
Beleidsplan 2013-2016 

Ro�erdam, december 2011 

Foto: Hannah Anthonysz 



 
 

CIRCUS ROTJEKNOR 

 

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 

  



Circus Rotjeknor, beleidsplan 2013 - 2016 

2 

 

 

 

1 X JACK WOUTERSE  
film-/theateracteur  en  ambassadeur van Circus Rotjeknor: 
 “Circus gaat om doorzetten, om discipline. Dat levert magische momenten op.” 

 

2 X THEO MAGITO  
bestuursvoorzitter CED-Groep en bestuurslid van Circus Rotjeknor: 

“Zo’n tweederde van onze inkomsten verdienen we zelf.” 

 

 “Elk jaar leren we 15.000 kinderen kennismaken met de magie van het circus,  

350 volgen elke week trouw hun circuslessen.”  

 

3 X JOHAN BOTH  
directeur van Circus Rotjeknor:  
“Talentontwikkeling? We doen niets anders. De meeste afgestudeerden van 

Rotterdam Circus Arts leerden het vak bij ons.” 

 

 “Onze circusopleiding maakt Rotterdam leuker, een extra reden voor gezinnen om 

in Rotterdam te blijven wonen.” 

 

“Elk jaar treden we met onze circusartiesten en live band op in theaters, op straat en 

elke twee jaar op het Circusstad Festival. Prachtig om te zien hoeveel plezier dit 

oplevert bij het publiek en de artiesten.” 
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VOORWOORD 

 

 

Rotterdam, december 2011 

 

Niets is leuker dan op de Lijnbaan te winkelen en de trompet in de live band meteen te herkennen als die 

van Circus Rotjeknor. Een grote hoeveelheid mensen is al samengeschoold bij de trappen van het World 

Trade Centre. Het is lente en Circusstad Festival, dus mijn dag kan niet stuk. Het plezier spat van de 

voorstelling af. Misschien is dat het geheim van het succes van Rotterdam als circusstad waarvoor Circus 

Rotjeknor zo’n mooie basis legt. De grote betrokkenheid bij de oprichting van de Rotterdam Circus Arts 

opleiding werpt nu haar vruchten af: de meeste gediplomeerden reden hun eerste rondjes op de eenwieler 

bij Circus Rotjeknor. 350 kinderen komen elke week, daarnaast maken elk jaar 15.000 kinderen op scholen 

en in Rotterdamse buurthuizen kennis met de grondbeginselen van het nieuwe circustheater: zonder 

dieren, maar met heel veel plezier en een speelse, theatrale inslag. Rotterdam wordt er een stuk leuker 

door. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders die zien dat het bij ons circus om veel meer 

draait dan trucs en handigheidjes alleen. Samenwerken, saamhorigheid, grenzen verkennen en samen met 

de hele groep tot een fantastisch resultaat komen. Daar heb je ook buiten het circus je hele leven plezier 

van.  

 

Theo Magito, 

bestuurslid Stichting Circus Rotjeknor 
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SAMENVATTING 

 

We zijn zeer verheugd met de groeiende belangstelling om van Rotterdam een echte circusstad te maken. 

Vanuit Circus Rotjeknor werken we er graag aan mee. Net als de voorgaande jaren blijven we ons 

inspannen om het circusspel voor iedereen toegankelijk te maken. Tegelijkertijd zijn we een broedplaats 

voor toptalent. De plannen voor de toekomst zijn gericht op verbetering en uitbreiding van onze taken. 

AMBITIES 

Voor het realiseren van een eigen oefenruimte gaan we intensief op zoek naar financieringsbronnen en 

samenwerkingspartners. Tot die tijd benutten we de huidige oefenruimte zo optimaal mogelijk. Om de 

didactiek van het circusspel nog meer te promoten gaan we introductieworkshops geven op de 

Rotterdamse PABO’s. Daarnaast gaan we een boek uitgeven waarin de unieke werkwijze van Circus 

Rotjeknor beschreven staat. Een grote ambitie is om talent in Rotterdamse achterstandswijken kansen te 

bieden. Dit willen we realiseren met het plan ‘Circus in de wijk’.  

TALENTONTWIKKELING 

De doelstelling van Circus Rotjeknor is er helemaal op gericht om vanaf het prille begin het beste in 

kinderen naar boven te halen. Het circus is wat ons betreft de ideale context om talenten te ontwikkelen en 

beter te presteren. Talent wordt herkend en begeleid. De wens om in Rotterdam of daarbuiten een 

circusopleiding te volgen wordt gestimuleerd en op verschillende manieren vergemakkelijkt. Circus 

Rotjeknor is daarmee een onmisbare schakel in het traject dat leidt naar de ontwikkeling van Rotterdams 

toptalent. 

LEVENDIGE BINNENSTAD  

Het Circusstad Festival is natuurlijk, naast nog heel wat andere gelegenheden, een prachtige mogelijkheid 

voor Circus Rotjeknor om de binnenstad te verlevendigen. De artiesten van Circus Rotjeknor laten zich 

graag zien om zo van Rotterdam een bruisende stad te maken. 

ONDERNEMERSCHAP 

Ongeveer tweederde van de inkomsten verdient Circus Rotjeknor zelf, maar voor het realiseren van een 

eigen oefenruimte is meer nodig. Daarom worden de banden met het bedrijfsleven meer aangehaald door 

sponsorpakketten te ontwikkelen.  

Om didactische ontwikkelingen, maar ook die van het nieuwe circustheater goed te volgen en de eigen 

positie te versterken, werkt Circus Rotjeknor samen met diverse instellingen in Rotterdam, in de regio Den 

Haag/Rotterdam, in Nederland en internationaal. 

De aanwezigheid van Circus Rotjeknor in Rotterdam maakt de stad kindvriendelijker en voor jonge 

gezinnen aantrekkelijker om zich aan de stad te binden. 
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Michiel van Leeuwen 

1: STICHTING CIRCUS ROTJEKNOR 

In 1992 is Stichting Circus Rotjeknor opgericht als rechtspersoon voor hét jeugdcircus uit Rotterdam. Circus 

Rotjeknor is nu met 350 vaste artiesten uitgegroeid tot het een na grootste jeugdcircus in Nederland. In 

Rotterdam weet Circus Rotjeknor jaarlijks ruim 15.000 kinderen te bereiken met het circusspel. Dit maakt 

dat Circus Rotjeknor niet meer weg te denken valt uit Rotterdam. De visie, de aanpak en de doelstellingen 

blijken in de praktijk uitstekend te werken. Circus Rotjeknor zal de komende jaren, net als voorheen, een 

bijdrage leveren aan interessante ontwikkelingen op circusgebied.  

 

1.1 VISIE, MISSIE EN DOELSTELLINGEN  

Circus Rotjeknor ziet in circus een spel met unieke mogelijkheden om bij te dragen aan een positieve 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Circus geeft ruimte om de creativiteit op een speelse manier te 

ontwikkelen. Met elementen als het maken van een boeiende voorstelling met de juiste spanningsboog, 

een goede presentatie en integratie van disciplines als theater, mime en dans is circus een kunst. 

Bovendien is circus een sportieve activiteit die zeer gevarieerde fysieke en motorische vaardigheden vergt. 

