
Museum Rotterdam en Gers! bundelen krachten 
Gers! #21: hét magazine over de Rotterdamse partyscene van toen en nu 

 
Rotterdam, 11 februari 2019 - Op 14 februari lanceert het Rotterdamse 
magazine Gers! in samenwerking met Museum Rotterdam een speciale Gers! 
uitgave die geheel in het teken staat van het Rotterdamse nachtleven. De 
samenwerking tussen de twee partijen heeft geresulteerd in een bomvol 
magazine gevuld met mensen die de afgelopen 30 jaar, maar ook nu, van grote 
invloed zijn geweest op het feestgedruis in Rotterdam. De 21e editie van Gers! 
is geïnspireerd op de expo Party People die tot 23 juni te zien is in Museum 
Rotterdam.  
 
Met Gers! #21 staat het magazine stil bij de Party People van Rotterdam en wordt er 
een spotlight gezet op de tientallen artiesten, paradijsvogels, en mensen die werken 
of betrokken zijn bij het Rotterdamse nachtleven. Op de cover pronkt Ted 
Langenbach, de flamboyante partygoeroe, die de partyscene in Rotterdam -wellicht 
nog net niet eigenhandig heeft uitgevonden- maar toch minstens mede heeft 
vormgegeven!  
 
De redactie van Gers! had de vrije hand in de opzet en invulling van de speciale 
editie waardoor het magazine "letterlijk een feestje was om te maken", aldus Edwin 
Veekens, initiatiefnemer van Gers! Magazine. De redactie dook voor het party 
nummer o.a. in het verleden en heden van de gayscene, sprak met oprichters achter 
familiebedrijf Bobby's Dry Gin, onthult de antiglamour-kant van het uitgaansleven, 
gaat in gesprek met jong Rotterdams talent en blikt terug op dertig jaar stappen, 
feesten en uitgaan in Rotterdam.  
 
"Museum Rotterdam zoekt net als Gers! naar de verhalen van de stad, verteld door 
de Rotterdammers zelf. We brengen met het magazine en de expo een ode aan alle 
soorten nachtvlinders van het Rotterdamse uitgaansleven!", aldus Vera Korsten, 
hoofd commerciële zaken.   
 
 

Over Party People 
Centraal staan twee generaties uitgaanscultuur waarbij actuele ontwikkelingen in de 
Rotterdamse uitgaansscène worden gekoppeld aan de periode waarin het allemaal 
begon: de jaren '90. In de expo zal de bezoeker allerlei facetten van uitgaan 
beleven. Denk hierbij aan de flyers, de doorhost, DjBooth, de clubs, de festivals, het 
podium, de dansvloer, mode, subculturele stijlen in de uitgaansscène en natuurlijk 
aan de Rotterdamse Party People zelf.  

 
Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 
 
 



Over Museum Rotterdam 
Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische collectiestukken 
en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad en haar 
bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool. Een unieke 
combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum en in de 
stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld.  
 

Over Gers! 
Gers! is een onafhankelijk magazine, geboren uit liefde voor de stad. Rotterdam is 
leuk, gedurfd en vernieuwend. Brutaal, rauw en nuchter. Gers! kiest, zoveel mogelijk 
samen met de lezer, voor onderwerpen die daarbij passen. Gers! magazine is 
inmiddels een begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. Niet om het magazine zelf, 
maar om hetgeen waar Gers! voor staat: een mooi, bruisend Rotterdam, een stad 
met een hart, een stad die we omarmen. 


