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1. Met dank aan:
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2. Kort verslag
Het derde seizoen van Poetry Slam Rotterdam vond plaats van 8 september tot en met 11 december
2021. Met vier voorrondes in Leeszaal West, één voorronde in Digters, georganiseerd in
samenwerking met Alfabet Soep en een drukbezochte online finale, kijken we terug op een geslaagd
project. We wachten vol spanning af wat Angelika Geronymaki en Ko de Kok, onze Rotterdamse
kampioenen, in september 2022 op het NK Poetry Slam gaan doen.
Voorafgaand aan het seizoen hebben we een aantal vergaderingen gehad waarin we met alle
teamleden en samenwerkingspartners duidelijke afspraken hebben gemaakt over taken en
verantwoordelijkheden. Bestaande afspraken zijn geüpdatet en aan de hand van de evaluatie van
vorig seizoen zijn nieuwe afspraken gemaakt. Alles is op papier gezet. Daardoor is het
organisatorisch bijzonder soepel verlopen.
Dat was nodig omdat de organisatie uitgebreid werd met twee partnerorganisaties die elk een
voorronde voor hun rekening zouden nemen. Alfabet Soep organiseerde een voorronde in café
Digters (vanuit onze begroting) en Werklicht had een voorronde gepland in Islemunda, waarvoor zij
zelf financiering hadden geregeld.
De samenwerking met Alfabet Soep verliep vlotjes. Een deel van het team had eerder met hen
gewerkt en zij hebben ruim ervaring met het organiseren van woordkunst-evenementen. De
slamvoorronde zou hun eerste evenement op een nieuwe locatie worden, café Digters.
Kort voor deze voorronde werd de QR-code ingevoerd, hetgeen tot veel extra overleg en
telefoontjes met het Rivm geleid heeft, om alle regels en voorwaarden duidelijk te krijgen. Het is
gelukt, maar wat meteen opviel, was dat er veel minder bezoekers waren dan normaal.
Daarnaast heeft het – ondanks de substantiële achterban van Alfabet Soep – moeite gekost om
deelnemers te vinden voor deze voorronde. Dit hangt deels samen met de invoering van de QRcode, maar heeft ook te maken met de relatieve onbekendheid met de vorm 'poetry slam'. Voor ons
een bevestiging van het feit dat daar nog werk te doen is en dat we op deze manier de bekendheid
met het fenomeen kunnen vergroten.
Publiek, deelnemers en wijzelf waren heel positief over de uitvoering. De sfeer van de voorronde
was open, relaxed en vergelijkbaar met die in de Leeszaal en/of op andere evenementen van Alfabet
Soep.
De samenwerking met Werklicht had meer voeten in aarde. In eerste instantie hadden wij voor Zuid
een andere partner op het oog, maar die is helaas in een vrij laat stadium afgehaakt. Werklicht zocht
een gelegenheid om hun geplande doorstart wat extra schwung te geven.
Op papier een ideale combinatie, maar in de praktijk waren er veel drempels. Een doorstart maken
op een nieuwe locatie ver uit het centrum is sowieso al uitdagend en een evenement zonder koffie,
thee of een glaasje water (conform de op dat moment geldende corona-regels) zagen we uiteindelijk
niet zitten. Zeker gezien de bezoekersaantallen na invoering van de QR-code al stevig gedaald
waren. Een livestream was, om verschillende redenen, helaas ook geen optie. Daarom hebben we
gezamenlijk besloten de voorronde af te gelasten.
De eigen voorrondes liepen gelukkig goed, hoewel ook wij ook meer moeite moesten doen om
deelnemers te vinden dan voorgaande seizoenen. Redenen daarvoor hangen samen met eerder
genoemde factoren.
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Om de finale te kunnen laten doorgaan moesten we wederom improviseren. Dit keer omdat er een
avondlockdown afgekondigd werd. Gelukkig konden we terugvallen op vorig jaar, toen we ervaring
hebben opgedaan met hybride vormen en livestreams in de Leeszaal. Het had onze voorkeur om de
finale te verplaatsen naar de middag, maar dat was helaas op die termijn niet meer mogelijk in
verband met de vele verschillende agenda's.
Eén van onze teamleden heeft het Rivm gebeld om te informeren of wij onder de uitzondering
'kunst & cultuur als werk' eventueel via livestream de finale konden laten doorgaan. Dat bleek
mogelijk. We hebben het aantal aanwezigen tot het absolute minimum teruggebracht en iedereen
moest een negatieve officiële test van maximaal 24 uur oud, of een QR-code laten zien. Binnen
werden mondkapjes gedragen bij het lopen en zat iedereen op anderhalve meter van elkaar. We zijn
erin geslaagd om de finale op deze manier veilig doorgang te laten vinden en hebben zo een publiek
