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DE KUNSTHAL IN 2015

Het jaar 2015 staat in het teken van hedendaagse kunst en publieksparticipatie. Relatief on-
bekende kunstenaars als Krištof Kintera en Piet Parra krijgen een groot podium. Tijdens ‘Kuns-
thalKOOKT’, ‘Tomatenfabriek’ en ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ staat ‘meemaken’ voorop, en de 
internationale toptentoonstelling over Keith Haring trekt onder het motto ‘Art is for Everybody’ 
een spoor door Rotterdam.
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De Kunsthal fungeert volop als open huis, ontmoetingsplaats en podium voor derden. Met con-
trastrijke tentoonstellingen, talrijke evenementen, ontvangsten en activiteiten slaagt de Kuns-
thal er in om dit jaar 35% nieuw publiek te trekken.

Met meer dan 200.000 bezoekers kijkt de Kunsthal terug op een jaar met veel nieuwe samen-
werkingen in Rotterdam en ver daarbuiten, grotere betrokkenheid van bezoekers én bereik van 
een jonger en internationaler publiek. De Kunsthal is er wederom in geslaagd om maximaal re-
uring te maken. De vele samenwerkingen hebben geleid tot een dynamisch jaar, met de Kuns-
thal als bruisend ‘Palais des Festivals’. Kijk bij De kracht van samenwerken voor een uitgebreid 
overzicht van onze samenwerkingspartners.

Ik wens u namens het Kunsthalteam veel leesplezier en hoop u vaak in de Kunsthal terug te 
zien.

Emily Ansenk, directeur
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DE KUNSTHAL IN 2015:
VAN FREAKY EN DO IT YOURSELF TOT ‘ART IS FOR EVERYONE’
Het jaar 2015 staat wat betreft programmering bijna geheel in het teken van (hedendaagse en 
experimentele) kunst, participatie en betrokkenheid van het publiek. Relatief onbekende kun-
stenaars als Krištof Kintera en Piet Parra krijgen een groot podium en trekken jong en veelal 
nieuw publiek. ‘KunsthalKOOKT’, ‘Tomatenfabriek’ en ‘do it’ (Kunsthal Rotterdam) zijn projecten 
waarbij veel Rotterdammers zijn betrokken en Keith Haring is de grootste publiekstrekker, met 
zichtbaarheid door de hele stad (en daarbuiten).

Het contrastrijke programma van tentoonstellingen en evenementen wordt beschreven onder 
Flexibel en Contrastrijk en Tentoonstellingen 2015. De vele samenwerkingen met tal van parti-
jen binnen en buiten de stad hebben geleid tot een bruisend en dynamisch jaar. Daarvoor wil ik 
alle instellingen, gezelschappen, kunstenaars, creatieven en gastcuratoren heel hartelijk dank-
en.

De kleine organisatie van de Kunsthal heeft dit jaar enkele wisselingen op belangrijke posities 
gekend. Dit heeft geleid tot een verhoogde werkdruk en extra kosten om de gaten tijdelijk in te 
vullen. De betrekkelijk kleine organisatie en de beperkte middelen, gekoppeld aan de veelheid 
aan tentoonstellingen en evenementen maken het Kunsthal model kwetsbaar. Dit is een punt 
van zorg en zal in het komende Cultuurplan als urgent aandachtspunt aan bod komen. Mijn 
complimenten gaan uit naar het Kunsthalteam, de oproepkrachten en onze publieksmedew-
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erkers die er met elkaar voor gezorgd hebben dat 2015 een succesvol jaar is geworden. De 
prestaties kunt u lezen in dit jaarverslag.

Mede dankzij de steun van vele partners, bedrijven, fondsen, donateurs, (culturele) samenw-
erkingen in de stad, de gemeente, het consortium en alle bezoekers kunnen we terugkijken 
op een goed Kunsthaljaar. ‘Mapping de Kunsthal’ illustreert de talrijke samenwerkingspartners 
waarmee de Kunsthal in 2015 heeft samengewerkt. Met meer dan 200.000 bezoekers kijkt de 
Kunsthal terug op een jaar met veel nieuwe samenwerkingen in Rotterdam en ver daarbuiten, 
grotere betrokkenheid van bezoekers én bereik van een jonger en internationaler publiek.
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EEN EIGENZINNIG INSTITUUT IN 
NEDERLAND
De Kunsthal Rotterdam is een bijzondere culturele instelling, in een iconisch gebouw met een 
verrassend aanbod van tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Een bijzon-
dere culturele instelling omdat het geen eigen collectie bezit en dus in strikte zin geen museum 
is, maar wel museale tentoonstellingen maakt en organiseert. Daarbij gebruikt zij haar vrijheid 
om met grote creativiteit op een eigentijdse manier breed en spannend te programmeren met 
een publieksgerichte aanpak, als ware zij een ‘toverdoos’.
 
 
 
 
 

VAN HOGE KUNST TOT POPULAIRE ONDERWERPEN
Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Kool-
haas als een Palais des Festivals een ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur. Het aanbod 
is verrassend, er is altijd wel iets van ieders gading te zien en te doen. In de circa 23 ten-
toonstellingen per jaar zijn veel disciplines gelijktijdig vertegenwoordigd: beeldende kunst, 
hedendaagse kunst en design, fotografie, lifestyle, mode, architectuur en cultuurhistorie. De 
bewezen laagdrempeligheid van de Kunsthal in combinatie met de grote verscheidenheid aan 
onderwerpen, van hoge kunst tot populaire onderwerpen, onderstreept haar maatschappelijke 
relevantie.
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DE KRACHT VAN SAMENWERKEN
Door samen te werken met een breed scala aan (culturele) instellingen, musea, kunstenaars 
en bedrijven in binnen- en buitenland zijn jaarlijks prestigieuze tentoonstellingen, nog onbek-
ende oeuvres, intieme presentaties en onverwachte thematentoonstellingen in de Kunsthal 
te zien. Grote namen naast bijzondere ontdekkingen, van een hoge kwaliteit en met ruimte 
voor de actualiteit en het persoonlijke verhaal. De Kunsthal biedt hierbij een podium en richt 
de spotlights op haar partners. Nieuw is de opzet om tot een continu-programmering voor de 
Kunsthal als Palais des Festivals te komen. Samen met vaste culturele partners steken we in 
op duurzame samenwerking met inhoudelijke activiteiten met meer spin-off, en met incidentele 
partners spelen we in op de actualiteit en het experiment.



JAARVERSLAG 2015

7

PUBLIEKSGERICHTE CULTURELE SMAAKMAKER
De Kunsthal bereikt een breed (en vaak ook nieuw) publiek door het diverse en rijke aanbod 
van tentoonstellingen gelijktijdig gecombineerd en afwisselend gebracht in hoge omloopsnel-
heid, uitgevoerd door een klein en efficiënt team. Een programma dat inspeelt op specifieke 
doelgroepen, aanvullende randprogrammering, speciale evenementen, sterke marketing en 
‘branding’.

De missie van de Kunsthal is te omschrijven als: een publieksgerichte culturele smaakmaker 
met internationale allure die haar ultieme vrijheid van programmeren aanwendt om een breed 
en veelal nieuw publiek kennis te laten maken met kunst, cultuur en maatschappij.
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DE KUNSTHAL IS ONDERSCHEIDEND
De Kunsthal onderscheidt zich onder meer van andere instellingen in Nederland door haar 
continu programmering van steeds wisselende en diverse tentoonstellingen op 3.400 m2. Het 
gelijktijdige aanbod van sterk uiteenlopende tentoonstellingen, elk appellerend aan een andere 
doelgroep, is nergens in Nederland zo groot als in de Kunsthal. En dat geldt ook voor de di-
versiteit in doelgroepen. De Kunsthal is een instelling die tegelijkertijd fashionista’s, historisch 
geïnteresseerden en designliefhebbers bedient en hen elkaar laat ontmoeten. De Kunsthal is 
ook onderscheidend in haar middelen. Een recent voorbeeld is de nieuwe Kunsthalwebsite die 
onderscheidend is ten opzichte van reguliere museale websites en daarnaast voldoet aan alle 
eisen op het gebied van online beleving. Het verrassende ontwerp van Fabrique is gehonor-
eerd met de IF Design Award.

STRATEGIE
Om een relevant instituut te blijven dat meerwaarde biedt aan de stad, in de regio en ver daar-
buiten zet de Kunsthal in op speerpunten zoals haar gebouw als architectonisch icoon met een 
functie als cultureel Palais des Festivals. Daarnaast zet de Kunsthal in op haar rol als ontwikke-
laar, producent, innovator en cultureel ondernemer. De Kunsthal zal de komende periode geb-
ruiken om onder meer te investeren in de afdeling fondsenwerving en relaties; nieuwe vormen 
van financiering te ontwikkelen; een strategische keuze te maken met betrekking tot nieuwe 
doelgroepen en markten; eigen producties te ontwikkelen en te laten reizen en een eigen 
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merchandise label te ontwikkelen. Dit zijn belangrijke toevoegingen aan het reeds bestaande 
culturele ondernemerschap van de Kunsthal.

HET MERK KUNSTHAL
De tijd is rijp om het merk Kunsthal, dat behoort tot de twintig sterkste museummerken van 
Nederland, wereldwijd te verspreiden. De Kunsthal beschikt immers over de juiste contacten, 
originele ideeën en de juiste handelsgeest om een goed product in de markt te zetten. Voor 
grote tentoonstellingen werkte de Kunsthal eerder nauw samen met gerenommeerde interna-
tionale instellingen, zoals in 2013 met modekoning Jean Paul Gaultier en Musée des Beaux 
Arts in Montréal, in 2014 met het Vitra Design Museum in Weil am Rhein en Barbican Centre 
Londen, en in 2015 met de Keith Haring Foundation in New York en de Kunsthalle der Hy-
po-Kulturstiftung in München.

DE KUNSTHAL ALS PRODUCENT
De Kunsthal gaat zich als geliefd en sterk merk internationaal profileren als producent van 
(internationaal) reizende toptentoonstellingen. Een uitdaging ligt in het feit dat er geen eigen 
collectie is waaruit geput kan worden. Maar door de internationale contacten te intensiveren 
en in te zetten op bijzondere collecties en kunstenaars, probeert de Kunsthal in samenwerking 
met verzamelaars en gastcuratoren deze stap te zetten. De aftrap vindt plaats in 2016 met de 
tentoonstelling over de befaamde (mode)fotograaf Peter Lindbergh die na de Kunsthal een 
wereldtournee gaat maken, van Europa naar Azië en Amerika.
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HET GEBOUW
De Kunsthal Rotterdam is een van de bewezen iconen van de moderne architectuur. Het geb-
ouw is in 1992 ontworpen door Nederlands’ beroemdste architect Rem Koolhaas samen met 
projectarchitect Fuminori Hoshino van het Rotterdamse architectenbureau OMA (Office for Met-
ropolitan Architecture) als een Palais des Festivals, een ontmoetingsplaats voor kunst en cultu-
ur. Het ontwerp betekende een ‘springplank’ voor zijn internationale carrière en wordt jaarlijks 
bezocht door vele architectuurliefhebbers uit de hele wereld. Samen met landschapsarchitect 
Yves Brunier is OMA ook verantwoordelijk voor de herinrichting van het Museumpark.

ARCHITECTONISCH ICOON
Met verschillende partijen in en buiten de stad zoals OMA/Rem Koolhaas en Urban Guides 
is samengewerkt om de Kunsthal als architectonisch icoon een volwaardige rol naast nieuwe 
iconen als de Markthal, het Centraal Station en De Rotterdam te laten spelen. Met de besta-
ande architectuurrondleidingen door Urban Guides door het gebouw en het omringende Mu-
seumpark, en de in 2015 gelanceerde Luisterroute met Mike Boddé kan het publiek meer te 
weten komen over het ontwerp van dit bijzondere park en de architectuur van de Kunsthal. De 
komende jaren zet de Kunsthal ook in op meertalige publicaties, lezingen en filmvertoningen 
om het gebouw als architectonisch icoon te bestendigen.
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PALAIS DES FESTIVALS
Met het gebouw als podium en ontmoetingsplek heeft de Kunsthal ook in 2015 duurzame relat-
ies met culturele partners versterkt, nieuw publiek bereikt en een multidisciplinair programma 
ontwikkeld dat net zo veelzijdig en contrastrijk is als het tentoonstellingsprogramma. Ook als 
netwerklocatie voor bedrijven, verenigingen en onderwijsinstellingen bleek de Kunsthal een 
mooie inspiratieplek voor kennisuitwisseling, voor presentaties en om elkaar informeel tegen te 
komen.
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MEER ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN
Het resultaat van de verbouwing onder leiding van OMA, is een duurzaam, beter toegankelijk 
en goed exploiteerbaar gebouw. Het prachtige Auditorium met ruim driehonderd zitplaatsen 
is door de Kunsthal gebruikt voor het programmeren van activiteiten, én ook veelvuldig apart 
verhuurd als eventlocatie. Het aantal ontvangsten en evenementen is in 2015 gestegen. 
Partijen zoals Rotterdam Topsport, Rotterdam Partners en VNO-NCW zijn ondertussen vaste 
gasten geworden, en steeds gerenommeerdere bedrijven waaronder diverse multinationals 
weten de Kunsthal te vinden. Alleen al tijdens de Haring tentoonstelling vonden er dertig zake-
lijke ontvangsten plaats. De inzet van het Auditorium, in combinatie met het café en terras, de 
winkel en het ontvangstgebied is een beproefd concept en zal ook in de komende jaren worden 
aangeprezen.

EEN LEVENDIG MUSEUMPARK
Talrijke evenementen geven de Kunsthal voortdurend extra ‘schwung’ en dragen bij aan ver-
levendiging van het Museumpark, zoals de uitreiking van de VSB Poëzieprijs en de presentatie 
van het architectuurtijdschrift OASE in aanwezigheid van Rem Koolhaas in een uitverkocht 
Auditorium. Tijdelijke kunstwerken zoals de ‘Public Jukebox’ en ‘Bad News’ in een opengestel-
de bunker bij de Kunsthal van Krištof Kintera, en het billboard van een tropische zonsonder-
gang van Mathias Kessler zorgen rondom het gebouw voor extra reuring. Ook activiteiten zoals 
openingen van tentoonstellingen, FAMILIEdagen en het Keith Haring Community Art Project 
zorgen voor meer toestroom van publiek in het park. Samen met het International Film Festival 
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Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen heeft de Kunsthal in 2015 gewerkt aan het 
multidisciplinaire evenement ‘Rotterdam Xpanded’ dat in en rondom het Museumpark plaats-
vindt in de zomer van 2016.

HET MUSEUMPARKTICKET: WEGENS SUCCES VERLENGD
Wegens succes is het Museumparkticket, dat in 2012 als pilot begon, verlengd. Onder de 
marketingcollega’s van de instellingen aan het Museumpark is regelmatig contact geweest en 
onder leiding van de Kunsthal is in samenwerking met Open Rotterdam een Museumparktrailer 
geproduceerd. Het Museumparkticket is vooral populair bij toeristen uit binnen- en buitenland 
die in korte tijd willen genieten van het brede culturele aanbod in het Museumpark. De Muse-
umparkinstellingen spelen, met een hogere oplage van het ticketboekje en meer verkooplo-
caties, in op de toegenomen interesse vanuit binnen- en buitenland voor de stad Rotterdam.

DE PARKENKNOOP
Er is ook gewerkt aan de koppeling tussen het Museumpark en Het Park (de zogenaamde 
‘parkenknoop’) om het groen in de stad met elkaar te verbinden, en een ‘vriendelijker’ over-
steek te maken voor wandelaars en fietsers. In plaats van een steile trap vanaf het zebrapad 
aan de Westzeedijk is er een langzaam aflopend wandelpad gekomen dat geschikt is voor 
rolstoelgebruikers. De trap naast de Kunsthal is minder steil en meer groen siert het talud en 
het plein. Sinds 2010 is er gewerkt aan dit masterplan Westzeedijk, dat nu met behulp van Eu-
ropsese subsidie stapsgewijs wordt uitgevoerd. Op 19 mei 2016 is de afronding van fase 1 van 
de Parkenknoop feestelijk gevierd. De oplevering van de Parkenknoop biedt de Kunsthal een 
perfect moment om haar terras verder te verfraaien.

AANPASSINGEN AAN HET GEBOUW
De vernieuwende aanpak om het beheer en onderhoud van de Kunsthal bij een Rotterdams 
consortium neer te leggen is in het Jaarverslag 2014 uitgebreid toegelicht. Daarnaast is ook in 
2015 gewerkt aan een aantal belangrijke aanpassingen in het gebouw. Inpandig is de Kunsthal 
gestart met de verbetering van het kantoorgedeelte op de begane grond en de eerste verd-
ieping, en met het creëren van ruimte voor fietsenstalling voor medewerkers en bezoekers 
rondom het gebouw.
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COLLECTIEGEBOUW
Op 5 november 2015 is de Rotterdamse gemeenteraad akkoord gegaan met de bouw van het 
Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark. Na dit besluit van 
de gemeenteraad ten faveure van het collectiegebouw is er een traject ingezet om in gezamen-
lijkheid te zoeken naar een intensievere samenwerking in het Museumpark en zijn er diverse 
overleggen gevoerd. De Kunsthal heeft eerder haar zorgen en vragen rond de komst van het 
collectiegebouw gedeeld. Met de komst van het collectiegebouw houdt de Kunsthal reken-
ing met een reëel risico op verdringingseffecten en een zeker risico op verslechtering van de 
fysieke bereikbaarheid. De Kunsthal zal ook het komende jaar de plannen rond het collectiege-
bouw nauwgezet volgen.
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FACTS & FIGURES 2015

- Aantal bezoekers: 200.353
- Aantal tentoonstellingen: 23
- Aantal bezoekers online (Kunsthal.nl): 545.809
- Aantal bezochte webpagina’s: 2.103.758
- Aantal mediaknipsels: 1.100*
- Aantal medewerkers: 37
- Inkomsten uit entreegelden: € 1.115.350 
- Overige inkomsten( winkel, bijdragen, overig): € 1.280.503
- Exploitatiesubsidie: € 2.661.614

* exclusief agenda- en onlinevermeldingen en buitenlandse media

SUBSIDIE VERSUS EIGEN INKOMSTEN
De Kunsthal ontvangt een exploitatiesubsidie van de gemeente Rotterdam en is niet opge-
nomen in de landelijke basisinfrastructuur van het Rijk. De Kunsthal weet voor de helft van 
haar activiteiten eigen inkomsten te genereren. In 2015 is de verhouding tussen de exploitatie-
subsidie versus de eigen inkomsten en entreegelden 1:0,9. De exploitatiesubsidie bedraagt dit 
jaar 52% van de totale begroting.
De financiële jaarstukken van de Kunsthal zijn op aanvraag verkrijgbaar via communicatie@
kunsthal.nl
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ORGANISATIE
De herindeling van de organisatiestructuur van de Kunsthal in 2014, toegespitst op het ver-
nieuwde businessmodel, is goed uitgepakt en deze structuur is ongewijzigd gebleven. In 2015 
heeft de organisatie te maken gekregen met drie wisselingen op sleutelposities, vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, natuurlijk verloop en zwangerschapsverlof. Dit 
heeft geleid tot een nog hogere werkdruk in het relatief kleine team van de Kunsthal. Gelukkig 
zijn per 1 maart 2016 alle posities weer ingevuld.

Per 1 januari 2015 is een nieuw hoofd productie tentoonstellingen gestart, Waldemar Galama. 
Hij heeft drie maanden mee kunnen lopen met Jan Moerer die, als Kunsthaller van het eerste 
uur, met een enorme staat van dienst na 22 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Ed-
ucatiemedewerker Marieke van Oudheusden is na vier jaar een nieuwe uitdaging aangegaan 
bij de gemeente Lansingerland, zodat Johan Gielen met stevige roots in het onderwijs haar 
plek vanaf september kon innemen als nieuwe medewerker Educatie en Publieksbegeleiding. 
Tentoonstellingsmaker Jannet de Goede heeft na negen jaar een volgende stap genomen als 
conservator bij het Kröller Müller Museum. De procedure voor een nieuwe tentoonstellings-
maker/curator is in het najaar gestart en heeft een langere doorlooptijd gekend, waarbij Hester 
Schölvinck tijdelijk als freelance curator is aangetrokken om de voorjaarstentoonstellingen 
2016 voor te bereiden. Daarnaast heeft de afdeling Marketing en Communicatie na de zomer 
part time extra ondersteuning gekregen van projectmedewerker Natalya Boender, die onder 
meer meewerkte aan het realiseren van de nieuwe website, en daarnaast het zwanger-
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schapsverlof van een van de curatoren opving.

