EEN MOOI RESULTAAT
“Small but big...”, met deze woorden typeert de wereldberoemde modeontwerper Jean Paul Gaultier op 9 februari
2013 de Kunsthal. Een rake typering, recht uit het hart, die in drie woorden de essentie raakt van wat er het afgelopen
jaar is gepresteerd: een kleine organisatie die op meeslepende wijze invulling en uitvoering geeft aan het programma
van de Kunsthal en in 2013 met energie en inzet een mooi resultaat neerzet.

Het jaarverslag van de Kunsthal is voor het eerst digitaal, een verandering die ervoor zorgt dat het publieksgerichte
verslag voor een brede groep toegankelijk is. Naast informatie over de organisatie in het algemeen, het programma
en publiek, de samenwerkingen en educatie- en marketingactiviteiten, leest u onder meer over de duurzame toekomst
van de Kunsthal, waarin het cultureel ondernemerschap en de verbouwing belangrijke onderwerpen zijn. Ik wens u
namens het hele Kunsthalteam veel leesplezier en hoop u vaak in de vernieuwde Kunsthal terug te zien.
Emily Ansenk, directeur Kunsthal
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EEN UNIEK INSTITUUT IN NEDERLAND
Vanaf begin 2013 werkte het Kunsthalteam met een meeslepende campagne
naar de komst van Jean Paul Gaultier toe. Zijn aankomst in de door hemzelf
gesigneerde Thalystrein op Rotterdam Centraal Station, een internationale
persopening met ruim honderdtachtig journalisten en bloggers, een bijna
hysterische ‘red carpet’ opening en een in korset geregen gestreepte
binnenstad: Nederland kon niet meer om ‘The Fashion World of Jean Paul
Gaultier’ heen.

Mede dankzij de steun van vele partners, bedrijven, fondsen, de gemeente,

culturele samenwerkingen in de stad, en natuurlijk ook Maison Jean Paul
Gaultier en gastcurator Thierry-Maxime Loriot, is de tentoonstelling van
Gaultier een prachtvoorbeeld van een aansprekende toptentoonstelling voor
een breed publiek. Met ruim 170.000 bezoekers in slechts dertien weken
staat deze tentoonstelling met stip op één in de geschiedenis van de
Kunsthal.

Het contrastrijke tentoonstellingsprogramma bestond naast mode ook uit
‘Like Pastoe, 100 jaar vernieuwing in vormgeving’, het overzicht van het werk
van Jan Montyn, de foto’s van het Rotterdamse kunstenaarsduo Schilte &
Portielje, en het online publiekspartipicatieproject MaakMee in samenwerking
met de BankGiro Loterij.

MISSIE VAN DE KUNSTHAL
Tot 3 juni hebben deze projecten en het bijbehorende educatie- en
randprogramma gezorgd voor een hoge notering van de Kunsthal op het
gebied van culturele merkwaarden en persaandacht. Daarmee is het
inhoudelijke programma van 2013 exemplarisch voor onze missie: het
vervullen van een voortrekkersrol in de museale sector door het genereren
van meer nieuw publiek; door het aanbieden van een divers
tentoonstellingsprogramma met aansluitend een aantrekkelijke
randprogrammering en ruimte voor publieksparticipatie.

Het succes van het eerste halfjaar heeft er zeer toe bijgedragen dat de
Kunsthal op 3 juni vol vertrouwen startte met een grootschalige verbouwing
en verduurzaming van het gebouw. Hier leest u meer over in duurzame
toekomst. (../duurzame-toekomst)
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BESTUURSBERICHT
2013 gaat zonder twijfel de geschiedenis in als het meest bewogen jaar van
de Kunsthal. Aan het begin van haar 21ste levensjaar was haar enige
zekerheid dat alles onzeker was: de beveiliging van het gebouw vanwege het
wegvallen van de gemeentelijke subsidiëring van de beveiligers; het te lang
uitgestelde groot onderhoud van het gebouw (opgelopen tot > € 1.2 miljoen);
de vergroening van de Kunsthal als remedie voor de tot recordhoogte
opgelopen energielasten; het structurele exploitatietekort bij een negatief
eigen vermogen; bovendien, als een donker dreigende wolk, de ongewisse
nasleep van de brute kunstroof in oktober 2012.

Aan het einde van het jaar kon het bestuur het volgende noteren: een fors
positief resultaat door een zeer succesvol tentoonstellingsprogramma; een
nieuwe equipe beveiligers in de startblokken; de grootscheepse verbouwing
en facelift op schema; nieuwe, dubbele beglazing en andere maatregelen
waardoor de energielasten van de Kunsthal sterk reduceren; een kansrijke,
nieuwe exploitatieopzet met een stevig weerstandsvermogen. En als enige
minpunt nog steeds onzekerheid over het lot van de gestolen kunstwerken.

Het Consortium met de Kunsthal directie

Deze omslag is te danken aan een aantal factoren. In de eerste plaats de

constructieve samenwerking met een hiertoe opgericht Consortium van drie
gerenommeerde Rotterdamse partijen: energieleverancier Eneco, bouwbedrijf
Dura Vermeer en Installatiebedrijf Roodenburg. Aangezet door de gemeente
Rotterdam (cluster Stadsontwikkeling), de huisbaas van de Kunsthal, was dit
Consortium in het leven geroepen voor de verduurzaming en ‘ontzorging’ van
de Kunsthal. Ten tweede de samenwerking met architectenbureau OMA dat
tekende voor een nieuw entreegebied, frisse en ruimere toiletten en
garderobe. Ook is de inrichting van het Kunsthalcafé en de winkel aangepakt,
en zijn in het gebouw grootschalig maar voor het publiek onzichtbaar de
installaties vernieuwd en aan de nieuwste inzichten, ook op
beveiligingsgebied, aangepast.

De nieuwe exploitatieopzet is kansrijk dankzij het noodzakelijke
weerstandsvermogen op de balans van de Kunsthal. Een vermogen dat gelet
op de toekomst en de ambities van de Kunsthal op peil dient te blijven om de
continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen.

Op 1 februari 2014 is de Kunsthal geopend met een rijk spectrum aan
contrastrijke, vernieuwende, uitdagende en inspirerende tentoonstellingen en
evenementen.
Rest mij om te melden dat wegens het verstrijken van haar zittingstermijn het
bestuur medio 2013 afscheid nam van Leni Boeren als bestuurslid van de
stichting. Haar inventiviteit, spreekwoordelijk enthousiasme en deskundigheid
waren acht jaar lang van waardevolle betekenis voor de Kunsthal.
Voor ondergetekende eindigde het voorzitterschap kort na de heropening en
de afronding van de contractbesprekingen in februari 2014 in de wetenschap
dat het inmiddels in een Raad van Toezicht getransformeerde bestuur in de
persoon van Arjan Schakenbos een nieuwe, ervaren voorzitter heeft met een
warm Rotterdams hart.

Willem van Hassel, voorzitter bestuur Stichting Kunsthal Rotterdam

Bestuur 2013
De heer W.G. van Hassel, voorzitter
De heer R.E. Zijderveld, penningmeester
De heer B. Vree
Mevrouw L.M.T. Boeren (tot medio 2013)
De heer P.J.P. Drion
Mevrouw N. Albayrak
De heer V.S. Mentzel
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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 (mailto:communicatie@kunsthal.nl)

VOOR MEER INFORMATIE
www.kunsthal.nl (http://www.kunsthal.nl)

Like ons op Facebook (http://www.facebook.com/kunsthal) of volg ons op
Twitter (http://www.twitter.com/kunsthal)
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ORGANISATIE
In aanvulling op de 23 vaste medewerkers maakte de Kunsthal tot 1 februari
2013 gebruik van gedetacheerde, gesubsidieerde werknemers en
oproepmedewerkers. De winkel was afgelopen jaar verpacht en het
Kunsthalcafé werd gerund door de Vermaat Groep. De educatiemedewerker,
afdeling communicatie en het curatorenteam werden ondersteund door
stagiaires. Eind 2013 is een vrijwilligerscoördinator aan het team toegevoegd
om een ploeg enthousiaste publieksmedewerkers te werven.

Gedurende de periode dat de Kunsthal gesloten was voor publiek, van 3 juni
2013 t/m 31 januari 2014, is het volledige Kunsthalteam ingezet ten behoeve
van verbouwing gerelateerde zaken. Voor grafische vormgeving, transport en
inpakwerkzaamheden, en voor gespecialiseerde expertise is tijdelijk extern
personeel aangetrokken. In de loop der jaren is hiertoe een betrouwbaar
netwerk gekwalificeerde freelancers, bedrijven en deskundigen opgebouwd.

