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DE KUNSTHAL IN 2016
Het jaar 2016 is een bijzonder en succesvol jaar. De Kunsthal initieert, produceert én presen-
teert haar eerste reizende tentoonstelling van Peter Lindbergh, en weet deze te verkopen aan 
gerenommeerde musea in het buitenland. Succesvol omdat de Kunsthal met 211.677 bezoekers 
ruimschoots het verwachte aantal haalt, ongekende internationale persaandacht krijgt en hogere 
inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving genereert. Talrijke doelgroepen ontmoeten elkaar in 
het entreegebied van de Kunsthal: van ‘outsider artists’, fotografieliefhebbers en fashionista’s tot 
kunstliefhebbers, Rotterdammers, scholieren en getalenteerde jongeren.
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2016 is ook het jaar waarin de Kunsthal ‘outsider art’ op grootse schaal presenteert en in de zomer 
bezoekers laat swingen tijdens Latin Life Sundays ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Botero. 
Celebrate Life! Met ‘All you can Art’ experimenteert de Kunsthal met een tentoonstelling, ‘maker-
space’ en Summerschool in één. Kunstenaars en jongeren krijgen zes weken lang totale vrijheid 
om te werken en te leren, samen met het team van Instituto Buena Bista uit Curaçao.

Het culturele seizoen in september opent spetterend met ‘A Different Vision on Fashion Photog-
raphy’ van Peter Lindbergh. De komst van maar liefst tien wereldberoemde topmodellen naar de 
Kunsthal, verschillende events in de stad, en een bliksembezoek van Tina Turner lokt nationale en 
internationale pers naar Rotterdam.

De samenwerkingen met kunstenaars, musea, partners, bedrijven, sponsoren, fondsen en dona-
teurs hebben geleid tot een dynamisch jaar, met de Kunsthal als bruisend ‘Palais des Festivals’ 
waar altijd iets te ontdekken valt. Kijk bij De kracht van samenwerken voor een uitgebreid over-
zicht 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 2016
Het programma in 2016 is divers, en kent vele invalshoeken en disciplines. Highlights zijn de 
fotografietentoonstelling van Peter Lindbergh – de eerste eigen reizende tentoonstelling van de 
Kunsthal, The Museum of Everything met meer dan 1500 werken van outsider artists, en de eerste 
Summerschool voor talentvolle jongeren onder begeleiding van kunstenaars David Bade en Tirzo 
Martha in de tentoonstelling All you can Art, een samenwerking met Instituto Buena Bista (IBB). 
De tentoonstelling A Different Vision on Fashion Photograpy is de grootste publiekstrekker, met 
ongekende media-aandacht in binnen- en buitenland en groots openingsweekend met verschillen-
de events in de stad.

Het contrastrijke programma van tentoonstellingen en evenementen wordt beschreven onder Flex-
ibel en Contrastrijk en Tentoonstellingen 2016. De vele samenwerkingen met tal van partners in 
Rotterdam, landelijk en internationaal hebben geleid tot een bruisend en dynamisch jaar. Daarvoor 
wil ik alle instellingen, gezelschappen, kunstenaars, creatieven en gastcuratoren heel hartelijk 
danken. ‘Mapping de Kunsthal’ illustreert de talrijke samenwerkingspartners waarmee de Kunsthal 
in 2016 heeft samengewerkt.
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Er is ook veel geïnvesteerd in gesprekken met onze belangrijkste stakeholder, de gemeente Rot-
terdam. Dit was ook het jaar waarin geadviseerd en besloten werd over het Rotterdamse culturele 
veld voor de komende vier jaar. De Kunsthal heeft een positief advies ontvangen en de urgente 
boodschap voor een hogere subsidie met name om het team te kunnen versterken is in belangri-
jke mate gehonoreerd. Vooruitlopend op de besluitvorming en in lijn met de algemene strategie is 
besloten om reeds in 2016 te investeren in nieuwe medewerkers. De extra wervings-, advies- en 
salariskosten die hiermee gepaard zijn gegaan, hebben een negatief effect gehad op het resultaat 
van 2016. In combinatie met een aantal andere zaken heeft dat er toe geleid dat wij helaas het 
voor 2016 begrote resultaat niet hebben gehaald.
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Ten slotte heeft de Kunsthal als team de tijd genomen om haar strategie voor de komende vijf 
jaren uit te werken en op afdelingsniveau aan te laten sluiten. Daarbij is er gekozen voor een meer 
strategie geleide organisatie met de nadruk op participatie, betrokkenheid, stewardship, beleving 
en ervaring. Het team is verstevigd en op enkele cruciale posten aangevuld. Daarnaast is er een 
aantal vacatures ingevuld vanwege natuurlijk verloop. Lees meer bij Organisatie

Mijn complimenten gaan uit naar het Kunsthalteam, de oproepkrachten en onze publieksmedew-
erkers die er met elkaar voor gezorgd hebben dat 2016 een succesvol jaar is geworden. En mijn 
dank gaat uit naar onze raad van toezicht die zich wederom met volle inzet, tijd, energie en ver-
trouwen van haar belangrijke taak heeft gekweten. De prestaties kunt u lezen in dit jaarverslag.

Emily Ansenk, directeur Kunsthal Rotterdam
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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. In de circa 21 
tentoonstellingen per jaar zijn veel disciplines gelijktijdig vertegenwoordigd: beeldende kunst, 
hedendaagse kunst en design, fotografie, lifestyle, mode, architectuur en cultuurhistorie. De be-
wezen laagdrempeligheid van de Kunsthal in combinatie met de grote verscheidenheid aan onder-
werpen, van hoge kunst tot populaire onderwerpen, onderstreept haar maatschappelijke relevan-
tie.
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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 onbekende 
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 actu-
aliteit 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 samenw-
erking met inhoudelijke activiteiten met meer spin-off, en met incidentele partners spelen we in op 
de actualiteit en het experiment.
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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 omloopsnelheid, uit-
gevoerd door een klein en efficiënt team. Een programma dat inspeelt op specifieke doelgroepen, 
aanvullende randprogrammering, speciale evenementen, sterke marketing en ‘branding’. De mis-
sie van de Kunsthal is te omschrijven als: een publieksgerichte culturele smaakmaker met interna-
tionale allure die haar ultieme vrijheid van programmeren aanwendt om een breed en veelal nieuw 
publiek kennis te laten maken met kunst, cultuur en maatschappij.

DE KUNSTHAL IS ONDERSCHEIDEND
De Kunsthal onderscheidt zich onder meer van andere instellingen in Nederland door haar con-
tinu programmering van steeds wisselende en diverse tentoonstellingen. 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 diversiteit in doelgroepen. De 
Kunsthal is een instelling die tegelijkertijd kunstliefhebbers, fashionista’s, historisch geïnteress-
eerden, designfans en jongeren bedient en hen elkaar laat ontmoeten. De Kunsthal is ook onder-
scheidend en herkenbaar in haar uitingen.
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STRATEGIE
Om een relevant instituut te blijven dat meerwaarde biedt aan de stad, in de regio en ver daarbuit-
en zet de Kunsthal in op speerpunten zoals haar gebouw als architectonisch icoon met een functie 
als cultureel Palais des Festivals. Daarnaast versterkt de Kunsthal haar rol als ontwikkelaar, pro-
ducent, innovator en cultureel ondernemer. In 2016 heeft de Kunsthal als team de tijd genomen 
om haar strategie voor de komende vijf jaren uit te werken en op afdelingsniveau aan te laten 
sluiten. Daarbij is er gekozen voor een meer strategie geleide organisatie met de nadruk op partic-
ipatie, betrokkenheid, stewardship, beleving en ervaring. 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 Ned-
erland, wereldwijd te verspreiden. De Kunsthal beschikt immers over de juiste contacten, origi-
nele ideeën en de handelsgeest om een goed product in de markt te zetten. Een uitdaging ligt in 
het feit dat er geen eigen collectie is waaruit geput kan worden. Door internationale contacten te 
intensiveren en in te zetten op bijzondere collecties en kunstenaars, streeft de Kunsthal in samen-
werking met verzamelaars en gastcuratoren naar het produceren van reizende tentoonstellingen 
als onderdeel van haar businessmodel. De expertise en het netwerk is ruimschoots in het team 
aanwezig, aangezien de Kunsthal voor grote tentoonstellingen eerder nauw samenwerkte met 
gerenommeerde internationale instellingen.
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DE KUNSTHAL ALS PRODUCENT
De Kunsthal heeft zich als geliefd en sterk merk internationaal geprofileerd met de reizende 
toptentoonstelling van Peter Lindbergh. Het feit dat we twee grote internationale sponsors 
(Swarovski en Marc O’Polo) aan de tentoonstelling hebben weten te binden, is uniek te noemen. 
De wereldpremière van de tentoonstelling over de befaamde (mode)fotograaf Peter Lindbergh 
was groots in vele opzichten. De komst van maar liefst tien wereldberoemde topmodellen naar de 
opening in de Kunsthal, events in de stad met dans, mode en fotografie, een bliksembezoek van 
Tina Turner en twee overvolle ‘booksignings’ lokte nationale en internationale pers in grote getalen 
naar Rotterdam. De tentoonstelling reist in 2017 verder naar de Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung 
in München en naar Palazzo di Venaria Reale in Turijn.
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HET GEBOUW
De Kunsthal Rotterdam is een van de bewezen iconen van de moderne architectuur. Het gebouw 
is in 1992 ontworpen door Nederlands’ beroemdste architect Rem Koolhaas samen met projectar-
chitect Fuminori Hoshino van het Rotterdamse architectenbureau OMA (Office for Metropolitan Ar-
chitecture) als een Palais des Festivals, een ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur. 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 bestaande archi-
tectuurrondleidingen door Urban Guides door het gebouw en het omringende Museumpark, 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 archi-
tectonisch icoon onder de aandacht te brengen.
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MEER ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN
Het resultaat van de verbouwing in 2013 onder leiding van OMA, is een duurzaam, beter toegan-
kelijk en goed exploiteerbaar gebouw. Het prachtige Auditorium met ruim driehonderd zitplaatsen 
gebruikt de Kunsthal voor het programmeren van activiteiten én als veelvuldig apart te verhuren 
eventlocatie. Als netwerklocatie voor bedrijven, verenigingen en onderwijsinstellingen is de Kuns-
thal een mooie inspiratieplek voor kennisuitwisseling en om elkaar informeel tegen te komen.

