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Beeldverslag Chinees Nieuwjaar viering 2021 in Rotterdam
Al 10 jaar lang organiseert Stichting China
Festivals Rotterdam de viering van Chinees
Nieuwjaar voor de stad Rotterdam. De stichting is ontstaan uit een groep ondernemers
van de West-Kruiskade die deze bijzondere
viering in stand wilde houden. Inmiddels is
dit straatfeestje uitgegroeid tot een groots festival in Rotterdam, dat jaarlijks tienduizenden
bezoekers trekt. Sinds een paar jaar is Vivre
Productions betrokken voor de professionele
uitvoering.
Chinees Nieuwjaar 2021 was bijzonder
vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen. Deze keer geen tienduizenden
bezoekers en niet al te veel reclame voor de
alternatieve, veel kleinere viering op afstand.
Want gelukkig kon Chinees Nieuwjaar toch in
een hele andere vorm plaatsvinden; de viering
werd namelijk naar de mensen toegebracht. Op
tien verschillende locaties in Rotterdam, zoals
verzorgingshuizen, wooncomplexen en een
buitenschoolse opvang, konden mensen de
leeuwendans ervaren, kregen ze een Chinese
proeverij met uitleg en een verhaal op veilige
afstand van elkaar. De toeschouwers kregen
een rood tasje vol lekkernijen en kleine, bijzondere presentjes uitgereikt. Iedereen, jong
en oud, had plezier. Vooral voor de vele oudere
bewoners was het een welkome activiteit om
de sleur van het binnen zitten en de eenzaamheid even te doorbreken.

De opening van Chinees Nieuwjaar – op vrijdag 12 februari – was dit jaar ook bijzonder te
noemen. In samenwerking met Verhalenhuis
Belvédère op Katendrecht waren er twee
online vieringen te volgen vanuit huis.
Tijdens de eerste online viering stond
Stichting Meer dan Babi Pangang centraal en
de Chinees-Indische restaurantcultuur. De
stichting heeft het voor elkaar gekregen om
deze restaurantcultuur tot immaterieel erfgoed te laten verklaren. Tijdens de uitzending
werd het officiële certificaat ondertekend en
uitgereikt. Deze werd vol trots in ontvangst
genomen. Een ontroerend moment en een
grote erkenning.
Tijdens de tweede online viering draaide het
om eten. Vanuit de nieuwe kookstudio van
Verhalenhuis Belvédère kookten en vertelden we alles over de Chinese fondue ofwel
hotpot. Mensen konden thuis ‘meekoken’.
Vele Rotterdamse gezinnen hadden vooraf een
hotpotpakket gereserveerd, bezorgd door het
Verhalenhuis en een dag later ook weer opgehaald. Voor sommigen is de hotpot al bekend,
maar voor velen was het hun eerste fondue.
Hoewel het koken op afstand plaatsvond,
voelde het voor de kijkers en deelnemers toch
een beetje als samenzijn en we konden genieten van een heerlijk dampende pan soep vol
lekkernijen. Zo werd het jaar van de Os toch
goed ingeluid. Happy Niu Year! (Niu=koe/os)

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.
Fenmei (fenmei@space101.nl)

De livestreams zijn nog terug te kijken op de Facebookpagina van Verhalenhuis Belvédère bij de video’s: https://www.facebook.com/VerhalenhuisBelvedere

Kook- en verhalenstudio

Om de gastkoks ook van élkaar te laten leren en lessen, masterclasses en workshops en een talentontwikkelplek te kunnen
bieden, zochten we de mogelijkheid voor een extra locatie, een
kookstudio op korte afstand van Verhalenhuis Belvédère. Met
behulp van de obligatiehouders en enkele fondsen zijn de financiën bijeengebracht en konden we in 2020 daadwerkelijk
beginnen met een verbouwing van onze opslag - in een voor-
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