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1. Met dank aan:
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2. Kort verslag
Het tweede seizoen van Poetry Slam Rotterdam vond plaats van 11 maart tot en met 12 december 
2020. Na een vliegende start hebben we ons door één en ander aan uitdagingen moeten slaan. Dit 
als gevolg van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Maar we zijn bijzonder 
trots op wat we ondanks al die uitdagingen hebben weten neer te zetten.

Minder dan een week na de eerste voorronde in een volgepakte Leeszaal West, werd de eerste 
lockdown aangekondigd. Vrij kort daarop staken we digitaal de koppen bij elkaar, om een nieuw 
plan van aanpak op te stellen. Dat Poetry Slam Rotterdam ondanks alles door zou gaan, was wat ons
betreft een feit. 

In overleg met fondsen, gemeente en sponsoren hebben we besloten de resterende voorrondes en de 
finale opnieuw in te plannen. Zo wilden we de kans zo groot mogelijk maken dat één en ander live, 
dus met publiek, kon plaatsvinden.

Daarnaast hebben we ons georiënteerd op digitale alternatieven. Op 13 mei organiseerden we een 
online demoslam (een demonstratie-slam, die niet kwalificeert voor het NK). Er was op dat moment
veel behoefte aan afleiding en we zagen ook een kans om te experimenteren met online 
mogelijkheden. De resultaten daarvan hebben we gedeeld met andere organisaties die slams en 
andere woordkunstevenementen organiseren. Ze zijn te vinden op onze website. Diverse partijen 
hebben sindsdien advies gevraagd en gekregen. Zo droegen we met de demoslam ook bij aan 
kennisdeling met andere partijen.

Vervolgens is er per voorronde bekeken wat mogelijk was binnen de op dat moment geldende 
maatregelen. Sommige voorrondes zijn helemaal online georganiseerd en andere met een beperkt 
publiek op locatie. Alles is live gestreamed. Onze partner Leeszaal Rotterdam-West heeft op een rap
tempo expertise opgebouwd op dit vlak en daar hebben we van geprofiteerd.

De kers op de taart was een finale met maar liefst 182 digitale bezoekers. We hebben daarmee 
mensen bereikt die we normaal gezien nooit bereikt hadden. De online bezoekersaantallen over de 
gehele reeks voorrondes liepen uiteen. Van +/- 20 online bezoekers in het begin naar getallen van 
rond de 70, zeker toen we de focus van onze communicatie verlegden naar sociale media.

De werving van de deelnemers zelf bleek door de wisselende omstandigheden een stuk moeilijker 
dan normaal. Gelukkig hadden we al voor de start van de eerste voorronde behoorlijk wat 
inschrijvingen, maar er waren helaas ook veel afvallers. Veel deelnemers bleken weerstand tegen 
online optredens te hebben. Wij hebben de veiligheid van deelnemers en publiek én de continuïteit 
van het evenement altijd voorrang gegeven op deze sentimenten. Dat betekent helaas wel dat niet 
alle slams 'vol' bezet waren qua deelnemers. Het was een consequentie van de bewuste keuze voor 
veiligheid die we hebben moeten maken en staan 100% achter die beslissing.

Net als vorig jaar zijn posters verspreid, persberichten verstuurd en evenementen aangemeld bij 
relevante digitale media en platforms (zoals UITagenda Rotterdam). De effecten daarvan waren 
gering. Dat was te verwachten in deze corona-tijden. Ook daar bleek dat we moesten improviseren 
om ons publiek toch te bereiken. We hebben vol ingezet op onze sociale media kanalen en zowel op
Facebook als op Instagram ons bereik significant vergroot. Het grootste deel van de publieks-
werving is via deze kanalen (en indirect via de socials van de deelnemers en partners) verlopen. 