Het aantal commerciële ontvangsten en evenementen in de Kunsthal, zowel in het Auditorium als 
in het café, is wederom gestegen. Steeds meer bedrijven weten de Kunsthal te vinden als locatie 
om een ontvangst of ander evenement te organiseren. In 2016 mochten wij, naast onze sponsors, 
onder andere de volgende bedrijven verwelkomen: L’Oréal, Swatch, Nike, Eneco, de Nederlandse 
Orde van Advocaten, Rabobank private banking en BoArte.

EEN LEVENDIG MUSEUMPARK
Talrijke evenementen geven de Kunsthal voortdurend extra ‘schwung’ en dragen bij aan ver-leven-
diging van het Museumpark, zoals de start van Poetry International, het China Café met spreker 
Nout Wellink als gast, de Hoboken Lecture, een ING kwartaalbijeenkomst, teamontbijt van Mother-
ship of Urban Trail hardloopwedstrijd door het gebouw.
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Ook activiteiten zoals openingen van tentoonstellingen, FAMILIEdagen, Masterclasses, lezingen 
en events zoals het Making Africa Festival en de Fun & Family & Fashion dag zorgen voor meer 
toestroom van publiek in het park. In het kader van Rotterdam Xpanded, een multidisciplinair 
programma in samenwerking met het IFFR en Museum Boijmans Van Beuningen, organiseert de 
Kunsthal op negen zondagen in juli en augustus de Latin Life Sundays ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Botero. Celebrate Life! Publiek geniet iedere zondag vanaf 14.00 uur van een ge-
varieerd programma met muziek, dans, eten & cocktails, theater, circus en poëzie in de Kunsthal 
en in het Museumpark.
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DE PARKENKNOOP
Op 19 mei 2016 is de afronding van fase 1 van de Parkenknoop feestelijk gevierd. De koppeling 
tussen het Museumpark en Het Park (de zogenaamde ‘parkenknoop’) zorgt voor verbinding van 
het groen in de stad met elkaar, en een ‘vriendelijker’ oversteek voor wandelaars en fietsers. De 
oplevering van de Parkenknoop biedt de Kunsthal een perfect moment om het terras van het 
Kunsthalcafé verder te verfraaien. In de zomermaanden is het terras tijdelijk uitgebreid ten beho-
eve van de Latin Life Sundays en als pilot om te zien of we het Museumpark rond de Kunsthal en 
Het Natuurhistorisch nog meer kunnen verlevendigen. Dit event is zeer succesvol gebleken. De 
gemeente heeft toegezegd de terrasvergunning voor het komende jaar te herzien – eveneens als 
pilot – en deze uiterlijk in het voorjaar van 2017 te verstrekken.

HET MUSEUMPARKTICKET
Onder de marketingcollega’s van de instellingen aan het Museumpark is regelmatig contact over 
de programma’s, routing en mogelijkheden om het Museumpark als culturele hotspot sterker te 
profileren. 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. Hiertoe is in 2016 
een Engelstalige trailer van het Museumparkticket gelanceerd om meer mensen op dit combiticket 
te attenderen.

AANPASSINGEN AAN HET GEBOUW
De vernieuwende aanpak om het beheer en onderhoud van de Kunsthal bij een Rotterdams con-
sortium neer te leggen is in het Jaarverslag 2014 uitgebreid toegelicht. De functionele verbeterin-
gen van het gebouw hebben zich reeds in de praktijk bewezen. Het gebouw is beter en flexibeler
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te gebruiken. Dit blijkt zowel uit een intensiever gebruik van het Auditorium, uit de gestegen inkom-
sten van onze museumwinkel(s) ten opzichte van vóór 2013, en uit de goed lopende horeca. Van-
wege de afschrijving van de oude winkelvoorraad ligt het resultaat van de winkel in 2016 iets lager 
dan begroot.

Natuurlijk blijven er ook altijd zaken te wensen over. In 2015 zijn plannen gemaakt om het entree-
gebied nog efficiënter in te richten door een koppeling te maken tussen entree- en winkelbalie. 
Van het voornemen om daar in 2016 uitvoering aan te geven, is afgezien. Dit heeft te maken met 
een aantal factoren: financiële ruimte, wisseling van personeel op cruciale plekken en het feit dat 
het programma van eisen nog niet voldoende is uitgewerkt.

In 2016 is er voor gekozen om de tweede fase van het kantoorgedeelte geen doorgang te laten 
vinden in verband met de keuze voor andere prioriteiten. De eerste fase van de verbouwing van 
een nieuw ingerichte personeelsruimte, douche, extra sanitair en keuken is begin 2016 succesvol 
afgerond binnen budget en planning.

COLLECTIEGEBOUW
Op 27 juli 2016, na het verwerpen van de bezwaren van vier verschillende partijen door de Raad 
van State, was de weg vrij voor de bouw van het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van 
Beuningen in het Museumpark. De Kunsthal heeft haar zorgen en vragen rond de komst van het 
collectiegebouw met de gemeente en andere partijen in het Museumpark gedeeld in constructi-
eve gesprekken. Met de bouw van het collectiegebouw houdt de Kunsthal rekening met een reëel 
risico op verdringingseffecten en een zeker risico op verslechtering van de fysieke bereikbaarheid. 
De Kunsthal zal ook het komende jaar de bouw van het collectiegebouw nauwgezet volgen.
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FACTS & FIGURES 2016

- Aantal bezoekers: 211.677
- Aantal tentoonstellingen: 21
- Aantal bezoekers online (Kunsthal.nl): 469.788
- Aantal bezochte webpagina’s: 1.552.277
- Aantal mediaknipsels: 2.500
- Aantal medewerkers: 41
- Inkomsten uit entreegelden: € 1.195.326
- Overige inkomsten( winkel, bijdragen, overig): € 1.764.006
- Exploitatiesubsidie: € 2.661.453

* exclusief agenda- en onlinevermeldingen en buitenlandse media

ACHTERGROND EN BUSINESS MODEL
Ruim de helft van de exploitatiebegroting wordt door de Kunsthal gedekt uit eigen inkomsten. 
Ondanks de grote competitie met collega-instellingen op het gebied van fondsen en sponsoring 
uit het bedrijfsleven is de Kunsthal er opnieuw in geslaagd om waardevolle partnerships af te 
sluiten en genereuze donaties te ontvangen. De Kunsthalformule waarmee met een contrastrijk 
programma een breed publiek wordt bereikt, ligt ten grondslag aan het businessmodel waarin 
grootschalige tentoonstellingen de kleinschalige financieren.
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KUNSTHAL IN CIJFERS CULTUURPLANPERIODE 2013-2016
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DE KUNSTHAL IN BEELD
De Kunsthal als iconisch gebouw met een ‘Palais des Festivals’ programma dat een breed publiek 
aantrekt. Tentoonstellingen gecombineerd met een gevarieerd programma van culturele cross-
overs en disciplines, gericht op uiteenlopende doelgroepen van alle leeftijden. Beelden zeggen 
zoveel meer dan woorden, daarom maakt de Kunsthal ‘aftermovies’ bij belangrijke events om de 
reikwijdte te laten zien van wat er allemaal gebeurt in de Kunsthal!