Gelet op de zittingstermijnen van de leden van de raad van toezicht hebben wij in 2015 
afscheid genomen van drie – zeer gewaardeerde – toezichthouders: mevrouw Nebahat Al-
bayrak, de heer Ben Vree en de heer Richard Zijderveld. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun 
enorme, en jarenlange, inzet; het is mede aan deze bestuurders te danken dat de Kunsthal 
Rotterdam staat waar zij staat: een zeer dynamisch, immer verrassend, cultureel icoon van 
onze stad. In 2015 zijn voor twee van de drie toezichthoudende posities opvolgers voorgedra-
gen aan het college van B&W, respectievelijk mevrouw Bianca Tetteroo (lid Raad van Bestuur 
Achmea) en de heer Steven Lubbers (CEO Hollandia). Beide leden zijn in 2015 benoemd en 
wij prijzen ons zeer gelukkig met hun komst. Begin 2016 zal door de raad van toezicht besloten 
worden of en wanneer de derde vacature ingevuld wordt. De raad van toezicht bestaat verder 
uit de volgende leden: de heer drs. Arjen Schakenbos (voorzitter), de heer Peter Drion en de 
heer Vincent Mentzel. Zij vervullen hun taak onbezoldigd.
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PUBLIEKSMEDEWERKERS
De Kunsthal wordt ondersteund door een vrijwilligersteam onder leiding van een coördinator. 
Deze vrijwilligers worden niet ingezet om betaalde staf te vervangen maar geven extra service 
aan de Kunsthal bezoekers. De publieksmedewerkers bieden een gastvrije ontvangst, in-
formeren het publiek over de tentoonstellingen en activiteiten, beantwoorden alle voorkomende 
vragen en assisteren hulpbehoevende bezoekers. Daarnaast delen ze educatief materiaal uit 
aan families en ontvangen ze schoolklassen. Wilt u zich ook inzetten voor de Kunsthal als vri-
jwilliger? Kijk op http://www.kunsthal.nl/nl/over-de-kunsthal/organisatie/werken-bij-de kunsthal/
publieksmedewerkers/ en neem contact op.
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FACILITAIR PERSONEEL
Eind 2015 is besloten om de contracten van de ploeg van beveiligers per 1 februari 2016 om te 
zetten naar contracten voor onbepaalde tijd. Deze door de Kunsthal in 2013 geworven medew-
erkers zijn, met steun vanuit de gemeente en het UWV (werkgeversinstituut), hiermee vast aan 
de organisatie verbonden. De permanente trainingen en opleidingen van deze groep hebben 
wij verbreed tot onze ‘buren’, de collega’s van Het Natuurhistorisch en de medewerkers van 
het Kunsthalcafé. We beschikken hierdoor gezamenlijk over een grote groep gekwalificeerde 
EHBO’ers en BHV’ers die in geval van nood op diverse locaties ingezet kunnen worden.

KUNSTHAL ALS ERVARINGSPLEK VOOR STAGIAIRES
De medewerkers fondsenwerving, educatie en communicatie zijn ondersteund door stagiaires 
vanuit diverse (universitaire) opleidingen. In 2015 hebben de volgende stagiaires zich vol 
enthousiasme ingezet voor de Kunsthal: Stevie Nolten (Kunstbeleid en -Management, Univer-
siteit Utrecht), Amal El Ouagmiri (International Business and Management Studies, Hogeschool 
Rotterdam), Merith Smals (Opleiding docent theater, Artez Arnhem), Esmee Visser (Associate 
Degree Bedrijfseconomie, InHolland), Luca Gutlich (Culturele en Maatschappelijke Vorming, 
Haagse Hogeschool), Sharinda Wolffers (Opleiding docent beeldende kunst), Larissa Wezen-
berg (Cultuurgeschiedenis, Erasmus Universiteit), Savitri Kleer (Leisure Management, Hoges-
chool Rotterdam) en Caroline Labee (Marketing Management, Universiteit Tilburg). Daarnaast 
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werkt de afdeling veiligheidszaken samen met het ROC Albeda College; dertien leerlingen 
hebben in 2015 bij de Kunsthal hun praktijkstage voor de opleiding Beveiliger-2 gedaan.

NEVENACTIVITEITEN MEDEWERKERS
Naast de reguliere bijdragen aan tentoonstellingscatalogi, rondleidingen en ontvangsten die 
direct aan de tentoonstellingen zijn gerelateerd, zijn door een aantal medewerkers van de 
Kunsthal verschillende nevenactiviteiten ontplooid. De directeur/bestuurder Emily Ansenk is 
actief in diverse commissies en besturen, onder meer als lid van de aankoopadviescommis-
sie Stedelijk Museum Schiedam; de jury van de Sacha Tanja Penning; de Economic Council 
Rotterdam; de Adviesraad Art Rotterdam; de Programmaraad RTV Rijnmond; Stichting Muse-
umpark Rotterdam; Directeurenoverleg Rotterdam; Regieraad Hoboken; adviseur Erasmus MC 
Kunstcommissie; Bestuur Job Dura Fonds en juryvoorzitter Henri Winkelman Award, een prijs 
voor ondernemende kunstenaars en ontwerpers uit Rotterdam. Overige nevenactiviteiten van 
de directeur zijn in 2015 haar lidmaatschap voor Club Rotterdam, de Rotary Club Rotterdam, 
Art Table en de Stuurgroep Netwerk Cultuurmecenaat.



JAARVERSLAG 2015

21

Zij is actief als gastpresentator van de beeldende kunstrubriek Opium TV en in het schrijven 
van artikelen voor tentoonstellingscatalogi, het veelvuldig houden van presentaties en het 
bijwonen van diverse (internationale) bijeenkomsten zoals het Rondetafeldiner en debat ‘Ned-
erland in Europa’ van de European Cultural Foundation, de Leiderschapsconferentie Ministerie 
OCW en het Diner Corps Diplomatique in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en Hare 
Majesteit Koningin Maxima. Ook ontving zij verschillende delegaties in 2015 waaronder de 
Royal Academy of Arts, Londen en maakte zij diverse reizen voor tentoonstellingen naar onder 
meer Tokio, Keulen, München en Parijs.

Senior curator Charlotte van Lingen is expert ‘Photo Folio Reviews’ bij het fotofestival Les Ren-
contres de la Photographie in Arles. Zij is lid van Muscon (een exchange platform voor design 
en architectuur in Basel), heeft als gastcurator opgetreden voor de tentoonstelling ‘Het Hof van 
Nederland’ in het Dordrechts Museum en is gastdocent op de Koninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Registrar Klaas Witsen-Elias is bestuurslid van de Nederlandse 
Registrar Groep (onderdeel Museumvereniging) en beveiligingsadviseur Luchtvracht voor de 
Kunsthal. In 2015 organiseert hij diverse studiedagen voor de branche. Hoofd communicatie 
Mariëtte Maaskant is lid van Adviesraad Rotterdam Festivals en bestuurslid 24 uur cultuur. 
Medewerker ontvangsten Eveline Bos is lid van PML (Platform Museum Locaties).
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DIRECTIE

TENTOONSTELLINGSMANAGEMENT
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EDUCATIE EN PUBLIEKSBEGELEIDING

PRODUCTIE EN TECHNISCHE DIENST
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PRODUCTIE EN TECHNISCHE DIENST

MARKETING EN COMMUNICATIE

FONDSENWERVING EN EXTERNE RELATIES



JAARVERSLAG 2015

25

ALGEMENE ZAKEN
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FINANCIËN

HOOFD VEILIGHEIDSZAKEN

GEBOUWBEHEER
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CONTACT
Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam

Postbus 23077
3001 KB Rotterdam

TELEFOON
Algemeen: 010-4400300
Infolijn: 010-4400301

E-MAIL
communicatie@kunsthal.nl

VOOR MEER INFORMATIE
www.kunsthal.nl

Like ons op Facebook of volg ons op Twitter en Instagram
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FLEXIBEL EN CONSTRASTRIJK
De Kunsthal is een toverdoos met flexibele programmering. Daarmee kan zij dwarsverbanden 
laten zien op het gebied van kunst, cultuur, design en lifestyle en inspelen op de actualiteit. Tal-
rijke doelgroepen ontmoetten elkaar afgelopen jaar in de Kunsthal: van hipsters, kunstenaars, 
jongeren, designfans en scholieren tot vriendinnenclubs, kunstliefhebbers, wetenschappers, 
ondernemerskringen en ‘foodies’. Het is een verrijking om te zien hoe de Kunsthal wederom 
functioneert zoals het bedoeld is: een Palais des Festivals en ontmoetingsplaats, waar altijd 
iets te ontdekken is.

De mix van grote internationale tentoonstellingen samen met nationale of regionale projecten 
en de kruisbestuiving tussen luchtige thema’s en verdieping zorgen voor de dynamiek die zo 
uniek is voor de Kunsthal. Waar het voorjaar in 2015 eerder dwarsverbanden van verbeeld-
ingskracht toont, kent het najaar meer contrast door de activistische kunst van de beroemde 
Amerikaanse kunstenaar Keith Haring (1958-1990) in de jaren tachtig in New York, tegenover 
het fascinerende overzicht van de geschiedenis van Sovjet design in de tijd van het IJzeren 
Gordijn.

Bezoekers die voor Keith Haring komen zijn aangenaam verrast door het retrodesign van Rus-
sische makelij. Tegelijkertijd zijn designliefhebbers enorm onder de indruk van het geëngag-
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eerde werk dat Keith Haring in zijn korte leven wist te produceren. Een verrassing voor velen, 
die voorheen Harings werk slechts kenden van de T-shirts en andere merchandise. Kijk bij 
tentoonstellingen 2015 en events en nieuw publiek voor het uitgebreide programma en activite-
iten in 2015.

FREAKY VOORJAAR VOL DWARSVERBANDEN
Onder de noemer ‘Freaky Voorjaar’ openen tijdens de Museumnacht op zaterdag 9 maart vier 
nieuwe tentoonstellingen. De ironische installaties van de Tsjechische kunstenaar Krištof Kin-
tera in de tentoonstelling ‘Your Light is My Life’ doen het publiek glimlachen en verbazen. De 
hybride, surrealistische figuren van de Nederlandse kunstenaar Piet Parra trekken (nieuwe) 
urban doelgroepen en de portretten van mensen die een andere identiteit aannemen (zoge-
naamde ‘furries’) van de Belgische fotografe Charlotte Lybeer zijn intrigerend.
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Het duister geschilderde interieur van Thera Clazing staat haaks op de strakke architectuur 
van Rem Koolhaas en creëert bevreemding voor passanten. De Luisterroute, een innovatieve 
audiotour met Mike Boddé waarin bezoekers een non-stop geluidswandeling maken door de 
Kunsthal, wordt in zijn aanwezigheid gelanceerd.

Er zijn optredens van Parra’s band Le Le (met de bekende zanger Pepijn Lanen alias 
Faberyayo) en de Tjechische band The Tchendos. De Kunsthal bruist van de activiteiten!
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Een week later zet ook de hands-on familietentoonstelling ‘Wondere Wereld’ met ruim vijfhon-
derd ansichtkaarten, film- en fotomomenten uit de vroege twintigste eeuw, de deuren open 
naar het rijk der verbeelding. Bij deze tentoonstelling is voor kinderen veel te ontdekken, ter-
wijl volwassenen een terugblik krijgen in de jaren zeventig met de ansichtkaarten uit alle 863 
gemeenten van Nederland in de tentoonstelling ‘Groeten uit…’ van de Rotterdamse kunstenaar 
Wim Gijzen.

DE KUNSTHAL ALS PUBLIEKSLABORATORIUM
De zomer staat in het teken van publieksparticipatie met de tentoonstelling ‘De Tomatenfabriek’ 
waar jong en oud op een vrolijke manier ondergedompeld wordt in alles wat met de tomaat 
te maken heeft. Een door de Kunsthal zelf geproduceerde tentoonstelling die veel kinderen 
met een Jeugdvakantiepaspoort of vanuit een naschoolse opvang naar de Kunsthal trekt. De 
Tomatenfabriek opent tegelijkertijd met de vijfde editie van KunsthalKOOKT en is geprogram-
meerd als een uitbreiding van dit driedaagse festival van de goede smaak.
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Gelijktijdig vinden in het project ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ – naar een concept van curator 
Hans Ulrich Obrist, in samenwerking met gastcurator Jeroen Everaert van Mothership en OP-
PERCLAES – vele mooie lokale samenwerkingsverbanden plaats. Het uitvoeren van kunste-
naarsinstructies door (Rotterdamse) kunstenaars én de actieve rol van bezoekers hierin, brengt 
een ander publiek naar de Kunsthal. In het najaar is het Keith Haring Community Art Project 
‘Art is for Everyone’ een goed voorbeeld van publieksparticipatie in de geest van Keith Haring. 
Lees hier meer over de Kunsthal en Publieksparticipatie.
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DE KUNSTHAL ALS PODIUM
De Kunsthal heeft door haar jarenlange expertise met het maken en presenteren van kwali-
tatief hoogstaande tentoonstellingen een belangrijke functie in het ontsluiten van bijzondere 
(inter)nationale collecties voor een breed publiek. Zij fungeert vaak als platform voor diverse 
musea, kunstenaars, particuliere verzamelaars, stichtingen en (maatschappelijke of culturele) 
instellingen. Ook in 2015 heeft ze deze taak succesvol uitgevoerd.

In de derde week van juni biedt de Kunsthal een platform aan talrijke producenten op het 
gebied van gezond en duurzaam eten in de jubileumeditie van KunsthalKOOKT&Kweekt, het 
Festival voor de Echte Smaak. In samenwerking met gastcurator Ellen Scholtens tovert dit 
festival, ooit begonnen in 2004 als de ‘moeder’ van alle eerlijk eten-festivals van Nederland, 
de Kunsthal drie dagen lang om in een waar eetpaleis. Er is volop gekookt in het Kooktheater 
met presentaties in het Auditorium, en het publiek kan de beste producten proeven van gepas-
sioneerde standhouders die geen enkele concessie doen aan de Echte Smaak.

Voor het eerst in Europa is vanaf oktober een bijzondere collectie designproducten van het 
Moscow Design Museum in Nederland te zien. Van ‘Misjhka’ – de beroemde beer die mas-
cotte werd voor de Olympische Zomerspelen in 1980 – tot de Kremlin regeringstelefoon; de 
tentoonstelling ‘Rode Welvaart. Sovjet Design 1950-1980’ laat een fascinerend kijkje achter 
de schermen van het toenmalige IJzeren Gordijn zien. Meer dan 360 objecten tonen de beste 
voorbeelden van Sovjet design, van charmante retroproducten en grafische ontwerpen tot pro-
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totypes die staan voor een systematische, functionele en sociale ontwerpbenadering.

In samenwerking met Fondation Custodia in Parijs biedt de Kunsthal een podium aan het 
veelzijdige oeuvre van de kunstenaar Arie Schippers. In de tentoonstelling ‘Verf wordt vogel’ 
zijn veel bruiklenen uit particuliere collecties opgenomen. Mede dankzij de (pers)aandacht die 
voor zijn werk ontstond, heeft Schippers in januari 2016 uit handen van Wim Pijbes de Sacha 
Tanja Penning ontvangen, als eerbetoon aan ‘een kunstenaar, persoon of instantie die zich 
zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de figuratieve kunst in Nederland’.

Ook de Oostenrijkse kunstenaar Mathias Kessler, die in zijn werk de (historische) relatie tussen 
mens en natuur onderzoekt, krijgt met zijn eerste solotentoonstelling in Nederland een podi-
um. De Kunsthal presenteert enkele belangrijke installaties uit zijn oeuvre dat met innovatieve 
technieken belangrijke thema’s zoals economische belangen en onze omgang met natuurlijke 
hulpbronnen aan de kaak stelt. Aan de buitenzijde van de Kunsthal is zijn prominente werk 
‘Sunset in Simulacrum’ ook voor passanten in het Museumpark te zien.
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INSPRINGEN OP DE ACTUALITEIT
De Kunsthal creëert ook ruimte om in te springen op de actualiteit, door bijvoorbeeld in een kort 
tijdsbestek een presentatie voor te bereiden in de Amsterdamse Kunsthal Citroen, door aan te 
sluiten bij de Kinderboekenweek met de presentatie ‘Later word ik kinderboekenschrijfster’ en 
bij de succesvolle voorstelling ‘Van Waveren. De ondergang van een Hollandse familie’ van het 
Ro Theater met de fototentoonstelling ‘Van Waveren. Een overdonderende familiegeschiede-
nis’.

Regelmatig komen op korte termijn inhoudelijk sympathieke projecten langs die goed bij de 
Kunsthal passen. Zoals ‘Hollandse Heren’, een serie van achttien geschilderde portretten van 
mannen door beeldend kunstenaar Milou Hermus. Onder de geportretteerden zijn ook de 
Kunsthal oud-directeuren Wim Pijbes en Wim van Krimpen, die de tentoonstelling openen, en 
nu als portret weliswaar, weer even terug in de Kunsthal zijn.
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In samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft is de maquettetentoonstelling 
‘Kunsthallen in de Kunsthal’ gepresenteerd in het Auditorium: het resultaat van een intensieve 
maquetteworkshop. De schetsmaquettes van de Kunsthal – in één dag gemaakt – tonen hon-
derdvijftig verschillende interpretaties van het iconische gebouw van Rem Koolhaas uit 1992.

VERDIEPING EN ENGAGEMENT
Ook voor actuele internationale ‘moeilijke’ kunst ziet de Kunsthal een rol weggelegd. Samen 
met West Den Haag werkt de Kunsthal aan een tentoonstelling van de internationaal toonaan-
gevende Noors/Duitse kunstenaar Bjørn Melhus. Hiermee sluit de Kunsthal aan bij het Interna-
tional Film Festival Rotterdam (IFFR) en Art Rotterdam, waar parallelpresentaties van Melhus 
te zien zijn. Met deze tentoonstelling en het debat ‘Me against Us’, georganiseerd door West 
Den Haag, biedt de Kunsthal verdieping aan zowel haar eigen publiek als ook aan IFFR en Art 
Rotterdam publiek.
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Met trots kan de Kunsthal terugkijken op de zeer succesvolle tentoonstelling ‘Keith Haring. The 
Political Line’, een internationale kunsttentoonstelling van groot formaat, die meer dan 123.000 
bezoekers weet te trekken. Vijfentwintig jaar na zijn dood laat de Kunsthal zien dat zijn werk 
nog niets aan zeggenschap heeft verloren. Met honderdveertig kunstwerken uit internationale 
verzamelingen gaat de tentoonstelling uitvoerig in op de sociale en politieke aspecten van het 
levenswerk van deze wereldberoemde kunstenaar.

Aan de tentoonstellingstrailer werken veel bekende en minder bekende Rotterdammers mee 
onder wie Ivo Opstelten, Aruna Vermeulen (directeur HipHopHuis) en Chris Versteeg (kunste-
naar). Net als bij de Gaultiertentoonstelling in 2013 en de Bondtentoonstelling in 2014 is het de 
Kunsthal wederom gelukt om grootstedelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan en te zor-
gen voor zichtbaarheid in de stad. Het publiek raakt geïnspireerd door zijn oeuvre en engage-
ment, wat blijkt uit de grote belangstelling voor de begeleidende audiotour, de vele aanvragen 
voor rondleidingen en een grote activiteit en betrokkenheid op de sociale media.
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TENTOONSTELLINGEN 2015
BJØRN MELHUS
The Theory of Freedom
24 januari t/m 1 maart 2015
Partners: West Den Haag

Voor de eerste editie van ‘One Project’ brachten de Kunsthal Rotterdam en West Den Haag 
de internationaal toonaangevende Duits-Noorse videokunstenaar Bjørn Melhus (1966) naar 
Nederland. In zijn spraakmakende korte films en video-installaties speelt hij met begrippen als 
identiteit, media, globalisme en massacultuur. Hij benadert maatschappelijke thema’s op het 
scherpst van de snede, op een prikkelende, soms absurdistische toon en in een buitenissige 
vormgeving. In de multi channel installatie ‘The Theory of Freedom’ staat de definitie van vrijhe-
id centraal. Parallelpresentaties van Melhus waren te zien bij West Den Haag, Art Rotterdam 
en IFFR. Tijdens Art Rotterdam vond het eerste debat ‘Me against Us’ plaats naar aanleiding 
van het maatschappijkritische werk van Bjørn Melhus.
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KRIŠTOF KINTERA
Your Light is My Life
28 februari t/m 7 juni 2015
Partners: J.E. Jurriaanse Stichting, Indofin Group, Technisch Centrum Ceske Centrum, Sticht-
ing Ammodo

De Kunsthal Rotterdam introduceerde in Nederland een grote solotentoonstelling van de Ts-
jechische kunstenaar Krištof Kintera. Vol ironie, met bijna slapstickachtige, soms duistere hu-
mor, stelt Kintera met tot de verbeelding sprekende installaties, politiek geladen onderwerpen 
aan de orde. Zijn werk is overrompelend fantasievol en krachtig en geeft op subtiele wijze stof 
tot nadenken. De sculpturen en installaties van Kintera ‘leven’, kunnen bewegen, communic-
eren, disfunctioneren en zijn soms volkomen absurd. In de tentoonstelling werden bezoekers 
ondergedompeld in Kintera’s wereld: een bijzondere ervaring en een ‘must-see’.
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DE BONTE AVONTUREN VAN DE CABBIT EN DE FOLF
Charlotte Lybeer
28 februari t/m 7 juni 2015

In het werk van de Belgische fotografe Charlotte Lybeer (1981) speelt de wisselwerking tus-
sen de virtuele en de werkelijke wereld een belangrijke rol. Geïnspireerd door films en games 
lijken de mensen die Lybeer portretteert af te reizen naar een tussenwereld. Een wereld waarin 
zij een andere identiteit aannemen en tijdelijk ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. De ten-
toonstelling ‘De bonte avonturen van de Cabbit en de Folf’ in de Kunsthal Rotterdam liet ruim 
dertig werken van Lybeer zien, waarin zij mensen volgde – ‘furry fans’ en ‘zentai leden’ – die op 
afgesproken plekken samenkomen en zich omhullen met een andere ‘huid’. Tijdens de open-
ing, die plaats vond tijdens het Freaky Voorjaar in de Kunsthal, waren ook verschillende furry’s 
aanwezig.
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PARRA
7 maart t/m 7 juni 2015
Partners: BankGiro Loterij

De Nederlandse kunstenaar Parra (Pieter Janssen) was vanaf 7 maart te zien in de Kunsthal 
Rotterdam. Zijn stijl is herkenbaar, absurdistisch, speels en ironisch. Parra’s werk kenmerkt 
zich door moderne ‘post-pop’ tekeningen met heldere kleuren en een eigenzinnige typografie. 
Zijn wereld bevat hybride, bizarre en surrealistische figuren – mannen met vogelhoofden en 
voluptueuze vrouwen met sensuele lichamen – gecombineerd met teksten die uiteenlopen van 
sarcastisch en introvert tot ironisch en onzinnig. Parra ontwikkelt zich tot erkend en creatief 
beeldmaker die voor gevestigde merken special editions ontwerpt en zijn vrije werk wereldwijd 
exposeert. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Parra een muurschildering van circa 25×6 
m in Hal 3. De opening van de tentoonstelling ging gepaard met een optreden van Parra’s 
eigen band Le Le. Aansluitend begon het Freaky Voorjaar, wat tegelijk werd geopend met de 
Museumnacht010.
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THERA CLAZING
SHADOWS OF A DOWNFALL
Kunsthal Light #10
7 maart t/m 24 mei 2015
Partners: BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds

Thera Clazing, in 2014 afgestudeerd aan de afdeling Fine Art van de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht, tekent en schildert met latex en houtskool op muren. Eindeloze, desolate land-
schappen met botstructuren van beesten, waarbij de toeschouwer alleen maar kan gissen wel-
ke scène zich hier heeft afgespeeld. De geschilderde objecten tonen een mogelijk verhaal vol 
suspense, als voorbode van een lugubere wending. Je vermoedt het bestaan van personages, 
zonder dat er iemand aanwezig is. In Clazings werk voor Kunsthal Light #10 liet zij een bek-
lemmende eenzaamheid zien en maakte zij voelbaar wat niet zichtbaar is. Op zaterdag 18 april 
vond een Artist Talk plaats. Willem Jardin, docent aan de HKU afdeling Fine Arts, interviewde 
Thera Clazing over haar werk. Aansluitend bracht componist en musicus Roel Hazendonk zijn 
speciaal voor het werk gecomponeerde muziekstuk Beyond Doubt ten gehore.