De moeilijke ‘kunstjes’ onder de knie krijgen, geeft zelfvertrouwen en is goed voor het gevoel van 

eigenwaarde. Het circusspel nodigt uit tot samenwerken en zelfstandig leren. Zo worden eigenschappen 

versterkt die ook buiten het circus, op school of op de werkvloer tot betere prestaties leiden. 

Het circus biedt een uitdagende omgeving waar kinderen en jongeren op een plezierige en creatieve 

manier met elkaar samenwerken. De eigenheid en de mogelijkheden van de deelnemers staan centraal. 

Dat maakt het circus tot een spel waar iedereen, op verschillende niveaus, aan mee kan doen. De 

uitnodigende creatieve aanpak van Circus Rotjeknor levert naast een grote betrokkenheid ook speelse, 

theatrale voorstellingen op. Logisch voortkomend uit de werkwijze van Circus Rotjeknor, maar uniek voor 

jeugdcircussen in Nederland, is dat er bij de theatervoorstellingen gebruik gemaakt wordt van live muziek.  

 

De pedagogische doelstelling staat in de statuten als volgt geformuleerd: 

‘Het bevorderen van de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling van kinderen van zes tot 

zestien jaar door middel van het circusspel.’ 

De leeftijdsgrens is vanwege de grote betrokkenheid van de oudere deelnemers opgeschoven naar 25 jaar. 

De doelstelling zelf is onverminderd van kracht. Om de doelstelling te bereiken, zo staat eveneens 

beschreven in de statuten, spant Circus Rotjeknor zich in om: 

1. een omgeving te creëren waar kinderen het circusspel volop kunnen spelen; 

2. circusspel bereikbaar maken voor een zo breed mogelijke groep kinderen uit de samenleving; 

3. deskundige begeleiding aan kinderen te bieden; 

4. bekendheid te geven aan deze unieke manier van werken.  

 

 

“Voor mij was Rotjeknor het begin van een succesvolle carrière in het nieuwe circus. 

Het beste was dat alles mocht en niets moest. Dat gaf mij de zin om van alles uit te 

proberen. En daar heb ik heel veel van geleerd!” 

 

Michiel van Leeuwen 
acrobaat, afgestudeerd aan AFUK (Academie For Untamed Creativity) in Kopenhagen 
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Niels Duinker 

1.2 POSITIONERING  

Interessant aan de circusactiviteiten is dat kunst, cultuur, sport, welzijn en onderwijs erin verankerd zijn. 

Juist de combinatie van de diverse aspecten biedt de grote hoeveelheid aan mogelijkheden waardoor 

Circus Rotjeknor in alle sectoren actief is. Voor de culturele sector passen de activiteiten van Circus 

Rotjeknor het meest bij de functie: ‘Educatie-instellingen’. 

SAMENWERKING BINNEN DE ROTTERDAMSE CULTURELE SECTOR 

Circus Rotjeknor werkt samen met Theater Zuidplein en de Rotterdamse Schouwburg om hier een reeks 

optredens mogelijk te maken. Samenwerking binnen Rotterdam is er ook met culturele instellingen als 

SKVR of Rotterdam Festivals. Zo participeert Circus Rotjeknor in de Kids Uitagenda van het Rotterdams 

Uitburo en gaat de jaarlijkse Open Dag deel uitmaken van het evenement 24 uur cultuur.  

Speciaal is de samenwerking met Rotterdam Circus Arts die, mede dankzij de inspanningen van Circus 

Rotjeknor, in 2006 van start kon gaan. Eind 2011 is een convenant getekend waarin beide partijen zich ten 

doel stellen om samen te werken op het gebied van talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering en het 

verbeteren van de infrastructuur.  

Vanwege het sportieve en educatieve karakter van de circusactiviteiten werkt Circus Rotjeknor bijzonder 

veel samen met de Rotterdamse scholen en vinden er activiteiten plaats in samenwerking met de dienst 

Sport en Recreatie. 

SAMENWERKING IN DE REGIO DEN HAAG – ROTTERDAM 

Er is een intensieve samenwerking met Circus Nevermind in Zoetermeer op het gebied van werkverdeling 

en tips bij de bedrijfsvoering. Ook met Circaso in Den Haag is een samenwerking als het gaat om de inzet 

van docenten. Daarnaast zijn er in heel Lansingerland diverse schoolprojecten. De bedoeling is om met 

Circaso en Circus Nevermind meer te doen aan uitwisseling van leerlingen (die wij ‘artiesten’ noemen). 

NATIONALE CONTACTEN  

In 2002 werd Circomundo opgericht, een organisatie met als doel de circuskunsten in Nederland te 

ondersteunen. Circus Rotjeknor vindt het belangrijk om te investeren in samenwerking en is vanaf het 

begin betrokken bij de inrichting en uitvoering van de taken van Circomundo. Vanuit de samenwerkende 

Nederlandse jeugdcircussen, met ondersteuning vanuit Circomundo, worden er regelmatig uitwisselingen 

georganiseerd waaraan jongeren meedoen. Voor docenten worden er door Circomundo activiteiten 

georganiseerd in het kader van kwaliteitsbevordering. Circus Rotjeknor participeert daarbij in de 

werkgroepen ‘veiligheid’ en ‘deskundigheidsbevordering’ en is nauw betrokken bij de opleiding voor 

jeugdcircusdocenten (BIC, Begeleider In Circuskunsten). 

  

 

 

“Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij Circus Rotjeknor. Elke week een paar uur 

oefenen met andere kinderen op jongleren, eenwielfietsen en optredens geven!" 

 

Niels Duinker, jongleur 
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Nienke Piena 

INTERNATIONALE CONTACTEN 

In oktober 2005 is N.I.C.E (Network of International Circus Exchange) opgericht, in Berlijn tijdens een 

internationale conferentie van jeugdcircussen. Momenteel zijn er uit 15 landen jeugdcircussen 

vertegenwoordigd, waaronder Circus Rotjeknor. Het netwerk organiseert jaarlijks een internationale 

bijeenkomst en biedt ondersteuning bij uitwisselingsprogramma’s en festivals. Via N.I.C.E. onderhoudt 

Circus Rotjeknor een aantal internationale contacten. Naast dit informele netwerk bestaat er ook een 

organisatie die gericht is op het stimuleren en ondersteunen van Europese jeugdcircussen op nationaal en 

Europees niveau. Circus Rotjeknor is aangesloten bij EYCO (European Youth Circus Organisation) en 

participeert hierbij in de pedagogische werkgroep.  

Regelmatig wordt met andere jeugdcircussen informatie uitgewisseld. Zo was een van onze artiesten in 

Kenia op bezoek bij Sarakasi. Trainers van Sarakasi komen als gevolg daarvan op bezoek bij Circus Rotjeknor 

voor zeer inspirerende workshops. Ook traden we in het jaar 2010 op in Noordoost-Europa en in Egypte. 

  

 

 

“Wat me is bijgebleven is het idee van ´mijlpalen´, van veel oefenen, en het je 

bewust zijn van je bewegingen en houding op het podium. Na Rotjeknor ben ik 

steeds weer bij het circus(theater) betrokken geraakt, en ik wil nergens liever zijn 

dan daar.” 

