
Rotterdam Architectuur Maand 2021
De Rotterdam Architectuur Maand (RA Maand) vindt dit jaar 
plaats van 20 mei tot en met 20 juni. De RA Maand viert de 
stad, belicht de kwaliteit en innovatiekracht van architectuur en 
verkent de toekomst. De maand is een initiatief van Rotterdam 
Festivals (RF), Rotterdam Partners (RP) en AIR en wordt 
georganiseerd in samenwerking met diverse partners, de 
(Rotterdamse) ontwerpsector en het ontwerponderwijs. 

De ambitie voor deze editie kent vier complementaire 
onderdelen die zowel online, offline als in hybride vorm plaats 
zullen vinden:  

• Een festivalhart waar talent, de vakwereld en het publiek
elkaar ontmoeten rond dagelijkse programmering en
tentoonstellingen;
• Een breed toegankelijk stadsprogramma met grote en
kleinere festivals zoals de Rotterdamse Dakendagen en de Dag
van de Architectuur;
• Een inhoudelijk on-site partnerprogramma op diverse
locaties;
• Een actieve online community rondom de vernieuwde
website van de RA Maand.

Call for Architects
De Rotterdam Architectuur Maand is de plek waar de kracht van 
architectuur en ontwerp zich toont en vernieuwt rond urgente 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De maand stimuleert 
ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de (Rotterdamse) 
ontwerpsector, het ontwerponderwijs en het brede publiek. 
Om de RA Maand van lokale, nationale, en op termijn van 
internationale betekenis te laten zijn, nodigt AIR architecten en 
ontwerpers uit onderdeel te worden van de programmering door 
voorstellen in te dienen voor het on-site partnerprogramma en/of 
het festivalhart: 

1. On-site partnerprogramma: deelname aan het RA Maand
Open Bureau-weekend van 28, 29 en 30 mei
De Rotterdam Architectuur Maand is hét platform waar jong
talent, vakwereld en het publiek elkaar op inhoud ontmoeten.
We nodigen alle in Rotterdam gevestigde ontwerp- en
architectenbureaus uit de deuren te openen voor het publiek
tijdens het RA Maand Open Bureau-weekend van 28, 29 en 30
mei.

2. On-site partnerprogramma door ontwerpbureaus
Tijdens de RA Maand wordt het gesprek over ruimtelijk
ontwerp en de fysieke ontwikkeling van Rotterdam geopend
voor een breed en divers publiek. We dagen ontwerp- en
architectenbureaus uit de eigen praktijk van architectonische
vernieuwing te verbinden aan de RA Maand door ‘in huis’
kennisuitwisseling en –ontwikkeling te organiseren, bijvoorbeeld
middels een (online) presentatie of workshop rondom een thema
gerelateerd aan het eigen portfolio.

3. Festivalhart: tentoonstelling Park-it!
Tijdens de RA Maand transformeert parkeergarage Kruisplein
(onder voorbehoud) in een tijdelijk architectuurcentrum.
Onderdeel van deze programmering is de Park-it! expo, waar
de ontwerppraktijk en innovatiekracht van de Rotterdamse
ontwerpsector aan een breed publiek wordt getoond. We
nodigen ontwerp- en architectenbureaus uit een parkeervak in
te richten. Meer weten over de mogelijkheden en productionele
randvoorwaarden? Neem contact op met de organisatie.

Waar moet een programma aan voldoen?
• Het programma verbindt de eigen praktijk van architectonische
vernieuwing aan de thematiek van de RA Maand: hierbij staat
de zoektocht naar ruimte waar we dat niet eerder zagen en het
ontwerpen aan een duurzame, inclusieve stad centraal;
• Het programma inspireert en interesseert de bezoeker van
de RA Maand voor architectuur en ruimtelijke ontwikkeling.
We dagen daarbij uit om abstracte transitieopgaven zoals
klimaatadaptatie, energietransitie, verdichting, technologisering,
mobiliteitstransitie, rechtvaardigheid en inclusie te verbinden aan
concrete ruimtelijke ontwikkelingen en ontwerp;
• Het programma wordt in eigen beheer voorbereid en
geproduceerd;
• Het programma heeft geen commercieel oogmerk.

Covid-19: online en hybride 
Ontmoeting en kennisuitwisseling zijn essentieel voor een 
vitaal architectuurklimaat, maar de huidige Coronatijd stelt 
strenge eisen aan de manier waarop we deze ontmoeting veilig 
kunnen organiseren. We vragen je om bij het indienen van een 
voorstel na te denken over de online of hybride vormen die het 
voorgestelde programma aan kan nemen. Denk bijvoorbeeld 
aan een online bureaupresentatie of portfoliodag, een virtuele 
rondleiding door een BIM-model of een interactieve workshop. 
Op deze manier kan de RA Maand doorgang vinden, ongeacht 
welke Coronamaatregelen van kracht zijn.   

Bijkomend voordeel van een online of hybride programmering 
is natuurlijk dat een groter en meer divers publiek deel kan 
nemen aan jouw programma tijdens de RA Maand! Kijk voor 
meer inspiratie op de website van het Stadmakerscongres, dat 
van november 2020 tot februari 2021 in hybride en online vorm 
plaats vond. Veel van de programmaonderdelen zijn nu terug te 
kijken.

Aanmelden
Wil je een voorstel indienen voor één of meerdere onderdelen, 
heb je een vraag, of ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Neem dan uiterlijk donderdag 18 maart contact op met Manon 
van den Bliek (AIR) via m.vandenbliek@airrotterdam.eu. Vanuit 
de organisatie adviseren we ook graag over de verschillende 
mogelijkheden om het programma in hybride of online vorm aan 
te bieden. 
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