
	

Museum Rotterdam en HipHopHuis presenteren Museumnacht 2019 

HIPHOPHOORAY! 
 

Rotterdam, 19 februari 2019 - Tijdens Museumnacht neemt het 
HipHopHuis Museum Rotterdam over! De take-over begint al op 
zaterdagmiddag 2 maart met een speciale hiphop editie van het 
welbekende Verhalencafé. Hierna gaan gegarandeerd de voetjes van de 
vloer! Met een UK Garage Street Battle in de namiddag en een 'Dance 
Along' party in de avond staat het museum letterlijk upside-down en voel 
je de hiphop vibes door het museum stromen!  
 
VERHALENCAFÉ 
Hiphop staat centraal in de Museumnacht editie van het Verhalencafé. Je 
hoort hier hoe hiphop zorgt voor verbinding, zelfontwikkeling en passie 
brengt vanuit verschillende invalshoeken en ervaring. We gaan in gesprek 
met en kijken naar films en portretten van mensen uit de scene.  
[Zaterdag 2 maart // Tijdslot: 14:00 uur t/m 16:00 uur] 
 
MILKY WAY STREET BATTLE  
In de namiddag is het museum het strijdtoneel van de Milky Way UK Garage 
Street Battle. De meest flamboyante dansers uit de scene gaan los op 
Dubstep en UK Garage sounds. Alle dansstijlen zijn welkom zolang je maar 
de tracks kan handelen. De Milky Way crew met DJ Gil the Grid, DJ Don 
Dev, DJ Akif en MC Jiv the Chief staan bekend om hun legendarische events. 
Be there or be square!  
[Zaterdag 2 maart // Tijdslot: 17:00 uur t/m 19:30 uur] 
 
DANCE ALONG 
Tijdens Museumnacht nemen de beste dansers en DJ's van het HipHopHuis 
je mee op dansreis door de tofste moves en grooves uit de scene. Van 
sidestep tot moonwalk en van running man tot butterfly; het wordt dringen 
op de dansvloer, dit wordt een fissa!  
[zaterdag 2 maart // Tijdslot: 20:00 uur t/m 01:00 uur] 
 
"Waar wij altijd naar zoeken in onze programma’s is het bijeen brengen van 
mensen. Het uitwisselen van kennis en skills binnen onze communities en 
daarbuiten. Hiphop begint en eindigt bij unity", aldus Aruna Vermeulen 
medeoprichter en directeur van het HipHopHuis.  
 
 



	

Het museumnacht weekend vormt een eerbetoon aan de grootste en snelst 
groeiende movement ter wereld; hiphop! Vele topartiesten uit de 
Nederlandse hiphop scene komen uit Rotterdam en ook in het bruisende 
nachtleven van de stad voert hiphop de boventoon. Met Party People als de 
perfecte back-drop voor deze take-over wordt het gegarandeerd dansen 
geblazen bij Museum Rotterdam! 
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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 HipHopHuis 
Het HipHopHuis bestaat sinds 2002 en is opgericht om een thuishaven te 
bieden aan hiphop liefhebbers uit Rotterdam en omstreken. Op de locatie 
aan de Delftsestraat is er wekelijks een trainingsprogramma voor (aspirant) 
dj's en dansers. Ook organiseert het HipHopHuis samen met verschillende 

niche-communities vele events: van battles tot debatten en van 
kinderfeestjes tot huiskamerconcerten. Jaarlijks bereikt het HipHopHuis zo'n 

40.000 deelnemers.  
 