 

Nienke Piena, luchtacrobate, afgestudeerd aan Circus Space in Londen 
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2: TERUGBLIK 2009 - 2012 

De doelstelling die we voor de huidige cultuurplanperiode formuleerden was de positie van Circus 

Rotjeknor in de culturele sector te versterken. Hierin zijn we, mede dankzij het project Rotterdam 

Circusstad, zeker geslaagd. Direct is ook de andere doelstelling, voldoen aan de groeiende belangstelling, 

verwezenlijkt. De verhuizing naar een permanent te benutten oefenruimte is helaas niet gelukt. 

ROTTERDAM-CIRCUSSTAD 

In 2009 was Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad. In het kader daarvan was er het project Rotterdam-

Circusstad. Dit leverde een aantal blijvende activiteiten op: 

• ‘Circus in de wijk’, een pilot in Hillesluis die Circus Rotjeknor in de komende Cultuurplanperiode ook 

gaat uitvoeren in andere wijken. 

• In het voortraject van de circusconcerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest werkte Circus 

Rotjeknor samen met de SKVR en studenten van de PABO Hogeschool Rotterdam. De 

samenwerking is zo goed bevallen dat we die in de komende Cultuurplanperiode voortzetten en 

uitbreiden. 

• Het Circusstad Festival vond plaats in mei 2010 en in mei 2011. Circus Rotjeknor gaf er workshops, 

verzorgde optredens in een circustent, op het Schouwburgplein en in de winkelstraten. Dit 

evenement zal eens in de twee jaar voortgezet worden en Circus Rotjeknor zal er iedere keer bij 

zijn. 

• Het festival heeft blijvend bijgedragen aan de samenwerking met andere jeugdcircussen. Tijdens de 

editie van 2011 mondde dit uit in een gezamenlijke voorstelling, waarbij de band van Circus 

Rotjeknor live muziek speelde. 

• De samenwerking met Rotterdam Circus Arts van Codarts is tijdens Rotterdam Circusstad 

geïntensiveerd. 

HUISVESTING 

Het jaar 2009 startte voor Circus Rotjeknor met een verhuizing naar een huidige oefenruimte. Na de sloop 

van de gymzaal van de Jan Prinsschool worden de circuslessen gegeven in de gymzaal van het Cosmicus 

College in Kralingen. Het huisvestingsprobleem van Circus Rotjeknor is hiermee deels opgelost. De gymzaal 

is, met een verhoogd plafond en speciale voorzieningen, flink aangepast om circuslessen te kunnen geven. 

De wens van een permanente circusoefenruimte bestaat echter nog steeds. Het plan voor een eigen 

circusboot dat we in 2007 ontwikkelden, bleek financieel te hoog gegrepen en ook een permanente 

huisvesting in de Fabriek in Delfshaven in 2011 lag buiten de financiële mogelijkheden. 

  

Julia Pimentel 

 

 

“Ik zou niet zijn waar ik ben en kunnen wat ik kan zonder Circus Rotjeknor. Het 

heeft me heel veel inspiratie gegeven.”  

 

Julio Hagen Pimentel, 

muzikant en jongleur, haalde de halve finale van Holland’s Got Talent 
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Jasmijn Rubingh 

 

OPTREDENS 

In maart 2009 stond Circus Rotjeknor, na ruim tien jaar jaarlijks optreden, voor het laatst in Theater Hal4. 

De jaarlijkse traditie is vanaf 2010 voortgezet met voorstellingen in Theater Zuidplein. De vaste 

speelplekken zoals de Rotterdamse Schouwburg en de Krakeling in Amsterdam zijn gebleven.  

Met het Brabantse CircoCircolo en het Rotterdamse Circusstad Festival is Nederland twee internationale 

circustheaterfestivals rijk. Voor Circus Rotjeknor betekent dat twee interessante en belangrijke 

optreedplekken. Het is voor onze artiesten zeer inspirerend om hier op te treden. Aan beide festivals doet 

Circus Rotjeknor actief mee.  

Sinds 2008 heeft Circus Rotjeknor een aparte optreedgroep voor de oudere artiesten, enthousiaste 

jongeren van 18 t/m 25 jaar die niet kiezen voor een beroepsopleiding circus, maar met het 

circustheaterspel nog wel heel graag door willen gaan. Omdat de activiteiten plaatsvinden ‘onder de 

paraplu’ van Circus Rotjeknor is als naam gekozen voor ‘De Paraplu’. In de zomer van 2010 toerde de groep 

met voorstellingen door Noordoost-Europa en in de herfst van 2010 reisden artiesten van De Paraplu 

samen met enkele oud-artiesten van Circus Rotjeknor naar Egypte om mee te doen aan CirCairo, het Caïro 

International Circus Festival. In oktober 2011 won De Paraplu tijdens het Nederlandse Jongleerkampioen-

schap de eerste prijs met ‘de beste jongleer-act van Nederland’.  

BETROKKENHEID 

Circus Rotjeknor doet graag gratis mee aan activiteiten voor het goede doel. Zo deed Circus Rotjeknor eind 

2010 in het Hofpleintheater mee aan een benefietvoorstelling voor kinderen uit Kenia. Onlangs in oktober 

2011 deed Circus Rotjeknor mee aan het WTC Culture Event ten bate van gehandicapte sporters. Twee 

docenten van Circus Rotjeknor zijn in 2010 een project voor kinderen in Argentijnse sloppenwijken gestart 

dat zij in 2011 en 2012 actief voortzetten. 

  

 

 

“Zonder Circus Rotjeknor had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Ik heb er geleerd 

om positief in het leven te staan, plezier te hebben in wat je doet en vooral sámen 

genieten.” 

 

Jasmijn Rubingh 

acrobate en mede-eigenaar van De Circusmachine, afgestudeerd aan Circus Arts 
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Soesja Pijlman 

3: INHOUDELIJKE AMBITIES 2013-2016  

Wij hopen op een net zo enerverende en verrassende nieuwe Cultuurplanperiode vanaf 2013 als de huidige 

vier jaar. Daarop blikken we eerst inhoudelijk vooruit, daarna cijfermatig.  

 

3.1 ARTISTIEKE EN PEDAGOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

Inhoudelijk blijft Circus Rotjeknor zich voortdurend ontwikkelen. De artistieke ontwikkeling is een belangrijk 

onderdeel van het creatieve proces. Ieder seizoen wordt voorzien van een thema dat in de voorstellingen 

uitgewerkt wordt. Het huidige seizoen 2011-2012 heeft als thema ‘Actie!’. Hierin beelden we samen met de 

artiesten de dynamiek van het circus uit, maar voor een deel ook de maatschappelijke betrokkenheid. Een 

belangrijk element in de aanpak van Circus Rotjeknor is het grote aandeel dat onze artiesten hebben in de 

creatie van nieuwe voorstellingen. Zo zijn we constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het circus 

vorm te geven. De artistieke ontwikkeling is in feite onderdeel van de pedagogische ontwikkeling.  

