedjes worden vertoond.
Het monumentale Kasteel van
Sparta is bijvoorbeeld het decor van
de introductie van de kleurrijk ge-
kapte zangeres en activist Montaigne
(artiestennaam van Jess Cerro), de
troef van Australië – die heeft laten
weten niet lijfelijk aanwezig te zijn
in Rotterdam.

Een driedimensionaal huisje staat
op het kunstgras in Rotterdam-West
en wordt door een cameracrew van-
uit alle hoeken en standen vastge-
legd. In de tussentijd trapt de artiest
aan de andere kant van de planeet
enthousiast tegen een bal – ze is
rechtgeaard voetbalfan –, een spor-
tief intermezzo waarvan een holo-
gram wordt gemaakt. Beide opnames
zullen versmelten tot één beeld,
waarbij het lijkt alsof Montaigne zélf
in Spangen was om het leer een loei
te verkopen. Vele uren noeste arbeid,
voor slechts veertig seconden high-
tech video.

Huzarenstukje
En zo gaat het continu, stelt wethou-

der Said Kasmi (D66, evenementen).
De productie van het aanstaande ESF
2021 draait uit op innovatief vakwerk
waarvoor Rotterdam de hand niet
omdraait. Zo komt er een online 
Eurovision Village, als vervanging
van de fysieke versie die op de 
Binnenrotte zou worden gebouwd.
,,Zo kunnen bezoekers online toch
van podium naar podium gaan om
verschillende optredens in de stad te
zien’’, legt hij uit.

Wonderlijk genoeg kunnen de 
nadelen van een virtuele versie van
het songfestival nog weleens uit-
draaien op een voordeel, gaat hij ver-
der. ,,Op deze wijze kunnen we heel
veel promotie maken voor de stad.

Mijn verwachting is dat we nog veel
meer mensen gaan bereiken met
deze aanpak dan onder normale om-
standigheden had gekund. We heb-
ben maximale exposure. De kracht
en weerbaarheid van Rotterdam zijn
tijdens deze crisis komen bovendrij-
ven. En zo kunnen we van de nood
een deugd maken’’, concludeert de
wethouder optimistisch.

Buitenlui
Laat helder zijn: de Rotterdamse be-
stuurder die in de herfst van 2019
met tomeloze inzet het songfestival
voor de neus van Maastricht weg-
kaapt, baalt nog steeds als een stek-
ker dat corona roet in het eten gooit.

En dat later deze maand niet alle re-
gisters kunnen worden opengetrok-
ken. Er waren zoveel originele
ideeën, zoveel swingende projecten,
zoveel enthousiaste initiatieven van
burgers en buitenlui, maar vrijwel
allemaal gestoeld op samenkomsten
met vaak honderden mensen. En dat
is een utopie, heden ten dage. ,,Tuur-
lijk was mijn voorkeur te allen tijde
uitgegaan naar een festival in zijn
klassieke vorm’’, zegt hij. ,,We weten
wat het had kúnnen worden. Dat
maakt het af en toe nog een beetje
wrang, de gedachte dat we Rotter-
dam nog beter op de kaart kunnen
zetten. Het zou twee weken lang
enorm bruisen in de stad. De horeca,

de culturele instellingen, met talk-
shows en feestjes in alle uithoeken
van de stad. Daardoor blijf ik ge-
mengde gevoelens houden.’’

Opwinding
Maar goed, ‘sterker door strijd’ is niet
voor niets het motto van Rotterdam,
dat circa 22 miljoen euro uittrekt
voor de mega-happening in mei.
Projectdirecteur Alice Vlaanderen,
eveneens Eurovisie-strijder van het
eerste uur, doet ook een duit in het
zakje. ,,Het is echt wel zo dat het
songfestival een tijdje niet meer
leefde in de stad’’, zegt ze. ,,Toen in
augustus 2019 bekend werd dat Rot-
terdam dit evenement kreeg, ging  

iedereen uit z’n dak. Wat een opwin-
ding! Maar na de afgelasting was dat
goede gevoel even helemaal weg. Nu
merk ik dat men er weer in gaat gelo-
ven, zie ik de reuring in de wijken
weer ontstaan.’’

Er is ook niet meer aan te ontko-
men. Vrolijk gekleurde spandoeken
en vlaggen sieren het straatbeeld, ta-
lentvolle amateurs storten zich thuis
tussen de schuifdeuren op soms vir-
tuoze interpretaties van vervlogen
hits voor de online talentenjacht
‘Rotterdam, laat je horen!’ en een
kookboek met smeuïge gerechten uit
de deelnemende landen – overgoten
met een Rotterdams sausje – ziet het
daglicht. Op een muur bij Zuidplein
schittert een adembenemende
wandschildering van Neerlands
hoop Jeangu Macrooy de passant 
tegemoet.

Teststraat
En dit is allemaal nog los van de
werkzaamheden in Rotterdam Ahoy,
waar niets aan het toeval wordt over-
gelaten. Met een eigen teststraat, de
zo’n beetje heilig verklaarde ander-
halve meter afstand en ESF-mond-
maskers op het gelaat wordt op Zuid
keihard gewerkt aan het meest oog-
verblindende podium dat in de histo-
rie van het vermaarde liedjesspekta-
kel is vertoond. Een lust voor het oor
en voor het oog, dat moet het worden.

Het songfestival is het licht aan het
einde van de tunnel, in dit geval de
Maastunnel. Ahoy moet wat de orga-
nisatie betreft over een paar weken
hoop en optimisme uitstralen. ,,Al-

leen als de coronacijfers weer de pan
uit rijzen, gebruiken we de stop-
knop’’, zegt Vlaanderen. ,,Maar daar
gaan we niet vanuit. We halen het
maximale eruit, zodat iedereen kan
meegenieten van het feest en als de
wereld niet naar Rotterdam kan 
komen, Rotterdam naar de wereld
gaat.’’

Journalisten
Zoals de vlag er nu bij hangt, zullen
de artiesten én hun entourage uit 
37 landen naar Rotterdam reizen 
(Wit-Rusland is gediskwalificeerd
en Armenië heeft vanwege politiek
gerommel in het thuisland afgezegd.
Australië doet wél mee, maar komt
niet over en de Nederlandse delegatie
is hier al natuurlijk). Thuis worden ze
getest, en eenmaal in de Maasstad
aangekomen gaan ze direct in qua-
rantaine in hun hotel. Er zullen bij 
de negen shows – inclusief de halve
finales op 18 en 20 mei en de grote 
finale op 22 mei – 3500 bezoekers per
keer worden toegelaten. In Ahoy zijn
500 journalisten welkom. 

Ahoy-directeur Jansen is er klaar
voor: ,,De televisieshow gaat altijd
door. Hopelijk met alle deelnemers
op het podium. Mocht het zo zijn dat
een van de delegaties positief wordt
getest, dan is daar een back-up voor.
Alle liedjes zijn al opgenomen en
kunnen worden uitgezonden, zonder
dat de kijker er iets van merkt. Overal
is over nagedacht en alles is tot in de
puntjes uitgewerkt. Nu is het nog 
een kwestie van gáán met dat song -
festival.’’ 

Het Eurovisie Song-
festival markeert ‘het
begin van het einde’
van de coronacrisis,
zegt marketingstra-
teeg en retaildeskun-
dige Paul Moers. 
Wat dat betreft kan het
liedjesfestijn niet op
een beter moment
komen. ,,Zeker met die
typisch Rotterdamse
mentaliteit: niet lullen
maar poetsen.’’
De stad is allang over
de pijn van een ‘afge-
schaald evenement’

heengestapt, luidt zijn
mening. ,,Normaal had
je volgeboekte hotels
gehad, afgeladen res-
taurants, maar ga er
maar vanuit dat er deze
maand al veel meer kan,
zeker nu de terrassen
open kunnen. Ik zou alle
ondernemers aanraden
iets te doen rond het
thema songfestival.’’
Geduld is een schone
zaak. Want hoewel er
geen tienduizenden
toeristen over de vloer
komen, ziet de toe-

komst er zonnig uit. De
ongetwijfeld fraaie
beelden van de archi-
tectonische hoog-
standjes en het uit-
gaansleven zullen de
wereld rond gaan.
,,Rotterdam staat volop
in de belangstelling’’,
zegt hij, ,,en dat is nooit
slecht. Want Rotterdam
is een spectaculaire
stad, die je niet mág
overslaan. Het is heus
niet altijd Amsterdam
wat de klok slaat.’’
En, verwacht hij, de Rot-

terdammer heeft best
zin. ,,We zijn bijna uit de
crisis en Rotterdam-
mers zullen laten zien
wat ze kunnen. Net
zoals na de Tweede
Wereldoorlog. Toen zei-
den ze: we gaan een

toffe, nieuwe stad bou-
wen. Met het songfesti-
val markeren we het
begin van het einde van
de coronacrisis. Op zijn
Rotterdams gezegd:
mouwen opstropen en
aan de slag.’’ De kritiek

op bijvoorbeeld zo’n in
feestelijke Eurovisie-
kleuren gehulde tram –
waarom daaraan geld
uitgeven terwijl er geen
kip op straat is? – laat
Moers voor wat die is.
,,Wat moet je dan? Een
zwarte tram door het
centrum laten rijden?
Rotterdam is de stad
van het positivisme, er
is geen plaats in Neder-
land die zoveel kracht
heeft. De juiste spirit.
We moeten weer gaan
opbouwen. Waar in 
Nederland kan dat 
nou beter dan in 
Rotterdam?’’