NIEUWE SUPPOOSTEN
Per 1 februari 2013 heeft de Kunsthal afscheid moeten nemen van de
suppoosten en een facilitair medewerker, die jarenlang ingehuurd waren via
de gemeente Rotterdam en betaald uit de ID en de WIWregeling. Met het
afschaffen van deze subsidieregeling beschikte de Kunsthal niet langer over
de middelen om deze medewerkers in dienst te houden. In 2014 is de

Kunsthal in overleg met de gemeente tot een nieuwe oplossing gekomen voor
de lopende Cultuurplanperiode tot 2016.

NEVENACTIVITEITEN MEDEWERKERS
Naast de bijdragen aan tentoonstellingscatalogi, rondleidingen en ontvangsten
die direct aan de tentoonstellingen zijn gerelateerd, werd door een aantal
medewerkers van de Kunsthal verschillende nevenactiviteiten ontplooid.
Directeur Emily Ansenk was actief in diverse commissies en besturen, onder
meer als lid van de aankoopadviescommissie Stedelijk Museum Schiedam;
de jury van de Sacha Tanja Penning en de Henri Winkel Award (Willem de
Kooning Academie); de Economic Development Board Rotterdam; de Raad
van Advies Tiger Business Lounge, Internationaal Film Festival Rotterdam
(tot juni); de Programmaraad RTV Rijnmond; de Stichting Museumpark
Rotterdam en de Regieraad Hoboken.
Speciale aandacht verdient de uitnodiging van (toen nog) Hare Majesteit de
Koningin aan Emily Ansenk om op 13 juni 2013 het werk van de
wereldberoemde kunstenaar Anish Kapoor te introduceren. En hem
vervolgens in gezelschap van honderdvijftig genodigden te interviewen in het
Paleis op de Dam, in aanwezigheid van Z.M. Koning WillemAlexander en
H.M. Koningin Maxima en Prinses Beatrix. Na een korte inleiding door Prof.
H. van Os vond de introductie en het interview plaats.

Curator Jannet de Goede nam deel aan de conferentie Museum Ideas 2013 in
Londen en was lid van de selectiecommissie Art The Hague 2013 en lid van
IEO (International Exhibition Organisers). Curator Charlotte van Lingen was
'reviewer' bij Les Rencontres
d' Arles (Fotofestival Arles), jurylid van de Wilhelminaring (oeuvreprijs van
Nederlandse beeldhouwkunst) en lid van Muscon (exchange platform for
design and architecture). Registrar Klaas WitsenElias was onder meer actief
als bestuurslid van de Nederlandse Registrar Groep (NRG) en Beveiligings
Adviseur Luchtvracht voor de Kunsthal.
Mariëtte Maaskant, hoofd marketing en communicatie, was lid van de Raad
van Advies Rotterdam Festivals.
Stagiaires
In 2013 hebben de volgende stagiaires zich vol enthousiasme
en betrokkenheid ingezet voor de Kunsthal: Lisa Fuchs (Algemene
Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit), Koen James Woldringh
(European Studies, Universiteit Maastricht), Maud Verhoeff
(Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam), Saskia Molema
(European Studies, Universiteit Maastricht) en Merel van Engelen (Algemene
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VERNIEUWDE KUNSTHAL
Het toekomstbeeld van de Stichting Kunsthal Rotterdam is een gebouw dat
de komende jaren nog meer dan voorheen kan fungeren als
ontmoetingsplaats en als platform dient voor initiatieven uit de stad. Door de
blik naar buiten te richten, het publiek en de stad mee te laten beslissen over
onderdelen van het programma, kleine en grote ondernemers de Kunsthal te
laten gebruiken voor presentaties en ontvangsten, en door verschillende
publieksstromen met verschillende tentoonstellingen op hetzelfde moment
aan te spreken, ontstaat er een levendig geheel, een open gebouw waar
voortdurend iets te doen is.
Om deze ambities te verwezenlijken en tegelijkertijd een noodzakelijke
verduurzamingsslag te slaan, was een verbouwing, en hiermee een tijdelijke
sluiting van de Kunsthal onvermijdelijk.

VOORBEREIDENDE FASE
Sinds 2009 is door de gemeente en de Kunsthal samen aan de plannen voor
de verbouwing gewerkt. Ook OMA, het architectenbureau van Rem Koolhaas,
was in dit vroege stadium al betrokken. De plannen en discussies spitsten
zich toe op twee hoofdzaken: het verlagen van de energierekening en het
creëren van meer mogelijkheden om het gebouw beter te kunnen exploiteren,
met meer eigen inkomsten uit extra verhuur, winkel- en horeca-opbrengsten.

Door verschillende bureau’s is uitvoerig onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden tot verduurzaming van het pand. Aan Deloitte is gevraagd een
business case op te stellen en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
naar een betere exploitatie zodat de Kunsthal nog beter is toegerust als
cultureel ondernemer. Gesprekken zijn gestart met enkele marktpartijen,
waarna energieleverancier Eneco, bouwbedrijf Dura Vermeer (de aannemer
die de Kunsthal begin jaren ’90 heeft gebouwd) en installatiebedrijf
Roodenburg (het beste bekend met de klimaatinstallatie van het pand) zich
gezamenlijk in een Consortium hebben verenigd.

STARTSEIN VERBOUWING
In het najaar 2012 zijn de plannen, samen met het Consortium en OMA,
steeds concreter ingevuld, en is besloten de verbouwing zo snel mogelijk in
gang te zetten.

Aan het oorspronkelijke plan, verduurzaming en het verbeteren van de
mogelijkheden van het gebouw, is nog een tweetal zaken toegevoegd: het
upgraden van de beveiliging en het inlopen van achterstallig onderhoud. Begin
2013 zijn de kosten in kaart gebracht en is er een tijdsplanning gemaakt
waarbij de Kunsthal voor een zo kort mogelijke periode zou sluiten voor
publiek. De totale investering bedroeg 6.3 miljoen euro en de verbouwing is
binnen de gestelde termijn van zeven maanden afgerond.

VERDUURZAMING
De Kunsthal is onder meer met nieuwe technische installaties verduurzaamd.
De glasgevels zijn vervangen door dubbel geïsoleerd glas in verschillende
tinten. Het gebouw, dat één grote aaneenschakeling van ruimtes was, is
opgedeeld in verschillende compartimenten waardoor de Kunsthal beter kan
sturen op klimaat, comfort en energiebeheersing. Hiervoor zijn speciaal op

maat gemaakte, verschillende, compartimentdeuren ontworpen. Dit brede
pakket aan ingrepen zorgt voor een energiebesparing van 25%.
De Kunsthal betaalt vanaf 1 februari 2014 het Consortium een vaste jaarlijkse
fee voor de energie, het onderhoud aan het gebouw en voor de ontvangen
soft services (schoonmaak, schilderwerk, onderhoud aan installaties etc).
Aan de gemeente betaalt de Kunsthal een vastgesteld bedrag per jaar voor de
aflossing en rente van de uitgevoerde functionele aanpassingen. Daarnaast
ontvangt de Kunsthal een jaarlijkse subsidie (vastgesteld eind 2012) voor de
periode van vier jaar van de gemeente Rotterdam die ongeveer de helft van
de totale begroting dekt, aangevuld met een subsidie voor de
organisatorische en technische beveiliging.
In deze nieuwe samenwerking investeren marktpartijen in een culturele
instelling; de energielasten worden vastgelegd voor 15 jaar; de organisatie
wordt ‘ontzorgd’ op het gebied van alle soft services en het gebouw wordt
verduurzaamd. Daarnaast investeert de gemeente, door het achterstallig
onderhoud in een keer op te lossen en mee te werken aan een interne
verbouwing, in het vergroten van de exploitatiemogelijkheden en het cultureel
ondernemerschap van de Kunsthal.

FUNCTIONELE AANPASSINGEN

Een van de meest zichtbare veranderingen aan het gebouw is de verplaatsing
van de hoofdentree en de aanpassingen aan het entreegebied. De
hoofdingang is verplaatst naar het Museumpark. Het uitnodigende
entreegebied, van waaruit Kunsthalcafé, winkel, KunsthalLAB en Auditorium
direct toegankelijk zijn, is flexibel te gebruiken en biedt via de vernieuwde
garderobe en centrale gang toegang tot de hallen.

Het Auditorium is met een eigen ingang zelfstandig te verhuren en te
gebruiken voor culturele evenementen, (film)voorstellingen die aansluiten bij
het programma en voor lezingen en relatieontvangsten. Deze aanpassingen
versterken het cultureel ondernemerschap van de Kunsthal en verrijken de
bezoekerservaring.
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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 zeker ook op het
gebied van sponsoring en fondsenwerving. Minder dan de helft van de totale
begroting werd in 2013 gedekt door de subsidie van de Gemeente Rotterdam.
De andere helft (54,4%) genereerde 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
2013 iedere euro aan subsidie wist te verdubbelen, een ongekend goede
prestatie in het licht van de huidige economie.