Bekijk hier het videoverslag van Glamcult
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HOLLANDSE HEREN
Een portrettengalerij door Milou Hermus
7 maart t/m 31 mei 2015

Beeldend kunstenaar Milou Hermus heeft in de afgelopen drie jaar achttien mannen gepor-
tretteerd. Mannen die haar fascineren, van ontwerpers en schrijvers tot museumdirecteuren. 
Mannen die ze jarenlang op afstand heeft bewonderd om hun stem, teksten of werk. Om deze 
‘Hollandse Heren’ in haar atelier te krijgen en ze vervolgens in hun hemd te laten poseren, was 
een gedurfde onderneming. In een witte leegte zonder referenties, moeten ze het doen met wie 
zij zijn: een oogopslag, het trekken van de mond, de lichaamshouding, het staan, de taal van 
de handen. Deze kale, directe stijl heeft de Nederlandse portretkunst tot op de dag van van-
daag gekenmerkt. De geportretteerde is wie hij is: niet meer en niet minder.
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WONDERE WERELD
Opmerkelijke ansichtkaarten uit de vroege 20e eeuw
14 maart t/m 7 juni 2015
Partners: Harri Kalha, The Finnisch Museum of Photography

‘Wondere Wereld’ opende met meer dan vijfhonderd absurde ansichtkaarten de deuren naar 
het rijk der verbeelding en voerde de bezoeker mee in een fantasiewereld vol mysterieuze 
dromen, waarin theaterspel en ironie hoogtij vieren. Deze familietentoonstelling in de Kunsthal 
belichtte een vergeten deel van de geschiedenis van de ansichtkaart, die zich aan het einde 
van de negentiende eeuw ontwikkelt tot een nieuwe volkskunst. Tussen 1900 en 1914 – in een 
tijd waarin de moderne fotografie nog in haar kinderschoenen staat en het ‘surrealisme’ nog 
niet is uitgevonden, om van de computer en photoshoppen maar niet te spreken – groeit de 
‘real photo’ ansichtkaart uit tot een ware rage.
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WIM GIJZEN
Groeten uit…
14 maart t/m 7 juni 2015
Partners: Verbeke Foundation

In 1972 reist de Rotterdamse kunstenaar Wim Gijzen heel Nederland af en fotografeert zich-
zelf, met een panoramacamera op statief, bij alle 863 gemeenteborden die ons land op dat 
moment rijk is. Hij koopt bovendien in ieder dorp of stad twee ansichtkaarten, verstuurt er één 
naar de Rotterdamse Kunst Stichting en houdt de andere kaart zelf. Even systematisch fo-
tografeert hij ook de winkel waar hij de ansichtkaart koopt en de brievenbus waar hij deze op 
de post doet. De 35.000 kilometer die Wim Gijzen aflegt, resulteert per gemeente in één pan-
oramafoto, twee ansichtkaarten – één met de afbeelding en één met de adreskant en postze-
gel – samen met een foto van de winkel en van de brievenbus. De tentoonstelling ‘Groeten 
uit…’ in de Kunsthal was een documentatie van het conceptuele kunstproject ‘Een bezoek aan 
alle 863 gemeenten van Nederland’ en liet anno 2015 een verrassend tijdsbeeld zien van de 
leefomgeving in de jaren zeventig.
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TIM HOLLANDER
Curating the collection (1992 – 2014)
Kunsthal Light #11
7 juni t/m 30 augustus 2015
Partners: BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds

Voor editie 11 van Kunsthal Light nam Tim Hollander, in 2014 afgestudeerd aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht, de fictieve rol aan van gastcurator. Dwalend en spittend door de 
opslag en archieven haalde hij ‘verborgen schatten’ van de Kunsthal naar boven. De Kunsthal 
heeft geen eigen kunstcollectie maar wel een enorme diversiteit aan objecten en materialen die 
worden gebruikt om de vele tentoonstellingen vorm te geven. Met gebruik van plexiglazen kap-
pen, sokkels, schetsen, plattegronden en materiaallijsten legde Tim Hollander – met de helling-
baan van de Kunsthal als vitrine – de infrastructuur binnen een tentoonstelling bloot.
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KUNSTHALKOOKT & KWEEKT
Festival voor de Echte Smaak
19 juni t/m 21 juni 2015
Partners: Rotterdam Festivals, BankGiro Loterij, VSB Fonds, stichting Doen, de Rabobank, 
Unilever, Verstegen, Rijk Zwaan, Wageningen UR, Van Leeuwen van Lignac Stichting, Harvest 
House, Uit Je Eigen Stad, Looije Tomaten, Batist Westland, Albert Heijn, Magis 010, Zegro en 
Duni.

In deze jubileumeditie van het Festival voor de Echte Smaak toont de Kunsthal een verse 
generatie producenten die overloopt van idealisme als het gaat om goede en gezonde voeding. 
Er wordt volop gekookt en het publiek kan de beste producten proeven van gepassioneerde 
standhouders die geen enkele concessie doen aan de Echte Smaak. In de ‘Markthal’ bieden 
meer dan negentig ondernemers hun waren aan. Van brood dat de tijd heeft gekregen om te 
rijzen en fruit dat heeft mogen rijpen tot groente die direct van het land komt. In het Kookthe-
ater kun je drie dagen je licht opsteken tijdens filmvertoningen, demonstraties en lezingen van 
chefkoks, kwekers, barista’s, groenteveredelaars en zeewiersnijders. Bezoekers maken kennis 
met andere foodfestivals in Rotterdam en… dit jaar wordt er ook gekweekt!
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TOMATENFABRIEK
19 juni t/m 11 september 2015
Partners: Rijk Zwaan, Wageningen UR, Van Leeuwen van Lignac Stichting, Harvest House, Uit 
Je Eigen Stad, Looije Tomaten, Batist Westland, Albert Heijn en Magis 010

In de familietentoonstelling ‘Tomatenfabriek’ is iedere bezoeker van jong tot oud uitgedaagd 
zelf te ontdekken hoe tomaten groeien en wat je met deze vrucht (of is het toch een groente?) 
kunt bereiden. De bezoeker werd op een vrolijke manier ondergedompeld in alles wat met de 
tomaat te maken heeft. Ook wie nog niet besmet was met het ‘moestuinvirus’ werd uitgedaagd 
zelf te ontdekken hoe tomaten groeien en wat je ermee kunt maken. Door middel van een inter-
actief parcours volgde je het hele kweekproces van zaadje tot plant, en werd je tomatenexpert. 
Onderweg koos je je eigen tomaat, decoreerde je tomaten en mocht je je eigen tomaat mee 
naar huis nemen. Inclusief een zelf ontworpen verpakking. Tot slot werd de smaak van de fijn-
proever getest tijdens het blind proeven van de meest uiteenlopende soorten tomaat. Wie wil er 
niet voor één dag boer, kok en directeur zijn van ‘De Tomatenfabriek’?
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DO IT (KUNSTHAL ROTTERDAM)
4 juli t/m 30 augustus 2015
Partners: ICI, Opperclaes, Mothership, Jamin, Boomerang, Van Beek Art Supplies, Frans 
Moret, Vermaar, Sapph, Print & Stitch, Gemeente Rotterdam

Deze zomer kon jong en oud meedoen en bijdragen aan de tentoonstelling ‘do it (Kunsthal Rot-
terdam)’. Het woord zegt het al: ‘doe het zelf’. Publieksparticipatie pur sang omdat een actieve 
rol van bezoekers van groot belang was om enkele van de vele kunstwerken tot stand te bren-
gen. De Kunsthal nodigde iedereen uit om met veel élan ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ te real-
iseren. In samenwerking met gastcurator Jeroen Everaert, directeur Mothership, zijn ruim vijftig 
do it instructies geselecteerd die in de Kunsthal werden uitgevoerd. Bekende Rotterdamse kun-
stenaars onder wie Chris Versteeg, Arno Coenen&Iris Roskam&Abner Preis en Luuk Bode zijn 
uitgenodigd om do it instructies van respectievelijk Trisha Donnelly, Jay Chung en Sol LeWitt 
te realiseren. Ook culturele initiatieven zoals Wake up in It, Baschz Leeft & Janjoost Jullens, 
creatieven zoals Natasa Heydra en ondernemers werden uitgenodigd om mee te werken aan 
do it. Opperclaes ─ platform voor jonge hedendaagse kunst ─ selecteert hedendaagse kalli-
grafisten en muralisten – onder meer Guido de Boer, Thomas Trum & Koen Taselaar, ATTAK, 
The Phoney Club, Bijdevleet en Joseph Hughes – om in de tentoonstelling do it instructies te 
visualiseren van onder meer Stephen Kaltenbach, Marjetica Potrč en Louise Bourgeois.
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KUNSTHALLEN IN DE KUNSTHAL
150 maquettes door studenten TU Delft
4 juli t/m 30 augustus 2015
Partners: TU Delft

De tentoonstelling ‘Kunsthallen in de Kunsthal’ presenteerde het resultaat van een intensieve 
maquetteworkshop die deel uitmaakte van de opgave om in negen weken een nieuwe of 
verbeterde Kunsthal te ontwerpen. Met deze eindopdracht sloten studenten aan de Faculteit 
Bouwkunde van de TU Delft hun Bachelor of Science af. Grondige documentatie, lezingen en 
een excursie naar de Kunsthal zijn aan de workshop voorafgegaan. Met de maquettes bepalen 
de studenten hun positie en kiezen zij het zwaartepunt voor hun definitieve ontwerp. De schets-
maquettes van de Kunsthal – in één dag gemaakt – tonen honderdvijftig verschillende interpre-
taties van het iconische gebouw van Rem Koolhaas uit 1992.
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MATHIAS KESSLER
Here and Now!
Partners: Oostenrijkse ambassade Den Haag, Heineken

De Kunsthal Rotterdam organiseerde de eerste solotentoonstelling in Nederland van de Oost-
enrijkse kunstenaar Mathias Kessler (1968). Het werk van Kessler is een onderzoek naar de 
(historische) relatie tussen mens en natuur. Opgegroeid in de Oostenrijkse Alpen ziet hij een 
conflict tussen realiteit en fantasie bij het ervaren van de natuur. Gedurende zijn jeugd voelt het 
alsof hij “opgroeit in de vakantie van iemand anders”. Kessler is gefascineerd door de menseli-
jke interpretaties van de natuur en de esthetische representatie ervan. Het middelpunt van de 
tentoonstelling is de installatie ‘Nowhere to be Found’, een installatie met een mensenschedel 
in een aquarium omgeven door levende koralen. Zoutwater en UV licht bootsen de tropische 
omgeving na en creëren zo een artificiële omgeving waarin de koralen het grootste deel van 
hun energie uit de schedel halen. Aan de buitenzijde van de Kunsthal is zijn prominente werk 
‘Sunset in Simulacrum’ voor passanten nog steeds in het Museumpark te zien.
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VERF WORDT VOGEL
Arie Schippers
12 september t/m 29 november 2015
Partners: BankGiro Loterij, Fondation Custodia

n het najaar presenteerde de Kunsthal tekeningen, schilderijen en sculpturen van Arie Schip-
pers (1952), een van de meest veelzijdige Nederlandse kunstenaars van de laatste decennia. 
Schippers’ oeuvre is rijk aan onderwerpen, veelzijdig in materiaalgebruik en authentiek in pen-
streek en uitvoering. Zijn motieven en onderwerpen vindt hij overal, buiten, binnen, op reis en 
om de hoek. Hij tekent mensen, dieren en landschappen in allerlei omstandigheden vanuit zijn 
observaties of uit het hoofd. De tentoonstelling ‘Verf wordt vogel’ is een ode aan de fantasie 
van waaruit Arie Schippers met potlood op papier, verfstreken of klei grootse en intieme werken 
schept. Van imaginaire portretten uit klei tot geschilderde figuurstukken en van hedendaagse 
landschappen in potlood tot poëtische dierenfabels in aquarel. De Kunsthal toonde eerder, in 
1997, een serie ‘Nocturnes’, schilderijen van de moderne stad bij nacht, van Arie Schippers.
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HET ONBEWAAKTE MOMENT
Titus Simoens
12 september t/m 6 december 2015

De Belgische fotograaf Titus Simoens (1985) werkt vanaf 2011 aan een reeks over jongens 
die hun schooltijd onder streng regime doorlopen. Hij neemt de kijker mee naar de Oostendse 
zeevaartschool IBIS, een Chinese kungfuschool en een boksschool in Cuba. De jongens leiden 
een schoolleven waar een strenge discipline de orde van de dag schept. Jaren worden besteed 
om een toekomstperspectief te scheppen waarvan slechts een enkeling daadwerkelijk de 
vruchten zal plukken. Simoens laat beelden zien die kleine momenten van vertwijfeling, kamer-
aadschap, eenzaamheid en plezier tonen waarin deze leerlingen, die hetzelfde lot en leven del-
en, voor even aan de opgelegde gehoorzaamheid ontsnappen. Naast Simoens’ foto’s worden 
vele kiekjes getoond die de jongens zelf maakten met wegwerpcamera’s die de fotograaf hen 
ter beschikking stelde.
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ENCOUNTER – INSTALLATION 2015
Aura Rendón Benger
Kunsthal Light #12
12 september 2015 t/m 3 januari 2016
Partners: BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds

Aura Rendón Benger (1989) is afgestudeerd in 2014 aan de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunst, Den Haag met grote objecten van vliegerstof gevuld met lucht. Als logge en 
tegelijkertijd lichte ‘wezens’ bezetten deze – neergezet, gepropt en opgehangen – de ruimte. 
De etalage van de Kunsthal leende zich, met haar lange smalle ruimte, uitstekend voor de 
terugkerende thema’s in Rendón Bengers werk zoals afstand, nabijheid, intimiteit en de rol van 
publiek. Rendón Benger speelt in haar interactieve installatie met de kinderlijke vreugde en 
sensuele ervaringen van bezoekers die al botsend zich een weg banen door de ruimte. De wis-
selwerking met de architectuur van de Kunsthal zorgt voor een extra dimensie voor het publiek 
dat vanaf buiten naar een performance kijkt, uitgevoerd door bezoekers.
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KEITH HARING
The Political Line
20 september 2015 t/m 7 februari 2016
Partners: ING, Ahrend, Schoonenberg, BankGiro Loterij, VSB Fonds, Rotterdam Festivals, Na-
tionale Nederlanden, Mediacenter, Erasmus Stichting, Embassy of the United States.

In het najaar presenteerde de Kunsthal een grootse tentoonstelling rondom het leven en werk 
van de invloedrijke Amerikaanse kunstenaar en activist Keith Haring (1958-1990). ‘Keith Har-
ing. The Political Line’ is de eerste tentoonstelling in Nederland die uitvoerig ingaat op de 
sociale en politieke aspecten van zijn levenswerk. Haring neemt in zijn indrukwekkende kunst-
werken stelling tegen de uitwassen van het kapitalisme en zet zich in voor nucleaire ontwap-
ening, milieubescherming, de strijd tegen aids en gelijke rechten voor iedereen. Honderdveer-
tig kunstwerken laten een onderbelichte kant van de wereldberoemde kunstenaar zien. Het 
persoonlijk ervaren van de imposante kunstwerken is een visueel spektakel. Vijfentwintig jaar 
na Harings dood heeft zijn kunst nog niets aan zeggenschap verloren. Met zijn gewaagde, 
onmiskenbaar eigen stijl ontketent Keith Haring, een protegé van Andy Warhol, een revolutie in 
de kunst van de jaren tachtig. De thematische opstelling van de kunstwerken in ‘The Political 
Line’ toonde, samen met dagboekfragmenten en ander archiefmateriaal, hoe toegewijd Haring 
zich inzet voor sociale en politieke vraagstukken in zijn tijd. Naast de tentoonstelling vond het 
Keith Haring Weekend plaats met onder meer het Keith Haring Community Art project waarbij 
het publiek gezamenlijk een groot kunstwerk kon maken.
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RODE WELVAART
Sovjet Design 1950 – 1980
26 september 2015 t/m 14 februari 2016
Partners: WE Jansenfonds, Moscow Design Museum

De tentoonstelling ‘Rode welvaart. Sovjet Design 1950-1980’ laat in een fascinerend overzicht 
de geschiedenis van Sovjet design zien. Tot aan de jaren vijftig is de consumptiecultuur het 
communisme vreemd. In 1959 komt daar verandering in als een tentoonstelling in Moskou de 
‘American way of living’ presenteert. Tussen de overvloed aan goederen van de kapitalistische 
markt vindt het gedenkwaardige keukendebat tussen partijleider Chroetsjov en president Nixon 
plaats en wordt de wapenwedloop ter plekke uitgebreid met een concurrentiestrijd om welvaart. 
Meer dan 360 objecten laten de beste voorbeelden van Sovjet design zien, van charmante ret-
roproducten en grafische ontwerpen tot prototypes die staan voor een systematische, functio-
nele en sociale ontwerpbenadering. Tijdens Art Rotterdam week 2016 werd er een debat geor-
ganiseerd bij de Kunsthal met sprekers van het Moscow Design Museum en andere experts.
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LATER WORD IK KINDERBOEKENSCHRIJFSTER
Een project van Lila Shu en Johan Kramer
7 oktober 2015 t/m 17 januari 2016
Partners: Halal

In de tentoonstelling ‘Later word ik kinderboekenschrijfster’ onderzoekt fotograaf en filmmak-
er Johan Kramer met zijn dochter Lila Shu hoe je kinderboekenschrijver kunt worden. Samen 
bezoeken ze bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers onder wie Yvonne Jagtenberg, 
Tosca Menten en Annet Huizing op hun favoriete schrijfplek, Lila gewapend met pen en papier 
en Johan met camera. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2015 toonde de Kunsthal de 
resultaten van hun veldonderzoek: inspirerende en motiverende verhalen van auteurs begeleid 
door fotografie. De tentoonstelling moedigde kinderen aan om hun fantasie te gebruiken en zelf 
te gaan schrijven.
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INSTEKEN, OMSLAAN,…
Breiwerk van Chanel tot Westwood
12 december 2015 t/m 6 maart 2016
Partners: Fashion and Textile Museum London