ING KUNSTBUZZ
26 januari 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1bp227kcrxA

DE NACHT VAN EVERYTHING (MUSEUMNACHT010)
5 maart 2016

https://www.youtube.com/watch?v=y3zmd88XREs

OPENING BOTERO. CELEBRATE LIFE! EN LATIN LIFE SUNDAYS
2 & 3 juli 2016

https://www.youtube.com/watch?v=MivoSBYHgSA

SUMMERSCHOOL EN ZOMERCARNAVAL ALL YOU CAN ART
30 juli 2016

https://www.youtube.com/watch?v=oo9llRVLvDA

PETER LINDBERGH PREVIEW
vrijdag 9 september 2016

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9MVZj9A1I
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PETER LINDBERGH OPENINGSWEEKEND
8 t/m 10 september 2016

https://www.youtube.com/watch?v=cbUiH7pX6vQ

MAKING AFRICA FESTIVAL
2 oktober 2016

https://www.youtube.com/watch?v=9XoKqXolSIs

FOTO & FASHION & FUN KUNSTHAL FAMILIEDAG
13 november 2016

https://www.youtube.com/watch?v=V-64uHZ1-OI
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ORGANISATIE
De Kunsthal is altijd een kleine en flexibele organisatie geweest met een beperkt aantal medew-
erkers in vaste dienst en een scala van afroepmedewerkers, vrijwilligers (publieksbegeleiders) en 
freelancers. Het personeelsbestand is daardoor ook kwetsbaar en de werkdruk is hoog. In 2015 
is in overleg met de raad van toezicht besloten dat een minimale versterking van de formatie 
noodzakelijk is. Vooruitlopend op de beslissing inzake de toekenning van de subsidie Cultuurplan 
2017-2020 zijn in 2016 formatieplaatsen gerealiseerd voor een zakelijk directeur en voor twee 
extra medewerkers respectievelijk voor financiën en ‘fondsenwerving en business development’. 
In 2016 is een nieuw organogram in werking getreden (zie onderstaand). Er zijn vijf “afdelingen”; 
Inhoud, Business Development, Algemene Zaken, Technische Dienst en Veiligheidszaken.
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NIEUWE MEDEWERKERS

Inhoud: De artistieke staf, verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma, de tentoon-
stellingen, activiteiten en communicatie van de tentoonstellingen, bestaat uit de algemeen direc-
teur, drie tentoonstellingsmakers/curatoren, de registrar, het hoofd productie tentoonstellingen, 
drie communicatiemedewerkers en een educatiemedewerker. De nieuwe medewerker communi-
catie is in 2016 voor 50% van haar fte ook curator in verband met een zwangerschapsverlof en 
extra drukte. Het inhoudelijke team krijgt ondersteuning van stagiaires, een coördinator publieks-
medewerkers en publiekmedewerkers. Na het vertrek van Jannet de Goede in november 2015 
heeft Hester Schölvinck als ad interim curator ruim vijf maanden als freelancer de werkzaamheden 
opgevangen. Per 1 maart 2016 is Annemarie Nycolaas aangetrokken als curator, en daarmee is 
het curatorenteam weer compleet.

Business Development: Het businessteam, dat zich bezig houdt met de exploitatie van de Kuns-
thal, bestaat uit de medewerker fondsenwerving, een medewerker evenementen en ontvangsten 
en twee medewerkers voor de Kunsthalwinkel. Het businessteam wordt aangestuurd door de 
zakelijk directeur. Per 1 december is Herman van Karnebeek in functie als zakelijk directeur. Hij 
volgt daarmee Bas den Hollander op. In april 2016 is Noortje Vrind gestart als medewerker fond-
senwerving & development. Dit is een nieuwe functie gericht op het genereren van meer (partic-
uliere) inkomsten. Per 1 mei 2016 is Tessie Loeff als hoofd winkel aangetrokken. Deze functie is 
gecreëerd om de inkomsten uit de winkel op een hoger plan te tillen. Tessie Loeff volgt Megan 
Hoogenboom op die deze functie bekleedde.
In oktober 2016 heten we Frank Timmers welkom als medewerker winkel, hij volgt Antoinette 
Schoehuizen op. Mieke Sicking is per 1 december 2016 gestart als medewerker evenementen en 
ontvangsten. Haar voorganger Eveline Bos is per 1 januari 2017 uit dienst getreden, maar komt 
per 1 mei 2017 de Kunsthal weer versterken in een andere functie.

Algemeen: De afdeling Algemene zaken, verantwoordelijk voor onder meer personeel, financiën, 
kassa en receptie bestaat uit een hoofd algemene zaken, een medewerker financiën, twee recep-
tionistes en twee kassamedewerkers. Van 1 januari t/m 31 december 2016 heeft Carin Borsboom 
gewerkt als Controller. Charlotte Tasma, al sinds mei 2014 werkzaam als oproepkracht, is in april 
2016 in dienst getreden als receptioniste. Zij volgt Leonie Urff op. Annelies Bac heeft april 2016 op 
vrijwillige basis een maand stage gelopen op de afdeling op Algemene zaken.

RAAD VAN TOEZICHT

Algemeen
De toezichthoudende taken bij de Stichting Kunsthal Rotterdam (de Kunsthal) worden vervuld 
door een Raad van Toezicht (RvT).
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Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het RvT-model, zoals beschreven in de 
Code Cultural Governance (2016). De RvT is verantwoordelijk voor de instandhouding en con-
tinuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van de directeur/bestuurder de werkgeversrol. De 
(voorzitter van de) RvT wordt door de directie regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. 
De RvT bespreekt met de directie de plannen die de organisatie ontwikkelt op inhoudelijk en finan-
cieel gebied. Op de expertise van de individuele raadsleden wordt regelmatig een beroep gedaan.

In 2016 zijn er door de RvT vijf vergaderingen gehouden. In deze vergaderingen zijn de reguliere 
onderwerpen aan de orde geweest die betrekking hebben op het beleid en de bedrijfsvoering van 
de Kunsthal. Naast deze onderwerpen is afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan het cultu-
urplan 2017-2020 aangezien hier de basis wordt gelegd voor de structurele subsidierelatie met de 
gemeente Rotterdam, onze belangrijkste stakeholder. Ook is uitvoerig gesproken over de samen-
werking met andere partijen in het Museumpark mede in het licht van de komst van het collec-
tiegebouw.

De raad van toezicht bestaat in 2016 uit de volgende leden: de heer drs. Arjan Schakenbos (voor-
zitter RvT en voorzitter bestuurder Vestia), de heer Peter Drion (partner Van Traa Advocaten N.V.), 
de heer Vincent Mentzel (voormalig staffotograaf NRC Handelsblad), mevrouw Bianca Tetteroo (lid 
Raad van Bestuur van Achmea) en de heer Steven Lubbers (directeur van de Hollandia Groep). 
Zij vervullen hun taak onbezoldigd.

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 
bezoekers. De publieksmedewerkers bieden een gastvrije ontvangst, informeren het publiek over
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de tentoonstellingen en activiteiten, beantwoorden alle voorkomende vragen en assisteren hulp-
behoevende bezoekers. Daarnaast delen ze educatief materiaal uit aan families en ontvangen ze 
schoolklassen. Wilt u zich ook inzetten voor de Kunsthal als vrijwilliger? Kijk hier voor meer infor-
matie.

FACILITAIR PERSONEEL
Per 1 februari 2016 is het tijdelijke contract van de beveiligers van de Kunsthal, hier werkzaam 
sinds 1 februari 2014, omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De Kunsthal heeft hiermee 
een goed opgeleid team ‘vast’ in huis gekregen. Deze door ons in 2013 geworven medewerkers 
zijn, met steun vanuit de gemeente en het UWV (werkgeversinstituut), hiermee vast aan de Kuns-
thal 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 2016 hebben de volgende stagiaires zich vol enthou-
siasme ingezet voor de Kunsthal: Amal El Ouagmiri (International Business and Management 
Studies, Hogeschool Rotterdam), Savitri Kleer (Leisure Management, Hogeschool Rotterdam), 
Sharinda Wolffers (Docent beeldende kunst en vormgeving), Anne Leijdekkers (Audiovisuele 
Media, HKU), Veronique Starmans (Algemene Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rot-
terdam), Lisa Tiggelhoven (Visual Art en Design Management, HKU), Damini Bhugwansing (Al-
gemene Cultuurwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam), Liloe van der Horst (Algemene 
Cultuurwetenschappen), Sabiha Taner (Art and Culture, Universiteit Leiden), Evita Schraver (Bed-
rijfscommunicatie, Hogeschool van Utrecht) en Chantal de Blok (Cultureel Erfgoed, Reinwardt 
Academie). De afdeling veiligheidszaken werkt samen met het ROC Albeda College. Dertien 
leerlingen van de opleiding beveiliging hebben in 2016 bij de Kunsthal hun praktijkstage voor de 
opleiding Beveiliger-2 gedaan.