Daarbij is de financiële balans van het tentoonstellingsprogramma van groot
belang. Hoofdtentoonstellingen zijn vaak kostbare projecten waarvoor het
vinden van de juiste sponsoren en fondsen hoge prioriteit heeft. Daarnaast is
media-aandacht onontbeerlijk om op het netvlies van potentiële bezoekers te
komen en vervolgens inkomsten te genereren. Inkomsten die juist het
realiseren van de kleinere tentoonstellingen, die vaak weer andere specifieke
doelgroepen aanspreken, mogelijk maken.

Jean Paul Gaultier met Frank Gervais (CEO Thalys International) en Vincent
Mentzel (bestuurslid Kunsthal) op Gare du Nord, Parijs

De Kunsthal schuwt in haar tentoonstellingsprogramma gedurfde
onderwerpen niet, zoekt naar spannende, creatieve samenwerkingen met
verschillende partners en streeft naar sterke marketingacties met

(media)partners. Altijd met als doel elkaar te versterken, de
naamsbekendheid te vergroten en het publiek te stimuleren om de Kunsthal
te bezoeken. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met de
internationale carrier Thalys tijdens de Gaultier-tentoonstelling en de
samenwerking met het Nederlandse meubelmerk Pastoe voor de grote
overzichtstentoonstelling ‘Like Pastoe’, ter gelegenheid van hun honderdjarig
bestaan.

PRIJZEN VOOR CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Artifex Award
Op 28 oktober 2013 heeft de Kunsthal de Artifex Award voor cultureel
ondernemerschap gewonnen. Een prijs waar wij bijzonder trots op zijn en die
de kracht van de Kunsthal, als voorloper op het gebied van cultureel
ondernemerschap, verder onderstreept.
Citaat uit het juryrapport: […] “De Kunsthal ontvangt de Artifex Award 2013
vanwege de indrukwekkende manier waarop zij het publiek en de stad heeft
betrokken bij een museale tentoonstelling. De jury van de Artifex Award prijst
de samenwerking met een serie niet voor de hand liggende maar
indrukwekkende partners als Thalys, Vogue en de Bijenkorf. Ook zeer
positief is de jury van de Artifex Award over de goede en intensieve
samenwerking van het team. De manier waarop de Kunsthal haar activiteiten
zichtbaar heeft gemaakt getuigt van grote inzet en professionaliteit op het
gebied van marketing en communicatie. Een buitengewone aandacht voor de

tentoonstelling, ook van niet reguliere museumbezoekers en een
indrukwekkend bezoekersaantal in een relatief korte periode waren hiervan
het resultaat.[…]

IFEA - Pinnacle Award
Internationaal wist de Kunsthal samen met Studio Vollaerszwart en
Rotterdam Festivals, tijdens de jaarlijkse conferentie van de International
Festivals & Events Association (IFEA) in Pittsburgh, de Pinnacle Award in de
wacht te slepen. De award werd toegekend voor de citydressing campagne
rondom de tentoonstelling The Fashion World of Jean Paul Gaultier (‘’best
miscellaneous on site decor”).

PROFESSIONALISERING
Afgelopen jaar is wederom hard gewerkt aan de verbetering van de positie
van de Kunsthal. De “reguliere” sponsor- en fondsenwerving voor
tentoonstellingen en evenementen is geprofessionaliseerd onder meer door
de lancering van een nieuw 'Steun de Kunsthal' Membership programma; de
participatie in een door het Mondriaan Fonds ondersteund initiatief om meer
major donors te bereiken; de ontwikkeling van het Kunsthalconcept, met de
vernieuwde Kunsthal als event-locatie; de samenwerking met VNO-NCW
voor het vierde achtereenvolgende jaar en het investeren in de Zakenkring
leden.

INVOERING MUSEUMKAART
Om nog meer kunst- en cultuurliefhebbers tegemoet te komen is de Kunsthal
in gesprek gegaan met de Stichting Museumkaart om de haalbaarheid van
het invoeren van de Museumkaart te bespreken. Deze gesprekken hebben in
het najaar van 2013 tot een positief besluit geleid. Vanaf de heropening op 1
februari 2014 is de Kunsthal ook voor Museumkaarthouders toegankelijk. De
Kunsthal ziet deze ontwikkeling als een logische stap die aansluit bij
haar streven om toegankelijk te zijn voor een brede doelgroep en passend bij

haar culturele ondernemingsbeleid.

NIEUWE PLANNEN VOOR DE PERIODE 2014-2016
Topprioriteit heeft het vinden van structurele, meerjarige financiers waarmee
een solide financiële basis blijft bestaan en de voorfinanciering van kostbare
tentoonstellingen gewaarborgd is. Tenslotte gaan de kosten altijd voor de
baten. Gezien de forse investeringen van de Kunsthal voor de vernieuwde
inrichting, waar helaas nog geen sponsor voor gevonden is, is het speerpunt
voor 2014 om tenminste enkele structurele sponsoren te werven voor de
vernieuwde Kunsthal.
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KUNSTHAL MEMBERSHIP
De Kunsthal ontvangt een basissubsidie van de Gemeente Rotterdam. Voor
het grootste deel is zij verantwoordelijk voor het genereren van eigen
inkomsten. Daarom is de Kunsthal altijd actief op zoek naar supporters, fans,
enthousiaste bezoekers en bedrijven die het, door een donatie, mogelijk
maken ogenschijnlijk onbereikbare tentoonstellingen en topkunstenaars naar
Rotterdam te halen. Ook in 2013 hebben vele fondsen, stichtingen 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 Mapping de Kunsthal (../mapping-dekunsthal) waar alle betrokken partners van 2013 vermeld staan.
Het Membership programma van de Kunsthal bestaat uit de Kunsthal
Vrienden en de Kunsthal Cirkel voor betrokken particulieren. Voor
geëngageerde bedrijven die de Kunsthal willen ondersteunen bestaat de
Kunsthal Zakenkring.

BENEFICIËNT VAN DE BANKGIRO LOTERIJ

Een van de belangrijke sponsoren van de Kunsthal is de BankGiro Loterij, de
cultuurloterij van Nederland. Sinds 2007 is de Kunsthal beneficiënt, en

ontvangt zij een jaarlijkse bijdrage van € 200.000 voor haar
tentoonstellingsprogramma, met de nadruk op blockbustertentoonstellingen
en de presentatie van de Collectie Nederland. In 2011 heeft de Bankgiro
Loterij de intentie afgegeven om de jaarlijkse bijdrage voor vijf jaar te
verlengen. Voor 2013 is vanwege de verbouwing van de jaarlijkse bijdrage
van € 200.000 een bedrag van € 85.000 overgeheveld naar 2014. Daarnaast
heeft de BankGiro Loterij een substantiële bijdrage geleverd in de vorm van
ticketafname voor de Gaultier-tentoonstelling.
In samenwerking met de BankGiro Loterij is de Kunsthal gestart met het
werven van ‘geoormerkte loten’. Bezoekers kunnen speciaal ‘voor de
Kunsthal’ met de loterij meespelen en steunden in 2013 met hun lot de
Kunsthal met een totaalbedrag van € 45.815,00. In 2014 wordt het werven
van geoormerkte loten onder bezoekers bij de Kunsthal voortgezet.

STRUCTURELE SPONSORING

Kunsthal Zakenkringleden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de
(voor)financiering van hoofdtentoonstellingen en mogen als tegenprestatie de
Kunsthal gebruiken als netwerklocatie. Op 26 maart organiseerde de
Kunsthal in samenwerking met VNO-NCW Rotterdam voor het vierde jaar
een bijeenkomst voor de Kunsthal Zakenkring en het MKB.
Gastsprekers waren onder meer Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw van het
jaar 2012 en Josette Dijkhuizen, ondernemer, wetenschapper en schrijver. Zij
lanceerden die avond hun boek “Vallen, opstaan en weer doorgaan” en
overhandigden het eerste exemplaar aan Bernard Wientjes, voorzitter VNONCW. Het aantal Kunsthal Zakenkring leden bleef constant op 29 leden. De
kosten voor het lidmaatschap bedroegen in 2013 € 2013 per jaar.

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 Peter Drion (partner advocatenkantoor van Traa en
bestuurslid Kunsthal), Lex Geerdes (AON), Ellen Meijer (Rabobank) en
Melany van Twuijver (EDBR). Zij hebben als voornaamste taak het draagvlak
voor de Kunsthal te vergroten en de directie te introduceren bij mogelijke
partners in het bedrijfsleven. Daarnaast werkt de Kunsthal aan een
Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die als zeer waardevolle
inhoudelijke en financiële samenwerkingspartners de Kunsthal steunen. In
2013 waren dit het Albeda College, Nationale-Nederlanden en de Sundio
Group. Het doel is dat er de komende jaren vijf nieuwe ambassadeurs worden
toegevoegd.