Improvisatie was het toverwoord, maar we hebben ook veel extra tijd en menskracht moeten steken 
in het mogelijk maken van die flexibiliteit. De organisatie is uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. 
Inmiddels hebben wij een ervaren en goed op elkaar ingespeeld team staan, dat bovendien ook de 
juiste sfeer kan maken. Het enthousiasme en aanpassings- en doorzettingsvermogen dat zij hebben 
laten zien is iets waar we heel trots op zijn. 
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Voorronde 1 (live)
Host: Ramona Maramis
Stemadvies: Ivan  Words
DJ Jill Ann
Fotograaf: Valentino Stakel
Winnaar: Nina Vermeulen (wildcard: Anna de Bruyckere)

Online demoslam (online)
Host: Jeroen Naaktgeboren
DJ: Sandra Zegarra Patow

Voorronde 2 (live + stream online)
Host: Jennie Cruz Calvo
Stemadvies: Christopher Blok
DJ Blvck Nola
Fotograaf: Amber Naomi Photography
Winnaar: Levi Noë (wildcard: Yasmin Rustom-Oliveira) 

Voorronde 3 (live + stream online)
Host: Sharif Noël
Stemadvies: Natalie Dupon
DJ Cheb Runner
Fotograaf: Sem Bakker
Winnaar: Ellen Oosterwijk

Voorronde 4 (live + stream online)
Host: C on Wheels
Stemadvies: Tommy Ventevogel
DJ Igor Lopes
Fotograaf: Julius Firma
Winnaar: Darsay

Voorronde 5 (online)
Host: Auxs
Stemadvies: Onias Landveld
Winnaar: Rik Sprenkels

Voorronde 6 (online)
Host: Nassima Elidrissi
Stemadvies: Karin van Kalmthout
Winnaar: Suzanne Krijger

Finale (live opgenomen, online uitgezonden)
Host: Meriam Ching Yong Bojnec
Stemadvies: Ramona Maramis & Benzokarim (winnaars vorig seizoen)
DJ Willem van Rees
Fotograaf: Shawn York
Winnaar: Ellen Oosterwijk (door naar halve finale NK Poetry Slam)
Runner-up: Levi Noë (door naar halve finale NK Poetry Slam)

6



3. Doelstellingen
We hadden als organisatie een aantal doelstellingen geformuleerd. Hieronder lopen we kort na of 
we deze hebben kunnen realiseren. 

Nieuw talent een podium bieden

Dit seizoen hebben er in totaal 42 slammers meegedaan aan één van de voorrondes of de online 
demoslam. Het grootste deel daarvan was in meer of mindere mate nieuw. Een enkeling had vaker 
geslamd of veel ervaring met poëzie-optredens.

Ook de hosts, fotografen en DJ's waren bijna allemaal beginnend of net gestart. Zij hebben zich 
kunnen presenteren aan een hele nieuwe doelgroep.

Verschillende genres binnen de poëzie verbinden

Deze doelstelling is geslaagd. Van beatmakers die uitstapjes naar poëzie maken tot gepubliceerde 
dichters die een nieuw publiek zoeken, ze waren er allemaal. Maar vooral veel enthousiaste 
debutanten binnen allerlei poëtische genres. De deelnemerspoule was breed en divers, net als de 
betrokkenheid vanuit het veld. 

Nieuw publiek bereiken met poëzie

Het is lastig in te schatten in hoeverre er nieuw publiek bereikt is, omdat online publiek minder 
zichtbaar is dan live publiek. Een deel van het publiek komt met de deelnemers mee en dat is bijna 
altijd nieuw. Ook het publiek dat via de online evenementen voor het eerst kennismaakte met Poetry
Slam Rotterdam is nieuw. We kunnen er dus veilig vanuit gaan dat deze doelstelling bereikt is.
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4. Evaluatiepunten
In het projectplan zijn onderstaande evaluatiepunten aangegeven. Deze behandelen we graag even 
per stuk:

 Bezoekersaantallen
Het oorspronkelijke streven was een direct publieksbereik van 50 personen per voorronde en 100 
voor de finale. Dat zijn in totaal 400 mensen. De voorrondes hebben gemiddeld 40 bezoekers per 
keer getrokken en de finale trok maar liefst 182 bezoekers. Dat zijn in totaal 422 personen. Na de 
eerste voorronde zakten de bezoekerscijfers wat in, om vervolgens in de aanloop naar de finale weer
de hoogte in te schieten.

Ook ons indirecte bereik komt in de buurt van de verwachte 10.000 personen. Alleen al via 
Instagram zijn in de week na de finale al 9062 individuele personen bereikt. Daar komen dan de 
mensen die via mond-tot-mondreclame bereikt zijn, nog bij. De impact van pers en drukwerk was 
dit jaar vanwege de corona-maatregelen veel minder dan normaal, dus dat tellen we niet mee.