Festival luidt einde crisis in

Reportage

‘Online 
kunnen we
heel veel
promotie

maken voor
de stad’

—Said Kasmi (D66) is
wethouder Onderwijs,
Cultuur en Toerisme

‘Ik zie
weer

reuring
in de

wijken’

—Alice Vlaanderen is
projectdirecteur

gemeente Rotterdam

� � Duncan Lawrence
na zijn overwinning in
2019; Jeangu Macrooy
bereidt zich voor de
tweede keer voor op het
festival. FOTO’S ANP KIPPA

� De koning 
inspecteert eind
april de opbouw
van het grootste
podium dat ooit 
in Ahoy heeft 
gestaan. FOTO ANP

� �� Cabins voor een
noodhospitaal in Ahoy
maken plaats voor de
opbouw van ESF2021.
FOTO’S FRANK DE ROO, NATHAN

REINDS

,,Of je het nu verstaat of niet,
Barbara Pravi vertelt een ver-
haal voor Frankrijk. En iedereen
begrijpt het. Het is een schitte-

rende, meeslepende chanson. Die
gaat zeker punten scoren. Maar
Destiny van Malta, vind ik ook leuk.
Het gaat nog knap lastig worden.

En dan heb ik nog niet eens alle 
deelnames gezien. Eigenlijk doet de
winst er dit jaar niet toe. Dat het song-
festival doorgaat, is al winst genoeg.’’

Favoriet bij
Richard

Groenendijk
Richard Groenendijk 
is cabaretier

FOTO KEES DE JONG
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E
en jong, klassiek 
orkest speelt in de 
finale midden op de
Erasmusbrug. Oud-
songfestivalwinnaars
zingen vanaf de 
daken van het histo -

rische Hotel New York, het gloed-
nieuwe Depot Boijmans Van 
Beuningen en de rauwe Maassilo.
‘Postcard-filmpjes’ laten onder 
andere de Maasvlakte en het
Sparta Stadion zien. 

Beelden van Rotter-
dam gaan straks, ver-
weven in de live-
 uitzendingen, de hele
wereld over. ,,Ik durf
te zeggen dat niet eer-
der een stad tijdens een
songfestivaluitzending zo
rijk voorbij is gekomen’’,
zegt Head of Show Gerben 
Bakker. ,,Dat is een bewuste
keuze. Rotterdam is zo’n filmische
stad. Rauw, industrieel, met veel
architectuur en zo imposant om
vanaf het water te filmen. Ieder
shot is raak.’’

Het zijn beelden waar city -
marketing  organisatie Rotterdam
Partners blij van wordt. ,,Het
songfestival is een ideaal platform
om Rotterdam te promoten’’, zegt
algemeen directeur Wilbert Lek.
,,200 miljoen kijkers zien onze
stad. Daarnaast krijgt het evene-
ment veel media-aandacht en zijn
songfestivalfans erg betrokken.’’

Dansje
Rotterdam Partners wil ervoor
zorgen dat die songfestivalfans,
ook al kunnen ze nu niet live aan-
wezig zijn, zich Rotterdam blijven
herinneren als een stad die anders
is. Een experimentele en rauwe
stad vol kunst, cultuur en archi-
tectuur. Een stad voor de toerist
die verrast wil worden en iets
nieuws wil ontdekken. ,,We wil-

len Rotterdam nu in volle omvang
laten zien, zodat mensen de stad
later in het echt kunnen ontdek-
ken.’’ 

Dat gebeurt onder meer met 
de campagne Rotterdam
#SWINGALONG. In een clip zien
we dansers in onder meer circu-
laire broedplaats BlueCity in voor-
malig zwembad Tropicana aan de
Maasboulevard, op de Luchtsingel

en op een Spido-boot. Fans
kunnen hun dansje 

nadoen en posten op
sociale media. De
meest swingende
inzendingen wor-
den tijdens het
songfestival gepro-

jecteerd op het
World Port Center.

,,Normaal zou de stad in
die week vol zijn met dansende
mensen uit allerlei culturen en
met verschillende nationaliteiten.
Dat willen wij nu online realise-
ren. We laten zien dat Rotterdam
nooit stilstaat, ook niet in deze
tijd.’’

In de lounges op Schiphol, en
vanaf juni op continentale KLM-
vluchten, is de film Rotterdam For
Real te zien. Die was al onderdeel
van het bidbook, het projectvoor-
stel. ,,Daarin willen we vertellen
hoe je Rotterdam ervaart als je op
een vrije dag erdoorheen loopt’’,
zegt regisseur Rien Bexkens. 
Aan de film zijn nieuwe beelden
toegevoegd. ,,Die laten zien dat
Rotterdam in coronatijd nog
steeds een toffe stad is waar je je
niet hoeft te vervelen.’’ 

Economische impuls
Als projectorganisatie Host City
Rotterdam vormt de gemeente 
samen met de European Broad -
casting Union (EBU) en de NPO,
NOS en AvroTros de organisatie
van het evenement. Dat kostte
Rotterdam aanvankelijk 15,5 mil-
joen euro. Door het uitstel komt
daar maximaal 6,7 miljoen
euro bovenop.

Rotterdam Partners-
directeur Wilbert Lek
is ervan overtuigd dat
het de investering
waard is. Want al
blijft het nu stil in de
stad, op de langere ter-
mijn verwacht hij een
stevige groei van de bezoe-
kersaantallen. Hoewel vergelijken
vanwege de coronasituatie lastig
is, wijst hij naar Stockholm en 
Lissabon, die in 2016 en 2018 gast-
stad waren. 

Dat leverde die steden op de
lange termijn meer op dan het
kostte. ,,Stockholm had een eco-
nomische impuls van 30 miljoen

euro’’, zegt Lek. ,,In Lissabon
groeide het aantal bezoekers met
35 procent.’’ Daarnaast wijst hij
erop dat als Rotterdam meer 
bezoekers trekt die uit eten gaan,
musea bezoeken en in hotels 
slapen, dat tot meer werkgelegen-
heid leidt. ,,Cruciaal in deze tijd.’’ 

Ook voor de zakelijke markt
geeft Rotterdam een visite-

kaartje af. ,,,Het song-
festival is eigenlijk een

letter of approval. 
We laten zien dat we
zulke grote evene-
menten kunnen hos-
ten en we daar met

Ahoy een geschikte 
locatie voor hebben.’’ 

Hotelgasten
Voor Roel Dusseldorp, general
manager van Hotel New York en
voorzitter van de Stichting Rotter-
damse Hotel Combinatie, komt
het songfestival dan ook op het
juiste moment. De hotels zijn al
maanden leeg en tijdens het eve-
nement slapen er geen hordes
fans, maar alleen journalisten,
mensen van de organisatie en 
delegaties.

Hij hoopt daarom dat de stad 
later dit jaar veel buitenlandse én
Nederlandse toeristen mag ver-
welkomen. ,,De verwachting is dat
veel Nederlanders deze zomer nog
in eigen land op vakantie gaan.
Hopelijk denken ze dankzij het
songfestival eerder aan Rotterdam.
Niet alleen voor een dagtrip, maar
ook als weekendbestemming.’’