NEVENACTIVITEITEN DIRECTIE
Naast de reguliere bijdragen aan tentoonstellingscatalogi, rondleidingen en ontvangsten die di-
rect 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 Rotterdam Economic Council, de Adviesraad 
Art Rotterdam, bestuur Stichting Museumpark Rotterdam, Directeurenoverleg Rotterdam, Regi-
eraad Hoboken gebiedsontwikkeling, bestuur Job Dura Fonds en als juryvoorzitter van de Hen-
ri Winkelman Award, een prijs voor ondernemende kunstenaars en ontwerpers uit Rotterdam. 
Overige nevenactiviteiten van de directeur zijn in 2016 haar lidmaatschap voor Club Rotterdam, 
de Rotary Club Rotterdam, Art Table en de Stuurgroep Netwerk Cultuurmecenaat.
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Zij is actief als gastpresentator beeldende kunst rubriek Opium TV, in het schrijven van artikelen 
voor tentoonstellingscatalogi, en het veelvuldig houden van presentaties. In 2016 heeft ze diverse 
interviews gehad, onder meer in SPOOR magazine over haar favoriete kunst, in Elsevier in het 
kader van topvrouwen in Nederland, voor Harper’s Bazaar ‘Women of the Year’ en in het ING 
magazine What’s Next. In 2016 heeft zij een opleiding voor Museum Leaders gevolgd aan het 
Getty Leadership Institute 2016, Claremont University Los Angeles en een opleiding afgerond tot 
toezichthouder aan de Tafel Next van DeNieuweCommissaris. Zij maakte diverse reizen voor ten-
toonstellingen naar onder meer Curaçao, München, Turijn en Parijs.

De nieuwe zakelijk directeur Herman van Karnebeek is tevens directeur Landgoed ‘De Eese’ NSW 
B.V. en voorzitter van de Stichting Karrevrachten Gladiolen.

NEVENACTIVITEITEN MEDEWERKERS
Een aantal Kunsthalmedewerkers heeft ook (inter)nationale nevenactiviteiten. De curatoren heb-
ben reizen ondernomen ten behoeve van mogelijke tentoonstellingen en het onderhouden van 
internationale netwerken.

Senior curator Charlotte van Lingen is lid van de Museumvereniging, afdeling Publiek & Presen-
tatie, en expert ‘Photo Folio Reviews’ bij het fotofestival Les Rencontres de la Photographie in 
Arles. Zij is lid van Muscon (exchange platform voor design en architectuur, Basel) en jurylid van 
de stArt Award, BoekieBoekie illustratieprijs.

Registrar Klaas Witsen-Elias is bestuurslid van de Nederlandse Registrar Groep (onderdeel Mu-
seumvereniging) en beveiligingsadviseur Luchtvracht voor de Kunsthal. In 2016 organiseert hij 
diverse studiedagen voor de branche.

Hoofd communicatie Mariëtte Maaskant is lid van Adviesraad Rotterdam Festivals, bestuurslid 
Stichting 24 uur cultuur en heeft zitting in de werkgroep Publieksbereik. In 2015/2016 volgde zij 
het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC).

Medewerker ontvangsten Eveline Bos is lid van PML (Platform Museum Locaties), en medewerker 
fondsenwerving & development Noortje Vrind is aangesloten bij het Netwerk Cultuur Mecenaat. 
Johan Gielen, medewerker educatie en publiek, heeft zitting in de werkgroep 21st Century Skills 
en zit in het educatie-overleg met KCR.

Hoofd beveiliging Sherman Bonofacio is bestuurslid/ Vice Treasurer van ASIS International Bene-
lux Chapter (organisatie voor bijeenkomsten in het securitywerkveld op management niveau). Ook 
is hij als bestuurslid/secretaris betrokken bij IFPO Europe (verantwoordelijk voor examinering van 
internationaal erkende opleidingen) en sinds 2012 als voorzitter Toetsingscommissie CSIP betrok-
ken bij N’Lloyd (professionaliteit op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid).
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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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KUNSTHAL & 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, specialisten, stichtingen 
en bedrijven. Daarnaast legt de Kunsthal nog meer nadruk op een jaarlijks terugkerende samenw-
erking 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
Net als bij de Gaultiertentoonstelling in 2013, de James Bondtentoonstelling in 2014 en de Keith 
Haring tentoonstelling in 2015 is het de Kunsthal wederom gelukt om grootstedelijke samenw-
erkingsverbanden aan te gaan en te zorgen voor zichtbaarheid in de stad, zoals onderstaande 
voorbeelden laten zien. Met trots kan de Kunsthal terugkijken op de succesvolle tentoonstelling 
‘Peter Lindbergh. A Diffferent Vision on Fashion Photography’ die zijn wereldprèmiere in Rotter-
dam beleeft en 110.000 bezoekers op de been brengt. Peter Lindbergh behoort tot op de dag van 
vandaag tot de meest invloedrijke modefotografen van de afgelopen veertig jaar, en dat blijkt uit 
de enorme respons uit binnen- en buitenland.
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PETER LINDBERGH FOTOSHOOT EN CITYDRESSING
In april vindt in samenwerking met de Rotterdamse haven een bijzondere fotoshoot plaats. Peter 
Lindbergh, die bij voorkeur industriële locaties gebruikt, strijkt samen met zijn team en medewerk-
ers van Vogue Nederland neer op het terrein van het bedrijf EMO waar topmodel Lara Stone en 
opkomend talent Elisa Hupkes de hoofdrol spelen in een fotoshoot. Tijdens de duur van de ten-
toonstelling ‘A Different Vision on Fashion Photography’ zijn enkele foto’s op significante plekken 
als eye-catchers in de stad te zien, respectievelijk op de Delftse Poort, op de gevel van hotelpart-
ner Mainport en op het Joulzgebouw. In de LED schermprogrammering in de hal van Centraal 
Station is eveneens een impressie van de fotoshoot opgenomen.
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Bezoekers zijn enorm enthousiast over de prachtige portretten en de menselijke benadering die 
Peter Lindbergh in zijn fotografie legt, wat blijkt uit de talrijke social media aanbevelingen van de 
tentoonstelling. Ook de zichtbaarheid op de Delftse Poort krijgt veel respons. In de LED scherm-
programmering in de hal van Centraal Station is eveneens een impressie van de fotoshoot opge-
nomen.
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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 2016 heeft samengewerkt. 
De Kunsthal bedankt alle betrokken partners!
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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 actualiteiten. Talrijke 
doelgroepen ontmoetten elkaar afgelopen jaar in het entreegebied van de Kunsthal: van ‘outsider 
artists’, fotografieliefhebbers en fashionista’s tot illustratoren, kunstliefhebbers, designfans, Rot-
terdammers, scholieren, vriendinnenclubs en getalenteerde jongeren. De Kunsthal functioneert 
wederom zoals het bedoeld is: een Palais des Festivals waar altijd iets te ontdekken is.

De start van het jaar wordt gevierd met de ‘Greenchoice Warmetruiendag’ in het kader van de ten-
toonstelling ‘Knitware. Breimode van Chanel tot Westwood’. Verschillende initiatieven zoals Gran-
ny’s Finest, Ja Wol en World of Warmth laten het publiek breien en geven workshops. De Keith 
Haring tentoonstelling gaat zijn laatste week in en in het kader van Art Rotterdam vindt een debat 
plaats over Sovjet Design.