WERVING PARTICULIERE DONATEURS
Sinds 2012 kent de Kunsthal een nieuwe particuliere donatiestructuur
bestaande uit de Kunsthal Vrienden en de Kunsthal Cirkels. Naast een jaar
lang gratis entree krijgen de donateurs korting binnen en buiten de Kunsthal,
en is er jaarlijks een speciaal evenement voor de Vrienden en Cirkelleden.
Donateurs maken het met hun bijdrage mogelijk dat de Kunsthal
aansprekende en bijzondere tentoonstellingen en een verrassend
randprogramma aan het Nederlandse publiek kan presenteren.
Betrokken zijn bij de Kunsthal en steunen? Download hier
(/files/KH_folder-Steun-de-Kunsthal.pdf) de folder ‘Steun de Kunsthal’ of
kijk op www.kunsthal.nl (http://www.kunsthal.nl/132-Support)
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WORD OOK PARTNER!
Sinds de opening in 1992 is de Kunsthal Rotterdam niet meer weg te denken
uit het Nederlandse culturele landschap. Met meer dan twintig
tentoonstellingen per jaar en een uitgebreid randprogramma weet de Kunsthal
ieder jaar meer dan 160.000 bezoekers te inspireren. De Kunsthal staat met
haar tentoonstellingsprogramma voor een eigenzinnige en laagdrempelige
benadering van kunst voor een breed publiek zonder in te boeten op kwaliteit.
Wilt u de Kunsthal ondersteunen, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Word Kunsthal Vriend!
Als Vriend van de Kunsthal (http://www.kunsthal.nl/177-De-KunsthalVriendenkaart) maakt u deel uit van een speciale groep betrokkenen die de
Kunsthal een warm hart toedraagt. De Vriendenkaart is hét middel om deze
betrokkenheid te tonen. Met ruim 1500 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 tentoonstellingen.
Daarnaast geniet u van diverse extra voordelen en kunt u deelnemen aan
speciale vriendenactiviteiten.

Word Kunsthal Cirkellid!
De Kunsthal Rotterdam is in 1992 opgericht door een consortium van
betrokken bedrijven en particulieren. Nu, twintig jaar later, is de Kunsthal
wederom op zoek naar cultuurminnende 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 (http://www.kunsthal.nl/178-De-Kunsthal-Cirkel)
levert u een grotere jaarlijkse bijdrage aan de Kunsthal en haar toekomst. De
Kunsthal biedt u verschillende mogelijkheden: Bronzen Cirkel voor € 250,per jaar, Zilveren Cirkel € 500,- voor per jaar of Gouden Cirkel voor € 1.000,per jaar en mogelijkheden op maat.

Word lid van de Kunsthal Zakenkring!
De Zakenkring is een laagdrempelig platform voor ondernemers met als
thuisbasis de Kunsthal: 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
(http://www.kunsthal.nl/147-Kunsthal-Zakenkring-) investeert u in het
realiseren van unieke tentoonstellingen in de Kunsthal en in haar toekomst.
De kosten voor een jaar lidmaatschap zijn in 2014, €2.014,- en in 2015,
€2.015,-.
Wilt u betrokken zijn bij de Kunsthal? Dat kan!
Neem contact op met Sarah Slootweg via slootweg@kunsthal.nl
(mailto:slootweg@kunsthal.nl)
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KENGETALLEN
Jaarlijks trekt de Kunsthal meer dan 160.000 bezoekers met uitschieters naar
boven, zoals in de eerste helft van 2013 toen meer dan 187.000 bezoekers de
Kunsthal bezochten. 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, zo ook in 2013.

FACTS & FIGURES 2013
Aantal bezoekers: 187.482
Aantal tentoonstellingen: 7
Aantal bezoekers online (Kunsthal.nl / KunsthalMaakmee.nl): 611.422
Aantal bezochte webpagina’s: 1.723.938
Aantal mediaknipsels: 1.250*
Aantal medewerkers: 23
Inkomsten uit entreegelden: € 1.240.575
Overige inkomsten( winkel, bijdragen, overig): € 1.269.797
Exploitatiesubsidie: € 2.107.000
* exclusief agenda- en onlinevermeldingen en buitenlandse media

SUBSIDIE VERSUS EIGEN INKOMSTEN
De Kunsthal wordt voor minder dan de helft van haar activiteiten
gesubsidieerd. In 2013 is de verhouding tussen de exploitatiesubsidie versus

de eigen inkomsten en entreegelden 1:1,19. De exploitatiesubsidie bedroeg in
2013 45,6% van de totale begroting.
De financiële jaarstukken van de Kunsthal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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PROGRAMMA 2013
In 2013 heeft de Kunsthal in het voorjaar zeven tentoonstellingen
gepresenteerd met veel aandacht voor mode, design en fotografie. Naast de
twee hoofdtentoonstellingen 'The Fashion World of Jean Paul Gaultier' en
'Like Pastoe' waren kleine juweeltjes van tentoonstellingen zoals 'Grenzeloos
Gedogen' en 'Shady Moments' te zien. Daarnaast bood de zevende editie van
Kunsthal Light weer ruimte aan jonge kunstenaars. Met de
fototentoonstellingen over Beatrix en jonge vaders haakte de Kunsthal in op
de actualiteit.

GRENZELOOS GEDOGEN
Jan Montyn
19 januari t/m 26 mei 2013

Een groots overzicht van het grafische werk van beeldend kunstenaar Jan
Montyn (1924) was in de Kunsthal te zien. Zijn werk toont een leven van
onrust en spanning én van liefde en emotie. Zijn ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog, tijdens de Vietnamoorlog en in de periode van de Rode Khmer
in Cambodja en zijn vele reizen naar Noord-Afrika en Zuidoost Azië,
verwerkte hij in etsen en monoprints. In totaal zijn circa 240 werken getoond
en stonden drie thema’s in de tentoonstelling centraal: Identiteit (het zoeken

naar een handschrift), Bevrijding (oorlog, hoop en bevrijding) en Ruimte
(reizen en landschappen). Iedere maand werd één thema uitgelicht door een
wisseling van werken. De tentoonstelling is samengesteld uit de collectie van
Rombout van Zwetselaar, en markeerde de lancering van de website
www.janmontyncollection.com (http://www.janmontyncollection.com) .

BEATRIX 75 JAAR
De mooiste foto’s
30 januari t/m 17 februari 2013
Een dag voor haar 75ste verjaardag toonde de Kunsthal in samenwerking met
ANP Foto de mooiste foto’s van (voormalig) Koningin Beatrix. Ter
gelegenheid van het nieuws over haar aftreden toonde de Kunsthal haar
levensgeschiedenis, vastgelegd in foto’s, die de altijd aanwezige persdienst
ANP Foto door de jaren heen maakte. De tentoonstelling liet haar leven zien
aan de hand van de mooiste en meest bijzondere foto’s. Hoe onze toenmalige
vorstin opgroeide met haar familie, hoe ze verliefd werd, zich ging verloven
en trouwde. De vorstin als vrouw, als (jonge) moeder en als oma. En
natuurlijk hoe ze de troon besteeg en hoe ze was als vorstin en staatshoofd,
actief in binnen- en buitenland.

THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER
From the Sidewalk to the Catwalk
10 februari t/m 12 mei 2013

Jean Paul Gaultier is een van de meest invloedrijke en vooruitstrevende
modeontwerpers van de afgelopen vijfendertig jaar. De eerste internationale
tentoonstelling van deze veelzijdige Franse couturier bood een spectaculair
overzicht van zijn uitgebreide oeuvre. In het multimediale
tentoonstellingsontwerp namen interactieve mannequins samen met
fragmenten uit films, muziekclips, concerten, televisieprogramma's en

modeshows de bezoeker mee in Gaultiers wereld.

De tentoonstelling markeerde het 35-jarig bestaan van zijn modelijn en kwam
tot stand dankzij een internationale samenwerking tussen het Montreal
Museum of Fine Arts, Maison Jean Paul Gaultier in Parijs en de Kunsthal
Rotterdam. Bij de tentoonstelling verscheen de eerste monografie van Jean
Paul Gaultier uitgegeven door Montreal Museum of Fine Arts, met ThierryMaxime Loriot als eindredacteur. De opening van de tentoonstelling vond
plaats op zaterdag 9 februari in aanwezigheid van Jean Paul Gaultier.

(programma-2013/fotocollagejpg)

LIKE PASTOE
100 jaar vernieuwing in vormgeving
23 februari t/m 2 juni 2013

‘Like Pastoe’ is een omvangrijke tentoonstelling rondom het honderdjarig
bestaan van het Nederlandse meubelmerk Pastoe. Sinds de oprichting in
1913 is Pastoe uitgegroeid tot een internationaal erkend designers label. Het

merk staat voor eenvoud, tijdloosheid, kwaliteit en ambacht. Pastoe heeft in
de loop van de tijd een fraai gezelschap ontwerpers aan zich weten te binden,
zoals Maarten Van Severen, Shigeru Uchida en Scholten & Baijings. De
tentoonstelling Like Pastoe toonde de omvangrijke geschiedenis van het
meubelmerk en gaf een overzicht van de unieke samenwerkingen tussen
Pastoe en diverse architecten, kunstenaars en ontwerpers. Ter gelegenheid
van deze tentoonstelling en het honderdjarig bestaan van Pastoe is een
jubileumboek uitgegeven, samengesteld door Anne van der Zwaag/Gert Staal
en vormgegeven door Dirk Laucke.