De hoop is er. ,,Mensen hebben
het nog steeds over de Tourstart
op de Erasmusbrug in 2010. Ik ga
voor een soortgelijk scenario.’’
Head of Show Bakker is daarvan
overtuigd: ,,Ik kan me niet voor-
stellen dat het bij kijkers niet blijft
hangen dat dit songfestival in 
Rotterdam plaatsvindt.’’

Visitekaartje: ‘200 miljoen
kijkers zien onze stad’

Als Host City staat
Rotterdam internationaal 
in de schijnwerpers. 
Dat moet in de toekomst 
zorgen voor meer 
toeristen, congressen en
evenementen in de stad.
‘Het songfestival is een
ideaal platform om
Rotterdam te promoten.’

TEKST SUZANNE EIJGENRAAM

Promotie
� De Likt, Mama Queen,The Fletchers en William Lee Adams bij de Erasmusbrug.

‘Rotterdam
is zo’n 

filmische
stad.  Rauw,
imposant’
—Gerben Bakker,

Head of Show ESF

� Dansers 
op de Lucht -
singel, een
voormalig
spoorviaduct in
Rotterdam-
Noord. 
FOTO SWINGALONG
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Christian De Nauw (72) uit Frankrijk
,,Ik heb corona gehad, lag tien dagen in coma.
Nu gaat het weer goed en ben ik blij dat het
songfestival doorgaat. De hele wereld praat
straks over die fantastische stad Rotterdam.
We moeten ook dit jaar winnen, dan krijgen we
volgend jaar een herkansing op een normale
manier.’’
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Wereldburgers

Uitgelicht

Antonio Gutierrez Rubio (32) uit Spanje
,,Natuurlijk is het leuk dat het songfestival doorgaat, maar het is jammer dat er geen evenementen zijn. Ik
speel percussie in een band en had graag ergens willen optreden met mijn vrienden uit Spanje om me heen,
want die zouden dan overkomen.’’ 

Suzanne Parry (51) uit Zwitserland
,,Mijn man en ik hadden vorig jaar tickets voor de
generale repetitie, ik hoop dat we daar alsnog naar-
toe kunnen. Ik heb toen zelfs een brief geschreven
aan Graham Norton, de commentator van de BBC.
Ik vroeg of hij in onze airbnb wilde logeren. Helaas
heeft hij niet gereageerd.’’

Ludmila Tjuvakova (51) uit Rusland met 
dochter Alena Krigin (18)
,,Ik denk dat de Russische delegatie vooral
onder de indruk zal zijn van de architectuur
in Rotterdam. Als er familie op bezoek komt,
vinden ze het altijd mooi dat alle gebouwen
hier anders zijn. De kubuswoningen en de
Markthal bijvoorbeeld, die tegenover elkaar
staan. In Rusland zijn veel flats die er alle-
maal hetzelfde uitzien.’’

Sandra Vitkovic
(44) uit Servië
,,Het goed doen
op het song -
festival helpt 
Servië om de
wonden uit de
oorlog te helen.
Dat het land daar-
door een tijd was
uitgesloten van
deelname, laat
nog steeds 
sporen na. Ik ben
nieuwsgierig naar
hoe het evene-
ment er met min-
der publiek uitziet.
En lukt het Ahoy
zo’n grote pro -
ductie te laten 
slagen?’’

Damian Zarebski (42) uit Polen
,,Voor de coronacrisis was ik echt een feestbeest en ik had 
veel zin in de feesten tijdens het songfestival. Het zou een 
invasie van homo’s uit de hele wereld worden. Het is jammer 
dat de stad nu inkomsten misloopt, maar ik hoop dat het song-
festival Rotterdam alsnog heel bekend maakt.’’ 

Ladka Boontjes (43) uit Tsjechië
,,Het thema Open Up vind ik erg
mooi. Ik hoop dat het songfestival
ervoor zorgt dat mensen meer
openstaan voor elkaar. Je kunt
nooit honderd procent openstaan
voor iemand als je vooroordelen
hebt over andere mensen en natio-
naliteiten. Daar moeten we met zijn
allen aan werken. En waar kan dat
nu beter dan in Rotterdam?’’

Oren Solomon (33) uit Israël
,,De laatste editie van het 
songfestival was in Tel Aviv. Ik
vond het geweldig om te zien
hoe goed ze dat georganiseerd
hadden en ben benieuwd hoe 
dat in Rotterdam gaat. Tel Aviv
en Rotterdam hebben iets van 
elkaar weg. Het zijn allebei vrije
steden, waar je het gevoel hebt
dat alles mogelijk is.’’

Irma Alkema (40) uit Albanië
,,De vraag of ik bij het songfestival voor Nederland
of Albanië ben, vind ik een beetje gek. Natuurlijk
ben ik voor Nederland. Ik woon hier al zeventien
jaar en voel me een echte Rotterdammer. Hier voel
ik me compleet, het is hier prachtig.’’

Rotterdam heeft inwoners afkomstig uit 
alle 39 landen die meedoen aan het 

Eurovisie Songfestival. Hoe kijken zij naar 
het muziekfeest in ‘hun’ stad? 

D
at alle Eurovisie-landen vertegenwoor-
digd zijn in Rotterdam, is niet zo gek 
als je je bedenkt dat meer dan de helft
van de 600.000 inwoners die de stad
telt een migratieachtergrond heeft. 
In totaal wonen er 174 verschillende 
nationaliteiten. Salwa van der Gaag van

AD Rotterdams Dagblad sprak vorig jaar in de aanloop
naar het songfestival met Rotterdammers uit de 
Eurovisie-landen over onder meer hun geboorteland,
het opbouwen van een nieuw leven in Rotterdam en
het songfestival.

De een kwam naar de Maasstad voor de liefde, de 
ander om er te studeren of te werken, weer een ander
om er een beter of veiliger leven op te bouwen. 
,,In Oekraïne voelde je je onveilig. Je hoorde explosies,
soms kon je de metro niet in. Je wist nooit waar je aan
toe was’’, zegt Taras Dranik (30) uit Oekraïne.

Allemaal zijn ze van Rotterdam gaan houden. 
,,Rotterdam is vol mensen die anders zijn, mensen 
zoals ik. Dat maakt dat ik me thuis voel’’, zegt Joana
Cavaco (26) uit Portugal.

En hoewel ze het jammer vinden dat het songfestival
niet in zijn oorspronkelijke vorm kan plaatsvinden,
zijn ze vooral blij en trots dat dit grote evenement 
alsnog in hún stad plaatsvindt. 

−Salwa van der Gaag en Suzanne Eijgenraam

Laura Mitchell (37) uit Australië
,,Ik blijf altijd een trotse Australische, maar als je erg verbonden blijft
met het land waar je vandaan komt, kun je je ergens anders nooit 
helemaal thuis voelen. Daarom juich ik voor Nederland. Het song -
festival zal voor een vrolijke, kleurrijke vibe zorgen in Rotterdam, iets
wat we hard nodig hebben in deze covidperiode.’’

Joana Cavaco (26) uit Portugal �
,,Ik hoop dat het songfestival een impuls kan zijn
voor de lhbti-gemeenschap in Rotterdam en dat 
het in deze moeilijke tijd voor vreugde zorgt, al 
vind ik het heftig dat er miljoenen euro’s in worden
gestoken die ook anders kunnen worden besteed.
Het nummer van Jeangu Macrooy vind ik leuk, 
helemaal Eurovisie-stijl.’’

Taras Dranik (30) uit Oekraïne 
,,De afgelopen jaren vloog ik met mijn man
voor het songfestival naar Gran Canaria.
Daar is dan een gaypride en is het tijdens de
finale groot feest. We kijken in een bar die
helemaal versierd is in het thema van het
songfestival. Hopelijk kunnen we dit jaar in
Rotterdam op een terras kijken.’’

FOTO’S SANNE DONDERS
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C
entraal in de
ruimte ligt het 
onvermijdelijke
Perzische tapijtje
dat muziekstudio’s
in één klap een 
huiselijk gevoel
geeft. Dat het ook
nog goed is voor de

akoestiek is mooi meegenomen. In de
hoek staat een lage, grijze zitbank. Aan
de muur hangen strijkinstrumenten, er
staan synthesizers en orgeltjes en vanaf
een plankje aan de muur kijkt een Gou-
den Kalf toe. Pieter Perquin (39), alias
Perquisite, kreeg de prijs voor de film-
muziek van Carmen van het Noorden.