HET NIEUWE CIRCUSTHEATER  

Circus Rotjeknor heeft de afgelopen twintig jaar de naam gekregen een van de drijvende krachten te zijn, in 

de wereld van het Nederlandse jeugdcircus, achter het nieuwe circustheater. Oubolligheid met clowns en 

dieren hebben andere jeugdcircussen, in navolging van onder meer Circus Rotjeknor, ver achter zich 

gelaten. Belangrijk in het nieuwe circustheater is dat allerlei circustechnieken, van acrobatiek tot jongleren, 

eenwielfietsen of lopen op een bal, worden ingezet om een verhaal te vertellen. Om een theatraal element 

toe te voegen zijn disciplines als theater, dans en mime een waardevolle aanvulling. De perfectie van de 

truc op zich is niet het belangrijkste doel. Wel een gevoel overbrengen of een gebeurtenis vertellen, zoals 

dat op een theater- of danspodium ook gebeurt in een taal die voor alle mensen, ongeacht leeftijd of 

afkomst begrijpelijk is. Circus Rotjeknor is altijd sterk geweest in de livemuziek bij de voorstellingen en gaat 

daaraan nog meer aandacht geven. Samenwerking met de SKVR is een interessante mogelijkheid. Cursisten 

kunnen bijvoorbeeld bij Circus Rotjeknor ervaring opdoen met live circusmuziek en anderzijds kan Circus 

Rotjeknor profiteren van de kennis die de SKVR heeft op het gebied van muziek, theater, dans, mime en 

‘urban arts’ als ‘freerunning’ of ‘breakdance’. Ook andere instellingen als het jeugdtheater van Hofplein 

Rotterdam zijn interessante samenwerkingspartners. Om talent alle kansen te beiden versterken we de 

aansluiting op circusopleidingen in binnen- en buitenland.  

BETER PRESTEREN MET CIRCUS  

Circus is in de visie van Circus Rotjeknor meer een middel dan een doel op zich. Natuurlijk is het prachtig als 

er ingewikkelde trucs worden geleerd. Heel graag zien we toptalent doorstromen naar een goede 

circusopleiding wat gelukkig vaak gebeurt. Maar het gaat om meer. Circus is een middel voor kinderen en 

jongeren om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Vaak is daarvoor, denk aan de acrobatische 

 

 

“Bij Circus Rotjeknor kreeg ik de ruimte om plezier te maken, om te vallen en op te 

staan en om mijn grenzen te verleggen.” 

 

Soesja Pijlman, circusartiest, afgestudeerd aan Circus Arts 
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Harm van der Laan 

piramides, veel overleg en samenwerking nodig. Een goed gevoel en meer zelfvertrouwen zijn de beloning. 

Kinderen en jongeren die circusles krijgen aangeboden, presteren met die ervaringen ook beter op school, 

thuis of in werksituaties. 

Het beoefenen van circus heeft ook een sportief effect. Circus is een vorm van sport of op z’n minst 

gezonde lichaamsbeweging. Landelijk is er het convenant ‘Overgewicht’ en in Rotterdam het convenant 

‘Lekker Fit’. Aan beide doet Circus Rotjeknor mee. In het kader van ‘Lekker Fit’ verzorgt Circus Rotjeknor 

verschillende projecten op basisscholen. Circus Rotjeknor werkt ook samen met de dienst Sport en 

Recreatie, zoals tijdens het Jeugdvakantieland, jaarlijks in Ahoy. 

 

3.2 DE TAKEN EN ACTIVITEITEN IN RELATIE MET DE DOELSTELLINGEN, VISIE EN MISSIE 

De taken van Circus Rotjeknor zijn zorgvuldig gekozen om de doelstelling zo goed mogelijk te 

verwezenlijken. Van de vier punten die in de statuten vermeld staan, worden hieronder de taken en 

activiteiten beschreven. 

 

1: EEN OMGEVING CREËREN WAAR KINDEREN HET CIRCUSSPEL VOLOP KUNNEN SPELEN 

Circus Rotjeknor streeft er voortdurend naar verbeteringen aan te brengen om een zo rijk mogelijke 

leeromgeving te creëren. We benutten graag alle mogelijkheden om de huidige gymzaal verder aan te 

passen. Zo brengen we steeds meer voorzieningen aan, zoals een geluids- en lichtinstallatie. Met 

theatergordijnen en andere decorelementen creëren we een sfeervolle plek om op te treden. Dit alles is 

nog wel in mobiele vorm, want de gymzaal moet binnen schooltijden geschikt blijven voor de gymlessen 

van het Cosmicus College.  

EEN EIGEN OEFENRUIMTE  

Uiteraard zou een permanent ingerichte circusoefenruimte nog veel meer mogelijkheden bieden. In een 

eigen, herkenbare ruimte kan een inspirerende circussfeer worden gecreëerd. Er kunnen permanente 

podiumfaciliteiten worden gebouwd en we hebben binnen schooltijden een ruimte aan te bieden aan 

scholen en bedrijven. Zo kunnen we verder groeien en beter aan onze doelstellingen voldoen. Scholen 

zouden op bezoek kunnen komen, bijvoorbeeld in het kader van het Cultuurtraject. We zouden bedrijven 

kunnen binnenhalen voor circustraining, PABO-studenten kunnen trainen, oefenfaciliteiten kunnen 

aanbieden aan professionele circusartiesten en een podium kunnen zijn voor eigen optredens, waaronder 

de groepen van ‘Circus in de wijk’. Het zou makkelijker zijn om samen te werken met andere culturele 

instellingen die, bijvoorbeeld, input leveren op het gebied van dans, mime en theater. 

We zien het als onze taak om te blijven zoeken naar een dergelijke ruimte. Omdat de financiering een groot 

probleem is gebleken, blijven we naar oplossingen zoeken om die voor elkaar te krijgen. Gezamenlijke 

huisvesting met Rotterdam Circus Arts is een van de mogelijkheden die we serieus onderzoeken. 

 

 

 

“De twaalf jaar bij Circus Rotjeknor zijn van onschatbare waarde. Ik heb er vooral 

kunnen groeien als mens. Ik kreeg de mogelijkheid te excelleren en om aan mijn 

minder sterke punten te werken.” 

 

Harm van der Laan 

jongleur, mede-eigenaar van De Circusmachine en 4e jaars student Circus Arts 
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Sophie van de Vuurst de Vries 

2: CIRCUSSPEL BEREIKBAAR MAKEN VOOR EEN ZO BREED MOGELIJKE GROEP KINDEREN UIT 

DE SAMENLEVING 

Iedereen moet mee kunnen doen aan het circusspel, vinden we bij Circus Rotjeknor. Circus, als rijk 

gevarieerde sportieve en creatieve bezigheid, kan voor iedereen interessant zijn. Aan de clubs ‘in eigen 

huis’ doen relatief veel kinderen van hoger opgeleide ouders mee. Maar ook voor kinderen wiens ouders 

minder financiële mogelijkheden hebben, houden we de drempel laag middels een zo gunstig mogelijk 

tarief en een kortingsmogelijkheid met de Rotterdampas. 

Ook kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen moeten mee kunnen doen aan het circus. 

Juist voor deze doelgroep is het zo mooi en waardevol om de fysieke mogelijkheden te verkennen. Het gaat 

er bij Circus Rotjeknor om je eigen mogelijkheden optimaal te benutten. Het blijkt dat zulke kinderen, 

ondanks hun beperkingen, nog heel wat in huis hebben. Dat zetten we in het circus op een voetstuk.  