(programma-2013/fotocollagepastoe)

SHADY MOMENTS
Schilte & Portieltje
23 februari t/m 2 juni 2013

Verwarring en dubbelzinnigheid zijn kenmerkend voor het werk van het in
Rotterdam woonachtige kunstenaarsduo Schilte & Portielje. De mens, veelal
sensueel in beeld gebracht, speelt een centrale rol in hun werk. Schilte &
Portielje creëren, met de computer als fotografische ‘dark room’, een
merkwaardige droomwereld van bizarre karakters.
De raadselachtige verschijningen hebben een bijna surrealistische uitstraling.
Met een selectie fotowerken in groot en klein formaat toonde de Kunsthal een
omvangrijke dwarsdoorsnede van hun oeuvre. Bij de tentoonstelling was het
boek ‘PHOTOWORKS BEYOND REALITY – Volume 2’, uitgegeven door
Voetnoot Publishers, verkrijgbaar.

KUNSTHAL LIGHT #7 READY - SET - GO!
Ephameron & Ruwedata
22 februari t/m 20 mei 2013

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 februari eveneens te zien op de 18 meter lange
'imagewall' in het Nationale-Nederlanden gebouw aan het Stationsplein in
Rotterdam. Bekijk eerdere Kunsthal Light edities bij Talentontwikkeling
(../activiteiten-en-talentontwikkeling/kunsthal-light) .

ODE AAN DE VADER
Kees Spruijt
6 mei t/m 2 juni 2013

De Kunsthal vierde Moederdag (zondag 12 mei) met een ode aan vaders.
Aanleiding vormde het fotoboek ‘Ode aan de Vader’ van de Rotterdamse
fotograaf Kees Spruijt waarin hij 23 vaders van tussen de 25 en 54 jaar oud
portretteert. De portretten vormen een persoonlijk relaas van deze vaders,
met een knipoog naar de moeders. Spruijt verbaast zich “over de manier
waarop vrouwen het moederschap uitdragen”, mannen staan veel minder
bekend om hun vaderschap. In de Kunsthal waren vanaf maandag 6 mei
vijftien foto’s van de betrokken vaders te zien, en op woensdag 8 mei werd
het boek 'Ode aan de Vader’ van Kees Spruijt in de Kunsthal gepresenteerd.
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MAAKMEE PUBLIEKSPARTICIPATIE
MaakMee is het participatieproject van de Kunsthal waarmee zij het publiek
betrekt bij de keuze en het proces van het maken van een tentoonstelling.
Het projectplan MaakMee is op initiatief van de Kunsthal samen met drie
creatieve Rotterdamse bureaus, CCCP, IN10 en DasBuro, uitgewerkt.
Na honorering in 2012 door de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van
Nederland, kon het plan afgelopen jaar daadwerkelijk uitgevoerd worden.
MaakMee werd daarmee een attractief vervolg op eerdere projecten van de
Kunsthal als Museum Minutes en Hipstamatic waarin andere vormen van
museale presentaties en publieksparticipatie een belangrijke rol speelden.

Na de kick-off tijdens de jubileumviering van de Kunsthal op 1 november 2012
is in april 2013 het online platform KunsthalMaakMee.nl gelanceerd. In de
eerste stap van MaakMee kon het publiek uit een drietal tentoonstellingen
kiezen en stemmen op de tentoonstelling die zij het liefst in de Kunsthal
wilden zien. De keuze bestond uit Dinosaurussen (een familietentoonstelling
in samenwerking met het Natural History Museum, Londen), Victor Vasarely
(een kunsttentoonstelling in samenwerking met Le Musée en Herbe, Parijs /
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence) of Schoenen (een modetentoonstelling

in samenwerking met Modemuseum Hasselt). Meer dan zesduizend
bezoekers brachten online hun stem uit en kozen Schoenen als favoriet.

GEBOUW DICHT, KUNSTHAL ONLINE ACTIEF
De daarop volgende maanden werd samen met het publiek gewerkt aan een
spraakmakende tentoonstelling over schoenen van 1900 tot nu.

Vanaf mei tot en met december lanceerde de Kunsthal iedere twee weken
(behalve juli en augustus) in totaal veertien verschillende vragen die
varieerden van ‘Wat zou jij willen toevoegen aan de tentoonstelling?’ tot ‘Van
welk type tentoonstelling houd jij?’. Rotterdammer en bekende Nederlander
John Buijsman trad op als ambassadeur voor MaakMee, en introduceerde
iedere nieuwe vraag op ludieke wijze via een trailer voor de social media
kanalen. Via verschillende on- en offline kanalen, onder meer via de BankGiro
Loterij, is MaakMee gepromoot.

Keuzes en bijdragen van de ruim 1500 MaakMee deelnemers zijn in een
persoonlijk MaakMee portfolio bewaard. Gesprekken die zich ontvouwden,
kritische opmerkingen, briljante ideeën, online vraagstukken en uitkomsten
werden door de community manager doorgespeeld en teruggekoppeld naar
MaakMee deelnemers via e-mail, Facebook en Twitter. Met de uitkomsten
van de deelnemers gingen de curator en de ontwerper van de tentoonstelling
aan de slag.
De tentoonstelling S.H.O.E.S. die op 1 februari 2014 is geopend, is de eerste
tentoonstelling die op basis van crowd curating tot stand is gekomen met
verregaande invloed van het publiek. Een unicum in Nederland en ook elders.
De ‘user generated content’ is opgenomen in de tentoonstelling, en aan de
hand van een folder en een informatiewand zijn het MaakMee proces en de
uitkomsten ervan voor bezoekers aan de S.H.O.E.S. tentoonstelling
inzichtelijk gemaakt.

(/nl/pagina1)

Wil je ook een Kunsthal tentoonstelling MeeMaken? Schrijf je alvast in via
KunsthalMaakMee.nl (http://www.kunsthalmaakmee.nl) , dan ben jij de eerste
die het hoort als we van start gaan met de nieuwe editie.
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NAAR HET PUBLIEK TOE
De Kunsthal was tijdens de verbouwing actief aanwezig op enkele
evenementen in en buiten Rotterdam, met als doel zichtbaar te blijven tijdens
de verbouwing en een nieuw publiek voor de MaakMee tentoonstelling
'S.H.O.E.S. Over hoge hakken en echte liefde' aan te spreken.

UITMARKT / 24UUR CULTUUR / DE WERELD VAN HET WITTE DE
WITHKWARTIER
Op ludieke wijze wist de Kunsthal tijdens de UITmarkt in Amsterdam (31
augustus en 1 september) en tijdens 24 UUR CULTUUR en De Wereld van
het Witte de Withkwartier (14 en 15 september) de aandacht op MaakMee te
vestigen. Met een Hoge Hakken Hindernisbaan (hakken tot en met maat 46,
met dank aan Calandschoen Rotterdam) konden mannen en vrouwen hun
snelheid op hoge hakken testen.

SHOES SCOUTS
Een speciaal scouting team ging tijdens deze evenementen en op enkele
uitgaansavonden in de Witte de Withstraat de straat op om mooie, gekke of
fraaie schoenen te fotograferen, met als doel MaakMee onder de aandacht te
brengen. Met alle foto’s op Instagram geplaatst, startte de Kunsthal haar
account op dit populaire social media platform.

MUSEUMSTRAAT 2013 (1, 2, 8 EN 9 JUNI)
Tijdens het kleine Rotterdamse festival 'Museumstraat' gaan musea op reis in
de stad en trekken in bij mensen in gewone straten. De Kunsthal was vier
zaterdagen met een MaakMee presentatie en de klompen van Jean Paul
Gaultier als ‘piece de resistance’ aanwezig bij verschillende
‘museumdirecteuren voor een dag’ in respectievelijk de Jacob Catsstraat in
Noord, rondom de Blokweg in Hillesluis, in de straten rondom het
Kastanjeplein in hartje Schiebroek en op de Kralingse Jericholaan.

