
GEDRAGSCODE MOMO FESTIVAL 2023

Met gastvrijheid als fundament en Rotterdam - de grootste minority-majority stad van

Nederland - als decor en inspiratiebron streeft MOMO naar een omgeving waarin jij je

welkom, vertegenwoordigd en veilig voelt.

Gedragscode

- We streven naar een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt om zichzelf te

kunnen zijn. We respecteren elkaars leeftijd, geslacht, gender, etniciteit, religie,

seksuele geaardheid, fysieke verschijning, fysieke of mentale beperking of een

andere groepsidentiteit.

- We geloven dat iedereen verantwoordelijk is voor een goede sfeer en vragen

daarom een collectieve inzet van alle bezoekers, medewerkers en artiesten. Dit

kunnen we doen door op elkaar te letten en ons bewust te zijn van hoe ons eigen

gedrag, soms onbedoeld, anderen kan laten voelen.

- Er geldt een zero-tolerance beleid voor discriminatie, intimidatie, agressie en

andere vormen van ongewenst gedrag. Iedereen die deze gedragscode schendt,

wordt gewaarschuwd of verzocht te vertrekken. In het geval de wet wordt

overtreden, schakelen we direct de politie in.

- Mocht je in een onveilige situatie terecht komen of hier getuige van zijn, zoek dan

contact met een van onze medewerkers of beveiligers.

- We behouden ons het recht om toegang te weigeren aan diegenen die de veiligheid

of inclusie van andere festivalbezoekers in gevaar brengen.

- Fotograferen met je mobiel of kleinbeeldcamera is tijdens het festival toegestaan,

tenzij een locatie hier andere regels over heeft. Andere bezoekers mogen geen

hinder ondervinden van het nemen van foto’s. Fotografeer daarom zonder flits en

vraag toestemming als je een foto van iemand wil maken. Professionele camera’s

(afneembare lens) alsmede video- en andere opnameapparatuur zijn alleen

toegestaan voor geaccrediteerde persfotografen.

- Wij als organisatie zijn ons ervan bewust dat dit een voortdurend leerproces is en

dat we fouten maken. We luisteren graag naar feedback en willen dat iedereen

zich op zijn gemak voelt om contact met ons op te nemen om aan te geven waar

we fouten hebben gemaakt of waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Je kunt

hiervoor contact opnemen met vertrouwenspersoon Det (zij/haar) via

vertrouwenspersoon@motelmozaique.nl

mailto:support@motelmozaique.nl


CODE OF CONDUCT - MOMO FESTIVAL 2023

With hospitality as a foundation and Rotterdam - the largest minority-majority city in the

Netherlands - as a backdrop and source of inspiration, MOMO strives for an environment in

which you feel welcome, represented and safe.

Code of Conduct

- We strive for an environment where everyone feels safe to be themselves. We

respect each other's age, sex, gender, ethnicity, religion, sexual orientation,

physical appearance, physical or mental disability, or other group identity.

- We believe that everyone is responsible for a good atmosphere and therefore we

require a collective effort from all visitors, employees and artists. We can do this

by looking out for each other and being aware of how our own behavior can,

sometimes unintentionally, make others feel.

- There is a zero-tolerance policy for discrimination, intimidation, aggression and

other forms of undesirable behaviour. Anyone who violates this code of conduct will

be warned or asked to leave. In the event of a violation of the law, we will

immediately contact the police.

- If you find yourself in an unsafe situation or you witness it, please contact one of

our employees or security guards.

- We reserve the right to refuse entry to those who endanger the safety or inclusion

of other festival visitors.

- Taking photos with your mobile or 35mm camera is allowed during the festival,

unless a location has different rules. When taking pictures, please make sure not to

obstruct other visitors’ experience. Therefore, take photos without flash and ask

permission if you want to take a picture of someone. Professional cameras

(detachable lens) as well as video and other recording equipment are only allowed

for accredited photographers.

- We as an organization are aware that this is a continuous learning process and that

we make mistakes. We are happy to hear feedback and we want everyone to feel

comfortable reaching out to us to point out where we've made mistakes or where

we can improve. For this you can contact our confidential counselor Det (she/her)

via vertrouwenspersoon@motelmozaique.nl
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