Omdat gebleken is dat niet alle doelgroepen de weg naar Circus Rotjeknor makkelijk weten te vinden, 

spannen we ons in om juist ook kansarmere kinderen te bereiken. We doen dit door circusactiviteiten op 

locatie aan te bieden. Aan circuslessen op scholen met een verlengd dagarrangement (VDA) doet 

bijvoorbeeld een groot percentage allochtone kinderen mee.  

CIRCUS IN DE WIJK 

Rotterdam Circusstad, dat is gestart in 2009, leverde een aantal blijvende activiteiten op. Het meest 

opvallend is het Circusstad Festival in 2010 en 2011 dat daarna tweejaarlijks wordt voortgezet. Circus 

Rotjeknor ging in het kader van Rotterdam Circusstad in 2010 ook de wijken in en gaf daar circusles op 

basisscholen. In de wijk Hillesluis sloeg dit zo goed aan dat er nu permanent circusles wordt gegeven, 

verzorgd door Circus Rotjeknor in samenwerking met de Brede Schoolcoördinator van OBS De Zonnehoek. 

Het doel is kinderen een activiteit te bieden waarmee ze hun trots en creativiteit kunnen opbouwen en hun 

zelfvertrouwen verstevigen. Circus is een sportieve activiteit, die gericht is op samenwerking in plaats van 

onderlinge concurrentie. Door de transparante organisatie met strakke en duidelijke regels is de 

permanente circusles in de wijk een rots in de branding van het woelige kinder- en wijkleven. In deze 

energieke kinderen blijkt heel wat talent te schuilen dat zij nu dankzij permanente circusles kunnen 

ontwikkelen. 

Circus Rotjeknor speelt een actieve rol in het opzetten van de lessen, ook financieel. Zo werd de subsidie 

van de deelgemeente in Feyenoord via Circus Rotjeknor geregeld. Bij verschillende bestuurders en 

betrokkenen in meerdere Rotterdamse wijken bestaat grote belangstelling voor dit in Hillesluis ontwikkelde 

model. De ambitie van Circus Rotjeknor is het uitbreiden van dit project naar permanente circusclubs na 

schooltijd in maximaal vijf Rotterdamse wijken voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Daarbij gaat het per 

wijk om een lesprogramma van dertig lessen per jaar, begeleid door twee docenten. Per middag kunnen er 

twee lesgroepen van 12 tot 20 kinderen na elkaar les krijgen. Het gaat in dit plan om de deelgemeenten 

Feijenoord (in werking), IJsselmonde, Noord, Delfshaven en Charlois. Financiering zou moeten komen van 

de deelgemeenten, uit fondsen en uit het Cultuurplan.  

 

 

“Zonder Circus Rotjeknor was ik nooit op het idee gekomen om een professionele 

Circusschool te gaan doen. Ik gun elk kind zo'n leuke jeugd als ik gehad heb bij 

Circus Rotjeknor.” 

 

Sophie van de Vuurst de Vries , 4e jaars student Circus Arts 
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Lucho Smit 

3: DESKUNDIGE BEGELEIDING AAN KINDEREN BIEDEN  

In samenwerking met andere Nederlandse jeugdcircussen wordt gewerkt aan kwaliteitsbevordering van 

circusdocenten. In een gezamenlijke aanpak worden er, met ondersteuning van Circomundo, workshops 

voor circusbegeleiders georganiseerd. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om circusdocenten 

erkend te certificeren. Tijdens teamdagen houden docenten van Circus Rotjeknor hun vaardigheden bij en 

breiden ze die uit. Onder deskundige begeleiding krijgen de circusdocenten onderricht in pedagogische, 

didactische, artistieke en circusvaardigheden. Bij circusactiviteiten speelt de veiligheid een prominente rol. 

Docenten van Circus Rotjeknor worden daarom regelmatig bijgespijkerd in het kunnen geven van EHBO.  

SCHOLING DOCENTEN  

Nu al wordt veel aandacht besteed aan de scholing van de leraren van Circus Rotjeknor als docent van het 

nieuwe circustheater dat aansluit op andere instellingen waarmee Rotterdam kan uitgroeien tot dé 

circusstad van Nederland. De nadruk bij die scholing zal blijven liggen op technieken uit het muziek-, 

theater-, dans- en mimeonderwijs. Samen met andere jeugdcircussen werken we hieraan via de landelijke 

stichting Circomundo. Naast de scholing van de docenten wordt ook veel aandacht besteed aan de 

ontwikkeling van de circusmethodiek.  

PRAKTIJKBOEK  

Circus Rotjeknor gaat een boek uitgeven waarin de schat aan ervaring en eigen ideeën over circusles een 

plaats krijgt met een hoofdrol voor een optimale ontwikkeling, spelplezier en samenwerking. Bij een 

toonaangevend jeugdcircus hoort een goed praktijkboek. De didactiek van het circusspel is ook van 

toepassing op lesgeven in het algemeen (lesstof PABO-studenten). Zoals Johan Both beweert: “Er is nog 

zoveel te leren! Het zou mooi zijn om dat in kaart te brengen.” 

 

4: BEKENDHEID GEVEN AAN DEZE UNIEKE MANIER VAN WERKEN 

De overtuiging dat de wereld mooier en beter wordt van het circusspel dragen we graag uit. Zoveel 

mogelijk kinderen in Rotterdam en omgeving brengen we in contact met het circus. Een goede promotie 

krijgt Circus Rotjeknor door zichtbaar, op vele scholen of in de binnenstad, aanwezig te zijn. In de periode 

2013-2016 gaan we een serieus promotiebeleid ontwikkelen.  

PROMOTIEBELEID  

Circus Rotjeknor heeft de wind mee. Dat wil zeggen: kennelijk zijn de aangeboden lessen en optredens zo 

aantrekkelijk dat nieuwe ‘artiesten’ zich zonder al te veel inspanningen van Circus Rotjeknor melden en 

bezoekers de tent van Circus Rotjeknor, bijvoorbeeld tijdens het Circusfestival, zonder al te veel promotie-

inspanningen weten te vinden. Omdat er wachtlijsten waren voor de circuslessen en de voorstellingen snel 

 

 

 

“Wat mij buitengewoon aantrok was een hele bende jongelui die, net als ik razend 

nieuwsgierig waren, die van circus en acrobatiek hielden en de wereld wilden 

veranderen.” 

 

Lucho Smit, artiest van rondreizend circusgezelschap Galapiat (deugniet) 



Circus Rotjeknor, beleidsplan 2013 - 2016 

14 

 

Mi Sun Hiltermann 

uitverkocht waren, is met opzet weinig budget besteed aan promotie.  