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. Philippe Halsman’s fotografische experimenten gelijktijdig geprogrammeerd met 
de persoonlijke wereld van onconventionele ‘outsider artists’ in ‘The Museum of Everything’ tonen 
de kracht van creativiteit. Bezoekers die voor Peter Lindbergh komen, zijn aangenaam verrast 
door de innovatieve Afrikaanse ontwerpen. Tegelijkertijd zijn designliefhebbers onder de indruk 
van de menselijke zwart-wit portretten die Lindbergh maakt van topmodellen en andere beroemd-
heden.
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VERDIEPING EN ENGAGEMENT
Outsider art ‘kunst buiten het reguliere kunstcircuit’ stijgt in aanzien binnen de kunstwereld, en de 
Kunsthal haakt daarop aan met de tentoonstelling ‘The Museum of Everything’. Een paar weken 
voor de opening van het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam presenteert de Kuns-
thal een groots overzicht van honderd onafhankelijke en niet-academische kunstenaars uit de 
19e, 20e en 21e eeuw. In dezelfde periode ontdekt het publiek de fotografische experimenten van 
Philippe Halsman die vooral beroemd werd van zijn samenwerking met Salvador Dalí en Alfred 
Hitchcock, en zijn ‘jumpology’ fotografie. Meer dan driehonderd niet eerder getoonde werken, 
waaronder contactafdrukken, vintage prints en originele fotomontages, tonen Halsmans constante 
zoektocht naar fotografische (on)mogelijkheden. De verschillende kabinetten hebben een partici-
patief en educatief doel en worden intensief bezocht.
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DE KUNSTHAL ALS PUBLIEKSLABORATORIUM
All you can Art & Summerschool

In de aanloop naar de zomer werft de Kunsthal actief op scholen op zoek naar gemotiveerde jon-
geren tussen 14 en 24 jaar. Dit resulteert in de start van de Summerschool waar 32 talentvolle jon-
geren in het atelier, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling All you can Art zes weken lang 
onderwijs en begeleiding krijgen door kunstenaars volgens het aloude leermodel van meester-ge-
zel. Van 12 juli tot en met 19 augustus werken ze in de Kunsthal onder de bezielende leiding van 
David Bade, Tirzo Martha en het IBB team, alumni van IBB en gastkunstenaars onder wie Ronald 
Cornelissen, Marieke Zwart en Machteld Solinger. Ze leren verschillende technieken over houtgra-
veren, tekenen en portretteren, krijgen kunstgeschiedenis- en cultuurbeschouwingslessen, doen 
ervaring op met het werken op specifieke locaties, en nemen deel aan het Zomercarnaval waar-
voor ze de artistieke prijs winnen.
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DE KUNSTHAL ALS PODIUM VOOR (NEDERLANDSE) COLLECTIES
De Kunsthal heeft door haar jarenlange expertise met het maken en presenteren van kwalitatief 
hoogstaande tentoonstellingen een belangrijke functie in het ontsluiten van bijzondere (inter)natio-
nale collecties voor een breed publiek. Zij fungeert vaak als platform voor diverse musea, kunste-
naars, particuliere verzamelaars, stichtingen en (maatschappelijke of culturele) instellingen. Ook in 
2016 heeft ze deze taak succesvol uitgevoerd met een breed scala aan onderwerpen.

‘Fatale kunst’ over de Nederlandse beeldhouwster Sara de Swart is een verfijnde fin-de-siècle ten-
toonstelling die De Swarts collectie ontsluit samen met haar eigen werk. Door uitvoerig onderzoek 
van kunsthistoricus Jaap Versteegh en dankzij kunsthistorisch belangrijke bruiklenen uit privécol-
lecties en musea biedt de tentoonstelling een gezicht aan de relatief onbekende Sara de Swart.
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In 2016 is veel aandacht voor particuliere Nederlandse verzamelingen. Zo presenteert ‘Bloody-
wood’ een unieke collectie handbeschilderde filmaffiches uit Ghana van verzamelaar Mandy El-
sas. Zijn verzameling van 750 exemplaren, die hij op zijn vele bezoeken aan Ghana verzamelde, 
is inmiddels uitgegroeid tot een historisch document van betekenis en vastgelegd in een uitvoerige 
publicatie. De tentoonstelling ‘Kwakzalvers en Tandentrekkers. Tandheelkunde in de prentkunst’ 
laat aan de hand van bijna 250 prenten en diverse attributen zien hoe er tussen 1470 en 1870 
naar tandheelkunde wordt gekeken. De omvangrijke publicatie ‘Tandheelkunde in de prentkunst’, 
samengesteld door dr. Gert Schade, vormt de leidraad voor de tentoonstelling die een levendig en 
komisch beeld geeft van de tandentrekkerij uit die tijd.
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Ook het historische overzicht van objecten van bakeliet en gerelateerde materialen vindt een 
podium in de Kunsthal, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Amsterdam Bakelite 
Collection. Deze verborgen particuliere collectie met ontwerpen van vijfentwintig vooraanstaande 
vormgevers onder wie Philippe Starck, Friso Kramer en Isamu Noguchi is het ontsluiten meer dan 
waard.

Ter gelegenheid van North Sea Jazz krijgt fotograaf Pieter Boersma in de Kunsthal een podium 
met zijn ongepolijste jazzbeelden. In zijn tentoonstelling ‘Drumming’ plaatst Boersma, met oog 
voor de achtergrond, de drummer in de spotlight.

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 over ‘De Zwaan van Rotterdam’. Deze tentoonstelling 
laat 20 jaar Erasmusbrug zien, samengesteld met het publiek aan de hand van inzendingen zoals 
waardevolle foto’s, souvenirs, verhalen en unieke objecten, in samenwerking met architect Ben 
van Berkel en UN Studio. Het 25-jarig bestaan van BoekieBoekie, het Nederlandse literaire tijd-
schrift voor kinderen en podium voor schrijvers, illustratoren en kinderen, is gevierd met de fees-
telijke presentatie van de jubileumuitgave, de 100ste BoekieBoekie, en een tentoonstelling.
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Regelmatig komen op korte termijn inhoudelijk sympathieke projecten langs die goed bij de Kuns-
thal passen. Zoals de tentoonstelling ‘Uit het leven getekend’ met rechtbanktekeningen van de 
86-jarige Rotterdammer Chris Roodbeen. Roodbeen, nog steeds actief als rechtbanktekenaar, ziet 
vele rechtbanken van binnen en in zijn tekeningen komt een halve eeuw rechtsgeschiedenis voor-
bij. Ook de tentoonstelling Beelder… van J.A. Deelder past in deze serie van tentoonstellingen die 
een totaal eigen karakter hebben, een specifieke doelgroep aanspreken en vaak mediageniek zijn.



JAARVERSLAG 2016

TENTOONSTELLINGEN 2016

SUSANNA INGLADA
Vreemde gewoontes
Kunsthal Light #13
15 januari t/m 10 april 2016
Partners: Mondriaan Fonds

Voor Kunsthal Light #13 is de ‘etalage’ van de Kunsthal overgenomen door de theatrale, duistere 
karakters van kunstenaar Susanna Inglada (Spanje, 1983). Met houtskool en verf tekent ze haar 
figuren in de ruimte. Inglada werkt graag zonder vast frame of doek. Dit geeft haar de vrijheid om 
levendige scènes op te bouwen, met haar creaties als de spelers en rekwisieten in een theater-
stuk. Geïnspireerd door de cultuur en politiek in Spanje, haar land van herkomst, schept Inglada 
een eigen wereld met symbolen van geweld en macht, waarbij het lijkt of de figuren onderling op 
elkaar reageren.
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PHILIPPE HALSMAN
Verbaas mij!
27 februari t/m 12 juni 2016
Partners: Musée de L’Elysée, BankGiro Loterij

Verbaas mij! Dat is de rode draad in het werk van de Amerikaanse fotograaf Philippe Halsman 
(1906 -  1979). Als begenadigd portrettist ontwikkelt hij zich tot één van de meest toonaangevende 
20e -  eeuwse fotografen. Beroemdheden als Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Albert Einstein, 
Muhammad Ali en Winston Churchill krijgt hij voor zijn lens. Met een grote voorliefde voor het 
surreële ontmoet Halsman kunstenaars zoals Salvador Dalí met wie hij intensief ideeën uitwis-
selt. Zijn grensverleggende zoektocht binnen het medium fotografie levert iconische foto’s op die 
op ieders netvlies gebrand staan zoals het werk ‘Dalí Atomicus’ met door de lucht vliegende kat-
ten, emmers water en een verschrikt opspringende Dalí. Door mensen te laten springen tijdens 
fotosessies weet Halsman spontaniteit te creëren. Dit leidt tot memorabele portretten van Ameri-
kaanse ‘celebrities’. De tentoonstelling werpt in retrospectief met meer dan driehonderd niet eerd-
er getoonde werken nieuw licht op Halsmans baanbrekende oeuvre.
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THE MUSEUM OF EVERYTHING
5 maart t/m 22 mei 2016
Partners: Gieskes- Strijbis Fonds, The Museum of Everything, Kunstschrift, Wieg & Mellink
Partners satellietprogramma Outsider Art: Van Gogh Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, Out-
sider Art Museum, Museum Het Dolhuys , Kunstlocatie Würth ‘s- Hertogenbosch, Gerrit Rietveld 
Academie, Willem de Kooning Academie, Piet Zwart Institute 

