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Op 23 t/m 29 januari 2017 vieren we Rotterdam Chinese New Year.  
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari zal Wijkpark Oude Westen omgetoverd  

worden in een cultureel festivalterrein.  

De rest van de week zijn er activiteiten door de gehele stad.  
Het Wijkpark is op vrijdag 27 januari van 17:00 – 21:00 uur en  

op zaterdag 28 januari van 12:00 – 20:00 uur geopend. 

Volg ons op www.facebook.nl/rotterdamchinesenewyear     |     #RCNY2017     |     www.rcny.nl
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Kom ooK en vier het rotterdam chinese new year gratis mee!

het Jaar van de haan wordt mogeliJK gemaaKt door:

Je vindt de hanen op deze locaties

Bizz eigenaren • Bizz gebruikers • Alliantie West-Kruiskade
Restaurant HongKong • Restaurant de Kade • Kiem Foei • Ri-Jo Poeliersbedrijf

Holland Casino Rotterdam • De Bijenkorf • Albeda College
De Nieuwe Poort • MeLikePainting • Venour • Studio Zi.
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17:00 - 17:20 De Leeuwendans, écht authentiek Chinees. 
17:20 - 17:25 De opening door de host van de avond. 
17:25 - 17:30 Een breakdance optreden 
17:35 - 18:00  De Kungfu show van de Nederlandse Wushu Acade-

mie Xia Quan 
18:45 - 19:45 De 15 koppige Big Band van Sound of China. 
20:00 - 20:05 Een breakdance optreden 
20:15 - 21:00 Optreden van de band TeaForTwo

12:00 - 12:15 Opening 
12:15 - 12:25 Dans optreden door Jurian Incite 
12:30 - 13:00 De officiële ontwaakceremonie van de Chinese leeuw 
13:10 - 13:20 Dans optreden door Jurian Incite 
13:30 - 16:45  Optocht met Leeuwendans en Vuurwerk.  

(Doorlopend op de West-Kruiskade.) 
15:00 - 15:20 De befaamde jeugdheld Kung Fu panda
15:30 - 15:40 Kungfu optreden in moderne stijl. 
15:40 - 16:00 De befaamde jeugdheld Kung Fu panda
15:45 - 15:55 Chinese dans onder leiding van Anna Hu 
16:05 - 16:10 Optreden Tai Chi 
16:20 - 16:30 De befaamde jeugdheld Kung Fu panda
16:45 - 16:50 Optreden Tai Chi 
16:55 - 17:05 Chinese dans onder leiding van Anna Hu 
17:10 - 17:20 Optreden Kung Fu in moderne stijl 
17:30 - 18:15 Optreden van de band Charmaine Leung 
18:45 - 19:30 Optreden van de band NexGen 
19:55 Afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow

podiumprogramma wiJKparK oude westen
vriJdag 27 Januari, 17:00 - 21:00 uur

podiumprogramma wiJKparK oude westen
zaterdag 28 Januari, 12:00 - 20:00 uur

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10 15

Kampung Express InfiniTea Het Zesde Geluk
Wah Nam Hong QQ Bakery Slagerij Schell
RCNY Bar Workshops Workshops
WenS Saigon RCNY Bar 
Tidjoori Amazing Oriental & AMOY Workshops
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rotterdam chinese new year wordt mogeliJK gemaaKt door onder meer:
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optocht met leeuwendans 
28 Januari - 13:30 uur 
start BiJ ’s-gravendiJKwal

De traditionele optocht tijdens  
Rotterdam Chinese New Year is op 
zaterdag 28 januari. Na het officieel 
ontwaken van de Leeuw (28 januari, 
13:00 | Wijkpark Oude Westen)  
gaat deze langs de ondernemers op 
de West-Kruiskade en de 1e Middel-
landstraat.