Perquin zit op zijn comfortabele 
bureaustoel achter de computer waarin
alle geheimen schuilen van Birth of a
New Age, het lied waarmee Jeangu 
Macrooy op 22 mei Nederland vertegen-
woordigt in de finale van het songfesti-
val. Op deze plek in Amsterdam-West
werd het nummer vanaf het eerste idee
ontwikkeld en voltooid.

Pete Philly & Perquisite
Tussen 2004 en 2009 maakt Pieter 
Perquin furore als helft van het duo
Pete Philly & Perquisite. Best een leuk
en eervol bestaan, maar hij ziet zijn
meerwaarde vooral bij produceren en
componeren – het creëren van muziek –
dan bij het uitvoeren ervan.

In de zomer van 2015 ontmoet 
Perquin Macrooy op het conservato-
rium in Enschede, die daar zijn oplei-
ding volgt. ,,Een onderdeel daarvan was
een auditie, waarbij studenten twee ei-
gen nummers moesten spelen voor een
panel van professionals uit de muziek-
wereld. Ik was daar te gast, zag allerlei
studenten langskomen, maar Jeangu
blies me omver. Met zijn stem, zijn lied-
jes, maar ook met zijn voorkomen. De
muziek kwam echt uit zijn tenen, dat
hebben maar weinig artiesten. Na twee
weken stuurde ik hem een berichtje, of
hij eens wilde komen praten.’’

Dat gesprek kwam er – met een kop 
koffie bij Perquin thuis – en leidde tot
een samenwerking die nog steeds
voortduurt. ,,We vullen elkaar aan, 
Jeangu is tekstueel en melodieus heel
sterk, ik ben vooral van de productie en
de harmonie. Ik hoor soms een liedje op
de radio voor de vijfde keer passeren
voordat ik echt naar de tekst luister.’’

Het eerste idee voor Birth of a New
Age komt van Macrooy. ,,Jeangu kwam
op 17 december binnen met zijn laptop,
met daarop een basloopje en een drum
groove’’, zegt Perquin. ,,Hij had er een
stuk tekst bij bedacht dat uiteindelijk
het eerste couplet is geworden. Samen
gingen we ermee verder, maar dat eer-
ste idee van die bas en drums bleef
overeind.’’

Het is een bijzondere uitdaging voor de
twee, die deze keer van tevoren weten
dat ze een nummer moeten creëren
voor het songfestival. Dat is de erfenis
van het afgelasten van de editie van
2020, het festival waarvoor Macrooy
was uitverkoren met zijn gevoelige 
ballade Grow. Dat lied was al klaar voor
Macrooys uitverkiezing en omdat de 
regels van Eurovisie voorschrijven dat
een lied nieuw moet zijn, is het niet
houdbaar tot 2021.

,,Dat was wel even een kater’’, vertelt
Perquin, die bij het songfestival voor
Macrooys act de creatieve supervisor is.
Een paar maanden denken ze niet aan
liedjes schrijven, maar na de zomer van
2020 kunnen ze niet langer wachten.
,,In september begonnen we aan nieu -

we liedjes. Niet met het idee dat we hét
songfestivalnummer moesten schrij-
ven, want dat is niet bevorderlijk voor je
creativiteit. We hielden er wel rekening
mee; een songfestivalliedje mag niet
langer zijn dan 3 minuten, dus we
schreven geen lange nummers. We wil-
den iets anders maken dan Grow, een
introvert lied.’’

De maandenlange sessies leveren
zo’n twaalf nummers op. ,,Niet allemaal
zo gedetailleerd uitgewerkt als Birth of a
New Age, maar het is een mooi begin
voor een nieuw album.’’ De selectie-
commissie van AvroTros, die dit jaar 
samen met de artiest het Nederlandse
songfestivalnummer uitkiest, krijgt de
keuze uit vijf nummers. ,,Gelukkig lag
hun voorkeur net als die van ons bij dit
lied.’’

Surinaamse invloeden
Birth of a New Age, een opgewekt num-
mer met een deels Surinaamse tekst,
een koor en percussie, komt in zeven
werkdagen in december en januari tot
stand. De helft van de tijd gaat op aan
het mixen van de sporen, waarbij in-
houdelijk niets meer wordt veranderd.
,,Van begin tot eind deden wij het 
samen. Jeangu maakte het lied toen ik
net als zijn producer begon en vervol-
gens arrangeerde ik dat zonder dat hij
zich daar echt mee bemoeide. Tegen-
woordig geeft Jeangu ook feedback als
ik aan het mixen ben en andersom denk
ik mee met de teksten.’’

Perquin toont op zijn computer-
scherm de audiosporen van het lied.
,,Even tellen’’, zegt hij terwijl hij naar
beneden scrollt langs tientallen lijntjes
met pieken en dalen; de afzonderlijke
stemmen en instrumenten die samen
het nummer vormen. ,,Het zijn er 84,
waarvan grofweg de helft vocals. De
sporen zijn niet allemaal even belang-
rijk, soms is het iets heel subtiels. Deze
bijvoorbeeld, onderdeel van een koor-
tje, waar Jeangu de woorden ‘your
rhythm is rebellion’ niet zingt, maar
roept. Dat hoor je niet bewust in het
lied, maar als ik dit spoor nu uitzet hoor
je toch verschil.’’

Het voltooien van zo’n lied is een
kwestie van creatieve ideeën krijgen,
uitproberen, goed luisteren en fine -
tunen. ,,Jeangu liet me op YouTube
filmpjes zien van Surinaamse percussie.
Dat inspireerde ons om aan de slag te
gaan met allerlei ritme- en slaginstru-
menten die hier in de studio liggen.’’ 

Een daarvan is een tafelpoot, die
daadwerkelijk in een van de 84 sporen
is terug te horen. ,,Bij een verhuizing
wilde ik van mijn tafel een bijzettafeltje
maken’’, vertelt Perquin. ,,Toen heb ik
de poten er deels afgezaagd, daar kwam
die poot vandaan. Ik tikte er gewoon
mee op het bureau, dat geluid namen
we op.’’ 

Ook Jeangu’s tweelingbroer Xillan is te
horen in het lied. ,,Jeangu zong 24 par-
tijen in, hij was in zijn eentje het koor.
Later haalden we Xillan en Milaisa
Breeveld erbij als achtergrondzangers,
om het meer als een echt koor te laten
klinken.’’

Een werkdag in de studio begint om
een uur of tien en eindigt rond half zes.
Meestal zitten ze samen in de studio,
soms trekt Macrooy zich terug in het
kantoor of het keukentje om aan de  
teksten te werken. ,,Als we de zang op-
namen, deed hij dat hiernaast’’, vertelt
Perquin, die zelf onder meer de strijk-
en toetsenpartijen inspeelde. Het piep-
kleine zanghok van de studio is uiter-
aard goed geïsoleerd, met een lamp en
microfoon op een opvallend lange stan-
daard. ,,Jeangu is bijna 2 meter.’’

Altijd wanneer Macrooy achter de
microfoon staat, neemt Perquin een
deur verderop voorzorgsmaatregelen.
Hij wijst op een apparaat op zijn bu-
reau. ,,Dat is de voorversterker, daarmee
regel ik het volume van de opname.
Meestal staat die op standje 5, bij Jeangu
zet ik hem op 3. Hij heeft een stem vol
power met een gigantisch bereik van

hoog tot laag. Voor een producer is dat
een luxe om mee te werken. Zie het als
een Porsche. Daarmee kun je 200 over
de snelweg, maar ook als je maar 50 ki-
lometer per uur gaat, rijdt het nog
steeds een stuk fijner dan 50 in pakweg
een Fiat Punto.’’

Op 22 mei, wanneer Jeangu Macrooy
als 23ste aan de beurt is in de finale in
Ahoy, kan Perquin slechts toekijken.
Maar met een gerust hart, dat weet hij
nu al. ,,Jeangu overtuigt live. In het 
begin trad hij weleens op in een luid-
ruchtig café en was het na een paar 
tonen al stil. Omdat hij vanuit zijn 
gevoel zingt. Dat voelen mensen, dat is
iets universeels. Liefst had ik hem op
het podium gehad met de hele band van
acht man en een compleet koor van 24.
Maar zo zijn de regels nu eenmaal.
Straks lopen in Ahoy de meeste sporen
mee en een paar niet. Maar dat zijn wel
meteen de belangrijkste, die van de 
vocals. We doen mee om te winnen,
maar mochten we bijvoorbeeld vijfde
worden, dan is dat nog steeds een
prachtklassering. Maar hoe gaaf zou het
voor Nederland zijn om twee keer ach-
ter elkaar te winnen?’’