 Bezoekersreacties
De bezoekers waren ontzettend blij dat Poetry Slam Rotterdam gewoon doorging. Ook op de online 
opties hebben we veel enthousiaste reacties gehad. Ook van mensen die normaal gezien geen 
evenementen kunnen bezoeken. Men was heel blij met de mogelijkheid 'er online bij te kunnen 
zijn'. De organisatie heeft veel complimenten mogen ontvangen voor haar enthousiasme en 
aanpassingsvermogen en de betrokkenheid van het publiek is onverminderd groot.

 Diversiteit van de bezoekers en deelnemers
Doordat het deelnemersveld, net als de crew en organisatie divers samengesteld was, waren de 
bezoekers dat ook. Wel moet opgemerkt worden dat het deelnemersveld minder divers was dan 
vorig jaar. We vermoeden dat dat te maken heeft met de manier waarop de inschrijvingen ingericht 
waren en met het feit dat het – door de digitale oplossingen – gemakkelijker was voor mensen van 
buiten Zuid-Holland om mee te doen. Hier wordt voor volgend seizoen goed naar gekeken.  Hoe 
kunnen we de werving van deelnemers zo inrichten dat we onze doelstellingen t.a.v. inclusie en 
diversiteit kunnen blijven waarmaken? En hoe kunnen er voor zorgen dat eventuele online edities 
toegankelijk blijven voor een breed deelnemersveld, met name uit Rotterdam.

 Kwaliteit van de deelnemers
Wij zijn over het algemeen zeer tevreden over de kwaliteit van de deelnemers. Het format heeft een 
grote aantrekkingskracht op beginnende podiumdichters, maar de groei die zij tussen de voorrondes 
en de finale doormaken is in veel gevallen indrukwekkend te noemen. De bekendheid met het 
concept is afgelopen jaar toegenomen, waardoor de deelnemers beter beslagen ten ijs komen. 

 Inzet van de samenwerkingspartners
De samenwerking met de Leeszaal West is een bijzonder prettige. We leren van elkaar en raken 
steeds beter op elkaar ingespeeld. Dit jaar is daar Rdam Sound bijgekomen, een nieuwe organisatie 
die goed past bij onze stijl van organiseren. Deze samenwerking wordt voortgezet, net als die met 
sponsor Bosch & de Jong Boekverkopers.

Doordat het afgelopen seizoen voor een groot deel in het teken van aanpassen en improviseren 
stond, was er niet veel ruimte om relaties met de overige samenwerkingspartners verder uit te 
bouwen. 
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5. Media en zichtbaarheid

Linksboven: Poster op de deur van Leeszaal Rotterdam-West. 

Rechtsboven: Instagram-post

Onder: Screenshot van VPRO Mondo, waar Romana Vrede (Dokter Mondo), kijkers aanraadt naar 
de finale van Poetry Slam Rotterdam te kijken.
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6 Conclusie 
Het tweede seizoen van Poetry Slam Rotterdam heeft laten zien dat het draagvlak voor Poetry Slam 
in Rotterdam en Zuid-Holland onverminderd groot is. 

Het team is goed op elkaar ingespeeld en de samenwerking met Leeszaal Rotterdam-West, Rdam 
Sound en Bosch & de Jong Boekverkopers is van grote meerwaarde geweest.

Eén van de grote revelaties van afgelopen seizoen zijn de digitale uitbreidingsmogelijkheden 
geweest. Waar we eerst uit noodzaak onze toevlucht zochten tot een online publiek, maken we nu 
plannen om – naast het live publiek dat onze evenementen hopelijk snel weer in grote aantallen, 
veilig kan bezoeken – een digitale achterban uit te bouwen. Er is tot in Macedonië meegekeken en 
we hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen op onze uitzendingen. 

Er zijn veel mensen in Zuid-Holland die graag dergelijke evenementen zouden willen bezoeken, 
maar voor wie dat nooit een optie is geweest. We zijn blij dat we die nu ook kunnen laten 
kennismaken met Poetry Slam Rotterdam!

Kortom: Wij gaan vol vertrouwen én met een uitgebreid instrumentarium 2021 in! 

Verantwoording foto's (van onder naar boven, van links naar rechts):
Voorpagina: Shawn York, Julius Firma, Julius Firma, Shawn York 
Blz. 2: Shawn York
Blz 5: Valentino Stakel, Amber Naomi Photography
Blz 7: Julius Firma
Blz 9 & 10: Team Poetry Slam Rotterdam
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