De tentoonstelling ‘Insteken, omslaan,… Breiwerk van Chanel tot Westwood’ in de Kunsthal 
Rotterdam, toonde een inspirerend overzicht van modebreiwerken uit de 20e en 21e eeuw. 
Meer dan 150 werken zijn afkomstig uit de roemrijke Engelse collectie van verzamelaarsecht-
paar Mark en Cleo Butterfield. Ruim honderd jaar aan breigeschiedenis passeert de revue 
met zeldzame ontwerpen die voor het eerst tentoongesteld worden. Van nostalgisch en ro-
mantisch tot rebels en ‘over the top’; het materiaal en de techniek van breien is een blijvende 
inspiratie voor ontwerpers. Hoogtepunten zijn Chanels zeldzame vestpakken, gebreid zwem-
goed uit de jaren dertig en vibrerende Missoni patronen uit verschillende decennia. Te zien 
zijn Edwardiaanse petticoats in rode en zwarte chevronstrepen, gehaakte avondjurken uit de 
jaren dertig van ‘Coco’ Chanel en conceptuele ontwerpen van Comme des Garçons en Julien 
MacDonald. Maar ook ontwerpen van Bill Gibb uit de jaren zeventig en latere, vernieuwende 
ontwerpen van Vivienne Westwood en van Sibling, dat met kasjmir twinsets in panterprint en 
speelse creaties, klassieke breigoedstijlen een twist geeft. De technische vernieuwing van het 
breien met de hand, naar machine en industrieel breien en de hernieuwde aandacht voor het 
ambacht van nu komen aan bod. In samenwerking met Urban Guides is tijdens de Art Rotter-
dam Week een speciale Museumpark Fashion Tour georganiseerd langs Het Nieuwe Instituut, 
Boijmans van Beuningen en de Kunsthal.
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VAN WAVEREN
Een overdonderende familiegeschiedenis
12 december 2015 t/m 13 maart 2016
Partners: Wim van der Aar

De Kunsthal presenteerde in samenwerking met film- en documentairemaker Wim van der Aar 
een tentoonstelling rondom de opkomst en ondergang van de excentrieke Nederlandse fam-
ilie Van Waveren. Als Van der Aar in 1996 een doos met zestig uur geluidstapes op het Wa-
terlooplein vindt met daarop de meest vreemde telefoongesprekken, gaat hij op zoek naar de 
herkomst ervan. Hij stuit op ene Guido van Waveren, telg uit een roemruchte bloembollenfam-
ilie uit Heemstede. Het is het begin van een grootschalig onderzoek naar een familie met een 
verhaal. Wim van der Aar legt een groot archief aan, wordt door de VPRO in 2012 uitgenodigd 
er een documentaire van te maken, ‘De Van Waveren Tapes’, en door het Ro theater in 2015 
voor de voorstelling ‘Van Waveren. De ondergang van een Hollandse familie’. In de Kunsthal 
is het derde deel van zijn onderzoek te zien. De fototentoonstelling richt zich met meer dan 60 
originele en opgeblazen familiekiekjes op Ben van Waveren (1928), neef van Guido en zoon 
van de enigszins omstreden Frank van Waveren. In de Kunsthal krijgen bezoekers eindelijk de 
werkelijke familie Van Waveren te zien.
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EVENTS EN NIEUW PUBLIEK
De aantrekkelijke programmaonderdelen die rondom tentoonstellingen worden georganiseerd, 
dragen bij aan het bereiken van een breed (en vaak ook nieuw) publiek. Het diverse en rijke 
aanbod speelt in op specifieke doelgroepen en de vele activiteiten zorgen voor meer betrok-
kenheid van het publiek. Ook het genereren van extra publiciteit en content via social media 
kanalen speelt hierbij een belangrijke rol. Op het gebied van talentontwikkeling en verdieping 
zijn speciale activiteiten georganiseerd zoals de Artist Talks, familieprogramma’s en rondleidin-
gen. Lees meer over deze activiteiten bij Educatie & Talentontwikkeling.

 

UITREIKING VSB POËZIEPRIJS
28 januari 2015

De 21ste editie van de VSB Poëzieprijs werd uitgereikt in het Auditorium van de Kunsthal.
De jury van de VSB Poëzieprijs 2015 beoordeelde 107 dichtbundels die allen verschenen tus-
sen 1 september 2013 en 31 augustus 2014 en nomineerde bundels van Piet Gerbrandy, Sasja 
Janssen, Hester Knibbe, Alfred Schaffer en Peter Verhelst. De Rotterdamse dichteres Hester 
Knibbe ontving uit handen van juryvoorzitter Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC han-
delsblad, een geldbedrag van € 25.000,- en een glaskunstwerk van Maria Roosen. Bovendien 
kreeg zij een bijzondere rol toebedeeld tijdens het Poetry International Festival Rotterdam, in 
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juni 2015.

DEBAT ‘ME AGAINST US’
6 februari 2015

Op 6 februari organiseerde West Den Haag in het Auditorium van de Kunsthal het (Engel-
stalige) debat ‘Me against Us’, een discussie onder leiding van Lokaal directeur Liesbeth Levy 
naar aanleiding van het maatschappijkritische werk van videokunstenaar Bjørn Melhus. Met 
kunst- en mediawetenschapper Stefan Heidenreich, Manifesta directeur Hedwig Fijen, so-
cioloog Pascal Gielen, filosoof Joost de Bloois en kunstenaar Bjørn Melhus. Met het debat 
en de multi-channel installatie ‘Me against Us’, georganiseerd door West Den Haag, biedt de 
Kunsthal verdieping aan zowel haar eigen publiek als aan het publiek van Art Rotterdam en 
International Film Festival Rotterdam.
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MUSEUMNACHT010
7 maart 2015

Tijdens Museumnacht010 2015 stond de Kunsthal geheel in het teken van de opening van 
haar ‘freaky’ voorjaarsprogramma. Van de absurde, bewegende installaties van de Tsjechische 
kunstenaar Krištof Kintera in de tentoonstelling ‘Your Light is My Life’ tot de intrigerende ‘Furry’ 
portretreeks van de Belgische fotograaf Charlotte Lybeer in de tentoonstelling ‘De bonte avon-
turen van de Cabbit en de Folf’. Ook te zien waren de ironische en speelse ontwerpen van de 
Nederlandse kunstenaar Piet Parra in de tentoonstelling PARRA en de muurschildering ‘Shad-
ows of a downfall’ van Thera Clazing, in het kader van Kunsthal Light #10. Aansluitend bij de 
opening van de tentoonstellingen zijn twee live optredens in het Auditorium van de Kunsthal 
van Piet Parra’s band Le Le, met Pepijn Lanen, en van de Tsjechische band The Tchendos. De 
muzikale optredens werden afgewisseld met een film over het werk van Krištof Kintera in het 
Auditorium.
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FREAKY WEEKEND MET FAMILIEDAG
17 t/m 19 april 2015

De Kunsthal haakt aan bij de Nationale Museumweek met een speciaal weekend met optre-
dens, muziek en workshops voor jong en oud. Tijdens het Freaky Weekend waren er onder 
andere gratis mini-tours door de tentoonstellingen, optredens van circusstudenten van Codarts, 
een lezing door Charlotte Lybeer en een Artist Talk met Kunsthal Light kunstenaar Thera Claz-
ing. Daarnaast was het mogelijk om mee te doen aan een SKVR schrijfworkshop geïnspireerd 
op het werk van Krištof Kintera, een T-shirt à la Parra te zeefdrukken en te jongleren onder be-
geleiding van Circus Rotjeknor. Muziek werd verzorgd door het ‘instant composing duo’ Steph-
anie Francke en Friso van Wijk en de jonge singer/songwriter Tim Verhaal. Ook kon het publiek 
in het Kunsthalcafé genieten van Freaky Drinks en Freaky Food.

Op de FAMILIEdag tijdens het Freaky Weekend, op zondag 19 april, maken gezinnen kennis 
met de bijzonder toegankelijke installaties van Krištof Kintera. Er zijn peuter- en kleuterdan-
sworkshops, illustrator Marieke van Ditshuizen leest voor uit haar boek ‘Mijn badje vliegt’ en 
iedereen kan meedoen met theaterworkshops of zijn eigen kleurrijke kunstwerk maken à la 
Krištof Kintera met gerecycled materiaal.
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CJP SERVEERT @ KUNSTHAL
7 mei 2015

CJP organiseert onder ‘CJP Serveert’ speciale evenementen gericht op het toegankelijker mak-
en van het film- en tentoonstellingsaanbod voor jongeren. Op 7 mei vond CJP Serveert voor 
het eerst plaats in de Kunsthal Rotterdam. De grote solotentoonstelling ‘Your Light is My Life’ 
van de Tsjechische kunstenaar Krištof Kintera stond deze avond in het middelpunt. Vol ironie, 
met bijna slapstickachtige, soms duistere humor, stelt Kintera met tot de verbeelding sprekende 
installaties, politiek geladen onderwerpen aan de orde. Deelnemers aan CJP Serveert werden 
tijdens een rondleiding langs de vreemde, bewegende kunstwerken ondergedompeld in Kin-
tera’s wereld. Daarna vertelden Melle en Jochem van den Berg (geen familie), oprichters van 
het satirisch online nieuwsmagazine De Speld, over hun kijk op de samenleving. Net als Krištof 
Kintera spelen zij met de actualiteit met als doel mensen aan het denken te zetten.
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AMSTERDAM ART FAIR
KUNSTHAL CITROËN
27 t/m 31 mei 2015

De Kunsthal Rotterdam presenteerde zich aan de vele bezoekers van de Amsterdam Art Fair – 
in oud Kunsthal directeur Wim van Krimpens Kunsthal Citroën – met werk van Parra. Ook werd 
er een voorproefje gegeven van de grote najaarstentoonstelling ‘Keith Haring. The Political 
Line’.
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LANGUAGE & ART GALLERY TOUR
POETRY INTERNATIONAL
7 t/m 13 juni 2015

In samenwerking met zeventien Rotterdamse galeries en kunstinstellingen presenteerde het 
46e Poetry International Festival van 7 tot en met 13 juni de language & ART Gallery Tour. 
Verspreid over de stad toonden galeries werk van beeldend kunstenaars voor wie de taal, het 
woord of de poëzie een belangrijke inspiratiebron is of deel uitmaakt van hun werk. Kris kras 
door Rotterdam waren talige installaties, schilderijen, illustraties, kunstenaarsboeken en taalex-
perimenten van gerenommeerde kunstenaars en aanstormend talent te vinden. Gedurende de 
language & ART Tour 2015 presenteerde de Kunsthal Rotterdam een overzichtstentoonstelling 
met werken van kunstenaars die bij de galeries te zien waren.

DO IT (KUNSTHAL ROTTERDAM) OPENINGSEVENT
4 juli 2015

Op zaterdag 4 juli 2015 opende ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ met een speciaal event. Do it in-
structies van onder andere Amalia Pica’s ‘Bouw een feestje’ (2012) met 200 kg confetti, Doug-
las Gordon’s ‘Drie stappen hemelwaarts’ (1996) met tequila en champagne, en Cedric Price’s 
‘De lelie verguld deel II’ (2005) met geflambeerde perziken werden live in aanwezigheid van 
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genodigden uitgevoerd. Kunstenaarscollectief A World of BLISS deed een performance geb-
aseerd op de do it van Louise Bourgeois. OPEN Rotterdam registreerde de performances die 
daarna als videowerken in de tentoonstelling te zien waren.

KEITH HARING COMMUNITY ART PROJECT
In aanloop naar de tentoonstelling vond de Keith Haring Art Challenge plaats. De wedstrijd 
daagde tekenaars, graffiti- en streetartists, designers en cartoonisten uit om een ontwerp te 
maken wat dient als vertrekpunt voor een ‘community art project’, geïnspireerd op de kunste-
naar Keith Haring en de titel van de tentoonstelling. De winnende werken van Deimion van der 
Sloot, Arijan van Wijngaarden en Mark Dolk werden tijdens Lowlands (op 21, 22 en 23 au-
gustus), 24 uur cultuur op Rotterdam Centraal Station (op 13 september) en het Keith Haring 
Weekend in de Kunsthal (op 10 en 11 oktober) voltooid als groots, gezamenlijk kunstwerk.
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ARCHITECTUURTIJDSCHRIFT OASE & 10 JAAR OMA
LIVE INTERVIEW REM KOOLHAAS
3 september 2015

Architectuurtijdschrift OASE presenteerde op 3 september het nieuwste nummer over de 
eerste tien jaar van OMA (1978-1989). Christophe van Gerrewey en Job Floris interviewden 
Rem Koolhaas in de Kunsthal in een overvol Auditorium.

KEITH HARING WEEKEND MET FAMILIEDAG
10 & 11 oktober 2015

In het kader van de tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’ organiseerde de Kunsthal 
een bruisend weekend dat in het teken staat van Keith Haring en ‘Revival of the Eighties’. De 
Kunsthal bood een aanvullend programma met bijzondere rondleidingen, lezingen, workshops, 
muziek, street art, film, dans en ‘eighties fun’. Gezinnen nemen op 11 oktober tijdens de FAM-
ILIEdag, deel aan speciale familierondleidingen waarin jongeren vertellen over hun fascinatie 
met Keith Haring. Jonge breakdancers van het Hiphophuis geven workshops en demonstraties, 
er zijn art battles door de street artists van Rewriters010, er is een ‘Vogue’ demonstratie door 
de dansers van House of Vineyards en DJ Git Hyper van DemonFuzz-Records zorgt voor de 
echte Eighties sound.
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Met de kunstenaars van OPPERCLAES kunnen kinderen hun eigen protestaffiche maken. In 
het KunsthalLAB is doorlopend iets te doen: van tekenen, puzzelen, trekhondjes knippen en 
flipboekjes knutselen tot het maken van metrotekeningen in de stijl van Keith Haring. Ook kun 
je alle kneepjes van het Rubiks Cuben door speedcuber Ron van Bruchem leren. Een popu-
lair onderdeel voor jong en oud is het maken van eigen buttons bij de buttonbar van ‘Super-
duo’, een symbool uit de jaren tachtig van Haring gemixt met de huidige visuele cultuur. Meer 
dan 1.000 bezoekers verlaten de Kunsthal met een zelf gemaakte button opgespeld. Last but 
not least steekt de Kinki Kappers Pop Up Barbershop jaren tachtig kapsels in een modern 
jasje voor wie op de stoel durft plaats te nemen. Het Keith Haring Weekend trekt ruim 5.000 
bezoekers. Zie ook: http://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/keith-haring-weekend/

De BankGiro Loterij Open Dagen Zuid-Holland vonden in overleg met de BankGiro Loterij 
tijdens het Keith Haring Weekend plaats. Speciale workshops en tours waren voor de deelne-
mers van de BankGiro Loterij georganiseerd. Gelijktijdig konden de deelnemers dit weekend 
activiteiten in Het Nieuwe Instituut, Museum Boijmans Van Beuningen en het Nederlands Foto-
museum bijwonen.
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MASH-UP! I.S.M. IFFR EN NORTH SEA JAZZ FESTIVAL
30 oktober 2015

Voor de tweede keer sloegen Kunsthal Rotterdam en International Film Festival Rotterdam 
de handen ineen voor een van de luidste combinaties van het jaar: MASH-UP! Op vrijdag 30 
oktober 2015 ging, na een vlammend betoog over het belang van film door IFFR directeur Bero 
Beyer, de film ‘Louder than Bombs’ van filmregisseur Joachim Trier in voorpremière, North Sea 
Jazz Festival verzorgde dit jaar de muziek: het publiek kon tot middernacht een bezoek bren-
gen aan de Keith Haring tentoonstelling met tussen de kunstwerken muziek van het Dominic J 
Marshall Trio. Dj’s Phil Peoples en Thelonious sloten de avond af tijdens het feest in het Kuns-
thalcafé.

WERELD AIDS DAG
1 december 2015

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’ riep de Kunsthal haar 
publiek en speciale gasten op Wereld Aids Dag op naar Rotterdam te komen en zich te laten 
fotograferen voor Harings werk ‘Silence = Death’. Keith Haring overlijdt op 31-jarige leeftijd aan 
aids gerelateerde complicaties. In de laatste jaren van zijn leven zet hij zijn bekendheid in om 
aandacht te krijgen voor de strijd tegen aids en spreekt hij openlijk over zijn HIV infectie om het 
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stigma rond deze ziekte te helpen verminderen. De Keith Haring Foundation ondersteunt tot op 
de dag van vandaag organisaties die zich inzetten voor onderwijs, preventie en zorg met be-
trekking tot aids en HIV infectie. Bekijk de foto’s op Facebook

DEBATNACHT
12 december 2015

Tijdens Debatnacht 2015 in Arminius organiseerde de Kunsthal in samenwerking met OPPER-
CLAES street art battles in de geest van Keith Haring. Zes jonge kunstenaars gingen twee aan 
twee in slechts 5 minuten de strijd aan met elkaar. Hierbij reageerden zij op thema’s die het 
leven en werk van Keith Haring inspireerden. Spoken Word artist Gino van Weenen schreef ter 
plekke een tekst op de beelden, muzikaal bijgestaan door DJ Git Hyper.
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PUBLIEKSPARTICIPATIE
De Kunsthal heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd met het actief betrekken van 
haar publiek bij het tentoonstellingsprogramma. Ook in 2015 zijn er weer diverse vormen van 
publieksparticipatie georganiseerd, waarbij het experiment niet werd geschuwd.

Publiek van alle leeftijden kon in de zomertentoonstelling ‘De Tomatenfabriek’ (onderdeel van 
KunsthalKOOKT & Kweekt Festival) zelf ontdekken hoe tomaten groeien, wat je ermee kunt 
maken en wat er bij komt kijken voor een tomaat het winkelschap bereikt. Door middel van een 
interactief parcours volgden bezoekers het hele kweekproces van zaadje tot plant, en konden 
zelf tomaten verzorgen en van de oogst zelfgemaakte tomatensoep of ketchup zonder suiker 
maken. Inclusief etiket voor op de verpakking. Tot slot werd de smaak van de fijnproever, i.s.m. 
Rijk Zwaan en Universiteit Wageningen, getest tijdens het blind proeven van de meest uiteen-
lopende soorten tomaat.

DO IT MET DE KUNSTHAL
In de tentoonstelling do it (Kunsthal Rotterdam), het vooruitstrevende tentoonstellingsconcept 
van curator Hans Ulrich Obrist was een hoofdrol weggelegd voor de bezoekers. De naam 
zegt het al: ‘doe het zelf’. Publieksparticipatie pur sang omdat een actieve rol van bezoekers 
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van doorslaggevend belang was om enkele van de vele kunstwerken tot stand te brengen. De 
Kunsthal nodigde iedereen uit om met veel élan do it (Kunsthal Rotterdam) te realiseren.

Tijdens het speciale openingsevent op zaterdag 4 juli deden de genodigden mee aan de Do it 
instructie van Amalia Pica ‘Bouw een feestje’ waarbij 200 kg confetti gelijktijdig de lucht in ging. 
Verschillende do it instructies nodigden de bezoekers actief uit om te participeren zoals ‘When 
you are walking, stop and smile at a stranger’ van Louise Bourgeois (2002), ‘WISH PEACE’ 
van Yoko Ono (1996), ‘Instruction’ van Joan Jonas (2002) en ‘A Black not Straight Line’ van Sol 
LeWitt (2001).

PUBLIEKSPARTICIPATIE IN COMMUNITY ART PROJECT
Het Keith Haring Community Art Project ‘Kunst is voor iedereen’ is een goed voorbeeld van 
publieksparticipatie in de geest van Keith Haring. Hij beschouwde kunst als een publiek recht 
en publiek bezit. Haring werkte daarom veelvuldig vanuit de openbare ruimte en organiseerde 
diverse ‘community art’ projecten om een groot publiek bij zijn kunst te betrekken. De Kunsthal 
riep, voorafgaand aan de tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’, grafisch ontwerpers, 
kunstenaars, muralists, tekenaars, street artists, designers en cartoonisten op zich te laten 
inspireren door Keith Haring en de titel van de tentoonstelling ‘The Political Line’.



JAARVERSLAG 2015

75

Ruim 55 inzendingen zijn door een jury bestaande uit Julia Gruen, directeur van de Keith 
Haring Foundation in New York, kunstenaars Jan Rothuizen en Piet Parra en Kunsthal direc-
teur Emily Ansenk beoordeeld. De ontwerpen van de drie prijswinnende kunstenaars en illus-
tratoren zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Hun creaties zijn op een meterslang doek door voor-
bijgangers en bezoekers beschilderd tijdens respectievelijk Lowlands in augustus, 24uurcultuur 
voor Rotterdam Centraal Station in september en tijdens het Keith Haring Weekend in het 
Museumpark Rotterdam in oktober.
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KUNSTHAL BEZOEKERS
De Kunsthal richt zich op een breed publiek, en doet daarbij geen concessies aan de kwaliteit. 
Ieder jaar weet de Kunsthal ruim 30% nieuw publiek te genereren dat niet eerder de Kunsthal 
bezocht. In 2015 ontvangt de Kunsthal ruim 200.000 bezoekers, waarvan 35% nieuw publiek 
dat nog nooit de Kunsthal heeft bezocht. Gemiddeld bestaat het publiek uit 60% vrouw, 40% 
man en is het opleidingsniveau 29% WO, 38% HBO, 12% MBO en 21% voortgezet onderwijs 
en overig.