Jouw naam in chinese teKens 
27 & 28 Januari  
wiJKparK oude westen

Laat jouw naam vereeuwigen in het 
Chinees. In traditionele kalligrafie 
wordt jouw naam vertaald en  
prachtig opgeschreven. Uiteraard 
mag je deze mee naar huis nemen.

lezing ruBen terlou  
24 Januari - 11:30 - 12:15 uur
erasmus universiteit, senaatzaal 

Ruben Terlou, fotograaf, journalist 
en arts, is bekend van de zesdelige 
documentaire serie ‘Langs de oevers 
van de Yangtze’. Met ruim 6 miljoen 
kijkers op VPRO. Op dinsdag 24 
januari komt hij ter ere van Chinees 
nieuwjaar spreken op de Erasmus 
Universiteit / China in Focus. 

RESERVEREN VERPLICHT: 
http://bit.ly/2jB2K5a

copy & identity eXpo  
23 t/m 29 Januari
het timmerhuis, halvemaan passage 

De westerse wereld grapt over de 
kopieer cultuur van China. Tijdens  
de Expositie Copy & Identity brengen 
we Chinees-Nederlandse kopieen  
in beeld.

BoeKlezing ‘reis naar het 
westen’ en signeersessie
28 Januari - 10:00 & 12:00 uur | ayla 
28 Januari - 17:00 uur | de nieuwe poort 

Ter gelegenheid van Rotterdam 
Chinese New Year leest Marieke Vos 
(uitgeverij Qilin) voor uit het boek 
‘Reis naar het westen’. Deze Chinese 
roman is nu voor het eerst in het 
Nederlands te lezen.

Let op: er is een kids-voorleessessie 
(Ayla) en een volwassenen-voor-
leessessie (De Nieuwe Poort)

KooKtheater
27 & 28 Januari 
wiJKparK oude westen 

In het Kooktheater zie je de beste en 
mooiste gerechten van dichtbij bereid 
worden! Met diverse kookdemo’s en 
proeverijen maak je echt kennis met 
de Chinese keuken en deelnemen-
de chefkoks Tim Kan, Robbert van 
Gammeren (Restaurant Frits) en JING 
Tea, Jinai Looi (Het Zesde Geluk) en 
Sieberen Meerema (Quartier du Port). 
Loop binnen bij het Kooktheater in 
het Wijkpark en proef, leer en ervaar!

GRATIS

spoedcursus mandariJn  
en chinese cultuur 
27 Januari - 19:30 uur
28 Januari - 15:30 & 17:00 uur
mr. Beans (1e middellandstraat 14)  

Volg een korte cursus Chinese taal en 
cultuur georganiseerd in samenwer-
king met het Zadkine International 
Languages Excellentietraject. Leer 
over Chinese tekens, het gebruik 
ervan en een aantal leuke uitspraken 
in het Mandarijn. 

GRATIS, RESERVEREN VERPLICHT:
http://bit.ly/2iMh1Mr

pop up stoelmassage salon 
27 & 28 Januari 
wiJKparK oude westen

Trakteer jezelf op een heerlijke  
massage van Stoelmassage Salon  
en stap ontspannen het nieuwe  
Chinese jaar in.

BeKiJK het hele programma op www.rcny.nl

chinees Fondue Feest
28 Januari - 18:00 - 21:00 uur 
verhalenhuis Belvedere

Beleef de gezelligheid en het heerlijke 
verse Chinese eten. Afsluitend met 
karaoke en een Chinese lucky lottery.

Aanmelden via:
reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl 

taFeltennis
27 & 28 Januari 
wiJKparK oude westen

Blijf warm en doe met je vrienden  
en familie een potje tafeltennis.  
De tafels staan voor je klaar in  
Wijkpark Oude Westen en vragen  
om een potje Rond de Tafel.

Qihao op de piano 
vriJdag 27 Januari - 16:00 uur
doelencaFe  
vriJdag 27 Januari - 19:00 uur
de nieuwe poort 

Chinese klassieke melodieën zijn vaak 
bekend met Chinese instrumenten. 
De getalenteerde jonge Qihao uit 
China speelt voor Rotterdam Chinese 
New Year enkele klassieke melodieën 
op de piano.