BLOWN AWAY, 16 OKTOBER 2013

Schoendesign, danskunst, video art, het kwam allemaal samen in een
markante productie van Kunsthal Rotterdam en Conny Janssen Danst ter
gelegenheid van het festival Blown Away in de Onderzeebootloods in de
Rotterdamse haven. Filmmaker én danser Davide Bellotta (Conny Janssen
Danst) maakte een videochoreografie over twee bijzonder sterke karakters
en hun schoenen.
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KUNSTHAL BEZOEKERS
In 2103 ontving de Kunsthal in vijf maanden tijd in totaal 187.482 bezoekers,
een resultaat dat het gemiddelde jaarlijkse bezoekersaantal van de afgelopen
jaren zelfs oversteeg. Uit het publieksonderzoek blijkt dat ruim 34% hiervan
uit publiek bestond dat nog nooit de Kunsthal had bezocht. Opvallend is dat
beduidend jongere bezoekers, en ook meer bezoekers van niet-Nederlandse
afkomst en uit het buitenland naar Rotterdam kwamen. Daarnaast was 25%
afkomstig uit regio Rotterdam en ontving de Kunsthal 7.337
Rotterdampashouders.

BEZOEKERSAANTALLEN

De kenmerken van het Kunsthalpubliek variëren jaarlijks net zoals het
contrastrijke tentoonstellingsprogramma. Het feit dat elke nieuwe

tentoonstelling andere doelgroepen trekt, maakt dat de Kunsthal ook in 2014
in staat is om voortdurend een zo breed en divers mogelijk publiek aan te
spreken.
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VERWACHT
Het komende jaar biedt de Kunsthal een gevarieerd
tentoonstellingsprogramma met onder meer architectuur, design, fotografie en
beeldende kunst. Binnenkort bruist de stad van de activiteiten op het gebied
van architectuur ter gelegenheid van de Internationale Architectuur Biennale
Rotterdam die in de Kunsthal en in het nabijgelegen Natuurhistorisch te zien
is. Komend najaar presenteert de Kunsthal onder meer de internationale
tentoonstelling Designing 007: Fifty Years of Bond Style en een groot
overzicht van het werk, gedachtengoed en leven van de antroposoof Rudolf
Steiner. Kijk hier (http://www.kunsthal.nl/42-Overzicht.html) voor het volledige
programma. Wilt u op de hoogte blijven van het actuele
tentoonstellingsprogramma en activiteiten?
Meld u via de website aan voor de e-nieuwsbrief (http://www.kunsthal.nl/2Kunsthal-Rotterdam) , die de Kunsthal circa vijf keer per jaar verstuurt.

IABR -2014 URBAN BY NATURE
29 mei t/m 24 augustus 2014

De Internationale Architecture Biennale Rotterdam (IABR) is deze zomer in
de Kunsthal te zien. Met de enorme groei van de steden zijn stad en natuur

niet langer twee aparte werelden. Met meer dan 90 projecten vanuit de hele
wereld toont Urban by Nature hoe er naar nieuwe stadslandschappen
gekeken kan worden en wat die voor ons leven betekenen. Films,
infographics, video's, foto's en maquettes nemen de bezoeker mee door het
heden en de toekomst van het stadslandschap. Kijk voor meer informatie op
www.iabr.nl (http://www.iabr.nl)

DESIGN ART. 15 JAAR VIVID
13 september t/m 7 december 2014

De Rotterdamse Galerie VIVID, opgericht door Saskia Copper en Aad Krol, is
sinds 1999 een van de eerste galeries die het grensgebied tussen design en
kunst onderzoekt. Onder de noemer Design Art presenteren Copper en
Krol in de loop der jaren grote en kleine tentoonstellingen van o.a. Studio Job,
Atelier van Lieshout, Richard Woods & Sebastian Wrong, Minale Maeda,
Slothouber & Graatsma en Jaime Hayon. In de tentoonstelling 'Design Art.
Vijftien jaar VIVID' staan vijftien toonaangevende ontwerpers en kunstenaars
centraal.

RUDOLF STEINER. ALCHEMIE VAN HET ALLEDAAGSE
13 september 2014 t/m 11 januari 2015

Voor het eerst in Nederland presenteert de Kunsthal een overzicht van het
veelomvattende oeuvre van Rudolf Steiner (1861-1925), een van de meest
invloedrijke en veelzijdige hervormers van de twintigste eeuw. De
tentoonstelling laat een rijke verzameling aan meubels, maquettes,
sculpturen en blackboardtekeningen zien en biedt een fascinerend inzicht in
zijn leven, werk en wijdverbreide gedachtegoed. De tentoonstelling is een
samenwerking met het Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

MUSEUM TO SCALE 1/7
13 september t/m 14 december 2014

Guillaume Bijl
In het najaar is de tentoonstelling 'Museum to Scale 1/7', een initiatief van de
Belgische galeriehouder Ronny Van de Velde, in de Kunsthal te zien. De
tentoonstelling laat een overzicht zien van de Belgische kunst in de 20e en
21e eeuw. In miniatuurzalen van 1.00 x 0.65 x 0.60 meter tonen 101
kunstenaars hun werk. Beginnend bij historische zalen gewijd aan onder
andere het Belgisch Symbolisme, Expressionisme, Surrealisme, Cobra en
Minimalisme en eindigend bij hedendaagse kunstenaars als Pierre
Alechinsky, Guillaume Bijl, Panamarenko, Jan Fabre, Arne Quinze, Jan de
Cock, Hans Op de Beeck, Ann Veronica Janssens en vele anderen.

DESIGNING 007: FIFTY YEARS OF BOND STYLE
12 oktober 2014 t/m 8 februari 2015

De tentoonstelling Designing 007: Fifty Years of Bond Style presenteert de
wereld van innovatie en actie, stijl en aantrekkingskracht van de meest
bekende en favoriete geheim agent. Meer dan 500 gadgets, kostuums,
iconische auto's, story boards, grafische ontwerpen en rekwisieten bieden
samen met vele filmfragmenten een ongeëvenaarde multimediale beleving
van vijftig jaar filmgeschiedenis van James Bond.
De tentoonstelling is in samenwerking met EON Productions georganiseerd
door Barbican Centre in Londen. James Bond, 007 Gun Logo en aanverwante
James Bond merken zijn handelsmerk van Danjaq, LLC, onder licentie van
EON Productions Limited.
Foto: Sean Connery leunt ontspannen tegen de bumper van zijn Aston Martin
DB5 tijdens de filmopnames van 'Goldfinger' in de Zwitserse Alpen. Copyright
- 1964 Danjaq, LLC en United Artists Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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KUNSTHAL EN DE STAD
De Kunsthal heeft geen eigen collectie en bestaat door samen te werken:
internationaal, nationaal, regionaal en lokaal, met een mix van instellingen,
musea, kunstenaars, stichtingen en bedrijven. Daarnaast legt de Kunsthal
nog meer nadruk op een jaarlijks terugkerende samenwerking rond één
tentoonstelling, die qua thema appelleert aan een breed (en nieuw) publiek,
zich uitstekend leent voor optimale zichtbaarheid en aanknopingspunten biedt
in de stad.

De tentoonstelling ‘The Fashion World of Jean Paul Gaultier. From the
Sidewalk to the Catwalk’ is een voorbeeld van deze ingeslagen weg. Het
grote succes van de Gaultier-tentoonstelling was mede te danken aan de
talrijke initiatieven en samenwerkingen die de Kunsthal in en buiten
Rotterdam is aangegaan én aan het enthousiasme van het publiek. De buzz
ontstond al door de trailer ‘Jean Paul Gaultier is coming to Rotterdam!’ (met
bijdragen van Thalys en Rotterdam Marketing (het huidige Rotterdam
Partners) die wijd verspreid werd via sociale media en in 2013 ruim 26.000
views opleverde.

ROTTERDAM IN EEN ‘GAULTIER’ KORSET
Volgende stap in de campagne betrof de samenwerking met de Rotterdamse
Studio Vollaerszwart, waarmee de Kunsthal (met een bijdrage van Rotterdam
Festivals) de stad een ‘Gaultier’ korset gaf. De Euromast, ‘Santa Claus’ van
Paul McCarthy en diverse andere gebouwen, bomen, etalages en kolommen
in Rotterdam werden tijdens de duur van de tentoonstelling gehuld in het
bekende Bretonse blauwwitte streepje, een van de klassieke handelsmerken
van Gaultier. De route vanaf het Centraal Station richting de Kunsthal tot aan
de Rotterdamse Art Week en de Coolsingel kende verrassende Gaultieraccenten. Rotterdammers waren trots op hun stad en lieten dat zien door
voortdurend nieuwe foto’s met blauwwitte accenten op sociale media te
posten.

INTERNATIONALE ALLURE MET DE SPECIALE GAULTIER-THALYS
Ook van grote impact voor Rotterdam was de bijzondere samenwerking
tussen de Kunsthal en Thalys. De Thalys heeft met een forse eigen
investering een van haar treinen Bretons blauw-wit gestreept volgens een
ontwerp van Maison Jean Paul Gaultier. De modekoning reisde met deze
speciale trein in stijl van Parijs naar Rotterdam voor de opening van zijn

tentoonstelling. De photoshoot op Gare du Nord (Parijs) waar Gaultier ‘zijn’
trein signeerde voor de Franse pers en zijn aankomst in Rotterdam op
woensdag 6 februari konden in samenwerking met Rotterdam Partners,
rekenen op veel (inter)nationale publiciteit. De Gaultier-Thalys trein heeft
meer dan drie maanden op het traject Parijs–Amsterdam gereden en is zelfs
even in Düsseldorf gespot.