BEREIK JONGER EN INTERNATIONALER PUBLIEK
Eigen publieksonderzoeken tonen aan dat de bezoekerskenmerken variëren naar gelang het 
tentoonstellingsprogramma. Het Freaky Voorjaar laat bijvoorbeeld een uitschieter zien van 
bezoekers die elders geboren zijn waarvan bijna 50% van de bezoekers onder de veertig jaar 
is. Ook kent het voorjaar een hoger aantal hoogopgeleiden waarvan 40% aangeeft zich graag 
te laten verrassen, terwijl andere bezoekers aangeven gericht te komen voor de tentoonstelling 
van Kintera of PARRA. In het najaar geven veel bezoekers aan speciaal te komen voor de Har-
ing tentoonstelling terwijl een kleiner percentage van de bezoekers zich laat verrassen.

In 2015 is de Kunsthal ook gestart met Engelstalige publieksenquêtes omdat we meer toeristen 
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en anderstaligen ontvangen. Enkele significante cijfers over deze doelgroep: een hoog percent-
age nieuw publiek (79%), hoog opgeleid (79% WO) en jong (60% tussen 26-40 jaar). In 2015 is 
circa 37% van de bezoekers afkomstig uit de regio Rotterdam.

MUSEUMKAART EN ROTTERDAMPAS
De invoering van de Museumkaart – sinds 1 februari 2014 – samen met de regionale Rotter-
dampas die sinds 2012 onbeperkt gratis toegang verleent, maakt een bezoek aan de Kunsthal 
nog laagdrempeliger. Bij een totaal bezoekersaantal van 200.353 bezoekers in 2015 kwam 
38% van de bezoekers met een Museumkaart en was bijna 7% in het bezit van een Rotter-
dampas. De Kunsthal ontving ruim 13.000 Rotterdampashouders en ruim 1.300 kinderen (excl. 
begeleiders) in de zomer met een Jeugdvakantiepaspoort. De gemiddelde toegangsprijs lag 
dit jaar lager ten opzichte van 2014 en daarvoor, door het gebruik van de Museumkaart (en 
Rotterdampas). Dit betekent dat wij ook voor 2016 streven naar een bezoekersaantal boven de 
200.000.
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VERWACHT

BOTERO: CELEBRATE LIFE!
2 juli t/m 11 september 2016

Deze zomer staat de Kunsthal Rotterdam bol van het Latijns–Amerikaanse leven. ‘Botero: 
Celebrate Life!’ toont bijna honderd schilderijen, tekeningen en pastels van de wereldberoemde 
Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero (1932). Ook zijn enkele beeldhouwwerken te zien, 
met als blikvanger de ‘Caballo’, zijn monumentale werk van een paard. De tentoonstelling laat 
een overzicht zien van de door Botero meest geliefde werken uit zijn omvangrijke oeuvre. Bote-
ro’s werk spreekt wereldwijd een brede groep van kunstliefhebbers aan en is maar weinig in 
Nederland te zien. Ontdek het imposante en kleurrijke werk van deze uitzonderlijke meester!

PETER LINDBERGH
A DIFFERENT VISION ON FASHION PHOTOGRAPHY
10 september 2016 t/m 12 februari 2017
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De Kunsthal Rotterdam presenteert vanaf september 2016 met trots ‘A Different Vision on 
Fashion Photography’, het eerste grote retrospectief gewijd aan de legendarische Duitse fo-
tograaf Peter Lindbergh. Deze wereldpremière in Rotterdam wordt gevolgd door een internatio-
nale tour vanaf 2017. ‘A Different Vision on Fashion Photography’ presenteert 250 foto’s samen 
met een aantal iconische haute-couture creaties van verschillende modeontwerpers. Ook niet 
eerder getoond materiaal zoals polaroids, storyboards, sets en filmfragmenten achter-de-scher-
men met muzen als Kate Moss en Mariacarla Boscono en video-interviews met onder anderen 
Nicole Kidman, Cindy Crawford, Nederlands model Lara Stone en Mika zijn te zien.
De tentoonstelling is samengesteld door de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met gastcu-
rator Thierry-Maxime Loriot en Peter Lindbergh.

MAKING AFRICA
CONTINENT VAN HEDENDAAGS DESIGN
1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017



JAARVERSLAG 2015

80

Met meer dan 650 miljoen mobiele telefoons – meer dan in Europa of de Verenigde Staten – 
en toegang tot het internet heeft Afrika zich in de digitale wereld gevoegd. Met werk van ruim 
120 kunstenaars en ontwerpers laat de tentoonstelling ‘Making Africa’ zien hoe design reageert 
op de economische en politieke veranderingen van het continent. Vanuit verschillende disci-
plines breken Afrikaanse creatieven met conventionele definities van design, kunst, fotografie, 
architectuur en film, zoals de brilsculpturen van de Keniaanse kunstenaar Cyrus Kabiru, de 
meubelontwerpen van Cheick Diallo uit Mali en de fotografie van de Mozambicaanse Mario 
Macliau en de Nigeriaanse J.D. Okhai Ojeikere.
Door historisch en hedendaags werk met elkaar te verbinden, laat Making Afrika zien dat de 
hedendaagse, jonge generatie vol energie is en ruimte creëert voor nieuw elan.

Voor actuele informatie over het tentoonstellingsprogramma: www.kunsthal.nl
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Sinds haar oprichting loopt de Kunsthal voorop in cultureel ondernemerschap en ziet zij kansen 
waar anderen die (nog) niet zien. Als culturele instelling zonder eigen collectie is de Kunsthal 
goed in samenwerken en in het ontwikkelen van bijzondere cross-overs. Ditzelfde geldt ook 
op het gebied van sponsoring en fondsenwerving. Minder dan de helft van de totale begroting 
werd in 2015 gedekt door de subsidie van de gemeente Rotterdam. De andere helft gener-
eerde de Kunsthal zelf met dank aan een breed scala aan fondsen, sponsoren, leden van 
de Kunsthal Zakenkring, Kunsthal Ambassadeurs en particuliere donateurs. Dit betekent dat 
de Kunsthal ook in 2015 iedere euro aan subsidie wist te verdubbelen, een ongekend goede 
prestatie in het licht van de huidige economie.

Ondanks dat het jaar 2015 ‘in de min’ is afgesloten weet de Kunsthal de economisch slechte 
tijden goed te doorstaan. Boven verwachting eigenlijk, want alle dreigende moeilijkheden zijn 
uitgekomen: de stijgende kosten, het langzaam op gang komen van een geefcultuur in Ned-
erland, accumulatie van kleinere fondsbijdragen en een overbeviste sponsorvijver. Wat echter 
blijft is de continue zorg over de sufficiëntie van het financieringssysteem en het gebrek aan 
extra middelen om verder te kunnen groeien. Enerzijds is de kleine organisatie slagvaardig en 
in staat de tijdgeest net iets eerder te vatten dan andere instellingen. Anderzijds kan de beperk-
te capaciteit de komende jaren leiden tot een neerwaartse spiraal.
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ACHTERGROND BUSINESSMODEL KUNSTHAL ROTTERDAM
De Kunsthal genereert dit jaar ongeveer de helft van haar inkomsten zelf. Bijna een kwart van 
het budget haalt zij uit entreegelden en het overige deel werft zij met externe sponsoring en 
fondsenwerving. Het alerte ondernemerschap van de Kunsthal heeft ervoor gezorgd dat op 
kosten van bedrijfsvoering wordt bespaard en inkomsten uit verhuur, horeca en winkelomzet 
worden verhoogd. Het fondsenwerven wordt in deze tijd bemoeilijkt omdat er velen met de 
Kunsthal in dezelfde vijver vissen.
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Het is de Kunsthal in 2015 gelukt om een langdurige relatie te verzilveren in een hoofdspon-
sorschap van ING, die zich committeerde voor een periode van drie jaar (2015-2017). Nu de 
Kunsthal sinds de verbouwing de winkel in eigen beheer heeft, is deze lucratiever geworden. 
De ‘pop up store’ in de drukbezochte najaarstentoonstelling van Keith Haring heeft hier positief 
aan bijgedragen. Ook het nieuwe contract met de uitbater van het Kunsthalcafé leidt tot hogere 
inkomsten dan vóór de verbouwing. Verhuur van het Auditorium en Kunsthalcafé inclusief een 
bezoek aan de tentoonstelling, al dan niet onder begeleiding van gidsen, werd in 2015 talloze 
keren ingezet voor bedrijfsevenementen. Alleen al tijdens de Haring tentoonstelling vonden er 
dertig zakelijke ontvangsten plaats.

Naast de subsidies en sponsoring die vaak voor specifieke tentoonstellingen worden toegek-
end, heeft de Kunsthal een programma om particulieren en bedrijven aan zich te binden: Kuns-
thal Zakenkring, Kunsthal Vrienden en de Kunsthal Cirkel, die jaarlijks een vast bedrag betalen 
voor hun lidmaatschap, respectievelijk een vast bedrag per jaar doneren. Zie hiervoor het 
hoofdstuk Kunsthal Membership.
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ECONOMISCHE SPIN-OFF
De economische spin-off van dynamische culturele instellingen zoals de Kunsthal waar de 
stad Rotterdam van profiteert, is van grote waarde. Uit eigen publieksonderzoek blijkt dat 
63% van het Kunsthalpubliek in 2015 hun bezoek combineert met winkelen en horeca in Rot-
terdam. Rekening houdend met het volledige tentoonstellingsprogramma kan de besteding-
simpuls in de stad oplopen tot meer dan € 7 miljoen op jaarbasis. Kortom: horeca, hotels en 
winkels profiteren, in de ‘slipstream’ van de populaire Kunsthal, mee van het succes van het 
tentoonstellingsprogramma. Daarnaast verschaft de Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse 
ZZP-ers en bedrijven vanwege het tentoonstellingsprogramma, inrichting en vormgeving van 
tentoonstellingen en op het gebied van marketing en communicatie. Wederzijdse versterking 
tussen de detailhandel en de Kunsthal gebeurt op regelmatige basis zoals de samenwerking 
in het kader van de tentoonstellingen ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’, ‘Tomatenfabriek’ en ‘Keith 
Haring. The Political Line’.
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KUNSTHAL MEMBERSHIP

De Kunsthal is altijd actief op zoek naar betrokken fondsen, enthousiaste particulieren en 
actieve bedrijven die het – door een donatie – mogelijk maken, ogenschijnlijk onbereikbare 
tentoonstellingen en topkunstenaars naar Rotterdam te halen. Ook in 2015 hebben vele dona-
teurs, fondsen en sponsoren de verschillende projecten van de Kunsthal op genereuze wijze 
gesteund. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun financiële steun, waardoor de Kunsthal het 
ambitieuze programma heeft kunnen realiseren. Voor een overzicht verwijzen we graag naar 
De kracht van samenwerken waar alle betrokken partners van 2015 vermeld staan.

Het supportersprogramma van de Kunsthal bestaat uit de Kunsthal Vrienden en de Kunsthal 
Cirkel voor betrokken particulieren. Voor geëngageerde bedrijven, die bij de Kunsthal betrok-
ken willen zijn, bestaat de Kunsthal Zakenkring en het Kunsthal Ambassadeurschap.

SAMENWERKING MET SPONSOREN
De Kunsthal beschouwt zich een cultureel ondernemer en bedrijven uit Rotterdam en Neder-
land liëren zich graag aan de Kunsthal. Ook in 2015 hebben vele fondsen en sponsoren de 
verschillende projecten van de Kunsthal op genereuze wijze gesteund. Naast de Kunsthal 
Zakenkring, MKB ondernemers met een hart voor kunst, zijn het met name de Kunsthal Am-
bassadeurs die een wezenlijk verschil mogelijk maken. Niet alleen vanwege de hogere en 
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meerjarige bijdrage, maar vaker zijn er inhoudelijke raakvlakken of gezamenlijke ambities. Een 
goed voorbeeld is Nationale-Nederlanden met wie de Kunsthal de afgelopen twee jaar getalen-
teerde kunstenaars heeft getoond in het Kunsthal Light programma. In 2015 hebben Kunsthal 
en Nationale- Nederlanden, gezamenlijk JINC sollicitatietrainingen gegeven aan Rotterdamse 
VMBO leerlingen, waarbij de deelnemers voor het eerst kennis maakten met het werk van 
Keith Haring.

Vanwege de nauwe samenwerking met sponsoren is een extra impuls gegeven aan de zicht-
baarheid van de Kunsthal. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Schmidt 
Zeevis die niet alleen de verse haring verzorgde op de opening van de Keith Haring tentoon-
stelling en tijdens het Keith Haring Weekend, maar ook 54 transportwagens van reclame voor 
de Kunsthal voorzag.

Dankzij het loyale ambassadeurschap van Nationale-Nederlanden wordt eenmaal per jaar het 
drukbezochte NN DE café naast het Rotterdam CS ingericht, in nauwe samenwerking tussen 
de afdeling Art & Design van Nationale – Nederlanden en de Kunsthal. Gedurende de gehele 
looptijd van de Keith Haring tentoonstelling was in het NN DE Café onder de titel “Nothing is 
important, so everything is important” een hommage aan Keith Haring te zien van kunstenaar 
Johan Moorman.
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RET heeft metrostation Beurs ‘om niet’ beschikbaar gesteld voor een opvallende City Dressing 
Campagne voor de Keith Haring tentoonstelling – ondersteund door Rotterdam Festivals en 
een samenwerking met Bijenkorf Rotterdam en tientallen ondernemers aan de Nieuwe Bin-
nenweg. Ambassadeur MediaCenter Rotterdam verzorgde het prachtige drukwerk en de grote 
prints in dezelfde tentoonstelling.
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De Kunsthal en ING hebben in 2015 de eerste Kunstbuzz georganiseerd voor ruim 300 schol-
ieren uit de regio Rotterdam. Jaarlijks zullen de Kunsthal en ING voor ruim 1.000 scholieren de 
Kunstbuzz laten rijden. Leerlingen van scholen uit de regio Rotterdam worden met de bus op 
school opgehaald en zullen onder begeleiding tentoonstellingen in de Kunsthal bezoeken. De 
eerste ING Kunstbuzz ging naar de tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’.

STRUCTURELE SPONSORING
Hoofdsponsor ING
ING heeft zich voor drie jaar als hoofdsponsor aan de Kunsthal verbonden, met cultuur als 
verbindend element in de samenwerking. Kunsthal Rotterdam en ING willen kunst en cultuur 
voor een breed publiek toegankelijk maken. De Kunstbuzz is onderdeel van het nieuwe hoofd-
sponsorschap. Tjitske Benedictus, manager Sponsoring & Evenementen ING: “De samenw-
erking met de Kunsthal is een waardevolle aanvulling op onze culturele sponsorportefeuille. 
ING streeft ernaar om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. Naast de 
Kunsthal sponsort ING ook andere Nederlandse iconen zoals het Rijksmuseum, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, Koninklijk Theater Carré en het Drents Museum. ING kiest er voor om 
partnerships voor een langere termijn aan te gaan. Met deze ondersteuning draagt ING bij aan 
de instandhouding en ontwikkeling van deze belangrijke iconen.”

Begunstiger BankGiro Loterij
De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de BankGiro Loterij, dé cultuurloterij van 
Nederland. In 2015 ontvangt de Kunsthal de jaarlijkse bijdrage van € 200.000 van de BankGiro 
Loterij. De BankGiro Loterij heeft in 2011 de intentie afgegeven om de jaarlijkse bijdrage voor 
vijf jaar te verlengen. Daarnaast heeft de BankGiro Loterij een substantiële bijdrage geleverd 
in de vorm van ticketafname voor de Keith Haring-tentoonstelling en vond er een speciale VIP 
ontvangst voor deelnemer plaats. In samenwerking met de BankGiro Loterij is de Kunsthal 
in 2013 als pilot gestart met het werven van ‘geoormerkte loten’. Bezoekers kunnen speciaal 
‘voor de Kunsthal’ met de loterij meespelen en hebben in 2015 met hun lot de Kunsthal ges-
teund met een totaalbedrag van € 108.256. De Kunsthal staat landelijk op de vijftiende plaats 
waar de meeste geoormerkte loten worden verkocht, met voor zich onder meer het Rijksmuse-
um en het Nederlands Openlucht Museum.
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KUNSTHAL ZAKENKRING
Kunsthal Zakenkringleden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de (voor)financiering van 
hoofdtentoonstellingen, of dragen bij in natura of als barter, en mogen als tegenprestatie de 
Kunsthal gebruiken als netwerklocatie en voor hun loyaliteitsprogramma (lidmaatschap is het 
jaartal in euro’s: € 2015). Menig Zakenkring lid heeft in 2015 een relatie event gehouden in de 
Kunsthal. Op verzoek van onze leden zijn door de Kunsthal speciale rondleidingen en presen-
taties gegevens, netwerkontbijten, swingende borrels en chique diners georganiseerd voor hun 
werknemers en relaties. Er zijn aantrekkelijk arrangementen samengesteld, goodie bags uit-
gereikt en kortingsacties aangeboden.

Op 15 april organiseerde de Kunsthal in samenwerking met VNO-NCW Rotterdam voor het 
zesde jaar een bijeenkomst voor de Kunsthal Zakenkring en het MKB. “De kunst van het ge-
woon doen” met gastspreker Pieter Zwart, directeur oprichter van Coolblue.

KUNSTHAL CONSULS EN AMBASSADEURS
De Kunsthal heeft de ‘Kunsthal Consuls’, een adviesgroep van mensen uit het Rotterdamse 
bedrijfsleven met een groot netwerk, in het leven geroepen. Onder hen zijn Ellen Meijer (Rabo-
bank) en Melany van Twuijver (EDBR). Zij hebben als voornaamste taak om het draagvlak voor 
de Kunsthal te vergroten en de directie te introduceren bij mogelijke partners in het bedrijfslev-
en. Daarnaast werkt de Kunsthal aan een Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die als 
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zeer waardevolle inhoudelijke en financiële samenwerkingspartners de Kunsthal steunen. In 
2015 waren dit het ROC Albeda College, Nationale-Nederlanden, Sundio Group, MediaCenter 
Rotterdam, advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals en Delta Lloyd.

PARTICULIERE DONATEURS
De Kunsthal kent sinds 2012 een particuliere donatiestructuur (trapsgewijs volgens Amerikaans 
model) bestaande uit de Kunsthal Vriendenkaart en de Kunsthal Cirkels. In 2015 is voor de 
vrienden van de Kunsthal een speciale rondleiding gegeven door de tentoonstellingsmaker 
van ‘Rode Welvaart. Soviet design 1950-1980’ waarbij zij verrassende anekdotes en verhalen 
hoorde die voor de ‘gewone’ bezoekers verborgen blijft. Afsluitend met een gezellige borrel en 
de befaamde bitterballen in het Kunsthalcafé. Cirkelleden werden uitgenodigd voor speciale 
gelegenheden zoals de preview van Keith Haring tentoonstelling en een speciale avond voor 
de Kunsthal Cirkel met een rondleiding door de directeur en stafleden die meer vertelde over 
de ‘achterkant’ van de Kunsthal.
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WORD OOK PARTNER!
Sinds de opening in 1992 is de Kunsthal Rotterdam niet meer weg te denken uit het Neder-
landse culturele landschap. Met meer dan twintig tentoonstellingen per jaar en een uitgebreid 
activiteitenprogramma weet de Kunsthal ieder jaar vele bezoekers te inspireren. De Kunsthal 
staat met haar tentoonstellingsprogramma voor een eigenzinnige en laagdrempelige benader-
ing van kunst voor een breed publiek zonder in te boeten op kwaliteit. Wilt u de Kunsthal onder-
steunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

WORD KUNSTHAL VRIEND!
Als Vriend van de Kunsthal maakt u deel uit van een speciale groep betrokkenen die de Kuns-
thal een warm hart toedraagt. De Vriendenkaart is hét middel om deze betrokkenheid te tonen. 
Samen met andere Kunsthal Vrienden vormt u het fundament van de Kunsthal en maakt u 
het voor ons mogelijk om bijzondere en grootse tentoonstellingen te maken. Al voor € 35,- per 
jaar mag u zich Vriend van de Kunsthal noemen en heeft u onbeperkt toegang tot alle tentoon-
stellingen. Daarnaast geniet u van diverse extra voordelen en kunt u deelnemen aan speciale 
vriendenactiviteiten.
Neem contact op met Noortje Vrind via steun@kunsthal.nl
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WORD KUNSTHAL CIRKELLID!
De Kunsthal Rotterdam is in 1992 opgericht door een consortium van betrokken bedrijven 
en particulieren. Nu, drieëntwintig jaar later, is de Kunsthal wederom op zoek naar cultuur-
minnende vrienden die meer willen én kunnen betekenen en die geloven in de Kunsthal als 
onmisbaar Rotterdams instituut. Speciaal voor deze groep begunstigers is de Kunsthal Cirkel 
ontwikkeld. Als lid van de Kunsthal Cirkel levert u een grotere jaarlijkse bijdrage aan de Kuns-
thal en haar toekomst. De Kunsthal biedt u verschillende mogelijkheden: Bronzen Cirkel voor € 
250,- per jaar, Zilveren Cirkel voor € 500,-per jaar of Gouden Cirkel voor € 1.000,- per jaar en 
mogelijkheden op maat.
Neem contact op met Noortje Vrind via steun@kunsthal.nl

WORD LID VAN DE KUNSTHAL ZAKENKRING!
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als thuisbasis de Kuns-
thal: dé locatie om nieuwe ideeën op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Alle branches 
zijn welkom: van architect tot orthodontist en van consultant tot grafisch ontwerper. Iedere 
bijeenkomst wordt opgeluisterd door een interessante spreker, uiteraard in combinatie met 
een bezoek aan de tentoonstellingen. Als lid van de Zakenkring investeert u in het realiseren 
van unieke tentoonstellingen in de Kunsthal en in haar toekomst. De kosten voor een jaar 
lidmaatschap zijn in 2016 €2.016,- en €2.017,- in in 2017. Wilt u betrokken zijn bij de Kunsthal? 
Dat kan!
Neem contact op met Sarah Slootweg via steun@kunsthal.nl
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ONTVANGSTEN IN DE KUNSTHAL
Met haar gebouw, programma, Auditorium en Kunsthalcafé heeft de Kunsthal na de verbou-
wing haar functie als eventlocatie kunnen versterken. In 2015 is het aantal ontvangsten en 
evenementen gestegen met steeds gerenommeerdere bedrijven waaronder diverse multina-
tionals als klant. Alleen al tijdens de Keith Haring tentoonstelling vonden er dertig zakelijke 
ontvangsten plaats met verhuur van het Auditorium en Kunsthalcafé inclusief een bezoek aan 
de tentoonstelling, al dan niet onder begeleiding van gidsen.