GRATIS

optocht westersingel
en mauritsweg
27 Januari - 11:00 – 12:00 uur

De traditionele leeuwendans bezoekt 
ook de Westersingel en Mauritsweg 
om het kwade te verjagen en het 
nieuwe jaar met geluk en voorspoed 
te beginnen!

peKing eXpress
26 en 28 Januari - diverse tiJden 
opstaplocatie: weena

Tijdens Rotterdam Chinese New Year 
zullen Marnix Benschop en Alexander 
Wong een rijdend restaurant runnen. 
Een van de oudste trams van Rotter-
dam, uit beheer van Stichting RoMeO, 
wordt omgetoverd tot restaurant. 
Bezoekers genieten van een 8 gangen 
diner met Chinese hapjes en bijpas-
sende dranken.

Voor deze tour is een ticket verplicht: 
Kijk op www.rcny.nl

proeveriJ ‘some liKe it hot’
28 Januari - 14:00 uur
space101

Ontdek de heetste keuken uit China 
en kom proeven hoe de Sichuan 
pepers echt smaken. Tijdens deze 
proeverij krijgt u ook de kans om de 
heetste smaken uit West Kruiskade te 
leren kennen. 

GRATIS

traditionele theeceremonie 
en KooKdemonstratie 
dumplings 
28 Januari - 14:00 uur (dumplings)   
28 Januari - 15:30 uur (thee)
de leeuwenhoeK

Speciaal voor de bewoners van  
De Leeuwenhoek organiseert Infini-
Tea een traditionele theeceremonie. 
SiYun van InfiniTea laat tijdens een 
kookdemo zien hoe je Chinese  
dumplings maakt. 

GRATIS

programma highlights
Dit zijn de hoogtepunten van het programma van Rotterdam Chinese New Year 2017. 

Neem een kijkje op www.rcny.nl voor de gehele programmering of like de Facebookpagina om  
op de hoogte te blijven: www.facebook.nl/rotterdamchinesenewyear
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culinair genieten in wiJKparK oude westen
Het Wijkpark wordt gevuld met diverse restaurants van de Rotterdamse West-Kruiskade. Kom proeven en geniet  

van de lekkerste Chinese gerechten in hun pop-up restaurant.

Wah Nam Hong, Amazing Oriental, Kampung Express, Saigon, Het Zesde Geluk, QQ Bakery, WenS, Slagerij Schell en meer!

grote vuurwerKshow 
28 Januari - 19:55 uur
wiJKparK oude westen

Op zaterdag 28 januari wordt  
de viering groots afgesloten met 
een vuurwerkshow. Jaarlijks trekt 
dit ontelbare bezoekers die komen 
genieten van het spektakel.

ontdeK  
de verhalen  
achter  
de gezichten
Voor het Rotterdam  
Chinese New Year brachten  
we de verhalen van Chinese 
Rotterdammers in beeld.  
Ze vertellen over hun link  
met de stad en de ervaringen 
met het Chinees Nieuwjaar.

lees de complete
verhalen op
rcny.nl/interviews

Ik probeer de ideeën van 
mijn ouders in ere te  
houden, maar met een  
nieuwe draai. 

Kevin Fan (1984) is eigenaar 
en cheFKoK van asian glories 
en dim daily.

Ik vond het belangrijk dat 
Chinese kinderen de taal en 
cultuur van hun voorouders 
zouden blijven ontwikkelen. 

yam wong (1932) is o.a. 
oprichter van het danhua 
culture & education center.

Deze viering kan het  
traditionele doorbreken  
en het gesprek tussen  di-
verse culturen openen.

cola zhang (1986) is geBoren 
in shangai, china en woont 
sinds 2010 in rotterdam.
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