Sinds 2010 kreeg Circus Rotjeknor te maken met de gevolgen van de economische crisis en stagneerde de 

groei. Eind 2011 zijn we daarom begonnen met een actief promotiebeleid, bijvoorbeeld om ‘free publicity’ 

te genereren voor onze Open Dag (ook een nieuw instrument om publiek te bereiken) in september. Gezien 

de vele publicaties in lokale en regionale media als De Echo, Postiljon en Metro was dit succesvol. Het 

benaderen van de landelijk bekende acteur Jack Wouterse past ook bij dit nieuwe beleid. Deze oud-

circusartiest verbindt met liefde als ambassadeur zijn naam aan Circus Rotjeknor. De komende jaren zal de 

Open Dag deel uitmaken van het evenement ‘24 uur cultuur’. Daardoor kan de Open Dag profiteren van de 

middelen die Rotterdam Festivals inzet om dit openingsevenement van het culturele seizoen te promoten. 

GRATIS LES AAN PABOSTUDENTEN 

Om de unieke mogelijkheden van het circusspel te promoten en omdat veel van die mogelijkheden 

uitstekend toepasbaar zijn in het onderwijs, zal Circus Rotjeknor zoveel mogelijk Rotterdamse leerkrachten 

ermee kennis laten maken. Om dit te realiseren zal Circus Rotjeknor jaarlijks gratis introductieworkshops 

verzorgen op alle drie de PABO-opleidingen in Rotterdam. De kosten verwachten we terug te verdienen 

doordat we in de toekomst vaker worden ingehuurd om een circusproject op de school uit te voeren. Het 

zou fantastisch zijn als in een stad die circusstad heet, alle meesters en juffen kunnen jongleren! 

NOG MEER SAMENWERKING MET CULTURELE INSTELLINGEN  

Op tal van manieren kan de samenwerking met culturele instellingen in Rotterdam en in de regio Den Haag 

en Rotterdam worden vernieuwd en versterkt. Een recent voorbeeld is het in het leven roepen van de 

Rotterdamse Circusagenda vol met interessante kortingsaanbiedingen voor lezers. De Circusagenda wordt 

verspreid via de eigen website en via de eigen kwartaalkrant ‘De Knor’. Op artistiek gebied en 

kruisbestuiving van disciplines is de komende jaren nog veel winst te behalen. Input uit andere kunst- en 

cultuurdisciplines zoals dans, theater en muziek, is zeer welkom, dat maakt ons circus breder. De 

besprekingen daarover met, bijvoorbeeld, de SKVR zijn nog pril. Een van de opties is de SKVR-

muziekstudenten bij Circus Rotjeknor te laten oefenen met live circusmuziek. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Circus Rotjeknor heeft voor mij als uitvoerend musicus veel betekend: het 

belangrijkst zijn het leren samenwerken en het geven van voorstellingen, maar ook  

dat ik kennis heb van buiten mijn vakgebied als muzikante.” 

 

Mi Sun Hiltermann, violiste, afgestudeerd aan Codarts Conservatorium 
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Jorga Lok 

3.3 KWANTITATIEVE INFORMATIE 

De activiteiten van Circus Rotjeknor zijn in te delen in drie soorten: de circusclubs, de voorstellingen en de 

circusprojecten. De circusclubs zijn de vaste groepen, ook wel de kerngroepen genoemd. De optredens 

worden gespeeld door de deelnemers van de circusclubs. De circusprojecten zijn de activiteiten die Circus 

Rotjeknor voor andere instellingen uitvoert. 

CIRCUSCLUBS 

De kerntaak van Circus Rotjeknor is het verzorgen van circusactiviteiten voor de circusclubs. Dit zijn de 

vaste groepen waarin kinderen circusles krijgen in de gymzaal van het Cosmicus College. De twaalf 

circusclubs bestaan uit groepen van maximaal dertig kinderen die op leeftijd en circuservaring zijn 

ingedeeld. Tijdens het seizoen werken zij aan een eindpresentatie voor eigen publiek. 

CLUB SPECIAAL 

Voor kinderen met een verstandelijke beperking bestaat er sinds september 2006 een ‘Club Speciaal’, 

waarin nu tien artiesten zitten. Het lukt ook bij deze groep op een bijzondere manier aan 

talentontwikkeling te doen. Deze groep bereidt een presentatie voor eigen publiek voor én treedt jaarlijks 

op tijdens de Wereld Down Syndroom Dag.  

OPTREEDGROEPEN 

Circus Rotjeknor heeft drie optreedgroepen die bestaan uit de meest gemotiveerde artiesten. Ieder jaar 

werken deze groepen aan een nieuwe circusvoorstelling. De optreedgroepen zijn, net al de circusclubs, 

ingedeeld op leeftijd. Naast de gebruikelijke wekelijkse lessen doen de artiesten van de optreedgroepen 

vaak mee aan de extra trainingsmogelijkheden.  

VOORSTELLINGEN 

Ieder jaar organiseert Circus Rotjeknor optredens in Theater Zuidplein, de Rotterdamse Schouwburg en 

theater De Krakeling in Amsterdam. Daar zijn de nieuwe producties van de optreedgroepen te zien. Alle 

circusclubs bereiden ook een voorstelling voor om die in de oefenruimte op te voeren aan een publiek uit 

eigen kring. Daarnaast wordt Circus Rotjeknor veel ingezet voor uiteenlopende evenementen. 

CIRCUSPROJECTDAGEN 

Via de circusprojectdagen bereikt Circus Rotjeknor een groot aantal kinderen in Rotterdam. Het aanbod is 

gericht op Rotterdam en omgeving en bijzondere aandacht is er voor de speciale doelgroepen. Het grootste 

deel van de projectactiviteiten bestaat uit circusdagen die op scholen plaatsvinden. In één dag wordt er 

gespeeld, geoefend en een voorstelling opgevoerd waaraan gemiddeld tweehonderd kinderen meedoen. 

 

“Circus Rotjeknor heeft mij ontzettend veel vertrouwen en geloof in mezelf 

gegeven. Ik ontmoette jongeren die dachten zoals ik en leraren die mij konden 

helpen om de stap naar de professionele circusschool te maken.” 

 

Jorga Lok 

acrobate, afgestudeerd aan University of Dance and Circus in Stockholm en Circus Arts 
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De projecten vinden plaats in het basisonderwijs maar ook in het speciaal onderwijs en het middelbaar 

onderwijs. Naast de circusprojectdagen verzorgt Circus Rotjeknor, meestal als onderdeel van festiviteiten, 

circusspeelplaatsen waar kinderen vrij kunnen oefenen. Bij het jeugdvakantieland in AHOY werd de 

circusspeelplaats gecombineerd met presentaties van aspirant artiesten van Circus Rotjeknor. 

LESSENSERIES 

Naast de incidentele circusprojectdagen verzorgt Circus Rotjeknor ook series van lessen. Deze worden 

voornamelijk gegeven op scholen. De lessenseries zijn afgestemd op de doelgroepen die variëren van 

kleuters op scholen met een Verlengd Dag Arrangement tot en met studenten van het MBO.  

De lessenseries worden ook buitenschools gegeven als naschoolse activiteit op de Brede School.  

 

DE PRESTATIES 

In de onderstaande tabel staat cijfermatig aangeven welke prestaties Circus Rotjeknor in de komende 

Cultuurplanperiode gaat leveren. Door het sterke Rotterdamse karakter van Circus Rotjeknor is het niet 

verwonderlijk dat vrijwel alle prestaties, het creëren en uitvoeren van producties, worden geleverd binnen 

Rotterdam. 
 