‘De muziek
komt uit

Jeangu zelf’

In een studio van slechts vijftien vierkante meter 
maakten Jeangu Macrooy en Pieter Perquin samen

Birth of a New Age, de Nederlandse inzending 
voor het songfestival. Macrooys muzikale wederhelft

opent voor deze krant de deur van zijn studio. 

TEKST ALEXANDER VAN EENENNAAM  FOTO MARCO OKHUIZEN

� Met Kristel de
Haak vormde Pieter
Perquin het duo Kris
Berry & Perquisite.
FOTO PAUL BERGEN

‘Jeangu blies me 
omver. Met zijn 

stem, zijn liedjes,
maar ook met zijn

voorkomen’

‘We hebben 
zelfs een 
tafelpoot

gebruikt als
slaginstrument’

Pieter Perquin

PASPOORT

Geboren op 13 april 1982 in 
Amsterdam. Werkt onder de
naam Perquisite als producer
en componist. Hij heeft zijn
eigen platenlabel, Unexpected
Records, en werkt sinds 2015
samen met Jeangu Macrooy, 
van wie hij ook manager is. 
Tussen 2004 en 2009 is hij 
actief binnen het hiphopduo Pete
Philly & Perquisite, dat de wereld
rondreist, een hit scoort met
Mystery Repeats en in het 
voorprogramma staat van onder
anderen Kanye West en James
Brown. Perquisite legt zich ook
toe op filmmuziek. In 2009 wint
hij bij het Nederlands Filmfestival
een Gouden Kalf voor Carmen
van het Noorden, waarna hij ook
de muziek maakt voor films als
Hartenstrijd, Niemand in de stad
en Huisvrouwen bestaan niet.

,,Wie er zeker kans maakt?
Set Me Free van Eden Alene.
Echt een fantastisch nummer.
Het klinkt gewoon heerlijk 
en ze ziet er ook nog eens

onwijs cool uit. De Israëlische
won in eigen land de talenten-
jacht Rising Star en was vorig
jaar ook songfestival-kandidaat.
Ze gaat het zeker ver schoppen.’’

Shary-An is bekend van The Voice
of Holland en Expeditie Robinson

Favoriet bij
Shary-An
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Rotterdam voorbij komen.’’
Op de foto staan bijvoorbeeld

galmende stratenmakers, een 
Rotterdamse die zingend de afwas
doet, een zanger op Turkse brui-
loften en partijen die thuis aan het
stofzuigen is en een kleuter die
wat voor zich uit neuriet. Ook be-
kende zangers komen voorbij, zo-
als Frédérique Spigt, Lee Towers,
de heren van Broederliefde en
Jordy van De Likt.

Op een muur tegenover Ahoy is
het gezicht van Jeangu Macrooy
vereeuwigd. Kunstenaar Tymon de
Laat maakte deze muurschildering
aan de Sallandweg, naast de super-
markt van Dirk, voor het project
UpStreet Rotterdam van Hiphop
In je Smoel. Dat wil het rauwe 
karakter van Rotterdam verbinden
met de glitters van het songfesti-
val. Ander onderdeel van dit pro-
ject is de installatie die op de par-
keerplaats naast Ahoy verrijst.
Streetart-kunstenaars uit Neder-

CITYDRESSING
kunstenaars kleden de stad
Vanaf het Centraal Station naar
Ahoy vind je Sing Along City: een
kleurrijk ‘looppad’ met teksten
van bekende songfestivalliedjes
gecombineerd met kleuren van
landenvlaggen. Vanaf het station
tot aan de Erasmusbrug zijn onder
meer bankjes versierd, op Zuid
zijn de bovengrondse metrobanen
aangepakt. ,,Het is een visuele mu-

zikale wave door de stad’’, zegt
Madje Vollaers van Studio Vol-
laersZwart.

Ook gebouwen en winkels zijn
aangekleed, net als drie woonge-
bouwen die hebben meegedaan
aan een winactie. De bewoners
ontvingen huiskamerpakketten in
stijl, met onder meer balkonvlag-
gen, sjaals en scorekaarten. 

Vanaf 8 mei hangen in de eta-
lage van de Bijenkorf 52 kleding-

stukken. Zes modeontwerpers
kregen van Vollaers de opdracht
om kleding te maken van oude
landenvlaggen. Daarnaast zijn 
medewerkers van naaiateliers ge-
vraagd om zich bij het maken van
deze kledingstukken ook te laten
inspireren door klederdracht uit
hun land van herkomst. ,,Monte-
negro bijvoorbeeld, Schotland,
Turkije, Rusland en Indonesië.’’

Voor het fotoproject #Rotter-

damZingt! zijn 50 zingende Rot-
terdammers op ludieke wijze gefo-
tografeerd door 25 fotografen. Het
resultaat is te zien op 75 mobiele
billboards die door de hele stad
staan. Op elk bord staat ook de
naam van de fotograaf, de zanger
én een regel uit het lied. ,,Het re-
sultaat is zo verrassend en leuk’’,
zegt organisator Anne Bloemen-
daal van Flowerdales. ,,Je ziet heel
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,,De inzending van Malta staat
bovenaan het lijstje. Je Me
Casse van Destiny is een lekker
opzwepend liedje, met een
mooie dame en een heerlijke

stem. En niet onbelangrijk; het
steekt goed in elkaar. Lekker
vrolijk, swingend en up-tempo.
Maar die Franse Barbara Pravi
is ook verrassend goed.’’

mylène d’anjou is bekend van
Verliefd op Ibiza de musical

Favoriet bij
Mylène
d’Anjou

,,Voilà is een juweel van een 
chanson. Een moderne variant 
van Padam padam van Edith Piaf. 
Barbara Pravi (28) pakt de luiste-
raar in met een beklemmende

ballade die op het eind steeds snel-
ler toewerkt naar de climax. Houdt
ze het in het grootse Ahoy eenvoudig
en persoonlijk, dan is Frankrijk een
geduchte kandidaat voor de winst.’’

alexander van 
Eenennaam verslaat
voor deze krant het
songfestival

Favoriet bij
Alexander van
EenennaamStadsprogramma

Het is luisteren én kijken in de Host City, en niet alleen op 18, 20 en 22 mei.
land, Spanje, Frankrijk, Italië,
Duitsland en Engeland werken
daar aan zes grote zeecontainers
met als thema ‘The Embrace’, dat de
gastvrijheid van de stad Rotter-
dam uitstraalt. 

Vanaf de uitkijktoren naast de
installatie kan het werk vanuit 
bijzondere hoek worden bekeken.
Van 6 t/m 15 mei zijn de kunste-
naars aan het werk. Daarna wordt
een speciale grondschildering toe-
gevoegd. Het werk is klaar in de 
finaleweek. Een leuke selfie-spot!

Voor het Depot Boijmans Van
Beuningen staat een klok die aftelt
van honderd naar nul: de songfes-
tivalfinale op 22 mei. Iedere dag
wordt de klok handmatig verzet,
soms door een speciale gast. Op
het Annie M.G. Schmidtplein staat

‘The Splash’, een kunstobject van
creatief bureau Arttenders en kun-
stenaar Cindy Bakker. Het is geïn-
spireerd op de pierenbadjes uit de
jaren 60, met een knipoog naar het
nieuwe Zwemcentrum Rotterdam
ernaast. Het is een combinatie van
een kunstinstallatie, straatmeubi-
lair, citydressing en een plek waar
Rotterdammers, bezoekers en toe-
risten elkaar kunnen ontmoeten.
Ook kan het dienstdoen als poten-
tieel podium voor het Rotter-
damse Stadsprogramma.

‘Stadsaankleder’ Leon van Geest
van de Rotterdamse Dakendagen
zal samen met Poetry Internatio-
nal grote letters bevestigen op de
daken rond de vernieuwde Cool-
singel. De letters vormen samen
de zin ‘What you will hear is true’.

Een poëtische verwijzing naar het
songfestival, maar ook een uitno-
diging om oprecht naar elkaar te
luisteren en kritisch te blijven. Na
het songfestival reizen deze letters
blijvend over de Rotterdamse da-
ken.

EUROVISION VILLAGE
Afrojack treedt op in online
Eurovision Village
Een primeur in de geschiedenis
van het songfestival: er komt een
online Eurovision Village, dé ont-
moetingsplek voor fans. Onder 
anderen Afrojack geeft er een
spectaculair optreden.