De Kunsthal presenteert met trots The Museum of Everything: een groots en toonaangevend 
overzicht van meer dan honderd onafhankelijke en niet- academische kunstenaars uit de 19e, 
20e en 21e eeuw van over de hele wereld. Na baanbrekende tentoonstellingen in Parijs, Moskou, 
Venetië en Londen, toont The Museum of Everything met meer dan duizend kunstwerken voor het 
eerst ‘outsider art’ op deze immense schaal in Nederland. Naast gevestigde namen, zoals Augus-
tin Lesage en Willem van Genk, zijn ook meer recente internationale en Nederlandse ontdekkin-
gen te zien. Met onder meer de machtige sprookjespanorama’s van de conciërge Henry Darger 
uit Chicago, het droomuniversum van de Indiase wegenbouwer Nek Chand Saini, de torenhoge 
visioenen van de Chinese fabrieksarbeidster Guo Fengyi, en de grafische vertolkingen van de 
Afro- Amerikaanse Sam Doyle die een bron van inspiratie vormden voor Jean- Michel Basquiat. In 
The Museum of Everything heeft de verbeelding vrij spel!
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FATALE KUNST
Sara de Swart
19 februari t/m 5 juni 2016
Partners: BankGiro Loterij

‘Fatale kunst. Sara de Swart’ is een verfijnde findesiècle entoonstelling, die dankzij veel kuns-
thistorisch belangrijke bruiklenen uit privécollecties en musea een gezicht geven aan de relatief 
onbekende Sara de Swart. In de tentoonstelling staat de Nederlandse beeldhouwster, kunstver-
zamelaar en muze Sara de Swart (1861- 1951) centraal. Aan de hand van schilderijen en beelden 
uit haar collectie van onder meer Isaac Israëls, Odilon Redon, Jan Veth en George Breitner aan-
gevuld met De Swarts eigen werk, foto’s, sculpturen en muziekstukken wordt een beeld van haar 
wereld geschetst. Ook werk van De Swarts levensgezellin, kunstenares Emilie van Kerckhoff en 
van haar vader, kunstschilder Corstiaan de Swart, wordt gepresenteerd. De tentoonstelling vertelt, 
samen met het rijk geïllustreerde boek ‘Fatale Kunst’ van gastcurator Jaap Versteegh, het levens-
verhaal van een vrouw die letterlijk alles overheeft voor de kunst.
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DRUMMING
Pieter Boersma
19 maart t/m 10 juli 2016

De tentoonstelling ‘Drumming’ laat ongepolijste jazzbeelden van fotograaf Pieter Boersma (1945) 
zien. Boersma is een veelzijdig en geëngageerd fotograaf: hij legt het Amsterdamse activisme 
vast, fotografeert voor de Anti Apartheidsbeweging Nederland, portretteert beeldend kunstenaars 
en reist over de wereld. Zijn liefde voor muziek bracht hem, mét camera, bij elk jazzconcert en 
iedere jamsessie van enige betekenis. Hij volgt carrières van jazzgrootheden als Han Bennink en 
Willem Breuker, maar ook Chet Baker en Charles Mingus. In ‘Drumming’ plaatst Boersma, met 
oog voor de achtergrond, de drummer in de spotlight. De tentoonstelling vertolkt wat jazz was, is 
en kan zijn; niet alleen glimmend en glanzend maar ook, en misschien wel vooral, rafelig, donker 
en euforisch.
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DE ONGELOFELIJKE AVONTUREN VAN JULES VERNE
De 100ste BoekieBoekie
19 maart t/m 29 mei 2016
Partners: BoekieBoekie, Start Award

BoekieBoekie, hét Nederlandse literaire tijdschrift voor kinderen én podium voor schrijvers, illustra-
toren en kinderen, bestaat in 2016 25 jaar. De presentatie van het 100ste nummer is gevierd in de 
Kunsthal met een jubileumuitgave, tentoonstelling en feestelijk programma. De tentoonstelling pre-
senteert de meest bijzondere tekeningen uitgekozen door de vak en kinderjury van stArt Award, 
de internationale illustratiewedstrijd van BoekieBoekie. In een tekening kan alles; van reizen naar 
de maan, stoeien met de reuzenkraak, verdwijnen in het middelpunt van de aarde of de wereld 
rondvliegen in een luchtballon. Aansluitend vindt in de Kunsthal een programma plaats met work-
shops, masterclasses en clinics voor professionele illustratoren en debutanten, georganiseerd 
door BoekieBoekie, Winsor & Newton en The Fine Collective.
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INGE AANSTOOT
Sic Semper
Kunsthal light #14
30 april t/m 21 augustus 2016

Voor Kunsthal Light #14 maakt kunstenaar Inge Aanstoot (1987) een grootse muurschildering, be-
woond door menselijke figuren, zelfportretten en een grote variëteit aan dieren. Ze verkent in haar 
werk de omgang van mensen met informatie. Inge Aanstoot is gefascineerd door de subjectiviteit 
van de geschiedenis en trekt daarbij parallellen tussen rariteitenkabinetten uit de Gouden Eeuw 
en het internet van nu. De kijker werd uitgenodigd zelf het verhaal te ontdekken dat zich tussen de 
penseelstreken schuilhoudt. Inge Aanstoot studeerde in 2009 af aan de Willem de Kooning Acad-
emie en wint in 2014 en 2015 respectievelijk de Piketprijs voor Schilderkunst en de Sacha Tanja 
penning.
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BLOODYWOOD
Filmposters uit Ghana 1987-2007
28 mei t/m 11 september 2016

De Kunsthal toont in ‘Bloodywood’ de unieke collectie handbeschilderde filmaffiches van Man-
dy Elsas, die hij op zijn vele bezoeken aan Ghana heeft verzameld. Deze felgekleurde doeken 
werden vanaf de jaren tachtig op bestelling gemaakt door straatschilders, als reclame voor de ver-
toning van veelal gewelddadige videofilms in de vele geïmproviseerde bioscoopjes die Ghana toen 
telde. De affiches, waarvoor lokale schilders bij iedere film een eigen interpretatie van het verhaal 
maken, vormen een typisch Ghanees fenomeen. De afbeeldingen, geschilderd op de binnenkant 
van een zak meel, zijn verhalend en vaak extreem of bizar. De verzameling van Elsas is door de 
jaren heen gegroeid tot ruim 750 exemplaren en nu al een historisch document van betekenis. Bij 
de tentoonstelling verschijnt de uitvoerige publicatie ‘Bloodywood’, met ca. 200 afbeeldingen en 
gedetailleerde achtergrondinformatie.
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LANGUAGE & ART TOUR 2016
Poetry International Festival
4 juni t/m 14 augustus 2016
Partners: Poetry International 

In samenwerking met vijftien Rotterdamse galeries en kunstinstellingen presenteert het 47e Po-
etry International Festival van 8 tot en met 11 juni de Language & ART Gallery Tour. Gedurende 
deze tour presenteert de Kunsthal een overzichtstentoonstelling met werken van kunstenaars die 
bij de galeries te zien zijn. Verspreid over de stad tonen 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 zijn talige installaties, schilderijen, illustraties, kunstenaarsboeken 
en taalexperimenten van gerenommeerde kunstenaars en aanstormend talent te vinden. De ten-
toonstelling Kunsthal Light #14 ‘Sic Semper. Inge Aanstoot’ in de etalage van de Kunsthal en ‘All 
you can Art’ van David Bade en Tirzo Martha, zijn onderdeel van de Language & Art Gallery Tour.
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ALL YOU CAN ART – DAVID BADE & TIRZO MARTHA
Instituto Buena Bista Curaçao komt naar Rotterdam
4 juni t/m 21 augustus 2016
Partners: ING, Gemeente Rotterdam, BankGiro Loterij, Elise Mathilde Fonds, Dura Vermeer
Partners Instituto Buena Bista: Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie

Het 10-jarig bestaan van Instituto Buena Bista (IBB), een vooropleidingsinstituut en plek voor 
hedendaagse kunst op Curaçao, is in de Kunsthal Rotterdam gevierd met een zomertentoon-
stelling én atelier voor talentvolle jongeren. De tentoonstelling presenteert bestaand werk en werk 
in ontwikkeling van de ‘founding fathers’ van IBB, David Bade en Tirzo Martha, en van andere 
Curaçaose kunstenaars uit de collectie van IBB, particuliere collecties en musea uit Curaçao. 
In het atelier, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling, krijgen 32 talentvolle jongeren zes 
weken lang onderwijs en begeleiding van gerenommeerde kunstenaars volgens het aloude leer-
model van meester-gezel. Het publiek is continu getuige van de activiteiten en kan aan bepaalde 
activiteiten deelnemen. Na afloop van de tentoonstelling heeft de Kunsthal de restauratie van een 
bruikleen van kunstenaar Carel Willink, afkomstig uit de collectie van Museum Curaçao, mogelijk 
gemaakt.
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BOTERO
Celebrate Life! 
2 juli t/m 11 september 2016
Partners: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AON 