 Prestaties 
aantal 

producties 

waarvan in 

Rotterdam presentaties 

waarvan in 

Rotterdam 

aantal 

toeschouwers 

waarvan in 

Rotterdam 

Optredens van de Circusclubs 12 12 12 12 750 750 

Optredens van Club Speciaal 1 1 3 3 250 250 

Theatervoorstellingen 3 3 5 4 1.250 1.100 

Overige voorstellingen (o.a. Circusstad) 7 7 20 15 4.000 3.000 

 23 23 40 34 6.250 5.100 
 

DE OMVANG VAN DE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

Omdat Circus Rotjeknor een educatie-instelling is, zijn in principe alle activiteiten aan te merken als 

educatief. De educatieve activiteiten zijn in twee categorieën ingedeeld. We maken onderscheid in de 

educatieve activiteiten die op eigen initiatief plaatsvinden in de eigen oefenruimte en activiteiten die 

vrijwel altijd in opdracht van andere instellingen op locatie plaatsvinden.  

 

 Educatie 

primair onderwijs voortgezet onderwijs buitenschools 

deelnemers uren deelnemers uren deelnemers uren 

In eigen oefenruimte       

Circusclubs (12 clubs)     275 540 

Club Speciaal (1 club)     15 45 

Optreedgroepen (3 groepen)     60 270 

Op locatie       

Lessen in verlengde schooldag 75 240     

Keuzecursussen MBO   20 10   

Lessen Brede School     30 30 

Projectdagen (100 dagen) 6.000 500 1.000 50 8.000 200 

Circuslessen voor PABO studenten*   150 20   

Circus in de wijk (5 x 2 groepen)*     150 450 

 6.075 740 1.170 80 8.530 1.535 

*De activiteiten die met een sterretje staan aangeduid zijn de nieuwe activiteiten van Circus Rotjeknor. 
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Joris de Jong 

4: TALENTONTWIKKELING  

Toptalent herkennen, eraan bijdragen dat verder te ontwikkelen en zorgen dat er een goede aansluiting is 

met een vervolgtraject, dat is een van de belangrijke doelen van Circus Rotjeknor. Circus, en zeker de 

manier waarop Circus Rotjeknor dat in de praktijk brengt, is bij uitstek de gelegenheid voor kinderen en 

jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Je hoeft maar een kijkje in de gymzaal te nemen om te zien hoe 

dat eraan toe gaat. Iedereen is voortdurend bezig met het uitbreiden van vaardigheden. Uiteraard springen 

de fysieke circusvaardigheden het meest in het oog, maar er gebeurt veel meer. Er wordt vooral veel 

samengewerkt en creatief gezocht naar nieuwe mogelijkheden om circuskunsten uit te halen.  

TALENTONTWIKKELING IN OPTIMA FORMA 

Bij Circus Rotjeknor wordt ‘talentontwikkeling’ breed opgevat en zo ruim mogelijk ingevuld. Het beste in de 

artiesten naar boven halen, daar gaat het om. Niet iedereen is met dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden 

geboren. Het verschil kan enorm groot zijn. Het ontwikkelen van talenten bij kinderen met lichamelijke en 

verstandelijke beperkingen vinden we bij Circus Rotjeknor net zo belangrijk als het optimaal ondersteunen 

van kinderen die alles razend snel onder de knie hebben. We sporen iedereen aan zijn best te doen. Het 

resultaat is ernaar. Kinderen blijken ondanks soms forse beperkingen nog heel wat in hun mars te hebben 

en kunnen dat in het circus trots laten zien. Tegelijkertijd zien we verschillende artiesten hun lessen 

vervolgen bij diverse prestigieuze opleidingen in binnen- en buitenland.  

ROTTERDAM CIRCUS ARTS 

Circus Rotjeknor is mede-initiator van Rotterdam Circus Arts. De behoefte aan een HBO circusopleiding 

ontstond toen er regelmatig jongeren van Circus Rotjeknor naar het buitenland vertrokken om daar een 

circusopleiding te volgen. Waarom zou dat niet dichterbij kunnen? Codarts heeft het initiatief opgepakt en 

is in 2006 met de eerste lichting circusstudenten van start gegaan en sindsdien heeft Circus Rotjeknor al 

heel wat circustalenten aangeleverd.  

Getalenteerde jongeren die interesse hebben om aan een circuscarrière te beginnen worden door Circus 

Rotjeknor geholpen mee te doen aan de talentenklas van Rotterdam Circus Arts. We ondersteunen onze 

leerlingen bij deze doorstroming organisatorisch en ook financieel als dat nodig is. 

De samenwerking met Rotterdam Circus Arts is vastgelegd in een convenant dat eind 2011 is getekend. 

Daarin stelt Circus Rotjeknor zich ten doel om waar mogelijk samen te werken op het gebied van 

talentontwikkeling, deskundigheidbevordering en het verbeteren van de infrastructuur van het 

circustheater. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken of er synergie tot stand komt in projecten door actief 

gebruik te maken van elkaars inzet en faciliteiten. Dat betekent onder meer dat we ons committeren om:  

• vroegtijdig talent te herkennen en vroegtijdig het vervolgtraject af te stemmen,  

• deskundigheid van docenten te bevorderen op gebied van circustechnieken, didactiek en 

methodiek, 

 

 

“Circus Rotjeknor heeft mijn circushart laten kloppen en de basis gelegd voor mijn 

verdere circuscarrière. Samenwerken en samenspel is er even belangrijk als de 

handstand en het balletje gooien.” 

 

Joris de Jong, jongleur, afgestudeerd aan Circus Arts 



Circus Rotjeknor, beleidsplan 2013 - 2016 

18 

 

GertJan van Gennip 

• kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van het creëren van een veilige omgeving, zowel in 

oefensituaties als in voorstellingen, 

• studenten van Rotterdam Circus Arts te laten participeren in projecten van Circus Rotjeknor, 

• elkaar te betrekken in plannen met betrekking tot huisvesting en te streven naar een uiteindelijke 

gezamenlijke huisvesting. 

EEN ONMISBARE SCHAKEL 

Uit ervaring weten we dat Rotterdam heel wat talentvolle kinderen rijk is, maar we weten ook dat het voor 

veel kinderen heel lastig is om de juiste weg naar een geschikte opleiding te vinden. Zelfs als we alle 

financiële drempels wegnemen, lukt het vaak niet om aan de wekelijkse lessen van Circus Rotjeknor mee te 

doen. Dat is jammer en eigenlijk direct al een grote gemiste kans. Met het plan ‘Circus in de wijk’ willen we 

hier wat aan doen. Het is voor deze kinderen belangrijk om in hun eigen buurt mee te kunnen doen aan 

een circusclub. Wie echt talent heeft en verder wil, kan vervolgens de stap maken naar de wekelijkse lessen 

in de centrale oefenzaal van Circus Rotjeknor in Kralingen. Door van hieruit ook nog eens ondersteuning te 

krijgen bij het volgen van de talentenklas van Rotterdam Circus Arts wordt de kans op een gedroomde 

circuscarrière een stuk groter.  

 

Circus Rotjeknor is daarmee een onmisbare schakel in het traject dat leidt naar de ontwikkeling van 

Rotterdams toptalent.  