GROOTSTEDELIJKE SAMENWERKING
Andere belangrijke samenwerkingen in de stad waren onder meer:
- de satelliet tentoonstelling ‘We love fashion’ in de Nationale-Nederlanden Art
Space en een kleine presentatie in café Engels. Forenzen en bezoekers aan
de stad kwamen direct bij aankomst in aanraking met mode en werk van
jonge (mode)ontwerpers geïnspireerd op het oeuvre van Gaultier;
- de blauw-wit gestreepte Audi’s van Auto Hoogenboom;
- de koppeling tussen het openingsweekend van Art Week Rotterdam, Object
en Raw Art Fair en de tentoonstelling met kortingsacties en wederzijdse
zichtbaarheid;
- de graffitiwand in de Gaultier-tentoonstelling door het ambitieuze All Girls
Street Art Collective 'Onskruid' in samenwerking met Showroom MAMA;
- de perspreview die door nauwe samenwerking met Rotterdam Marketing en
Thalys ruim 180 (inter)nationale journalisten naar Rotterdam bracht;
- het diner in het Stadhuis ter ere van Gaultier voor meer dan honderd
belangrijke culturele en zakelijke relaties;
- de Pop-Up Shop en Gaultier-etalage in de Bijenkorf Rotterdam die exclusief
door Jean Paul Gaultier in aanwezigheid van ruim 500 fans werd geopend en
vier weken prominent op de begane grond aanwezig was;
- de VIP opening in de Kunsthal: een enorme happening met circa 1000
gasten;
- de ‘After Party’, geïnspireerd op Gaultier, in Perron door partygoeroe Ted

Langenbach na afloop van de opening in de Kunsthal;
- arrangementen met diverse Rotterdamse hotels zoals het Manhattan, Inntel
Hotel, Hotel New York en Bilderberg Parkhotel;
- de promotie, productie en verkoop van de Art Bag in samenwerking met
Maison Jean Paul Gaultier en Stop Aids Now!

KORTINGSACTIES EN ARRANGEMENTEN
Naast de golf aan free publicity die de Kunsthal wist te genereren door de
zichtbaarheid in de stad, zijn regionaal en landelijk meer dan 25 verschillende
kortingsacties en arrangementen met uiteenlopende partijen ontwikkeld. Via
Rotterdamse kortingsacties met onder meer Blijdorp, Euromast, Museum
Boijmans Van Beuningen, Het Natuurhistorisch en Motel Mozaïque kwamen
ruim 1700 bezoekers naar de Kunsthal. Landelijke acties met o.a. de
BankGiro Loterij, Thalys, SPOOR Magazine en Metro Mode brachten bijna
20.000 bezoekers op de been.
Met onder meer de Bijenkorf, NRC Café, Engels, Douwe Egbertscafé
Nationale Nederlanden en diverse winkels en hotels is nauw samengewerkt
om het Kunsthalpubliek, waarvan 53% aangeeft tevens de stad te bezoeken
of te winkelen, nog langer in de binnenstad te houden. Deze bezoekers gaven
een bestedingsimpuls in de stad van meer dan 4 miljoen, gebaseerd op een
besteding van €42 per bezoek in de stad exclusief overnachtingen (volgens
onderzoek van CVO uit 2011).
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ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD
De Kunsthal organiseert rondom haar tentoonstellingen een uitgebreid
programma aan activiteiten om nieuwe, jongere en ook specifieke
doelgroepen te bereiken. Onderstaand overzicht toont aan dat de Kunsthal
activiteiten toespitst op extra inhoudelijke verdieping voor haar bezoekers,
talentontwikkeling voor jongeren, en kennismaking met andere culturele
cross-overs zoals muziek, poëzie, dans en graffiti.

All Girls Art Collective 'Onskruid' met Jean Paul Gaultier bij hun graffiti
kunstwerk

WIJKATELIER OP ZUID

Het Wijkatelier op Zuid werkte ieder weekend in de Jean Paul Gaultier
tentoonstelling aan een korset, geïnspireerd op een ontwerp van Gaultier, om
bezoekers inzicht te geven in het productieproces van haute couture en de
arbeidsintensiviteit ervan. Het maakproces werd voortdurend
gedocumenteerd en na 117 uur werken was het korset op de laatste dag van
de tentoonstelling klaar.

MUSEUMNACHT, ZATERDAG 9 MAART

De Kunsthal had met optredens van Tim Knol, fashionshows van jonge
ontwerpers (onder wie Branko Popovic, Miriam de Waard en Raoel Amier),
dichters van Speyksessies in de Montyn tentoonstelling, een champagnebar
in het Auditorium en het lichtkunstwerk ‘Pollocks Bollocks’ geprojecteerd op
de gevel, een mooi programma tijdens de Museumnacht. Vanwege de
kwetsbaarheid van de creaties was de Gaultier-tentoonstelling gesloten.
Bezoekers konden deze tentoonstelling op een later tijdstip bezoeken met
50% entreekorting tegen inlevering van hun Museumnachtbadge. Circa 8000
mensen, veelal nieuw en jong publiek, bezochten in korte tijd de Kunsthal, en
305 bezoekers maakten gebruik van de kortingsaanbieding om terug te

komen voor de Gaultier-tentoonstellling.
Art&Drinks after Work, 22 maart ‘We love tattoos’

Winnend tattoo-ontwerp van Hans Pasztjerik

Met het thema ‘We love tattoos’ tijdens Art&Drinks kreeg iedereen op vertoon
van zijn tatoeage een specifieke korting, gerelateerd aan het percentage
lichaamsbedekking van de tattoo. Ook maakten acht tattookunstenaars
speciaal voor deze avond een tattoo-ontwerp geïnspireerd op Gaultier en kon
men via Facebook stemmen op hun favoriete ontwerp. Ter afsluiting draaide
DJ Okkie Vijvinkel (zelf flink getatoeëerd) voor 200 bezoekers in het
Kunsthalcafé. Andere acties waren onder meer gratis entree voor kinderen
tijdens het Paasweekend tegen inlevering van hun ‘Gaultier’ ei, en in de
laatste week kregen bezoekers korting wanneer men ‘dressed in Gaultier’ de
Kunsthal bezocht. Deze ludieke acties via social media zorgden ervoor dat
nieuwe doelgroepen werden aangetrokken.
(activiteiten-voor-jong-en-oud/fotocollage1)

FAMILY FASHION DAY, 14 APRIL

Op 14 april organiseerde de Kunsthal de Family Fashion Day waar ruim 1600
bezoekers op af kwamen. Kinderen van 4 tot 13 jaar maakten in een
workshop hun eigen outfit à la Gaultier, waarna de creaties gezamenlijk
werden getoond tijdens een modeshow in het Auditorium. Om het publiek
alvast warm te maken voor de catwalkshows verzorgde het HipHopHuis
optredens van Vogue artist Mc Curry. Bijna 200 kinderen namen deel aan de
workshops en modeshows.
Daarnaast zorgden de oma’s van Granny’s Finest er gedurende de hele
middag voor dat jong leert van oud, en omgekeerd. Op verschillende plekken
in de Kunsthal breiden de dames in groepsverband een shawl voor Jean Paul
Gaultier en werkten zij aan creaties van jonge ontwerpers.

(ACTIVITEITEN-VOOR-JONG-ENOUD/FOTOCOLLAGE2)
SCHOOLVAKANTIES
Tijdens de schoolvakanties lag de focus op extra activiteiten voor families,
kinderen en jongeren, zoals familierondleidingen met extra features zoals de
mogelijkheid om verschillende stoffen te voelen en te ontdekken waarom de
kleding van Gaultier zo bijzonder is. In totaal namen 250 kinderen deel aan
deze rondleidingen.

WORKSHOPS ‘ONTWERP JE EIGEN JPG-OUTFIT’
Kinderen van 8 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 17 konden deelnemen aan
een workshop ‘Ontwerp je eigen JPG-outfit’ onder leiding van de Rotterdamse
modeontwerper Michael van der Meide. Alle workshops waren volgeboekt en
210 kinderen en jongeren namen deel aan zijn workshops.

KIJK&DOE-TOCHT
Voor kinderen en (groot)ouders die zelfstandig de tentoonstelling bezochten,
was er een gratis kijk&doe-tocht beschikbaar, waarmee groot en klein samen
aan de slag zijn gegaan.