In de zomer van 2016 brengt de Kunsthal een groot retrospectief van de wereldberoemde Colom-
biaanse kunstenaar Fernando Botero in het kader van Rotterdam Xpanded. Geselecteerd uit Bo-
tero’s eigen collectie laat de tentoonstelling een overzicht zien van de door hemzelf meest geliefde 
werken uit zijn omvangrijke carrière. De tentoonstelling bevat olieverfschilderijen en schetsen 
met uiteenlopende thema’s. Te zien zijn schilderijen van Colombiaanse landschappen, het op zijn 
jeugdherinneringen geïnspireerde leven in Latijns Amerika en reproducties van klassieke meesters 
in de zo herkenbare Botero stijl. Een terugkerend element zijn de gezwollen lichamen van zijn 
personages, die ondanks hun omvang bijna gewichtloos aandoen. De kunst van Botero is toegan-
kelijk en heeft nu eens een komisch en dan weer een ontroerend of shockerend effect op de 
toeschouwers. De Kunsthal is trots dat zij, na Beijing en Shanghai, het werk van één van de meest 
prestigieuze levende schilders van deze tijd in Rotterdam heeft kunnen tonen.
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HEET MIJN MAN HENK? ALZHEIMER IN BEELD
Peter Granser  
3 september t/m 4 december 2016

De Duitse fotograaf Peter Granser (1971) portretteert mensen die door Alzheimer zijn getroffen. 
Zijn foto’s zijn esthetisch, maar zonder de donkere kant van het leven met deze ziekte te ontken-
nen. De tentoonstelling ‘Heet mijn man Henk?’ neemt de bezoeker mee in verhalen over verlies, 
over het vergeten van het bestaan. Maar door Gransers cameralens worden het bovenal verhalen 
over waardigheid.
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KWAKZALVERS EN TANDENTREKKERS
Tandheelkunde in de prentkunst
3 september t/m 4 december 2016
Partners: KNMT, Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed 

De tentoonstelling ‘Kwakzalvers & Tandentrekkers’ laat aan de hand van bijna 250 prenten en 
enkele attributen zien hoe er tussen 1470 en 1870 naar tandheelkunde werd gekeken. De om-
vangrijke publicatie ‘Tandheelkunde in de prentkunst’, samengesteld door dr. Gert Schade, vormt 
de leidraad voor de tentoonstelling. De levendige taferelen variëren van openluchtbehandelingen 
tijdens jaarmarkten en kermissen, tot het trekken van tanden in salons. Ook zijn er komische en 
groteske spotprenten te zien. Bij de tentoonstelling verschijnt de omvangrijke publicatie ‘Tand-
heelkunde in de prentenkunst’. De litho’s en gravures werpen een bijzondere blik op hoe kunste-
naars en vormgevers in die tijd het werk van kiezentrekkers en charlatans verbeelden. De prenten 
zijn bruiklenen uit de collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht.
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DE ZWAAN VAN ROTTERDAM
20 jaar Erasmusbrug
3 september t/m 20 november 2016
Partners: UN Studio, Heerema Group 

De tentoonstelling ‘De Zwaan van Rotterdam’ laat 20 jaar Erasmusbrug zien – hét beeldmerk 
van de stad. De tentoonstelling is in samenwerking met architect Ben van Berkel van UN Studio 
samengesteld door het publiek aan de hand van inzendingen zoals waardevolle foto’s, souvenirs, 
verhalen en unieke objecten van de Erasmusbrug. De 139 meter hoge stalen pyloon trekt met 
zijn asymmetrische ontwerp vanaf de opening veel bekijks in binnen- en buitenland. In de 20 jaar 
die daarop volgt groeit de brug uit tot icoon van de stad, een geliefde plek voor fotoreportages en 
sportevenementen, en inspiratiebron voor schrijvers en ontwerpers.
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PETER LINDBERGH
A Different Vision on Fashion Photography 
10 september 2016 t/m 12 februari 2017
Partners: Studio Peter Lindbergh, Blockbuster Fonds, BankGiro Loterij, Rotterdam Festivals, Marc 
O’Polo, Skyteam, Nationale Nederlanden, Alfa Romeo, Thalys, Bijenkorf Rotterdam, Swarovski, 
VOGUE, Mediacenter Rotterdam, Rotterdam Partners, ‘Make It Happen’ 

De tentoonstelling ‘Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography’ die in septem-
ber 2016 succesvol van start ging met een bliksembezoek van Tina Turner, tien wereldberoemde 
Supermodellen en vele internationale celebrities, brengt meer dan 110.000 bezoekers op de been. 
Van fotografieliefhebbers tot fashionista’s, van vriendinnenclubs tot families en jongeren, talrijke 
doelgroepen komen het oeuvre van deze legendarische modefotograaf bewonderen. De voort-
durende internationale media-aandacht voor deze internationaal reizende tentoonstelling — het 
eerste product van de Kunsthal zelf — is ongekend in de geschiedenis van de Kunsthal. De ten-
toonstelling biedt met meer dan 220 foto’s een spectaculair overzicht van Lindberghs oeuvre. Bij 
de tentoonstelling verschijnt een omvangrijk boek over de Duitse fotograaf, samengesteld door de 
Canadese curator Thierry-Maxime Loriot, met een introductie van Kunsthaldirecteur Emily Ansenk.



JAARVERSLAG 2016

MAKING AFRICA
Continent van hedendaags design 
1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Partners: Prins Bernhard Cultuur Fonds, Fonds 21, Vitra Design Museum, Guggenheim Bilbao, 
Kulturstiftung des Bundes, Art Mentor Foundation Lucerne, VSB Fonds 

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 disciplines 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 
Africa zien dat de hedendaagse, jonge generatie vol energie is en ruimte creëert voor nieuw elan.
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KLOKSLAG
Jordy van den Nieuwendijk 
1 oktober 2016 t/m 8 januari 2017

De Kunsthal Rotterdam presenteert een solotentoonstelling met 45 nieuwe schilderijen en een 24 
meter lange muur reliëf van aanstormend multi-talent en kunstenaar Jordy van den Nieuwendijk 
(1985). Energiek en vol humor brengt hij met kleurrijke schilderijen alledaagse voorwerpen tot 
leven. In rap tempo produceert Van den Nieuwendijk schilderijen, tekeningen, filmpjes en digitals. 
‘Klokslag’ staat stil bij het schilderwerk van een kunstenaar die ieder medium beheerst en zich 
veel technieken heeft eigen gemaakt. De heldere kleuren, lijnen en duidelijke onderwerpen zoals 
hoeden, groenten, planten, vuur, rook en motoren vormen aanleiding om over zijn werk te filo-
soferen en er van alles in te ontdekken. Van den Nieuwendijks frisse blik op de wereld straalt af op 
zijn omgeving.
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PIM PALSGRAAF
In the absence of light 
Kunsthal light #15
21 september 2016 t/m 5 maart 2017

Voor Kunsthal Light #15 neemt het rauwe ruimtelijke werk van de Rotterdamse kunstenaar Pim 
Palsgraaf als een parasiet bezit van het gebouw. Langzaam maar zeker grijpen zijn bouwwerken 
in op het beton, ijzer en glas van Koolhaas’ architectuur. Palsgraaf haalt zijn inspiratie uit de frictie-
zones en de rafelranden van de stad. De plekken waar niemand komt, die vergeten zijn, en soms 
verdekt liggen te wachten op een nieuwe bestemming. Hij maakt donkere bouwsels die samen uit-
groeien tot een verlaten stad die zweeft boven de hoofden van de bezoekers. Een onheilspellend 
gevoel maakt zich meester van iedereen die zich bewust is van wat zich bovenin de etalage af-
speelt.
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BAKELIET, WIE KENT HET NIET
25 jaar Amsterdam Bakelite Collection  
17 december 2016 t/m 5 maart 2017
Partners: Amsterdam Bakelite Collection, Bakeliet Fabriek 

Industrieel design en nostalgie komen samen in de tentoonstelling ‘Bakeliet, wie kent het niet’. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Amsterdam Bakelite Collection presenteert de 
Kunsthal Rotterdam een historisch overzicht van objecten van bakeliet en gerelateerde mate-
rialen. Te zien zijn objecten zoals foto-  en filmcamera’s, radio-  en TV- toestellen, huishoudelijke 
artikelen, meubels, gereedschappen en speelgoed. Ontwerpen van vijfentwintig vooraanstaande 
vormgevers onder wie Philippe Starck, Friso Kramer en Isamu Noguchi maken deel uit van de 
tentoonstelling. Met deze tentoonstelling draagt de Kunsthal bij aan het ontsluiten van bijzonder 
verborgen particuliere collecties.
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UIT HET LEVEN GETEKEND
Rechtbanktekeningen van Chris Roodbeen 
17 december 2016 t/m 26 februari 2017