 

 

 

  

 

"De basis van mijn werk als hedendaagse performance kunstenaar is gelegd in de 

tijd van de lessen en optredens van Circus Rotjeknor. Erg dankbaar ben ik voor de 

tien jaar dat ik mij in alle vrijheid heb kunnen ontwikkelen, op artistiek gebied, 

maar zeker ook als mens." 

 

Gertjan van Gennip, uitvoerend kunstenaar, afgestudeerd aan DasArts in Amsterdam 
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5: LEVENDIGE BINNENSTAD 

VERKNOCHT AAN DE BINNENSTAD VAN ROTTERDAM 

Circus Rotjeknor heeft van oorsprong een enorme binding met de binnenstad. Middenin de stad, in de 

gymzaal van de toenmalige Ichthus-PABO aan de Binnenrotte, werden de eerste circuslessen gegeven. Na 

een paar jaar verhuisden we naar de Grotemarkt, net aan de andere kant van de Laurenskerk. De centrale 

plek in Rotterdam bood uitstekende mogelijkheden. Het is een duidelijke plek die van alle kanten goed 

bereikbaar is met openbaar vervoer en de fiets. Het was direct duidelijk dat Circus Rotjeknor op stedelijk 

niveau functioneerde.  

Met het grote plein aan de Binnenrotte als ‘stoep’, bouwden we regelmatig ons decor op voor een 

optreden tijdens de zondagsmarkt. Het was jarenlang een vaste speelplek voor ons. En zo hadden we meer 

vaste speelplekken in het centrum. Jaarlijks was Circus Rotjeknor een van de vaste spelers van het 

Rotterdam Straatfestival met als centrale plek het plein voor de Laurenskerk. 

We zijn nog steeds op zoek naar een circusoefenruimte die we permanent kunnen gebruiken. Bij het 

zoeken daarnaar hebben we nog altijd een zeer sterke voorkeur voor een plek zo dicht mogelijk bij de 

binnenstad. Met een komen en gaan van jonglerende en op eenwielers rijdende kinderen en jongeren 

levert dat heel wat levendigheid op. 

HET SCHOUWBURGPLEIN  

Hoewel we tegenwoordig in Kralingen gehuisvest zijn en de Binnenrotte niet meer onze stoep is, zijn we 

nog regelmatig te zien in de stad. Het Schouwburgplein is een plek waar we regelmatig komen, voor een 

circusvoorstelling begeleid door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest bijvoorbeeld of voor een 

circusspeelplaats waar iedereen aan mee kan doen. Maar in het bijzonder natuurlijk het Rotterdam 

Circusstad Festival dat al twee keer plaatsvond en nog vaak zal terugkeren. Tijdens dit festival bruist de 

binnenstad van optredens en daar doen we met Circus Rotjeknor maar wat graag aan mee!  

Het mooie van het Schouwburgplein is dat het op de stoep is van de Rotterdamse Schouwburg. Zo hebben 

we zowel binnen als buiten dit theater een vaste plek om onze circusvoorstellingen te spelen. 

NOG MEER SPEELPLEKKEN VOOR CIRCUS ROTJEKNOR 

Ook buiten het festival wordt Circus Rotjeknor vaak gevraagd om deel te nemen aan evenementen in de 

binnenstad. Recente voorbeelden zijn deelname aan de opening van de Museumnacht, het WTC Culture 

Event, optredens op het Stadspodium, de Nacht en Dag van Erasmus en de intocht van Sinterklaas met 

onze ‘eenwielpieten’. Circus Rotjeknor blijft zich op deze manier met groot plezier laten zien en horen in 

het centrum van Rotterdam.  

  

 

 

 

“Circus Rotjeknor heeft mij mijn eerste indruk gegeven van een groepsoptreden.” 

 

Dixie Warner, 3e jaars student Circus Arts 



Circus Rotjeknor, beleidsplan 2013 - 2016 

20 

 

Nigel Voets 

 

 

 

 

 

6: ONDERNEMERSCHAP 

EIGEN INKOMSTEN 

Een groot deel van de inkomsten, zo’n tweederde deel, haalt Circus Rotjeknor rechtstreeks binnen door 

middel van de activiteiten die uitgevoerd worden voor opdrachtgevers. Dat gaat om circusprojecten die 

uitgevoerd worden op scholen en in buurthuizen, maar ook om deelname aan culturele evenementen en 

circusoptredens in theaters. Door een goede promotie en bijvoorbeeld introductielessen op de 

Rotterdamse PABO’s willen we de vraag naar circusactiviteiten op peil houden, ondanks de toegenomen 

terughoudendheid vanwege de crisis. Daarnaast gaan we op zoek naar andere financieringsbronnen om de 

continuïteit te waarborgen. De komende jaren is er meer aandacht voor sponsorwerving middels 

sponsorpakketten en een sponsorplan. Ook zal de Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor zich actiever dan 

voorheen bezighouden met sponsorwerving.  

AANTREKKELIJK VOOR IEDEREEN 

Circus Rotjeknor is zich ervan bewust dat een goed jeugdcircus Rotterdam kindvriendelijker en daarmee 

aantrekkelijker maakt voor families met relatief hoog opgeleide ouders en jonge kinderen om zich hier te 

vestigen. Tot die kansrijke groepen behoort een aanzienlijk deel van de artiesten die wekelijks les volgen in 

de oefenruimte in Kralingen. Ook kinderen in achterstandswijken komen in aanraking met Circus Rotjeknor 

middels het project ‘Circus in de wijk’ en in groten getale via de scholen die Circus Rotjeknor inhuren. 

AANSLUITING BIJ ONTWIKKELINGEN 

Circus Rotjeknor is veelgevraagd voor het verzorgen van buitenschoolse activiteiten. Aansluitend op het 

programma ‘Beter presteren’ binnen het Rotterdams Onderwijsbeleid 2011-2014 worden taal- en 

rekenonderdelen van de circuslessen door de docenten bewuster geïntegreerd in de circuslessen.  

Samenwerking met andere instellingen biedt voordelen zoals  kennis  delen, bijvoorbeeld over 

ontwikkelingen in  het nieuwe circustheater. Binnen Rotterdam is die samenwerking er met culturele 

instellingen als  SKVR, Rotterdam Circus Arts, de Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein, Sport en 

Recreatie, Rotterdampas en Rotterdam Festivals. Landelijk werken we vanuit het overkoepelende 

Circomundo samen met veel andere jeugdcircussen en internationaal vanuit N.I.C.E (Network of 

International Circus Exchange) en EYCO (European Youth Circus Organisation).  

CULTURAL GOVERNANCE 

Leidraad voor de organisatie zijn de 23 punten van de Code Cultural Governance. Circus Rotjeknor is een 

verantwoorde, controleerbare, transparante en goed functionerende stichting met een gezonde 

verhouding tussen bestuur en directie. 

 

 

 

“Op mijn 6e ben ik begonnen bij Circus Rotjeknor. Omdat ik zo goed kon jongleren, 

ben ik voor verschillende tv-programma’s gevraagd. Later deed ik mee aan 

Holland’s Got Talent. 

 

Nigel Voets, gastjongleur bij onder meer Circus Renz en Circus Royal 