Het oorspronkelijke plan was
een groots Eurovision Village op
de Binnenrotte. Dat kan niet door-
gaan, maar Rotterdam Festivals
heeft een alternatief: een gratis
online Eurovision Village, dat van
15 t/m 23 mei te bezoeken 
is via eurovisionvillage.com. 
,,Nu fans niet naar Rotterdam
kunnen komen, brengen wij het
festival naar de wereld’’, zegt 
directeur Renske Satijn.

‘Hiphop in je smoel
verbindt het
rauwe karakter
van de stad met
festivalglitters’

Toen in 2019 bekend 
werd dat rotterdam het
songfestival mocht orga-
niseren, was het direct
duidelijk: het songfestival
moest niet alleen plaats -
vinden in Ahoy, maar voel-
baar zijn in heel de stad.
,,We wilden het voor iedere
Rotterdammer leuk maken’’,
zegt Reinier Weers, coör -
dinator van het Stadspro-
gramma namens Rotter-
dam Festivals. Zo’n 260 

organisaties en culturele 
instellingen kwamen met
plannen voor evenementen
en activiteiten, waarvan 
er 75 in het Stadspro-
gramma werden opgeno-
men.
Het vervolg is bekend. 
Het songfestival werd een
jaar verschoven. ,,We wil-
den, hoe het songfestival 
er ook uit zou gaan zien,
toch zoveel mogelijk
Rotter dammers blijven 

betrekken. Daarom hebben
we een coronaproof 
programma opgesteld.’’
Daarin zijn alsnog ruim 
vijftig plannen opgenomen,
die vooral online en in de
buitenruimte plaatsvinden.
,,Het was een rouwproces
toen bleek dat alle activi -
teiten met publiek niet 
konden doorgaan, maar 
het enthousiasme en de
gedrevenheid is bij alle 
organisaties overeind 

gebleven. Het toont de
veerkracht en creativiteit
van Rotterdam.’’
We laten hier een greep
zien uit het Stadspro-
gramma, dat is gesponsord
door het Havenbedrijf 
Rotterdam. Alles onder
voorbehoud van de dan
geldende coronamaat -
regelen. Het complete 
actuele programma staat
op openuptorotterdam.eu/
stads programma.

julia Schutten (21) staat
deze weken regelmatig op
het podium van ahoy. De
derdejaarsstudent Pop aan
Codarts Rotterdam bereidt
als stand-in de acts van alle
39 landen tot in detail voor.
,,Wij repeteren voor hen,
zodat alles straks soepel 
verloopt.’’
Julia werd door de hoge-
school gevraagd of ze op
deze manier een minor wilde
invullen. Ze hoefde niet na te
denken. Na een aantal weken
repeteren staat ze nu daad-
werkelijk in Ahoy, samen met
nog een aantal zangstuden-

ten van Codarts en dans -
studenten van het Albeda
Danscollege.
De artiesten die straks optre-
den, zijn nog niet in Rotter-
dam en kunnen slechts een
paar keer in Ahoy repeteren.
Het zijn grote producties, dus
de act moet staan als een
huis. ,,Alle landen hebben een
draaiboek ingestuurd’’, vertelt
Julia. De studenten voeren de
acts volgens die wensen uit
op het podium. ,,Dat wordt
gefilmd, zodat de landen 
ernaar kunnen kijken.’’
Julia staat op het podium 
als stand-in van de Franse
zangeres Barbara Pravi. Ze
geniet met volle teugen.

‘Van het station 
tot aan Ahoy loopt
een Sing Along-
festivalpad’

‘Ik ben 
stand-in
voor Pravi’

� #rotter-
damzingt!
is een lof-
lied op de
zang.
FOTO BART

HOOGVELD

� The Splash is kunst geïnspireerd op pierenbadjes. FOTO CINDY BAKKER

� City Dressing maakt het
songfestival zichtbaar in
heel de stad. FOTO BART HOOGVELD

Rotterdam pakt uit
TEKST SuzannE EijgEnraam

Het stadsprogramma: voor elke Rotterdammer wat wils

� De stratenmaker-zingt-mee-show. FOTO FLEUR BEERTHUIS

Popstudente Julia
(21) staat als stand-
in in Ahoy

Tussenwoord

D
oorgaans ben ik niet onder 
de indruk van koninklijke
speechschrijvers, te bang voor
bommetjes om naar briljantjes 
te zoeken. Maar wie de koning

over die hightech Covid- Koningsdag in 
Eindhoven liet uitroepen ‘Dit gaan we nooit
meer vergeten en nooit meer herhalen’, 
verdient opslag. Zo was het. Van dat bezoek
hadden alleen de burgemeester en zijn city-
marketeers lol.

Rotterdam is het Eindhoven onder de song-
festivalsteden. Hebben wij weer. Is het ESF
voor het eerst sinds 1980 in Nederland, bijt er
een Chinese vleermuis in het rond. Wég
volksfeest in Rotterdam, dág deinende massa
in Ahoy. Met een beetje geluk zitten er straks
een paar duizend mensen bij de optredens.
Het fandorp aan de Binnenrotte werd nooit
opgetuigd. Rotterdammers vinden zich een
gastvrij volkje dat een stuk aardiger is dan het
soms uit hun monden komt. Een architec -
tonische groeistad. Maar niemand zal het live
merken. Dat is een nachtmerrie voor citymar-
keteers. Hoe zet je de stad toch in de etalage
(want dat is de investering) in zo’n ESF-jaar?

Een bescheiden tip van mij (geen marke-
teer): word geen Eindhoven, overdrijf het
niet. Laat op tv mooie plaatjes van de stad
zien, maar doseer. Een glimp van de Erasmus-
brug, even het Sparta Stadion, het water en
zijn boten. En dan weer naar Ahoy. Lekker
zingen. Europa wil vooral liedjes zien en 
horen, vergeet dat
niet, als oppepper
in deze tijden. Te
veel decor leidt af.
Pretendeer geen
volksfeest in de
stad als het er niet
is. Wees ook gra -
cieus. Het is een
Neder lands feest,
laat het land trots zijn op zichzelf. Betrek 
gerust Amsterdam erbij. Ja hoor, die stad 
hebben we hier ook. Maakt je alleen maar 
sterker. Verleid, maar houd de nodige kleding-
stukken aan. Daar komen de juiste buiten-
landse gasten straks op af. Wees die stad van
géén franje, géén goud, géén champagne, 
zoals het lied van Hermes House Band gaat.

Laat het de miljoenen tv-kijkers subtiel 
voelen, Rotterdam. Dat je die toffe, open,
rauwe, multiculturele, geplaagde, altijd 
strijdende, waterrijke, urban, creatieve, jonge,
sentimentele, grofgebekte stad met dat kleine
hartje bent. Waarvan ik in Covid-tijden nog
meer ben gaan houden. Show, don’t tell. Er
komt heus nooit meer zo’n editie als deze.
Dus word in al je Rotterdamsheid maar écht
onvergetelijk. Succes!

WELKOM IN DIE
GROFGEBEKTE
STAD MET DAT
KLEINE HARTJE

‘Wees die 
stad van

géén franje’

FO
TO

 J
O
O
S
T
 H
O
V
IN
G

Paul van den
Bosch is hoofd-
redacteur van
onder meer AD
Rotterdams
Dagblad.

Primeur
Gratis entree

Op 15 mei gaan de 
deuren van het Online
Eurovision Village open
voor de wereld. Het is de
virtuele vertaling van het
dorp dat aanvankelijk 
gepland stond op de 
Binnenrotte in Rotter-
dam. Het online platform
is dag en nacht te bezoe-
ken. Verwacht er optre-
dens van Johnny Logan,
Afrojack en anderen. 
ga tot 23 mei naar: 
eurovisionvillage.com



Nawoord

ahmed
aboutaleb
is burge-
meester van
Rotterdam.

N
iet wetende dat ik zes jaar 
later gastheer zou zijn van
het Eurovisie Songfestival, gaf
ik in 2016 een interview aan
Eurostory, een journalistieke

website over het songfestival. De aanleiding
was de inzending van een Arabischtalig
liedje, in 1980. Het heette Bitakat hob, en
werd gezongen door Samira Saïd. Ik kende
het niet, van de zangeres had ik weleens 
gehoord. Bovendien hadden we vroeger
thuis in Den Haag geen televisie, dus het
Eurovisie Songfestival ging min of meer
aan ons voorbij. De eenmalige inzending
van Marokko in 1980 eindigde trouwens op
de een-na-laatste plaats met ‘sept points’, 
7 punten.

