HOTSPOTS

De info-shop bestaat uit een
roestvrij stalen blok dat met
zuur dof werd gemaakt. Vier
glazen kokers bieden plaats
aan merchandising.

DE GRAANSILO AAN DE MAASHAVEN IN ROTTERDAM
Enorme flessenwanden boven de bar worden
aan de achterzijde belicht en geven de ruimte
sfeer. Boven: De genummerde zitelementen
van vrachtwagendoek houden het midden
tussen kussen en bankstel.

e oude Now & Wow, gevestigd in een pakhuis in het Rotterdamse Lloydkwartier, moest plaats maken voor woningen. Lang treurden ze er niet
om, initiatiefnemer Ted Langenbach en consorten vonden een nieuwbouwwijk nou niet de meest inspirerende omgeving: in hun club hoorden vrijheid en avontuur te regeren in plaats van klagende buren. Uiteindelijk
verkasten ze naar de graansilo in de Maashaven, ooit neergezet voor massa’s
maïs en granen en nu wekelijks gevuld met massa’s uitgaanspubliek.
Vijfduizend man kan er terecht in de club die verdeeld is in de drie enorme
zalen Now, Wow en Superwow. Boven de bars prijken enorme flessenwanden
die aan de achterkant worden belicht en door het gebouw heen liggen roodwitte zitelementen die het midden houden tussen kussen en bankstel. Bij de garderobe worden beelden van personalities geprojecteerd en er bevindt zich
een info-shop waar bezoekers informatie kunnen inwinnen over optredens.
Dance wordt er geprogrammeerd, maar ook pop en video-art, mode en absurde optredens. Van hip of trendy zijn wil Langenbach echter niets weten en loungen is al helemaal uit den boze. ‘Verveeld
op een bankje zitten noemt hij dat’,
zegt architect Marten de Jong, van
bureau Hub dat ingeschakeld werd
voor de invulling van het reusachtige,
Hoe maak je een stoffige oude graansilo tot een place to
industriële gebouw. ‘Now & Wow is
be? Met veel bezems en springstof, volgens de nieuwe
geen vastomlijnd gegeven, per feest
Now & Wow. Inmiddels weet iedereen die van een feestje is er een andere sfeer, muziek en
houdt de Rotterdamse nachtclub weer feilloos te vinden.
publiek, dus het interieur mocht niet te
ontworpen, niet te gelikt zijn. Dat zou
ook niet bij het karakter van het pand passen: overal waar je
kijkt is beton en elke menselijke maat ontbreekt. Het laatste
wat je moet doen is zo’n ruimte gezellig proberen te maken.
Wij hebben gekozen voor bovenmaatse objecten, die aansluiten bij het formaat van het gebouw. De brute sfeer van het
gebouw straalt af op de club en dat is precies wat we voor
ogen hadden.’ Now & Wow, Graansilo Maashaven,
Rotterdam, 010-4771074 of www.now-wow.com.
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