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ROTTERDAM CHINESE NEW YEAR
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Tijdens Rotterdam Chinese New Year kun je jouw culinaire, 
culturele en muzikale hart ophalen. Naast de bekende 
traditionele kleurrijke  parade - waar de leeuwen,  draken 
en het vuurwerk uiteraard aanwezig zijn - kent de  viering 
van dit Chinees  nieuwjaar ook nieuwe elementen. 
Het festivalhart blijft Wijkpark Oude Westen aan de 
West-Kruiskade en is als vanouds gratis toegankelijk.

Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de 
vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. 
De viering is een groot spektakel vol Chinese tradities en 
culturele activiteiten. Maak kennis met deze prachtige 
gewoontes en vier 2017, het jaar van de Haan!

Wijkpark Oude Westen

Het wijkpark aan de West-Kruiskade 
wordt omgetoverd tot het rode hart van 
Rotterdam Chinese New Year. Met een 
tal aan muzikale en culturele optredens, 
workshops en een Chinese markt is er op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 januari genoeg 
te doen voor jong en oud. Op zaterdag is 
er een feestelijke afsluiting met een grote 
vuurwerkshow om 20:00 uur.

Leeuwendans en vuurwerk

Op zaterdag 28 januari gaat de Chinese 
leeuw traditiegetrouw langs bij de onder-
nemers op de West-Kruiskade. De leeuw 
krijgt bij elke ondernemer een krop sla 
en er zal vuurwerk worden afgestoken. 
Deze optocht zal starten ter hoogte van 
de ‘s-Gravendijkwal en eindigt bij Wijkpark 
Oude Westen. 

Overige programmering

Doe een spoedcursus Mandarijn, 
kom luisteren naar authentieke Chinese 
verhalen bij Ayla en drink Chinese thee 
tijdens een proeverij. Leer over de relatie 
tussen Nederland en China bij de expositie 
in het Timmerhuis en ga Chinees eten bij 
het Pop-Up restaurant in de rondrijdende 
Peking Expres. Meer op www.RCNY.nl en 
op Facebook: RotterdamChineseNewYear.

Culinair

Het wijkpark wordt gevuld met diverse 
restaurants uit Rotterdam. Kom proeven 
en genieten van de lekkerste Chinese 
 gerechten van o.a. Wah Nam Hong, 
 Amazing Oriental, Kampung Express, 
 Saigon, Het Zesde Geluk, QQ Bakery, 
WenS, Slagerij Schell en meer!

BLIJF OP DE HOOGTE
VAN PROGRAMMERING 

EN NIEUWTJES VIA 
WWW.RCNY.NL 

& FACEBOOK
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