RONDLEIDINGEN
Buro Mooi Gedaan verzorgde in vijf maanden 236 rondleidingen op aanvraag
over de architectuur (24) en door de tentoonstellingen Maillol (11), AvantGardes. De collectie van de Triton Foundation (11), Jean Paul Gaultier (163),
Like Pastoe (9) en Montyn (4). Daarnaast konden bezoekers gedurende
twintig weken iedere zondagochtend aansluiten bij een gratis rondleiding door
de Jean Paul Gaultier tentoonstelling. Bij een gemiddelde groepsgrootte van
15 personen namen in totaal 3840 mensen deel aan een rondleiding.
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EDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS
De Kunsthal zet breed in op educatie bij haar hoofdtentoonstellingen en
benadert hiervoor actief de verschillende onderwijsinstellingen in Rotterdam
en daarbuiten. Door samenwerking 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. Bij Gaultier werkte de
Kunsthal nauw samen met het ROC Albeda College Rotterdam, Stichting
BOOR, de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Het Grafisch
Lyceum Rotterdam en Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot
Rotterdam. Onderstaand een beknopt overzicht van de verschillende
educatieve programma’s.

DOCENTENMIDDAG 6 MAART
Op 6 maart 2013 organiseerde de Kunsthal een middag speciaal voor
docenten (opkomst 130) om hen te informeren over de educatieprogramma’s,
en aansluitend de tentoonstellingen te bezoeken.

EDUCATIEPROGRAMMA BIJ GAULTIER
De Kunsthal ontwikkelde bij de Gaultier-tentoonstelling voor het primair
onderwijs een voorbereidende les voor het digitale schoolbord, een kijkwijzer
en een verwerkingsles, gratis te downloaden via de website. In het kader van
het Cultuurtraject Rotterdam in samenwerking met Kenniscentrum

Cultuureducatie Rotterdam (KCR) maakten leerlingen uit groep 5 en 6 kennis
met de ideeën en het materiaalgebruik van Gaultier. Zij bezochten samen met
een modeontwerper de tentoonstelling en verwerkten de thema’s van Gaultier
in een eigen T-shirtontwerp.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dit lespakket, geïnspireerd op Gaultier, behandelde thema’s zoals
materiaalgebruik en vakmanschap maar ook de positieve mix van culturen
en man/vrouw verhoudingen. Het materiaal bestond uit een kijkwijzer, een
voorbereidende les en een verwerkingsles op school, ontwikkeld in
samenwerking met docenten van OSG Hugo de Groot, Rotterdam.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
In samenwerking met het ROC Albeda Rotterdam ontwikkelde de Kunsthal
een door leerlingen en docenten zeer gewaardeerd onderwijspakket voor alle
richtingen en niveaus in het MBO.

SAMENWERKING MET HET GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM
In de maanden voorafgaand aan de tentoonstelling bedachten studenten

Art&Design en Mode&Trends een doorlopende doe-activiteit voor kinderen
van 4 tot 12 jaar die aansloot op Gaultier’s thematiek. Deze activiteit vond
plaats in de educatieruimte bovenin het Auditorium. Na tussentijdse feedback
is een van de ontwerpen uitgevoerd: het ‘aankleedpoppetje à la Gaultier’
speciaal voor kinderen tot 6 jaar.

HOGER BEROEPSONDERWIJS
In samenwerking met Studio Vollaerszwart en de Willem de Kooning
Academie hebben studenten van de afdeling Mode creaties ontworpen met de
blauw-witte stof die door Studio Vollaerszwart is gebruikt voor de
citydressing. Zeven creaties zijn tijdens de looptijd van de
tentoonstelling gepresenteerd bij Alliance Française in Rotterdam.

EDUCATIEPROGRAMMA LIKE PASTOE
Het PastoeLAB, een educatieve ruimte in de tentoonstelling, bood
verschillende doe-activiteiten voor jong en oud. Bezoekers konden met
verschillende blokjes zelf Pastoe-meubels bouwen, met de bouwplaat ‘Richt
je eigen huis in’ aan de slag en een film bekijken over het ontwerp- en
maakproces van Pastoe-meubels.

VOORTGEZET ONDERWIJS EN MBO
De Kunsthal werkte nauw samen met het Hout- en Meubileringcollege en het
ROC Albeda College Rotterdam aan een kijkwijzer voor de bovenbouw van
het Voortgezet Onderwijs en het MBO. Iedere leerling kreeg gratis de
kijkwijzer met vragen en schetsopdrachten, waarbij de nadruk lag op
materiaal, techniek en (grafisch) ontwerp.
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KUNSTHAL LIGHT
Sinds 2011 ontwikkelt de Kunsthal Rotterdam presentaties onder de titel
Kunsthal Light. Dit tentoonstellingsprogramma richt zich op het creëren van
kansen voor talentvolle kunstenaars uit binnen- en buitenland. Kunsthal Light
richt de spotlight in het bijzonder op ‘modern muralists', urban-, graffitti- en
stripkunstenaars. Hiervoor stelt de Kunsthal drie keer per jaar voor een
periode van circa acht weken 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 het publiek van buitenaf te volgen is.
Onderdeel van de presentatie is een Artist Talk met de kunstenaar.

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.

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.

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 Opperman 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.

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
droogkomische beelden.

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)nationaal 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.

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 Kunsthal 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.

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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MARKETING EN MEDIA
Door de grote diversiteit aan tentoonstellingen in de afgelopen twintig jaar
heeft de Kunsthal veel expertise opgebouwd in het overbrengen van haar
programma aan een breed publiek. De Kunsthal beschikt over een uitgebreid
relatienetwerk van perscontacten en publieksgroepen. 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 de positionering van
een tentoonstelling te vergroten en nieuwe mogelijkheden te benutten speelt
een belangrijke rol bij de marketing van een hoofdtentoonstelling.

MEDIAPARTNERS
In de campagne voor de Gaultier-tentoonstelling zijn in een vroeg stadium
Vogue Nederland, Metro Mode en de Avro benaderd als exclusieve
mediapartners voor de tentoonstelling. Dit leverde Vogue de primeur op van
het eerste interview met Gaultier voor de Kerst, een speciale landelijke Metro
Mode editie met onder meer een exclusief ‘backstage story’ bij Maison Jean
Paul Gaultier op de dag voor de opening, en de uitzending van documentaires
over Gaultier in Avro’s modemaand (maart 2013). Voor ‘Like Pastoe’ was, in
samenwerking met Coebergh Communicatie & PR, de Volkskrant als

mediapartner aangetrokken en besteedde onder meer Koffietijd een uitgebreid
item aan Pastoe op televisie.

FREE PUBLICITY

Ruim 180 (inter)nationale journalisten bezochten de persconferentie van Jean
Paul Gaultier, en tijdens de tentoonstelling bezochten 70 journalisten de
tentoonstelling. Dit leverde in totaal 10 coverartikelen op, 115 pagina’s aan
grote artikelen en 210 kleinere artikelen. De tentoonstelling ‘Like Pastoe’ trok
eveneens veel media aandacht en genereerde circa 300 vermeldingen in print
en online. De kleine tentoonstellingen en evenementen haalden circa 25 maal
de media. De online vermeldingen op websites en via social media
overstijgen deze cijfers vele malen. Daarnaast wist ook het proces in
Roemenië van de verdachten van de Kunsthalroof de aandacht van de media
vast te houden. Met grote regelmaat werd vanuit Roemenië verslag gedaan
van de gevolgen van deze ingrijpende gebeurtenis. Uiteraard pikte de media
ook het nieuws op dat medio juli werd verspreid over de verbouwing van de
Kunsthal. In totaal was de Kunsthal in 2013 veelvuldig in de print- en online
media aanwezig met een mediawaarde van circa 5,2 miljoen.
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KUNSTHAL ONLINE
Afgelopen jaar was de Kunsthal en haar publiek zeer actief op de social
media. Talrijke foto’s en snapshots die bezoekers maakten van de
fotogenieke tentoonstellingen gingen online de wereld over. Het enthousiasme
van het publiek zorgde voor talrijke aanbevelingen via ‘mouth-to-mouth’ en
berichten aan vrienden, fans en followers werkten online als een olievlek
door.

MAAKMEE ALS SOCIAL MEDIA MOTOR
In de tweede helft van het jaar was het MaakMee project de motor achter het
verder bereiken van nieuw publiek via social media. De communicatie
afdeling is voor dit project tijdelijk versterkt met een parttime community
manager die actief met de MaakMee-deelnemers communiceerde via Twitter,
Facebook, Instagram en e-mail.
De Kunsthalwebsite werd in 2013 door 574.470 mensen bezocht (stijging van
23% t.o.v. 2012), waarvan 67% nieuwe online bezoekers waren, en 15% uit
het buitenland afkomstig was.

In de statistieken van musea en hun achterban op social media, is de
Kunsthal trots dat ze landelijk de achtste plaats inneemt. Eind december had
de Kunsthal 25.150 fans op Facebook (een groei van 260% t.o.v. 2012),
12.250 volgers op Twitter (groei van 60%) en 3500 tags op Instagram (medio
2013 mee gestart).