Bedrijven waaronder HAL Investments, MediaCenter Rotterdam en ING hebben in de Kunsthal 
een lezing, ontbijtbijeenkomst, netwerkevent, symposium of congres voor hun achterban geor-
ganiseerd. Partijen zoals Rotterdam Topsport, Rotterdam Partners en VNO-NCW zijn ondertus-
sen vaste gasten op de Kunsthallocatie geworden.
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De Kunsthal Zakenkring organiseert in samenwerking met VNO-NCW jaarlijks een bijeenkomst 
in de Kunsthal met inspirerende sprekers uit het bedrijfsleven. In 2015 was dit Pieter Zwart, di-
recteur oprichter van Coolblue. Afgelopen jaren waren de sprekers onder meer Anniek Mauser, 
directeur duurzaamheid Benelux bij Unilever, en destijds demissionair minister Ivo Opstelten. 
Na vijf jaar is de Kunsthal Zakenkring bijeenkomst uitgegroeid tot een succesvolle netwerka-
vond die bezocht wordt door 300 ondernemers en directeuren uit de zakelijke dienstverlening, 
de sectoren bouw, productie, zorg, groothandel, industrie en transport. Met elkaar vertegen-
woordigen de leden een groot percentage van de werkgelegenheid in Rotterdam.



JAARVERSLAG 2015

95

Ook bijzondere ontvangsten vonden in de Kunsthal plaats, zoals de uitreiking van de VSB 
Poëzieprijs aan dichter Hester Knibbe; de presentatie van architectuurtijdschrift OASE over de 
eerste tien jaar OMA in aanwezigheid van Rem Koolhaas, een bruiloft met ceremonie in het Au-
ditorium en bezoek aan de Haring tentoonstelling en een bijeenkomst van YPO (Young Presi-
dents’ Organization) met een optreden van het Scapino Ballet in het Kunsthalcafé.

JINC en Nationale Nederlanden organiseerden in samenwerking met en in de Kunsthal voor 75 
Rotterdamse leerlingen een sollicitatietraining, waarbij het Kunsthalteam deels optrad als sollic-
itatiecommissie voor de leerlingen. Een mooi voorbeeld van samen werken aan talentontwikke-
ling. 

Daarnaast zorgen de VIP-ontvangsten bij blockbusters en tentoonstellingsopeningen circa acht 
maal per jaar op zaterdagavond voor een levendige publieksstroom van circa 500 bezoekers in 
het Museumpark die daarna de binnenstad instromen.

Het Auditorium is ook in 2015 functioneel gebruikt als uitbreiding van de museale ruimte. De 
maquettetentoonstelling in samenwerking met de TU Delft vond volledig in het Auditorium 
plaats.
Bij de drukbezochte ‘Keith Haring’ tentoonstelling is het Auditorium ingezet als integraal on-
derdeel van de tentoonstelling (als filmzaal). Ook de VPRO-documentaire De Van Waveren 
Tapes is ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Van Waveren. Een overdonderende familie-
geschiedenis’ tijdens de weekenden vertoond. Het tonen van een inhoudelijke documentaire 
zorgt voor een betere spreiding van bezoekers tijdens drukke bezoekuren.
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WINKEL
De functionele verbeteringen van het Kunsthalgebouw, met de Kunsthalwinkel gepositioneerd 
in het entreegebied, hebben zich sinds de heropening in februari 2014 reeds in de praktijk 
bewezen. De inkomsten van de Kunsthalwinkel, een mix van museumshop, concept store en 
souvenir winkel en sinds 2014 in eigen beheer van de Stichting Kunsthal, zijn in 2015 geste-
gen. Het aanbod van vernieuwende, duurzame en kwalitatieve artikelen blijkt de moeite waard 
om een rondje voor om te fietsen, op zoek naar een origineel cadeau.

Regelmatig wisselt de winkel van assortiment met nieuwe producten die aansluiten op de 
uiteenlopende tentoonstellingen in de Kunsthal zoals tentoonstellingscatalogi, posters, boek-
en en exclusieve kunstenaarsuitgaven. In de vaste collectie vindt de bezoeker producten en 
cadeau-artikelen waarin kunst, architectuur en design centraal staan met veel aandacht voor 
Rotterdamse makers en speciale Kunsthal ‘branded’ artikelen.
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POP-UP STORE BIJ GROTE TENTOONSTELLINGEN
Bij grote tentoonstellingen in de Kunsthal waarbij een uitgebreid aanbod aan exclusieve artike-
len voor jong en oud verkrijgbaar is, wordt bij de tentoonstelling een Pop-Up Store geplaatst. 
De succesvolle ‘Keith Haring Pop Shop’ in HAL 2 heeft sterk bijgedragen aan de toegenomen 
omzetcijfers. Deze volledig in stijl ingerichte winkel aan het einde van de tentoonstelling 
verkocht Keith Haring catalogi en aanverwante producten. Naast Keith Haring T-shirts, tassen, 
mokken, kinderkleding, speelgoed en interieurdecoratie ontbraken natuurlijk ook de typisch 
jaren 80 buttons niet.

Natuurlijk blijven er altijd zaken te wensen over, en in 2015 zijn plannen gemaakt om het en-
treegebied nog efficiënter in te richten door een koppeling te maken tussen entree- en winkel-
balie. Wij zijn voornemens om daar in 2016 uitvoering aan te geven.
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KUNSTHALCAFÉ
Het Kunsthalcafé – met haar ruime terras een oase van rust in het Museumpark – vormt sinds 
de verbouwing een integraal onderdeel van het entreegebied. Naast een goed gewaardeerde 
menukaart voor bezoekers vervult Kunsthalcafé ook een zelfstandige functie voor feesten, 
ontvangsten en recepties. Het café maakt daarbij gebruik van de toiletten en garderobe van de 
Kunsthal.

In 2015 is het Kunsthalcafé – inclusief verhuur van het Auditorium en bezoek aan de tentoon-
stelling – talloze keren ingezet voor bedrijfsevenementen.
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Ook bij Kunsthal evenementen sluit het Kunsthalcafé aan met speciale aankleding en catering. 
Tijdens het Freaky Voorjaar waren op een scherm in het café doorlopend ‘freaky’ creaties te 
zien die bezoekers zelf konden uploaden en manipuleren. Tijdens het Freaky Weekend kon 
publiek proeven van Freaky Food.

In 2015 is een nieuwe exploitatie-overeenkomst met de uitbater van het café afgesloten. Het 
nieuwe contract met de Vermaat Groep heeft tot hogere inkomsten geleid dan vóór de verbou-
wing. In nauw overleg met de pachter ziet de Kunsthal nog mogelijkheden om de horecafunctie 
verder te versterken. De mobiele bar uit het café zal in het Auditorium ingezet worden, het nieu-
we dakterras biedt mogelijkheden en ook zijn er plannen in de maak om het terras verder te 
verfraaien nu de gemeente de koppeling tussen het Museumpark en Het Park heeft afgerond 
(de zogenaamde ‘parkenknoop’).
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KUNSTHAL & DE STAD
De Kunsthal heeft geen eigen collectie en bestaat door samen te werken: internationaal, na-
tionaal, regionaal en lokaal, met een mix van instellingen, musea, kunstenaars, specialisten, 
stichtingen en bedrijven. Daarnaast legt de Kunsthal nog meer nadruk op een jaarlijks terugker-
ende samenwerking rond een grote tentoonstelling, die qua thema appelleert aan een breed 
(en nieuw) publiek, zich uitstekend leent voor optimale zichtbaarheid en aanknopingspunten 
biedt in de stad.

SAMENWERKEN MET PARTIJEN BINNEN EN BUITEN DE STAD
Om meer en nieuwe doelgroepen te bereiken organiseert de Kunsthal aanvullende activiteiten 
in het Auditorium, uiteenlopend van weekenden gekoppeld aan tentoonstellingen tot concerten 
en filmvoorstellingen. Deze programmering komt tot stand in samenwerking met partijen binnen 
en buiten de stad, met jonge talenten en gevestigde namen, en bevat cross-overs tussen de 
verschillende disciplines.
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In het voorjaar trapt de Kunsthal haar ‘Freaky Voorjaar’ af tijdens de Rotterdamse Museum-
nacht. Het levendige programma met onder meer de absurde, bewegende installaties van de 
Tsjechische kunstenaar Krištof Kintera en de ironische en speelse ontwerpen van de Ned-
erlandse kunstenaar Piet Parra, trekt de eerste avond al direct ruim 4.000 mensen naar de 
Kunsthal en het Museumpark. In het Freaky Weekend op 18 en 19 april, tijdens de start van 
de Nationale Museumweek, zijn er gratis mini-tours door de tentoonstellingen, optredens van 
circusstudenten van Codarts, een lezing door Charlotte Lybeer en een Artist Talk met Kunsthal 
Light # kunstenaar Thera Clazing. Daarnaast is het mogelijk om mee te doen aan een SKVR 
workshop geïnspireerd op het werk van Krištof Kintera, een T-shirt à la Parra te zeefdrukken en 
te jongleren onder begeleiding van Circus Rotjeknor. Muziek is er ook met onder meer het ‘in-
stant composing duo’ Stephanie Francke en Friso van Wijk en de jonge singer/songwriter Tim 
Verhaal. Doorlopend kan het publiek in het Kunsthalcafé proeven van Freaky Food.
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In juni sluit de Kunsthal aan bij de eerste editie van de Rotterdamse Dakendagen, waarbij pub-
liek voor het eerst het dak van de Kunsthal op mag, de bijenvolken ontdekt en geniet van het 
uitzicht.

Ook het festival KunsthalKOOKT & Kweekt, wat samenvalt met de Parade, zorgt tijdens de 
zomer voor samenwerking met een groot aantal partijen in de stad Rotterdam en een grote 
levendigheid in het Museumpark. In de tot ‘Markthal’ omgebouwde HAL 2 bieden meer dan 
negentig ondernemers hun waren aan, waaronder Rotterdamse koffie, Rotterdams bier en 
Rotterdamse munt, de Wijkkeuken, Uit Je Eigen Stad en nog veel meer. Men kan kennismak-
en met andere foodfestivals uit de stad, zoals Djemaa el fna, en in het Kooktheater geven vele 
Rotterdamse chefs workshops en demonstraties en zijn er lezingen van tuinmannen, schrijvers 
en zeewiersnijders. Op het terras wordt volop gekookt en geproefd.
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Tijdens de zomertentoonstelling ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ vinden vele mooie lokale samen-
werkingen plaats met kunstenaars en collectieven en kan het publiek de hele zomer ‘hands on’ 
bijdragen aan de kunstwerken in de tentoonstelling.

Tijdens het Keith Haring Weekend wordt de verbinding gelegd tussen de jaren tachtig en de 
actualiteit, met de thema’s uit het leven en werk van Keith Haring als uitgangspunt. Er zijn 
lezingen die vanuit verschillende invalshoeken ingaan op het tijdsbeeld van de jaren tachtig. 
Het Doelen Ensemble treedt op met minimal music uit de jaren tachtig en er wordt ‘gevogued’ 
door House of Vineyard. Ook zijn er gratis rondleidingen door UrbanGuides, drawing battles 
en workshops met straatkunstenaars Vinze en LuckyDubz, een sneak preview door Rewriters 
010 en de filmvertoning ‘The Universe of Keith Haring’ van filmmaker Christina Clausen. Met 
de kunstenaars van OPPERCLAES kunnen bezoekers hun eigen protestaffiche maken. Jonge 
breakdancers van het Hiphophuis geven workshops en demonstraties en DJ Git Hyper van 
DemonFuzz-Records zorgt voor de echte Eighties sound, terwijl voor de Kunsthal in het Muse-
umpark door bezoekers en voorbijgangers gewerkt wordt aan de voltooiing van het Community 
Art Project.
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LEVENDIGE BINNENSTAD: KEITH HARING CITYDRESSING
De tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’ spreekt een breed publiek aan, van diverse 
leeftijden en door alle lagen van de bevolking. De herkenbare, iconische symbolentaal en 
de klare lijn in het werk van Keith Haring is tijdens de tentoonstelling uitgebreid te zien in het 
straatbeeld van Rotterdam. Het zwaartepunt van deze Citydressing ligt in samenwerking met 
RET op het grootste metrostation van Rotterdam, Beurs, en met reden. Keith Haring heeft tus-
sen 1980 en 1985 namelijk duizenden ‘Subway drawings’ gemaakt, de inmiddels wereldbero-
emde krijttekeningen op het zwarte papier in de reclameframes van de New Yorkse metro.
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De buitelende, rennende figuren en blaffende honden trekken ook een spoor door de rest van 
de stad. In samenwerking met partners zoals Inntel Hotel, de ondernemersvereniging Nieu-
we Binnenweg en Centraal Station Rotterdam zijn talrijke plekken in de stad ‘getagd’ met de 
figuren van Keith Haring. Op social media worden deze afbeeldingen veelvuldig gedeeld en 
geliked.

De Bijenkorf Rotterdam wijdt tijdens het openingsweekend een prachtige etalage aan Keith 
Haring als eyecatcher voor het winkelende publiek en Schmidt Zeevis serveert haring tijdens 
de events en kleedt al haar vrachtwagens aan in Haring stijl. Ook het Community Art Proj-
ect draagt bij aan het verlevendigen van de stad: de winnende creaties van de Keith Haring 
Art Challenge zijn door een enthousiast publiek beschilderd op een meterslang doek, tijdens 
24uurcultuur voor het Centraal Station en tijdens het Keith Haring Weekend in het Museumpark 
Rotterdam.

Het behaalde succes van ‘Keith Haring. The Political Line’ is mede te danken aan de talrijke ini-
tiatieven en samenwerkingen rondom de tentoonstelling. Tijdens een MASH-UP! met IFFR en 
North Sea Jazz ontmoeten de achterbannen van drie sterke Rotterdamse cultuurmerken elkaar 
in de Kunsthal. De Kunsthal neemt samen met Rotterdamse (straat)kunstenaars deel aan de 
Rotterdamse Debatnacht en er is een samenwerking met het Aids Fonds op Wereld Aids Dag. 
Gedurende de gehele looptijd van de Keith Haring tentoonstelling was, met dank aan Kunsthal 
ambassadeur Nationale – Nederlanden, in het drukbezochte NN DE Café bij Rotterdam CS, 
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een hommage aan Keith Haring te zien van kunstenaar Johan Moorman.

Diverse hotels, waaronder Hotel New York en Inntel Hotels, zijn aangehaakt met speciale 
arrangementen en vele bekende Rotterdammers, van oud burgemeester Opstelten tot dj’s en 
kunstenaars, werkten mee aan de bijzondere tentoonstellingstrailer van Bilder. Zie ook Events 
en Nieuw Publiek. Deze en andere evenementen zoals de uitreiking van de VSB Poëzieprijs, 
de presentatie van het architectuurtijdschrift OASE in aanwezigheid van Rem Koolhaas in een 
uitverkocht Auditorium, tot het diner van HAL Investments en een bruiloft in het Auditorium 
geven de Kunsthal voortdurend extra ‘schwung’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarmee 
de Kunsthal bijdraagt aan verlevendiging van de stad en het Museumpark.
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ECONOMISCHE SPIN-OFF
De economische spin-off van dynamische culturele instellingen zoals de Kunsthal waar de 
stad Rotterdam van profiteert, is van grote waarde. Uit eigen publieksonderzoek blijkt dat 
63% van het Kunsthalpubliek in 2015 hun bezoek combineert met winkelen en horeca in Rot-
terdam. Rekening houdend met het volledige tentoonstellingsprogramma kan de besteding-
simpuls in de stad oplopen tot meer dan € 7 miljoen op jaarbasis. Kortom: horeca, hotels en 
winkels profiteren, in de ‘slipstream’ van de populaire Kunsthal, mee van het succes van het 
tentoonstellingsprogramma. Daarnaast verschaft de Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse 
ZZP-ers en bedrijven vanwege het tentoonstellingsprogramma, inrichting en vormgeving van 
tentoonstellingen en op het gebied van marketing en communicatie. Wederzijdse versterking 
tussen de detailhandel en de Kunsthal gebeurt op regelmatige basis zoals de samenwerking 
in het kader van de tentoonstellingen ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’, ‘Tomatenfabriek’ en ‘Keith 
Haring. The Political Line’. Zie ook Kunsthal en Ondernemen
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DE KRACHT VAN SAMENWERKEN
De Kunsthal Rotterdam bestaat bij de gratie van samenwerking, zowel lokaal als nationaal en 
internationaal. Deze mindmap visualiseert de bedrijven, sponsoren, musea, relaties, donateurs, 
bruikleengevers, kunstenaars en vele anderen met wie de Kunsthal in 2015 heeft samengew-
erkt. De Kunsthal bedankt alle betrokken partners!