van meer dan 200 mensen weten te bereiken. Een mooie afsluiting van een prachtig seizoen.
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Voorronde 1 (live + stream online)
Host: Sharif Noël
Stemadvies: Neusa Gomes
DJ Blvck Nola
Fotograaf: Julius Firma
Winnaar: Amber Hernandez (wildcard: Jos Rouw)
Voorronde 2 (live + stream online)
Host: Martin M. Aart de Jong
Stemadvies: Natalie Dupon
DJ Adison dos Reis
Fotograaf: Valentino Stakel
Winnaar: Angelika Geronymaki
Voorronde Noord (live + stream online)
Host: Michline Plukker
Stemadvies: Razoul Aquarius
DJ Felix the Dread
Fotograaf: Roksana Pietrowska
Winnaar: Ko de Kok
Voorronde 3 (live + stream online)
Host: Gwendolyn Gomes
Stemadvies: Anne van Winkelhof
DJ Toewan
Fotograaf: Sandra Zegarra Patow
Winnaar: Miguel Santos (wildcard: Pieter Stroop van Renen)
Voorronde Zuid (afgelast)
Voorronde 4 (live + stream online)
Host: Jennie Cruz Calvo
Stemadvies: Edwin de Voigt
DJ: Nevill Mitchell
Fotograaf: Lou Muuse
Winnaar: Suzanne Krijger (wildcard: Mees Pineau)
Finale (live opgenomen, online uitgezonden)
Host: Sunshine Summerville
Stemadvies: Michelle van Dijk
DJ Goudfout
Fotograaf: Jacqueline Fuijkschot
Winnaar: Angelika Geronymaki (door naar de halve finale van het NK Poetry Slam)
Runner-up: Ko de Kok (door naar de halve finale van het NK Poetry Slam)
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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
Uiteindelijk hebben er 32 slammers meegedaan aan één van de voorrondes. De helft daarvan was
'nieuw' want stond nooit eerder op een slampodium. Twee van hen stonden überhaupt voor het eerst
op een podium, Van de mensen mét ervaring zijn er 12 regelmatig te zien op open mics en draaien
er 5 al eventjes mee in het slamcircuit. Al met al een mooie verhouding.
We zien ook dat 'ons' talent opgemerkt wordt. Zo nam winnares Angelika Geronymaki recent een
filmpje op voor Poetry International en werd één van de winnaars van vorig jaar – Lévi Noë –
uitgeroepen tot stadsdichter van Hoorn. Afgelopen zomer mochten we op het Schouwburgplein een
tweetal dichters aanleveren voor de programmering.
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 partnervoorronde door Alfabet Soep heeft hieraan nog een extra dimensie gegeven. Hun netwerk
en dat van Werklicht (die helaas hun voorronde moesten afgelasten) zijn aanvullend op het onze.
Daarmee hebben we nog meer hoeken van het veld kunnen verbinden.
Nieuw publiek bereiken met poëzie
De deelnemers, en partner Alfabet Soep, hebben veel nieuw publiek meegenomen. Zowel in Digters
als in de Leeszaal hebben we veel nieuw publiek (mensen die nooit eerder bij ons waren en die geen
vaste bezoekers zijn van andere literaire evenementen in de stad) gezien. Veel mensen gaven ook
aan dat ze 'voor het eerst waren'.
Ook de online streams waren hierin waardevol. Naast mensen die normaal gezien in de Leeszaal
zouden zitten, hebben we ook mensen bereikt die om allerlei redenen (tijdelijk of permanent) geen
evenementen kunnen bezoeken. Ondanks het feit dat de absolute cijfers niet bijzonder hoog waren,
hebben de streams een belangrijke meerwaarde gehad in het bereiken van deze doelstelling.
Kennisdeling en talentontwikkeling faciliteren
De ambities op dit vlak waren tweeledig. Enerzijds het samen met andere partijen organiseren van
twee voorrondes in het Noordelijk en Zuidelijk deel van Rotterdam, anderzijds het delen en borgen
van kennis rondom Poetry Slam.
De voorronde in samenwerking met Alfabet Soep verliep soepel. Alfabet Soep heeft ervaring met
het organiseren van evenementen en werkt met een vaste crew. Hierdoor was er veel ruimte om te
ervaren hoe het organiseren van een slam verschilt van het organiseren van een ander evenement op
het gebied van woordkunst. Voor ons was ook het leerzaam om te zien hoe zij bepaalde zaken
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aanpakten. Alfabet Soep is enthousiast en blijft graag betrokken.
De voorronde in samenwerking met Werklicht is helaas niet doorgegaan. Werklicht is een
organisatie die na enige jaren radiostilte weer opgestart wordt. Wij gaan kijken of er volgend jaar
wellicht wél mogelijkheden zijn om samen een voorronde te organiseren.
Ook is er aan de kennisbank gewerkt. Er ligt een heldere structuur en er wordt gewerkt aan een
aantal artikelen en filmpjes. Dit is een langetermijnproject.
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4. Evaluatiepunten
In het projectplan zijn onderstaande evaluatiepunten aangegeven. Deze behandelen we graag per
stuk:


Bezoekersaantallen

Het streven was een direct publieksbereik van 50 personen per voorronde en 100 voor de finale, live
in de zaal. Vier van de vijf voorrondes en de finale zijn gestreamd via Zoom. We gingen uit van
online bezoekersaantallen van 20 personen per voorronde en 60 personen voor de finale.
De voorrondes hebben gemiddeld 21 bezoekers per keer getrokken. Dat is aanmerkelijk minder dan
gepland. Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de invoering van de QR-code, gezien de twee
voorrondes in september (vóór de invoering) bijna twee keer zoveel bezoekers trokken als de drie
erna.
De voorrondes in de Leeszaal zijn live gestreamd voor een publiek van gemiddeld 15 personen per
keer. De voorronde van Alfabet Soep is niet gestreamd. Dit was technisch en organisatorisch helaas
niet haalbaar. De kijkcijfers van de streams waren ook lager dan verwacht. Hiervoor hebben we niet
echt een verklaring, behalve dan dat mensen mogelijk een beetje scherm-moe aan het worden zijn.
Vanwege de in december geldende avondlockdown was het niet mogelijk om de finale live met
publiek te doen. Onder de uitzondering 'Kunst & cultuur als werk' (wij hebben dit overlegd met het
Rivm) was het wél toegestaan om een livestream te verzorgen. Dat hebben we gedaan. Er was dus
geen live publiek bij de finale, maar er hebben online meer dan 200 mensen gekeken. Dat heeft
vooral te maken met het feit dat veel van de deelnemers uit Rotterdam kwamen en zelf ook flink
wat mensen gemobiliseerd hadden.
Daarmee is ons indirecte bereik gemakkelijk aan het streefdoel van 20.000 personen geraakt. Ook
Poetry International heeft ons opgenomen in de nieuwsbrief en via de socials bereikten onze posts
soms wel 1200 mensen. De impact van pers en drukwerk was dit jaar vanwege de coronamaatregelen beperkt.