De interviewer liet een beeld- en geluids-
fragment van het liedje zien. (Goh, wat zag
het songfestival er anders uit in 1980.) 
Verwachtingsvol
vroeg hij waar
het over ging, of
het een poëti-
sche tekst was.
Helaas… eerder
Alle-dertien-
goed!-materiaal.
Met rijm als:
‘Geef me je hand dan gaan we samen naar
het strand’. Of het dan niet over vrede en
saamhorigheid ging? Welnee.

Over poëzie kon ik gelukkig iets meer
vertellen. Het gekke is: in de Arabische 
wereld heeft poëzie songfestival-allure 
en hebben dichters een sterrenstatus. 
Op primetime televisie zijn er poëzie-
 talentenjachten waar miljoenen mensen
naar kijken. Geen rijmelarijen, maar zielen -
 roer selen op rijm die de toeschouwers tot
tranen toe bewegen. Die dichters vertolken
vaak wat gewone mensen niet kunnen of
mogen zeggen.

Nu, zes jaar later, denk ik: het hele Euro-
visie Songfestival ís pure poëzie, in al zijn
uitingen. Rijmelarij of niet, het gaat erom
dat je er staat, in al je eigenheid. Iedere 
artiest maakt een statement, met show, 
kleding, tekst, muziek of dat allemaal 
tegelijk. En wij, de miljoenen fans, laten ons
in het hart raken. Op welke plaats Neder-
land ook eindigt, het is fantastisch om gast-
stad te zijn van het Eurovisie Songfestival
2021. We gaan in volle overtuiging Open
Up! in vrede en saamhorigheid.

‘HET HELE
EUROVISIE
SONGFESTIVAL
IS PURE POËZIE’

‘Het gaat
erom dat
je er staat’

FO
TO

 M
A
R
C
 N
O
LT

E

15EUROVISIE SONGFESTIVAL
GO VRIJDAG 7 MEI 202114 EUROVISIE SONGFESTIVAL

GOVRIJDAG 7 MEI 2021

,,Dat nummer van Manizha,
die Russische, is echt een
sterk nummer. Het is een
beetje gospel en daar houd
ik wel van. Leuk ook dat ze

feministe is en een bood-
schap uitspreekt over 
gelijke rechten voor de
lhbtq-gemeenschap. Dat
doet het altijd goed.’’

Berget Lewis is bekend
van The Passion

Favoriet bij
Berget Lewis

,,Echt lastig. De inzendingen zijn
heel divers. Neem nu Roemenië
met Roxen, zij klinkt een beetje
als Billie Eilish. Dat zou ik zo in
de auto opzetten. Tegelijkertijd

vind ik die chanson van Barbara
Pravi echt fantastisch. Een 
juweeltje, wat een klassieker!
Als Frankrijk geen kans maakt,
weet ik het niet meer.’’

Shirma rouse
is souldiva

Favoriet bij
Shirma
RouseStadsprogramma

In een online 3D-wereld wandelen
bezoekers langs bijvoorbeeld de
Erasmusbrug, het Depot Boijmans
Van Beuningen en de Markthal.
Wanneer ze erop klikken, krijgen
ze informatie en filmpjes over
deze Rotterdamse iconen te zien.
Ook lopen er bijzondere Rotter-
dammers rond, die de bezoekers
welkom heten.

Bij een festival hoort een festi-
valprogrammering, met dagelijks
optredens van artiesten op mooie
plekken in de stad. Afrojack is de
grote trekker. ,,Hij speelt een eigen
set op een iconische plek in Rot-
terdam’’, zegt Satijn. Onder andere
Johnny Logan, die voor Ierland
drie keer het songfestival won,
komt zingen. Voor kinderen tre-
den winnaars van de afgelopen
edities van het Junior Songfestival
op. Op andere momenten kunnen
bezoekers bijvoorbeeld een rond-
leiding krijgen door het Depot, of
een backstage-tour door Ahoy.
,,Echte festivalliefhebbers kunnen
hun hart ophalen.’’

De EBU, de internationale orga-
nisator van het songfestival, kijkt
vol belangstelling naar deze sa-
menwerking van Rotterdam Festi-
vals, Tribe Company en Dept
Agency. ,,Als dit slaagt, kan het
goed zijn dat dit een blijvend on-
line evenement wordt.’’

IN DE KLAS EN OP STRAAT
voor scholieren en
studenten
Basisscholieren hebben hun eigen
songfestival: het Jong Roffa Song-
festival, georganiseerd door Zang-
Express. Veertien scholen hebben
zelf een liedje gemaakt en mogen
dat opnemen met een producer en
muziekcoach. Het resultaat staat
op jongroffa.nl, waar mensen tot
en met 10 mei kunnen stemmen.
Op 14 mei maakt de jury, be-
staande uit Esther Hart, Shary An
Nivillac en Buddy Vedder bekend
welke drie liedjes het populairst
zijn. Deze klassen mogen onder
professionele begeleiding een vi-
deoclip maken. Eén klas krijgt een
workshop van een bekende artiest.

Voor basisscholieren heeft Méér
Muziek in de Klas, de maatschap-
pelijk partner van het songfestival,
een songfestival-lespakket ge-
maakt. In online muzieklessen

vertellen onder anderen presen -
tatoren Chantal Janzen, Edsilia
Rombley, Jan Smit en Nikkie de
Jager, maar ook de (oud-)deel -
nemers Duncan Laurence en 
Jeangu Macrooy, alles over het
songfestival. Zo legt die laatste 
uit hoe je een songfestivallied
schrijft.

Tienduizend songfestivalkoekjes
worden in de finaleweek uitge-
deeld op Rotterdamse markten,
die in de week van 17 mei in Sing
Along-stijl worden aangekleed.
Ook worden de koekjes uitgedeeld
bij diverse Rotterdamse verzor-
gingstehuizen en beschikbaar ge-

steld voor de Rotterdamse horeca.
De koekjes – een smaaksensatie
van pecannoten, chocolate chips
en honing – zijn bedacht door
Marjolein (17) en Noah (18) van
het Brood & Banket College van
mbo-school Zadkine en beoor-
deeld door onder anderen de 
Rotterdamse tv-kok Perry de Man
en gastjurylid en songfestivalfan
van het eerste uur Richard 
Groenendijk.

INTERNATIONAAL
van en voor muzikaal
Rotterdam
De Rotterdamse zanger Guus Bok
heeft samen met de Zuid-Afri-
kaanse/Rotterdamse artiest 
Darren Gardner een cadeau voor
het songfestival, alle fans en Rot-
terdam: het lied Open Up. Daarin
nodigt hij fans uit de hele wereld
uit om Rotterdam te leren kennen
en zich open te stellen voor het
Eurovisie-gevoel. In de videoclip,
te zien via openuptorotterdam.eu,
zijn Eurovisie-fans uit verschil-
lende deelnemende landen te zien

die nu in Rotterdam wonen. 
Nog een cadeau voor Rotterdam
en de songfestivalfans: het kamer-
orkest Sinfonia Rotterdam heeft
de Prelude van het Te Deum van de
Franse componist Marc-Antoine
Charpentier opgenomen in de
Laurenskerk. Die naam doet mis-
schien niet direct een belletje rin-
kelen, maar het is de vaste intro-
muziek van het Eurovisie Songfes-
tival. De opname is te bekijken via
openuptorotterdam.eu

BETROKKEN
maatschappelijke projecten
Ook in het Sophia Kinderzieken-
huis laten ze het songfestival niet
ongemerkt voorbijgaan. Op 19 mei
doen zeven patiënten mee aan een
talentenjacht in de ziekenhuis-
tuin. ,,Alle kamers hebben daar
uitzicht op, dus kinderen kunnen
meekijken’’, zegt Annelies Blom,
manager Sophia TV en Evenemen-
ten. Op 22 mei, de dag van de
songfestivalfinale, is er ’s middags
een livestream vanuit de tuin,
waarnaar patiënten uit alle Neder-
landse academische kinderzieken-
huizen kunnen kijken. Er is een
quiz, een verslag van de talenten-
jacht en bekende artiesten treden
op. ,,Zo willen we het songfesti-
valgevoel overbrengen op de kin-

deren. Nu er vanwege co-
rona weinig mo-
gelijk is, is het
fijn dat dit wel
kan.’’