Openings- en gastsprekers

• Bas Kwakman (directeur Poetry International)
• Margriet Schavemaker (hoofd collecties en
  wetenschappelijk onderzoek Stedelijk Museum
  Amsterdam)
• Harri Kalha (adjunct professor Kunstgeschiedenis,  
  Universiteit van Helsinki)
• Willem de Ridder (verhalenverteller en 
  Fluxuskunstenaar)
• Wim Pijbes
• Wim van Krimpen 
• Ger Luijten (directeur Fondation Custodia, Parijs)
• Errol van de Werdt (directeur Textielmuseum,
  Tilburg)
• Celia Joicey (hoofd Fashion and 
  Textile Museum, London)
• Julia Gruen (directeur Keith Haring Foundation, 
  New York)
• Jan Rothuizen (kunstenaar)
• Liesbeth Levy (auteur)
• Wim van der Aar (filmmaker)
• Gijs van Oenen (hoofddocent Wijsbegeerte
  Erasmus Universiteit)
• Sandra Smeets (kunsthistoricus)

Sponsoren / fondsen
• VSB Fonds
• Mondriaan Fonds
• AMMODO 
• Erasmus Stichting
• Wilhelmina E. Jansen 
   Fonds
• St. bevordering van
  Volkskracht 
  / Van Leeuwen Van 
  LignacStichting
• St. Retourschip
• J.E. Jurriaanse Stichting
• Verzameling van 
  Wijngaarden-Boot
  Stichting
• St. Dura Charity
   Foundation
• American Embassy 
  The Hague
• Oostenrijkse Ambassade
• Tsjechische Centrum
• HAL Investments
• Indofin Group

• Galerie Ron Mandos
• Heineken
• Schmidt Zeevis
• Jamin
• Print & Stitch
• Van Beek Art Supplies
• Louers
• Frans Moret
• Gemeente R’dam 
  stadsdienstbeheer
• Vermaatgroep
• Boomerang
• Rijk Zwaan
• Harvest House
• Kleinstesoepfabriek
• Kookpunt
• Tomato World
• Looije Tomaten
• Uit Je Eigen Stad
• Batist Westland
• AH Westzeedijk

Kunsthal Ambassadeurs 

• ROC Albeda College
• Nationale-Nederlanden
• Sundio Group
• Delta Lloyd
• MediaCenter Rotterdam
• Kneppelhout en Korthals Advocaten

Kunsthal Zakenkring
• ABN AMRO Bank N.V.
• Anthony Veder Group N.V.
• Automatic Signal
• Brackmann 
  aanbestedingsspecialist
• Buro voor de Boeg 
• Delta Lloyd
• Elburg Consultancy
• Fabrique
• Havenbedrijf Rotterdam
• Hoboken Advocaten
• IVA Groep
• La Red
• Laurens Groep B.V.
• Menoor bewegwijzering
• Ondernemersvereniging
   Nieuwe Binnenweg
• PwC Rotterdam
• Rabobank Rotterdam
• Reputatiegroep
• Robeco Groep N.V.
• Steens en Partners
• Strategy on Demand
• SV Collection B.V.
• Teldesign B.V.
• Value positioning

Kunstenaars

• Bjørn Melhus
• Aura Rendón Benger
• Krištof Kintera
• Tim Hollander
• Thera Clazing
• Wim Gijzen

Kunstenaars ‘do it’ / OPPERCLAES

• ATTAK
• Baschz Leeft & 
  Janjoost  Jullens
• Luuk Bode
• Bijdevleet
• Guido de Boer
• Vincent de Boer
• Arno Coenen & Iris 
  Roskam & Abner Preis
• Driessens & 
  van den Baar
• Haas&Hahn
• Natasa Heydra
• Gino Hoiting
• Daan den Houter
• Joseph Hughes
• Konkel & Kraan
• Felix Kops
• Nicole Martens
• Johan Moorman

Educatie & Talentontwikkeling
• Kenniscentrum Cultuureducatie 
  Rotterdam (KCR)
• Stichting Kunstzinnige Vorming 
  Rotterdam (SKVR)
• Digital Playground
• Vereniging van Vrije Scholen
• Stichting BOOR
• Codarts
• ROC Albeda College Rotterdam
• Hogeschool Rotterdam
• Willem de Kooning Academie
• Grafisch Lyceum Rotterdam
• Theaterhavo/vwo Rotterdam
• LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam
• Rudolf Steiner College 
• Stichting Proefhof

Speciale evenementen

• Designing 007 Cocktail Evening
• Museumnacht010
• Freaky Friday Drinks
• Freaky Weekend
• Kunsthal Zakenkring
• Kunsthal Vrienden
• CJP Serveert @Kunsthal
• Kunsthal tijdens Amsterdam Art Fair in   
  Kunsthal Citroen
• Opening ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ 
• Keith Haring Weekend
• MASH-UP! i.s.m. International Film Festival 
  Rotterdam en North Sea Jazz Festival
• Artist Talks 
• Keith Haring Community Art Challenge 
• Poetry International
• Docentenmiddagen

Consortium

• ENECO
• Dura Vermeer
• Roodenburg Installatietechniek
• OMA
• Gemeente Rotterdam

Ontvangsten o.a.
• Robeco Relatiedag
• VIP ontbijt Nationale Nederlanden
• Uitreiking VSB Poeziëprijs
• Debat Bjørn Melhus i.h.k.v. 
  Art Rotterdam 
• Stichting Cardiologenclub Rijnmond
• Ontbijt MediaCenter en
  Rotterdam Topsport
• Bezoek Ministerie van OC en W
• Kunsthal Zakenkring i.s.m. VNO NCW
• Secretaresse Netwerk Bijeenkomst 
  Hogeschool Rotterdam
• Rotary Nieuwerkerk aan de IJssel
• ING Kwartaalbijeenkomst
• Congres Manuel Toledo
• Johan de Wittlezing
• Presentatie OASE en interview 
  Rem Koolhaas
• Ontvangst HAL Investments
• Lancering Swatch Horloge
• Hoboken Lecture
• Heidag Erasmus MC
• Kennisuitwisselingsdag Royal Academy, 
  Londen
• Sollicitatietraining vanuit NN (Jinc?)
• Nieuwe Binnenweg ondernemers
• L’Oréal productlancering
• Afscheidsseminar Van Traa
• Klantenbijeenkomst Deloitte 
  en Rabobank
• Bruiloften in Auditorium
• Teambijeenkomst gemeente R’dam
• Heidag Openbaar Ministerie
• Afscheid Jelle Reumer
• Kantoorfeest Kneppelhout en Korthals 

Bruikleengevers o.a.

• Stedelijk Museum Amsterdam
• Verbeke Foundation
• Viktor & Rolf
• Ludwig Forum für internationale Kunst
• Dvorak Sec Contemporary, Prague
• Fondation Custodia, Paris
• Her Highness Sheikha Salama bint
  Hamdam Al Nahyan
• Ludwig Múzeum – Kortárs Müvészeti 
  Múzeum Budapest
• Staatliche Museen zu Berlin 
  Neue Nationalgalerie
• Sammlung Marx
• Glenstone Foundation
• En alle bruikleengevers die anoniem 
wensen te blijven

Internationale partners o.a.
• Moscow Design Museum
• Keith Haring Foundation, New York
• Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München
• Design Museum Helsinki
• Vitra Design Museum, Weil am Rhein 
• Fashion and Textile Museum, Londen
• Studio Peter Lindbergh, Parijs
• Instituto Buena Bista, Curaçao
• Antenna International
• Verbeke Foundation, België
• Independent Curators International 
  (ICI) New York

Rotterdamse samenwerkingspartners

• Rotterdam Festivals  
• Rotterdam Partners
• 24 uur cultuur
• Ondernemersvereniging 
   Nieuwe Binnenweg 
• Hotel New York
• Bilderberg Parkhotel
• Inntel Hotels
• Wake up in It
• Art Rotterdam
• Atlas van Stolk
• Green Delight
• Kinki Kappers
• Ja, Wol
• Doelen Ensemble
• Codarts
• De Doelen
• Mothership
• OPPERCLAES
• 100% Halal
• RET
• Superduo
• NN DE Café
• Das Buro
• Museum Boijmans
  Van  Beuningen

Samenwerkingspartners landelijk

• VNO-NCW
• West Den Haag
• VNO-NCW
• Vereniging Hendrick de Keyser
• Nederlandse Museumvereniging
• Galerie Ron Mandos
• Vrije Academie
• Aids Fonds/ STOP AIDS NOW
• Lowlands
• CJP
• JCI
• Wageningen UR
• 4XM Workshops
• De Speld
• Uitgeverij De Vier Windstreken
• Opium TV

Mediapartners

• RTV Rijnmond
• OPEN Rotterdam
• Boomerang

Kunsthal Cirkel en Vrienden
Met dank aan alle Kunsthal Cirkelleden en 
Vrienden  

Gastcuratoren

• Wim van der Aar, documentairemaker
• Johan Kramer, filmmaker
• Jeroen Everaert, directeur Mothership
• Thierry-Maxime Loriot
• James Brett / The Museum of Everything
• Jaap Versteegh, kunsthistoricus
• Dr. dr. Dieter Buchhart

Subsidiegever
• Gemeente Rotterdam

Hoofdsponsor
• ING

Begunstiger
• BankGiro Loterij

Mapping de Kunsthal 2015

Kunsthal Consuls

• Ellen Meijer (Rabobank)
• Melany van Twuijver 

SAMENWERKINGEN 
2015

• Rotterdamse 
  dakendagen
• Het Nieuwe Instituut
• Het Natuurhistorisch
• Chabot Museum
• Internationaal Film 
  Festival Rotterdam
• NRC Café
• Lantaren-Venster 
  Rotterdam
• Urban Guides
• Bijenkorf Rotterdam 
• Stang Gubbels
• RED bv
• Studio Bilder
• Arminius
• Hiphop In Je Smoel
• Hiphophuis
• Kookpunt
• Vinze & LuckyDubz 
• House of Vineyard
• Het Doelen Ensemble
• SKVR
• Circus Rotjeknor
• Albeda College
• Art Butchers

Presentaties Auditorium 
KunsthalKOOKT&Kweekt

• Zino Urban Bistro Rotterdam
• Vlaamsch Broodhuys
• Lennard ter Hall, Slow Escargots-kweker
• Remco van de Lagemaat, chef Bistrot du Bac
• Uit Je Eigen Stad
• Proeflokaal d’Ouwe Smisse
• Aan Zee in Oostvoorne
• Niels van den Berg, SVH Meesterkok bij Rungis
• Ger Platenburg, Wijnkoperij Platenburg
• Boer en boerin Jan Dirk en Irene van de Voort
• Stadstuinwinkel Stek
• Restaurant Dertien 
• Maarten van der Jagt van 
  het Rotterdamse merk Giraffe
• Jolanda van Kralingen, Rijk Zwaan
• Schrijver Abdelkader Benali en zijn vrouw Saida

Artiesten / creatieven

• Justen Beer 
• Tim Verbaal 
  (singer/songwriter)
• Stephanie Francke en  
  Friso van Wijk 
  (muzikanten)
• Marieke van Ditshuizen 
  (illustrator)
• Janneke Schotveld  
 (kinderboekenschrijfster) 

• Manon Sikke (kinder-  
  boekenschrijfster)
• Ron van Bruchem 
  (professioneel 
  rubrics-cuber)
• Willem Jardin 
  (schrijver)
• Merith Smals 
  (theatermaker)

• Charlotte Lybeer 
• Piet Parra
• Milou Hermus
• Mathias Kessler
• Titus Simoens
• Arie Schippers

• Mwah – Tekstuele    
  verwenners
• OPEN Rotterdam 
  (James Polak en 
  Roger Bugaj)
• Lenny Oosterwijk
• Job Pattinasarany
• The Phoney Club
• Arjan Smit
• André Smits 
  Artist in the World
• StudioSpass
• Koen Taselaar
• Thomas Trum
• Bruce Tsai
• Chris Versteeg /  
   Project C
• A World of BLISS
• Job Wouters
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EDUCATIE & TALENTONTWIKKELING
Om een nieuw publiek en specifieke doelgroepen te bereiken en het tentoonstellingspro-
gramma laagdrempelig te maken voor een breed publiek, organiseert de Kunsthal regelmatig 
aanvullende activiteiten in de tentoonstellingen, het Auditorium en het KunsthalLAB. Deze 
programmering komt tot stand in samenwerking met partijen in en buiten de stad, met jonge 
talenten en gevestigde namen, en bevat cross-overs tussen verschillende disciplines. Op het 
gebied van talentontwikkeling en verdieping zijn in 2015 speciale activiteiten georganiseerd 
zoals de Artist Talks, familieprogramma’s en rondleidingen. Het Kunsthalgebouw fungeert hier-
bij als culturele en sociale ontmoetingsplek en podium voor derden, waarbij participatie voorop 
staat.

Op vrijdag 6 februari organiseerde West Den Haag in het Auditorium van de Kunsthal het debat 
‘Me against Us’, een discussie onder leiding van Lokaal directeur Liesbeth Levy naar aanleid-
ing van het maatschappijkritische werk van videokunstenaar Bjørn Melhus. Het debat vindt 
plaats ter gelegenheid van Art Rotterdam in het kader van ‘The Theory of Freedom’, te zien in 
de Kunsthal, International Film Festival Rotterdam en West Den Haag.

Op 7 mei was CJP Serveert te gast in de Kunsthal. De grote solotentoonstelling ‘Your Light is 
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My Life’ van de Tsjechische kunstenaar Krištof Kintera stond deze avond in het middelpunt. 
Deelnemers aan CJP Serveert werden tijdens een rondleiding langs de vreemde, bewegende 
kunstwerken ondergedompeld in Kintera’s wereld. Daarna vertelden de oprichters van het sati-
risch online nieuwsmagazine De Speld over hun kijk op de samenleving.

THEMAWEEKEND FREAKY VOORJAAR
De tentoonstellingen in het Freaky Voorjaar brengen een nieuw en ook jonger publiek naar de 
Kunsthal. In het Freaky Weekend op 18 en 19 april, tijdens de start van de Nationale Museum-
week, zijn er gratis mini-tours door de tentoonstellingen, optredens van circusstudenten van 
Codarts, een lezing door Charlotte Lybeer en een Artist Talk met Kunsthal Light # kunstenaar 
Thera Clazing. Daarnaast is het mogelijk om mee te doen aan een SKVR workshop en een 
theaterworkshop geïnspireerd op het werk van Krištof Kintera, een T-shirt à la Parra te zeef-
drukken en te jongleren onder begeleiding van Circus Rotjeknor. Muziek is er ook met onder 
meer het ‘instant composing duo’ Stephanie Francke en Friso van Wijk en de jonge singer/
songwriter Tim Verhaal. Doorlopend kan het publiek in het Kunsthalcafé proeven van Freaky 
Food.
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ARCHITECTUUR
In juni sluit de Kunsthal aan bij de eerste editie van de Rotterdamse Dakendagen, waarbij pub-
liek voor het eerst het dak van de Kunsthal op mag, de bijenvolken ontdekt en geniet van het 
uitzicht en de bijzondere architectuur.
In samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft is de maquettetentoonstelling 
‘Kunsthallen in de Kunsthal’ gepresenteerd in het Auditorium: het resultaat van een intensieve 
maquetteworkshop. De schetsmaquettes van de Kunsthal – in één dag gemaakt – tonen hon-
derdvijftig verschillende interpretaties van het iconische gebouw van Rem Koolhaas uit 1992. 
Grondige documentatie, lezingen en een excursie naar de Kunsthal zijn aan de workshop 
voorafgegaan. De hele zomer kan het publiek in de Kunsthal het resultaat bewonderen.
Op 3 september is architect Rem Koolhaas zelf in de Kunsthal aanwezig voor een interview in 
een overvol Auditorium, n.a.v. het tienjarige bestaan van OMA.



JAARVERSLAG 2015

112

FAMILIEPROGRAMMA´S
In het uitgebreide familieprogramma van de Kunsthal staat actieve deelname centraal. Om 
dit programma tot een succes te maken werkt de Kunsthal samen met verschillende partners 
zoals Codarts, ROC Albeda College, de Rotterdamse stichting Proefhof, SKVR en partners bij 
specifieke tentoonstellingen. De open podium functie van de Kunsthal biedt studenten van di-
verse opleidingen de kans ervaring op te doen met publiek. Op de KunsthalFAMILIEdag tijdens 
het Freaky Weekend, op zondag 19 april, maken gezinnen kennis met de bijzonder toegankeli-
jke installaties van Krištof Kintera. Er zijn peuter- en kleuterdansworkshops, illustrator Marieke 
van Ditshuizen leest voor uit haar boek ‘Mijn badje vliegt’ en iedereen kan meedoen met the-
aterworkshops of zijn eigen kleurrijke kunstwerk maken à la Krištof Kintera met gerecycled 
materiaal.

Gezinnen nemen op de FAMILIEdag tijdens het Keith Haring Weekend, zondag 11 oktober, 
deel aan speciale familierondleidingen waarin jongeren vertellen over hun fascinatie met Keith 
Haring. Jonge breakdancers van het Hiphophuis geven workshops en demonstraties en DJ Git 
Hyper van DemonFuzz-Records zorgt voor de echte Eighties sound. Met de kunstenaars van 
OPPERCLAES kunnen kinderen hun eigen protestaffiche maken. In het KunsthalLAB is door-
lopend iets te doen: van tekenen, puzzelen, trekhondjes knippen en flipboekjes knutselen tot 
het maken van metrotekeningen in de stijl van Keith Haring. Ook kun je alle kneepjes van het 
Rubiks Cuben door speedcuber Ron van Bruchem leren. Een populair onderdeel voor jong en 
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oud is het maken van eigen buttons bij de buttonbar van ‘Superduo’, een symbool uit de jaren 
tachtig van Haring gemixt met de huidige visuele cultuur. Meer dan 1.000 bezoekers verlaten 
de Kunsthal die dag met een zelf gemaakte button opgespeld. Last but not least steekt de Kinki 
Kappers Pop Up Barbershop jaren tachtig kapsels in een modern jasje voor wie op de stoel 
durft plaats te nemen. Het Keith Haring Weekend trekt ruim 5.000 bezoekers. Zie ook evene-
menten en nieuw publiek.

Tijdens weekenden en de schoolvakanties ligt de focus op extra activiteiten voor families, zoals 
speciale familierondleidingen, workshops en muziek- en theatervoorstellingen. Kinderen be-
ginnen in het KunsthalLAB aan een eigen kinderboek of maken een Russische Roly Poly pop. 
Families gaan samen door de tentoonstellingen aan de hand van de Kijk&Doe-tochten voor 
verschillende leeftijdsgroepen.
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TALENTONTWIKKELING
Het KunsthalLAB is de permanente educatieve ruimte waar kinderen (vanaf 4 jaar) én volwas-
senen actief participeren door middel van een combinatie van leren, entertainment en sociale 
interactie. Naar schatting 40.000 bezoekers hebben in 2015 het KunsthalLAB bezocht en 
meer dan 1.200 leerlingen hebben in het LAB in schoolverband workshops gevolgd. Daarmee 
is deze plek dé uitvalsbasis voor schoolklassen, kinderen en volwassenen om elke dag deel 
te kunnen nemen aan activiteiten. Bij de tentoonstelling van Krištof Kintera kunnen kinderen 
zich verkleden en een freaky creatie maken die vervolgens op het scherm in het Kunsthalcafé 
te zien is. Tijdens de Haring tentoonstelling is het KunsthalLAB omgetoverd tot metrostation 
Times Square in de sfeer van zijn metrotekeningen. Het KunsthalLAB wordt intensief gebruikt 
tijdens workshops van het Cultuurtraject en in de vakanties.
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ART CHALLENGE
De Kunsthal riep, voorafgaand aan de tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’, grafisch 
ontwerpers, kunstenaars, muralists, tekenaars, street artists, designers en cartoonisten op zich 
te laten inspireren door Keith Haring en de titel van de tentoonstelling ‘The Political Line’. Ruim 
55 inzendingen zijn door een jury bestaande uit Julia Gruen, directeur van de Keith Haring 
Foundation in New York, kunstenaars Jan Rothuizen en Piet Parra en Kunsthal directeur Emily 
Ansenk beoordeeld. De ontwerpen van de drie prijswinnende kunstenaars en illustratoren zijn 
daadwerkelijk uitgevoerd. Hun creaties zijn op een meterslang doek door voorbijgangers en 
bezoekers beschilderd tijdens respectievelijk Lowlands in augustus, 24uurcultuur voor Rotter-
dam Centraal Station in september en tijdens het Keith Haring Weekend in het Museumpark 
Rotterdam in oktober.
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LIFE LONG LEARNING VOOR VOLWASSENEN
De Kunsthal zet voortdurend in op ‘life long learning’ en ondersteunt dit met aanvullende ac-
tiviteiten voor volwassenen. Het gidsenteam van UrbanGuides, waar de Kunsthal sinds 2014 
mee samenwerkt voor het aanbieden van rondleidingen, heeft afgelopen jaar 7.040 mensen 
rondgeleid door de verschillende tentoonstellingen. Aan de hand van lezingen, audiotours, een 
wekelijks filmprogramma in het Auditorium en Artist Talks krijgen volwassenen meer inhoudeli-
jke verdieping bij de tentoonstellingen. Een van de vele voorbeelden is het dubbelinterview 
met Julia Gruen, directeur van de Keith Haring Foundation New York, en dr Dieter Buchhart, 
gastcurator van ‘Keith Haring. The Political Line’ tijdens het openingsweekend van de tentoon-
stelling.
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ARTIST TALKS
De Kunsthal organiseert Artist Talks waarbij kunstenaars hun werk toelichten voor het publiek. 
In 2015 is een drietal Artist Talks georganiseerd. Kunstenaar Thera Clazing hield op zaterdag 
18 april, tijdens het Freaky Weekend, een Artist Talk bij haar muurschildering ‘Shadows of a 
downfall’. Tim Hollander geeft op 7 juni tijdens de opening van de Language & Art Gallery Tour 
2015, een toelichting op zijn werk ‘Curating the collection’. Aura Rendon Benger presenteert op 
zaterdag 12 september haar werk ‘Encounter – Installation 2015’. Zie ook Kunsthal Light
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EDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS
De Kunsthal zet breed in op educatie bij haar hoofdtentoonstellingen en benadert hiervoor 
actief de verschillende (Rotterdamse) onderwijsinstellingen. Door verschillende convenanten 
en samenwerkingsverbanden weet de Kunsthal bij elke hoofdtentoonstelling een relevant en in-
spirerend aanbod voor het onderwijs te realiseren. Door feedback uit het actieve docentenpan-
el sluit het educatieve aanbod naadloos aan op de kerndoelen van de curricula en vormt een 
bezoek aan de Kunsthal een toegevoegde waarde voor scholieren en studenten. Sinds 2011 
heeft de Kunsthal een convenant met ROC Albeda College. Verder werkt de Kunsthal nauw 
samen met Stichting BOOR, De Theaterhavo/vwo, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
(SKVR), Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam en Digital Playground.

DOCENTENMIDDAGEN
Docenten kunnen tijdens docentenmiddagen ervaren hoe een bezoek aan de Kunsthal opti-
maal aansluit bij de lesstof. Twee keer per jaar organiseert de Kunsthal een woensdagmiddag 
met een inleiding, een toelichting op het educatieve aanbod en een bezoek aan de tentoon-
stellingen. Om de middag nog meer elan te geven nodigt de Kunsthal vaak gastsprekers uit. 
In 2015 is op woensdag 18 maart en op 7 oktober 2015 een middag speciaal voor docenten 
georganiseerd die goed werd bezocht. Gastsprekers waren onder meer Emiel Heijnen, lid van 
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de verniewingscommissie CKV, en filmmaker Johan Kramer.