Bezoekersreacties

De bezoekers van Poetry Slam Rotterdam hebben zich met ons aangepast aan alle maatregelen en
veranderingen. Onze pogingen om er ondanks de beperkte bezoekersaantallen toch een gezellig
feestje van te maken werden gezien en gewaardeerd.
Het publiek wordt onverminderd blij van de grote diversiteit aan deelnemers en al het talent dat zij
op het podium zien. Ook herkenbare, vaak persoonlijk teksten van de deelnemers spreken hen aan.
De streams hebben een klein, vast publiek dat trouw alle voorrondes kijkt. Zij zijn erg enthousiast
over deze mogelijkheid. Met name omdat ze vanwege allerlei verschillende redenen niet naar de
Leeszaal kunnen of willen komen.
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Percentage 'nieuwe' deelnemers

Er hebben dit jaar 32 slammers deelgenomen aan één van de voorrondes. Daarvan hadden er 16 nog
nooit eerder deelgenomen aan een Poetry Slam. Twee van hen stonden überhaupt voor het eerst op
een podium. Een percentage van 50% nieuwe deelnemers dus. Daar zijn we zeer tevreden mee.


Percentage 'nieuwe' bezoekers

De bezoekers bestaan uit een aantal groepen: publiek dat vaker soortgelijke evenementen bezoekt,
achterban locaties en partners en achterban van deelnemers. Met een percentage van 50% nieuwe
deelnemers en een partnerorganisatie die een heel nieuwe achterban meegenomen heeft, kunnen we
veilig aannemen dat ook het percentage nieuwe bezoekers 50% of hoger geweest is.


Diversiteit van de bezoekers en deelnemers

Doordat het deelnemersveld, net als de crew en organisatie divers samengesteld was, waren de
bezoekers dat ook. We hebben zowel qua leeftijd als qua genre, gender, afkomst, achtergrond en
ervaringsniveau allerlei verschillende mensen in de zaal en op ons podium gehad. We zijn er trots
op dat zoveel verschillende soorten mensen hun werk op ons podium met elkaar willen delen.
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5. Media en zichtbaarheid
De poster bij Bosch & de Jong boekverkopers

Whatsapp-gesprek met een livestreambezoeker
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Vermelding in de nieuwsbrief van Poetry International

Voorbeelden van Instagram-posts en stories:
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6 Conclusie
In 2021 hebben we – ondanks de beperkingen – een mooi derde seizoen van Poetry Slam
Rotterdam neer kunnen zetten. We mogen twee sterke Rotterdamse woordkunstenaars afvaardigen
naar het NK Poetry Slam en we hebben een begin gemaakt met het opzetten van een Rotterdams
Kampioenschap, waarbij ook andere partijen in de stad succesvol betrokken zijn bij het organiseren
van Poetry Slam Rotterdam.
Op die manier groeien we langzaam uit tot een belangrijke vaste waarde in het literaire landschap
waar jong en nieuw talent de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien en waar het
publiek zich kan laten verrassen door een ongekende diversiteit aan woordkunst.
Om de ontwikkeling van Poetry Slam Rotterdam verder vorm te kunnen geven, wordt in 2022
Stichting Poetry Slam Rotterdam opgericht. Van daaruit kunnen wij verder groeien en nog meer
duurzame impact maken voor publiek en artiesten.

Team Poetry Slam Rotterdam ad hoc in overleg

Verantwoording foto's (van onder naar boven, van links naar rechts):
Blz 1: Jacqueline Fuijkschot
Blz 2 & 5: Valentino Stakel
Blz 8: Jacqueline Fuijkschot, Lou Muuse, Sandra Zegarra Patow
Blz 10: Sandra Zegarra Patow
Blz 12: verwerkt in Instagrampost: Lou Muuse, poster: Team Poetry Slam Rotterdam
Blz 13: Lou Muuse
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