Verpleegkundi-
gen en verzorgen-
den hebben een
jaar keihard wer-
ken achter de rug.
Daarom houdt de
Stichting Lof der
Verpleegkunst op
20 mei, in de fina-
leweek, een webi-
nar met een knip-
oog naar het song-
festival: Open up
verpleegkundigen! Daarin worden
ze bijgepraat over de laatste ont-
wikkelingen in hun vak, kunnen
ze chatten en even ontspannen,
want onder anderen Richard
Groenendijk treedt op. Vooraf-
gaand is er een radio-uitzending

bij Rijnmond over wat hun vak in-
houdt. Verpleegkundigen kunnen
zich tot 19 mei gratis aanmelden
via lofderverpleegkunst.nl

BUSINESS!
ondernemend Rotterdam
In de finaleweek zijn zes markten
aangekleed in Eurovisie-stijl: de
Afrikaandermarkt, de Rotter-
damse Oogstmarkt en de waren-
markten op het Visserijplein, in
Schiebroek, Prins-Alexander en op
de Binnenrotte. Ook 25 winkel-
straten doen mee, waaronder de
Beijerlandselaan, Winkelcentrum
Hoogvliet, de Meent, de Witte de
Withstraat, het Stadhuisplein en
Winkelcentrum Zuidplein.

In het kookboek Smaak van Rot-
terdam staan 41 lokale specialitei-
ten uit de 41 landen die oorspron-

kelijk aan het song-
festival in de Maas-
stad zouden deel-
nemen. Chef-kok
Terry Priem van
Gastrobar Ster
gooide daar een
Rotterdams sausje
overheen. Het is
voor 25 euro te
koop, onder meer
via de webshop
van uitgeverij 
Kyosei. De op-
brengst gaat
deels naar Frö-
bel, een Rotter-

damse horeca-onderneming die
gerund wordt door mensen met
een verstandelijke beperking. 

Patisserie Dudok verkoopt voor
19,75 euro een speciale Sing Along-
cake, ook omdat het bedrijf dit jaar
dertig jaar in Rotterdam zit. Het
ontwerp is in de Sing Along-stijl

van Studio VollaersZwart, waar
ook het Dudok-pand aan de
Meent in het centrum van Rotter-
dam mee is versierd. In de cake
zitten gekleurde lagen om de 
diversiteit van de stad vieren. De
cake is aan twee zijden open, van-
wege het thema Open Up. Dudok
doneert van elke verkochte cake
1,50 euro aan Stichting Méér Mu-
ziek in de Klas, om het be-
lang van structureel
muziekonderwijs
voor kinderen te be-
nadrukken.

Om onze natio-
nale held Duncan 
Laurence te eren –
dankzij zijn overwin-
ning komt het songfes-
tival immers naar Rotter-
dam – staat er in de finaleweek
een 4 meter hoge trofee op het
plein voor het Centraal Station.
Deze replica van zijn officiële tro-
fee is een cadeau van de RDM-
campus, waar hij 3D-geprint is.

MEDIA
Rotterdam op televisie
De halve finales op 18 en 20
mei en de finale op 22 mei zijn
vanaf 21.00 uur live te zien op
NPO1. 

Host City Rotterdam presen-
teert, in samenwerking met
Open Rotterdam, van 14 t/m 22
mei dagelijks om 13.00 uur een

songfestivaljournaal van-
uit het Nieuwe Luxor

Theater: het Stads-
programma Open
Update. Studenten
van InHolland en
Hogeschool Rot-
terdam doen ver-

slag van alles wat er
in de stad gebeurt en

er zijn optredens van
bijvoorbeeld de deel nemers

aan ‘Rotterdam laat je horen!’ en
talent uit alle wijken.

Richard Groenendijk maakt
een vijfdelige serie over het
songfestival: Tebbie Ries met z’n

songfestival.Het programma is
iedere zondag te zien bij Rijn-
mond tot 16 mei. De afleverin-
gen van 25 april en 2 mei zijn te-
rug te zien op Rijnmond.nl

De NPO-programma’s Goede-
morgen Nederland, Tijd voor MAX,
De Vooravond en OP1 en NPO2
zenden in de finaleweek live uit

vanuit Rotterdam. Verder 
komt Beau een week vanuit
Kantine Walhalla en zendt
RTL Boulevard uit vanuit de 
glazen top van het Inntel Hotels
Rotterdam Centre.

Hij is nog maar 11
jaar oud, jesse Wil-
brenninck uit rot-
terdam. Toch wilde
hij De Troubadour
zingen voor de digi-
tale talentenjacht
Rotterdam laat je
horen!, waarbij Rot-
terdammers hun fa-
voriete songfestival-
hit of eigen lied in
konden zenden. Met
bijzonder resultaat.
Jesse vindt dat het
nummer waarmee
Lenny Kuhr in 1969
het songfestival
won, een mooi ver-
haal heeft. ,,En ik
vind de melodie
mooi. Ik had het op
zangles gehoord en
toen wilde ik het
graag zelf zingen.’’
Jesse is groot fan

van het songfestival
en organiseert zelfs
een mini-songfesti-
val op school. ,,Rot-
terdam laat je horen!
is leuk en gezellig en

ik leer er wat van.’’
En nu komt het:
Lenny Kuhr is onder
de indruk van de op-
name van Jesse.
,,Wat heb je me toch
verrast met jouw
versie van De Trou-
badour’’, vertelt ze in
een videobood-
schap. ,,Ik vond het

echt heel goed. Het
is echt geen makke-
lijk lied. Zelfs veel
profi’s timen het
begin niet goed,
maar jij wel.’’
De vertolking van
Jesse en de andere
75 inzendingen 
van Rotterdam laat
je horen! zijn te 
bekijken op het 
YouTubekanaal
Open Up To Rotter-
dam en worden in
de songfestivalweek
ook uitgezonden op
RTV Rijnmond. De
mooiste, beste, 
ontroerendste en
meest hilarische 
inzendingen krijgen
een plek op een 
van de (online)
podia van het Stads-
programma.

Van rotterdam noord tot
ijsselmonde en Hoek van
Holland, in diverse wijken
zijn inwoners bezig met
zangcompetities, online
pubquizzen en andere 
activiteiten. In de Afrikaan -
der wijk is met Afri Opens
Up een coronaproof alter -
natief voor het grote feest
dat gepland stond.
,,We zagen het helemaal
voor ons’’, zegt Rachid 
Benhammou, betrokken bij

de organisatie van het wijk-
programma. ,,Vier dagen
lang zou het groot feest zijn
in het Afrikaanderpark, met
optredens van allerlei arties-
ten.’’ Dat zit er niet in, maar
in de multiculturele wijk op
Zuid zijn ze niet snel van 
de kaart. Alle artiesten zijn
gefilmd terwijl ze optreden
op een bijzondere locatie:
de Spaanse speciaalzaak
Iberica, roti-restaurant 
Pretoria, op straat, in het

park en zelfs in de gebeds-
zaal van Moskee Birlik.
,,Mooi dat we ook hier 
welkom waren.’’ Het resul-
taat is te zien in uitzen -
dingen op YouTube van 
17 t/m 22 mei. 

Ook zijn 26 creatieve onder-
nemers uit de wijk gefoto-
grafeerd. Deze foto’s van 
2 bij 3 meter hangen op het
hek om het Afrikaanderpark,
inclusief quote over bijvoor-
beeld hun passie of de wijk.

‘In een online 
3D-wereld loop

je langs
Rotterdamse
iconen’

‘41 Eurovisie-
recepten,

overgoten met
een Rotterdams

sausje’

‘De cake met de
gekleurde lagen
staat symbool

voor de diversiteit
van de stad’

� Basisscholen 
gaan onderling de
competitie aan met
eigen liedjes in het
jong roffa Song -
festival. 
FOTO JONG ROFFA

� #rotter-
damzingt
viert het
festival met
50 foto’s
op 75 loca-
ties in de
stad.
FOTO’S BOUDE-

WIJN BOLLMANN,

ROSA QUIST, DANA

ROMINA TIETJEN,

RUBEN HAMELINK

Onder de indruk: Jesse (11) krijgt een
compliment van Lenny Kuhr

In de Afrikaanderwijk doet ook 
de moskee mee
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