TALENTONTWIKKELING: ONDERWIJS
Voor het primair onderwijs is bij de hoofdtentoonstellingen ‘Krištof Kintera. Your Light is My 
Life’ en ‘Keith Haring. The Political Line’ een gratis te downloaden lespakket ontwikkeld met 
een voorbereidende les voor het digitale schoolbord, een fullcolour gedrukte kijkwijzer en een 
verwerkingsles. De groepen zes, zeven en acht konden een Kijk & Doe-tocht maken. In het 
kader van het Cultuurtraject Rotterdam – in samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie 
Rotterdam (KC-R) – hebben leerlingen uit groep zeven en acht en leerlingen uit het tweede 
leerjaar van het Voortgezet Onderwijs kennis gemaakt met ‘Out of the box / in the box’. Samen 
met twee kunstvakdocenten is de tentoonstelling van Kintera bezocht en zijn deze thema’s in 
een eigen surrealistisch kunstwerk verwerkt.

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn educatiepakketten ontwikkeld bij de hoofdtentoonstellingen 
die beide zeer goed bezocht zijn door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De tentoon-
stelling van Keith Haring sloot ook aan bij één van de eindexamenthema´s van HAVO/VWO. 
In samenwerking met Digital Playground, het centrum voor media-educatie, is voor leerlingen 
uit het VO en MBO een speciale workshop bij de Haring tentoonstelling ontwikkeld. Voor alle 
richtingen en niveaus in het MBO is in samenwerking met het ROC Albeda Rotterdam een spe-
ciaal onderwijspakket samengesteld.
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CJP CULTUURKAART
Circa 40% van het zelfstandig schoolbezoek wordt verrekend via de CJP Cultuurkaart. Meer 
dan 5.000 leerlingen bezoeken de Kunsthal met de Cultuurkaart, die uitsluitend gebruikt 
wordt door het voortgezet onderwijs. De verdeling over de verschillende onderwijsniveaus ligt 
voor het VWO op 39%, voor HAVO op 30% en voor het VMBO op 30%. Deze verdeling van 
bezoekers via de CJP Cultuurkaart komt overeen met de verdeling van typen onderwijs dat de 
Kunsthal bezoekt. De cijfers laten zien dat de Kunsthal een lage drempel kent voor alle typen 
voortgezet onderwijs en dat de ontwikkelde educatieprogramma’s voldoende ruimte bieden tot 
differentiatie.
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KUNSTHAL LIGHT
Sinds 2011 ontwikkelt de Kunsthal Rotterdam in het kader van talentontwikkeling presentaties 
onder de titel Kunsthal Light. Dit tentoonstellingsprogramma creëert kansen voor talentvolle 
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Kunsthal Light richt de spotlight op ‘modern muralists’, 
urban- en striptekenaars, conceptuele kunst en installaties. Hiervoor stelt de Kunsthal Hal 6 
(de etalage langs de hellingbaan) beschikbaar aan een kunstenaar die de vrije hand krijgt om 
een ‘site-specific work’ te maken. De kunstenaars maken hun werk veelal ter plekke, zodat de 
ontwikkeling van het werk voor publiek van buitenaf te volgen is en er interactie ontstaat. On-
derdeel van de presentatie is een Artist Talk met de kunstenaar.

KUNSTHAL LIGHT #12: ENCOUNTER – INSTALLATION 2015
Aura Rendón Benger
12 september 2015 t/m 13 januari 2016
Partners: Mondriaan Fonds

Aura Rendón Benger (1989) is afgestudeerd in 2014 aan de Koninklijke Academie voor Beel-
dende Kunst, Den Haag met grote objecten van vliegerstof gevuld met lucht. Als logge en 
tegelijkertijd lichte ‘wezens’ bezetten deze – neergezet, gepropt en opgehangen – de ruimte. 
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De etalage van de Kunsthal leent zich, met haar lange smalle ruimte, uitstekend voor de ter-
ugkerende thema’s in Rendón Bengers werk zoals afstand, nabijheid, intimiteit en de rol van 
publiek. Zij speelt in haar interactieve installatie met de kinderlijke vreugde en bijna fysieke 
ervaringen van bezoekers die zich een weg banen door de ruimte.

KUNSTHAL LIGHT #11: CURATING THE COLLECTION (1992 – 
2014)
Tim Hollander
7 juni t/m 30 augustus 2015
Partners: Mondriaan Fonds

Voor Kunsthal Light #11 neemt Tim Hollander de componenten waarmee een tentoonstelling 
aan het publiek wordt gepresenteerd onder de loep. Hij is hierbij niet alleen de kunstenaar 
maar ook de curator die de tentoonstelling samenstelt. Spittend door de opslag en archieven 
van de Kunsthal haalt hij ‘verborgen schatten’ naar boven. Met collages van plattegronden, 
schetsen en routingsontwerpen en een compositie van plexiglazenkappen, sokkels en ver-
fkleuren maakt Hollander een collectiepresentatie van de ‘collectieloze’ Kunsthal.
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KUNSTHAL LIGHT #10: SHADOWS OF A DOWNFALL
Thera Clazing
7 maart t/m 24 mei 2015
Partners: Mondriaan Fonds

Thera Clazing, in 2014 afgestudeerd aan de afdeling Fine Art van de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht, tekent en schildert met latex en houtskool op muren. Eindeloze, desolate 
landschappen met botstructuren van beesten, waarbij de toeschouwer alleen maar kan gissen 
welke scène zich hier heeft afgespeeld. De geschilderde objecten tonen een mogelijk verhaal 
vol suspense, als voorbode van een lugubere wending. Je vermoedt het bestaan van person-
ages, zonder dat er iemand aanwezig is. In haar werk voor Kunsthal Light #10 laat Clazing een 
beklemmende eenzaamheid zien en maakt voelbaar wat niet zichtbaar is.
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KUNSTHAL LIGHT #9: RAINDROP
Myungsu Seo
25 september t/m 8 februari 2015
Partners: Nationale Nederlanden

De Zuid-Koreaanse kunstenaar Myungsu Seo haalt haar inspiratie uit de natuur. Ze is vooral 
gefascineerd door het element water. Vanuit de gedachte dat water leven in zich meedraagt en 
oeroude herinneringen bevat van plaatsen en mensen over de hele wereld, creëert Seo instal-
laties van glasdruppels die gevuld zijn met water. Zo vangt zij de ervaringen uit het verleden op 
en koestert deze. Seo, afgestudeerd aan de afdeling Glas van de Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam (2012) blaast alle glasdruppels met de hand, elke druppel is uniek van vorm. Met 
‘Raindrop’, de negende editie van Kunsthal Light, dompelt Seo mensen subtiel onder in het 
gevoel dat de natuur kan geven.
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KUNSTHAL LIGHT #8: PATIENCE
Stefan Hoffmann
1 februari t/m 11 mei 2014

Voor de achtste editie van Kunsthal Light speelt de Nederlandse kunstenaar Stefan Hoffmann 
met de vernieuwde signing van de gerenoveerde Kunsthal. Door zijn ambachtelijke werkwijze 
– hij realiseert zijn projecten ter plekke in zeefdruk en drukt deze rechtstreeks op de wand – 
groeit zijn werk geleidelijk naar een definitieve vorm. Hoffmann gebruikt symbolen uit het dage-
lijks leven als uitgangspunt voor zijn werk zoals het klassieke wc figuurtje en bewegwijzering in 
de metro. Hij ontleedt de elementen, onderzoekt deze en voegt ze opnieuw samen, waarmee 
er ruimte ontstaat voor verbeelding.
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KUNSTHAL LIGHT #7: READY – SET – GO!
Ephameron & Ruwedata
22 februari t/m 20 mei 2013
Partner: Nationale Nederlanden

De zevende editie van Kunsthal Light richtte de schijnwerpers op de grafische kunstenaars 
Ruwedata (Thijs Kelder) en Ephameron (Eva Cardon). Speciaal voor de Kunsthal werkten 
beide kunstenaars gezamenlijk aan een meterslange collage volgens het fluisterspel Chinese 
Whispers: de één stuurt digitaal een idee waarop de ander reageert en weer teruggeeft. Een 
verrassende collage was het resultaat. Tijdens de opening was er een Artist Talk tussen Leon 
Kranenburg (creatief directeur bureau WOAU) en Thijs Kelder. Deze editie is mogelijk gemaakt 
door Nationale-Nederlanden, ambassadeur van de Kunsthal.
Als onderdeel van de samenwerking was het werk van Ephameron & Ruwedata vanaf 21 feb-
ruari eveneens te zien op de 18 meter lange ‘imagewall’ in het Nationale-Nederlanden gebouw 
aan het Stationsplein in Rotterdam.
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KUNSTHAL LIGHT #6: KARTON
Niels Broszat
1 november 2012 t/m 20 januari 2013

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Kunsthal is voor de zesde editie van Kuns-
thal Light een oproep aan jonge kunstenaars gedaan. Uit een groot aantal inzendingen is het 
voorstel van Niels Broszat (1980) geselecteerd. Broszat laat zich inspireren door eeuwenoude 
fantasiefiguren zoals ridders, elven, feeën, draken en nimfen, zijn werk onthult iets van een 
schijnwereld. Speciaal voor Hal 6 maakte hij op vier grote stukken karton een surrealistische, 
maritieme voorstelling met houtskool.
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KUNSTHAL LIGHT #5: VLEK OP VLEK OP VLEK
Johan Boer
29 juni t/m 23 september 2012

De vijfde editie van Kunsthal Light richtte de schijnwerpers op voormalig street artist Johan 
Boer (1969). De Rotterdamse kunstenaar en signmaker maakte in de jaren negentig (inter)na-
tionaal furore met zijn illegale ‘sticker art’ op museale gebouwen. Zijn werk kenmerkt zich door 
een kleurrijke en associatieve beeldtaal. Laag over laag creëerde Boer met zelfklevende folie 
zijn ‘verfdruipende’ kunstwerken op de glazen gevel van Hal 6.
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KUNSTHAL LIGHT #4: KAÏN EN ABEL
Sam Peeters
30 maart t/m 10 juni 2012

De Nederlandse kunstenaar Sam Peeters (1976), een van de leden van het stripcollectief 
Lamelos, tekende voor de vierde editie van Kunsthal Light. Humor en een cartoonachtige 
tekenstijl kenmerken zijn werk. Voor Hal 6 creëerde hij een hedendaagse stripvariant op het 
klassieke Bijbelse verhaal van de broers Kaïn en Abel dat in de kunstgeschiedenis al vaak is 
verbeeld. Peeters’ serie tekeningen toont de strijd tussen Kaïn en Abel in absurde en droogko-
mische beelden.
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KUNSTHAL LIGHT #3: SUSAN OPPERMAN
Skyndood & Niemandswoord
25 november 2011 t/m 11 maart 2012

Voor de derde editie van Kunsthal Light maakte de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Susan Op-
perman de wandschildering ‘Skyndood & Niemandswoord’, geïnspireerd op haar graphic novel 
‘Gifpit – die koms van die Vreemdeling’. Enkele van haar meest iconische karakters uit Gifpit 
zijn in rauwe zwart-wit tekeningen en met onverbloemde teksten in Hal 6 te zien.
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KUNSTHAL LIGHT #2: HET KRAAIPOTLOOD
Nacho Simal
9 september t/m 6 november 2011

Het werk van de Spaanse kunstenaar Nacho Simal (1974) roept raadselachtige werelden op; 
vergezichten op eindeloze landschappen die worden bewoond door vreemdsoortige planten en 
dieren. Simal maakte voor de tweede editie van Kunsthal Light een speciale wandschildering, 
waarvan de oplevering samenviel met het Wereld van Witte de With Festival, een driedaags 
Rotterdams kunstfestival dat de straat claimt voor jonge Europese kunstenaars.

De tweede en derde editie van Kunsthal Light zijn mogelijk gemaakt met een bijdrage van het 
voormalige Fonds BKVB in samenwerking met Gert Jan Pos (voormalig intendant strips).
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KUNSTHAL LIGHT #1: CAVE PAINTING SPIRIT LEVEL
Ben Merris
21 april t/m 21 augustus 2011

De geometrische, abstracte schilderijen en installaties van de Amerikaanse kunstenaar Ben 
Merris (1978) zijn dynamisch en kleurrijk. Voor Kunsthal Light maakte Merris voor Hal 6 ter 
plekke een groots opgezette muurschildering. Grafische kleurbanen met snelheid en energie 
afgewisseld door speelse patronen gingen een relatie aan met de architectuur van het gebouw 
en vormden een harmonieus geheel. De eerste editie van Kunsthal Light kwam tot stand in 
samenwerking met Cokkie Snoei.
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MARKETING EN MEDIA
Door de grote diversiteit aan tentoonstellingen in de afgelopen drieëntwintig jaar heeft de Kuns-
thal veel expertise opgebouwd in het overbrengen van haar programma aan een breed pub-
liek. De Kunsthal beschikt over een uitgebreid relatienetwerk van perscontacten en publieks-
groepen. De inhoudelijke kwaliteit van een tentoonstelling is leidend in de marketingstrategie. 
Unieke collecties, bruiklenen van topstukken en bijzondere reizende tentoonstellingen zijn van 
groot belang om een breed publiek aan te trekken. Ook samenwerkingsverbanden met diverse 
partners om een tentoonstelling sterker te positioneren en nieuwe mogelijkheden te benutten 
speelt een belangrijke rol bij de marketing van een hoofdtentoonstelling.

Kunsthal Rotterdam is een sterk merk met internationale uitstraling en behoort tot de twin-
tig sterkste museummerken van Nederland. Door haar brede programmering en bekendheid 
draagt de Kunsthal mede bij aan het steeds beter (internationaal) op de kaart zetten van 
Rotterdam. De opgebouwde merkgeliefdheid wordt actief ingezet in de marketingcommuni-
catiestrategie, en ondersteunt het aantrekkelijk vermarkten van het programma naar de juiste 
doelgroepen. De sterke visuele branding die vorm heeft gekregen in de bewegwijzering en 
programma-aanduiding binnen de Kunsthal in 2014 is ook het uitgangspunt geweest voor het 
design van de nieuwe website, waarover meer onder Kunsthal Online.
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MEDIABEREIK EN FREE PUBLICITY
In 2015 is de Kunsthal veelvuldig in uiteenlopende regionale, nationale en internationale me-
dia te zien geweest. Mediapartners onder wie OPEN Rotterdam en Boomerang hebben mee-
gewerkt aan het zichtbaar maken van de tentoonstelling ‘do it (Kunsthal Rotterdam)’ en met 
AD werd samengewerkt aan een lezersactie rondom het KunsthalKOOKT & Kweekt Festival. 
Met online mediapartner GANDA is na de James Bond samenwerking opnieuw een campagne 
gestart tijdens het Freaky Voorjaar. Bezoekers konden een foto zelf ‘verfreaken’ via een on-
line tool en dit beeld delen met hun vrienden, waarna ze korting kregen op de entree voor de 
Freaky Voorjaarstentoonstellingen.
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De media aandacht voor de voorjaarstentoonstellingen bleef enigszins achter in vergelijking 
tot de mediahype van voorjaar 2014, maar komt alsnog op gang met de Keith Haring tentoon-
stelling. AvroTros Kunstuur wijdt een uitzending aan deze tentoonstelling evenals het Franse 
Telematin en DWDD maakt een speciale animatie over de kunstenaar. Kunsthal curator Jan-
net de Goede wordt geïnterviewd voor diverse radioprogramma’s en de vermeldingen in print 
media zijn eindeloos en net zo gevarieerd als het publiek wat op de tentoonstelling afkomt. Van 
NRC, Tableau Fine Arts, Nouveau en Gay Magazine tot Metro, Story en vele blogs.

Koffietijd en RTV Rijnmond komen in 2015 meerdere malen langs voor reportages over Kuns-
thalKOOKT, Keith Haring en Insteken, Omslaan…, Breiwerk van Chanel tot Westwood. Ook 
de kleinere tentoonstellingen waaronder Wim Gijzens’ ‘Groeten uit…’ en ‘PARRA’ brengen veel 
persaandacht teweeg. Kunsthal directeur Emily Ansenk is regelmatig in de media geweest, 
onder meer als presentator bij Opium TV en met interviews in onder meer Elsevier, AD Rotter-
dams Dagblad, magazine West van VNO NCW, VIVA en EXPO nieuwsbrief in het kader van 
Rotterdam2025. In totaal is de Kunsthal in 2015 middels free publicity in de (print)media aan-
wezig met een mediawaarde van ruim vijf miljoen euro.
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PUBLIEKSACTIES
Naast de golf aan free publicity die de Kunsthal weet te genereren door onder meer de zicht-
baarheid in de stad, zijn regionaal en landelijk verschillende kortingsacties en arrangementen 
met uiteenlopende partijen ontwikkeld. Via Rotterdamse kortingsacties met onder meer Dier-
gaarde Blijdorp, Euromast, Bijenkorf, Nationale-Nederlanden, Museumparkticket en Rotterdam 
Welcome Card kwamen ruim 2.000 bezoekers naar de Kunsthal. Landelijke acties met onder 
andere de BankGiro Loterij, SPOOR Magazine, Holland Pass, Etos, Avro en Robeco brengen 
ruim 6.000 bezoekers op de been. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met de kortingsacties 
die in 2014 gevoerd zijn met deze partners, reden om de samenwerking te continueren in het 
bereiken van hun achterban. Nieuw dit jaar zijn de aanbiedingen die de Kunsthal op haar so-
ciale media kanalen heeft gevoerd en die enorm veel respons hebben gegeven.
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KUNSTHAL ONLINE
In nauwe samenwerking met Fabrique Rotterdam is in 2015 hard gewerkt aan een innovati-
eve nieuwe website die het dynamische karakter van de Kunsthal benadrukt. Het resultaat is 
een kleurrijke website die onderscheidend is ten opzichte van reguliere museale websites en 
daarnaast voldoet aan alle eisen op het gebied van online beleving. De website is in oktober 
2015 gelanceerd en inmiddels gehonoreerd met de IF Design Award en een bronzen European 
Design Award.

Ontwerpbureau Fabrique ontwikkelde een rijke en verrassende website die het contrastrijke 
en diverse programma van de Kunsthal laat zien. De striping in het design sluit aan bij de 
eerder door Teldesign ontwikkelde routing en signing in het Kunsthal gebouw. De tijdlijn op de 
homepage laat zien wat er nu en in de toekomst in de Kunsthal te zien en te doen is, en geeft 
tegelijkertijd een chronologisch en kleurrijk overzicht van 24 jaar historie. De website nodigt uit 
om al swipend en scrollend door de tentoonstellingen te dwalen en te ontdekken. Van moderne 
meesters en hedendaagse kunst tot vergeten culturen, fotografie, mode en design. Ook de 
vele activiteiten komen terug op de homepage en op een overzichtspagina en benadrukken het 
‘Palais des Festivals’ gevoel: in de Kunsthal is altijd iets te doen.
Het koppelen van diverse data die via de website binnenkomen, is onderdeel van een hernieu-
wde aanpak van het CRM systeem, waar een interne werkgroep zich mee bezighoudt en in 
2016 zal worden afgerond.
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GROEI ONLINE
In de statistieken van musea en hun achterban op social media, is de Kunsthal trots dat ze van 
de Rotterdamse musea bovenaan staat qua bereik én activiteit op social media kanalen. Eén 
van de marketingdoelstellingen, namelijk het vergroten van haar online positie, is met een sub-
stantiële groei van volgers op alle social media kanalen gerealiseerd.

Talrijke foto’s en snapshots die bezoekers maakten van de fotogenieke tentoonstellingen gin-
gen online de wereld over. Het enthousiasme van het publiek zorgt voor talrijke aanbevelingen 
via ‘word of mouth’ en berichten aan vrienden, fans en followers werken online als een olievlek 
door.
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ONLINE KAARTVERKOOP
Online kaartverkoop wordt sinds 2012 actief gepromoot bij de hoofdtentoonstellingen in de 
Kunsthal. Door een toenemend aantal bezoekers wordt deze extra service (met een e-ticket sta 
je niet in de rij en kun je direct naar de ‘fast lane’) gewaardeerd. Met name door een stijgende 
lijn van het aantal e-tickets in vergelijking met reguliere tickets aan de kassa is dit een inter-
essante ontwikkeling. Daarom is er in 2015 voor gekozen om e-ticketing als reguliere mogeli-
jkheid aan te bieden in plaats van als tijdelijke optie bij blockbuster tentoonstellingen.
Communicatie over e-ticketing vindt voornamelijk plaats via de hoofdtentoonstellingen (Krištof 
Kintera en Keith Haring) met de boodschap ‘Koop nu je ticket’ via trailers, banners, adver-
tenties en social media. Om e-ticketing te stimuleren zijn ook diverse acties uitgerold zoals de 
voordelige aanschaf van een e-ticket in combinatie met een audiotour bij Keith Haring, en een 
e-ticket in combinatie met Freaky Drinks. In 2015 zijn in totaal 5.934 e-tickets verkocht, minder 
dan in 2014 toen tijdens de Bond tentoonstelling 11.000 e-tickets zijn verkocht. De verklaring 
hiervoor is dat de Bond doelgroep meer gewend is om online (film)tickets te kopen dan publiek 
voor een kunsttentoonstelling (in Rotterdam). Toch loopt de Kunsthal met deze cijfers in 2015 
voorop ten opzichte van andere Rotterdamse musea. Met het gezamenlijke e-ticket platform 
voor Rotterdamse musea dat in mei 2016 van start is gegaan en waar de Kunsthal actief in 
participeert, worden nog betere resultaten verwacht.
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