De tentoonstelling ‘Uit het leven getekend’ presenteert een bijzonder tijdsbeeld van ruim vijftig 
jaar rechtspraak in Nederland. Chris Roodbeen (Rotterdam, 1930-2017) is een van de weinige 
tekenaars die — dankzij het verbod op fotografie — sinds jaar en dag de misdaadverslaggeving in 
onze dagelijkse kranten verlevendigt. Hij zag, en ziet, vele rechtbanken van binnen en maakt een 
halve eeuw rechtsgeschiedenis mee. Met oog voor detail en zwierige hand van tekenen registreert 
Roodbeen de houdingen en gezichtsuitdrukkingen van rechters, strafpleiters, getuigen en publiek, 
met in het middelpunt de verdachten waarvan velen beroemd of berucht.
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BEELDER
… van J.A. Deelder 
17 december 2016 t/m 19 maart 2017

De Kunsthal Rotterdam presenteert het Locomotrutfantje, Moeder de Gans, Spartapiet, Cubaanse 
vlieg, Zaagmuts, Blauw Bloedzuiger en meer beelden van Jules Deelder. Deelder, beter bekend 
als dichter en nachtburgemeester van Rotterdam, laat de poëzie van zijn verbeelding gelden door 
plastic gekleurde spullen aan elkaar te lijmen. De inspiratie voor zijn eerste beeld komt van een 
andere bekende Rotterdammer, Willem ‘De Wielrenner’ Koopman. Deelder laat zich vooral níet 
leiden door wat kunsthistorisch verantwoord is. Pennen, cocktail- stampertjes, injectiespuiten, 
pijpjes, rietjes, lepeltjes, tandenborstels, speelgoed en lensdopjes worden op kleur verzameld en 
verwerkt tot ‘Beelder’, inclusief het kenmerkende vlinderbrilletje.



JAARVERSLAG 2016

EVENTS EN NIEUW PUBLIEK
In 2016 zijn veel evenementen georganiseerd om nieuw en bestaand publiek te ‘entertainen’, te 
laten leren en verrijking aan te bieden. Van lezingen tot Artist Talks, van workshops tot ‘walking 
lectures’, van grote openingen tot FAMILIEdagen, en van masterclasses tot ‘modelscouting’. De 
Kunsthal biedt naast haar tentoonstellingsprogramma een steeds uitgebreider randprogramma 
onder de noemer ‘Palais des Festivals’. De Kunsthal sluit daarnaast aan bij jaarlijkse activiteiten 
zoals de Museumnacht, de Nationale Museumweek, De Derde Dinsdag, North Sea Jazz round 
Town, Rotterdamse Dakendagen, Amsterdamse UITmarkt en Rotterdam Uitdagen. Op het geb-
ied van talentontwikkeling en verdieping zijn speciale activiteiten georganiseerd zoals Artist Talks, 
familieprogramma’s en rondleidingen. Lees meer over deze activiteiten bij Educatie & Talen-
tontwikkeling.

VIER HET NIEUWE JAAR
17 januari 2016

Vier het nieuwe jaar in de Kunsthal. In 2016 hebben bezoekers geen last van de januari-kou! Laat 
je in de Kunsthal fotograferen met De Trui Van 2016 van ‘Greenchoice Warme Truiendag’. Of nog 
beter, brei ook mee. Op 17 januari leerde het publiek alle tips & trics tijdens workshops, lezingen 
en de Knittery Noon. En ook: Haring Happen met Keith Haring en Schmidt Zeevis, Wodka&Blinis 
en Sovjet Design en Breimode van Chanel tot Westwood.
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EXCLUSIEVE KEITH HARING TOUR
21 januari 2016

Een exclusieve rondleiding door ‘Keith Haring. The Political Line’ door Julia Gruen, directeur van 
de Keith Haring Foundation in New York. Julia Gruen was in de jaren tachtig studiomanager van 
Keith Haring en geeft sinds zijn dood leiding aan de Keith Haring Foundation. Tijdens de volge-
boekte tour vertelde zij op zeer persoonlijke en inspirerende wijze over de werken en het leven 
van Keith Haring.



JAARVERSLAG 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1bp227kcrxA

ING KUNSTBUZZ
De Kunsthal en ING willen kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk maken. Onze visie 
“Door beter te leren kijken, kan je meer zien” dragen we samen uit met als belangrijkste onderdeel 
van het ING hoofdsponsorschap dat zij het busvervoer mogelijk maakt van Rotterdamse scholie-
ren die anders niet naar de Kunsthal komen. In 2016 zijn 840 leerlingen van negen verschillende 
Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsinstellingen met de Kunstbuzz naar de Kunsthal gere-
den. Deze leerlingen hebben respectievelijk de tentoonstellingen Keith Haring, The Museum of 
Everything en Making Africa bezocht.

https://www.youtube.com/watch?v=y3zmd88XREs

DE NACHT VAN EVERYTHING
5 maart 2016

Op zaterdag 5 maart viert de Kunsthal de Museumnacht met ‘De Nacht van Everything’ met onder 
meer de feestelijke opening van het spectaculaire The Museum of Everything en het event The 
Drawing of Everything. De aftrap vindt plaats in het Auditorium met De Kift en de Rotterdamse 
cultheld Harry Merry! Publiek kan op ‘Jump Date’ in de Phillipe Halsman tentoonstelling en zichzelf 
een Salvador Dali-snor aanmeten in de snorrenbar. Het is mogelijk om te Estafette-Disco-Breien, 
en alle tentoonstellingen zijn tot 01.00 uur open! 
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BOOKSIGNING FERNANDO BOTERO
2 juli 2016

Op zaterdag 2 juli 2016 opent de tentoonstelling ‘Botero: Celebrate Life!’ voor het publiek. De 
wereldberoemde Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero signeert de tentoonstellingscatalo-
gus voor talrijke bezoekers waaronder veel mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond.

ROTTERDAM XPANDED
18 juni t/m 18 september 2016

De Kunsthal Rotterdam slaat samen met International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Muse-
um Boijmans Van Beuningen voor de eerste keer de handen ineen voor Rotterdam Xpanded: een 
multidisciplinair programma met bijzondere films en tentoonstellingen van internationaal geroemde 
kunstenaars. Naast de tenten van IFFR White Nights’ en de installatie van Olafur Eliasson pro-
grammeert de Kunsthal een overzichtstentoonstelling van de wereldberoemde Colombiaanse kun-
stenaar Fernando Botero. De drie programma’s vallen vijf dagen lang samen: van woensdag 13 
t/m zondag 17 juli. Deze dagen zijn de Kunsthal en Museum Boijmans tot 22.00 uur geopend. Om 
de samenwerking te vieren, is er op woensdag 13 juli een feestelijke avond in het Museumpark. 
De zomerprogrammering zorgt voor meer bezoekers tijdens de voorheen lauwe zomerperiode, en 
voor beduidend meer toeristen van binnen én buiten Europa, wat blijkt uit ons postcode-onderzoek 
dat in juni 2016 is gestart.
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LATIN LIFE SUNDAYS!
3 juli t/m 28 augustus 2016

Negen zondagen, van 3 juli tot en met 28 augustus, organiseerde de Kunsthal in het kader van 
Rotterdam Xpanded ter gelegenheid van de Botero tentoonstelling de Latin Life Sundays. Publiek 
genoot iedere zondag vanaf 14.00 uur van een gevarieerd programma met muziek, dans, eten 
& cocktails, theater, circus en poëzie in de Kunsthal en in het Museumpark. Trompettiste Maite 
Hontelé en Amigos trapt af tijdens North Sea Round Town, waarna een spectaculair salsa event 
losbarstte. Tijdens de Latin Life Sundays waren er swingende optredens van de Salsability Club 
en Cuartito Azul. Bezoekers dansten en leerden basispassen onder aanmoediging van dansers 
van de Rotterdamse dansschool. De Grote Hulashow met fantastisch hoepelspektakel was ook 
van de partij evenals Circus Rotjeknor voor de jonge ‘acrobaatjes’. Met het mooie zomerse weer 
was iedere zondag een groot succes!
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ZOMERCARNAVAL ALL YOU CAN ART
30 juli 2016

Curaçao en Rotterdam kennen een belangrijke traditie in het jaarlijkse carnaval. Kunstenaars 
Mette Sterre, Klaar van der Lippe, Bart Stuart en studenten van de All you can Art Summerschool 
werkten in de zomer van 2016 samen met Tirzo Martha en David Bade aan de All you can Art 
praalwagen en kostuums, die tijdens de straatparade van het Zomercarnaval te zien waren. De 
Kunsthal nam op zaterdag 30 juli in samenwerking met TENT en organisator DUCOS deel aan 
het Rotterdamse Zomercarnaval, en kreeg hiervoor de artistieke prijs toegekend. Lees het online 
verslag van de Summerschool.

UITMARKT AMSTERDAM
26 & 27  augustus 2016

De Uitmarkt is dé landelijke opening van het culturele seizoen. Gedurende het laatste weekend 
van augustus vond de 39e editie plaats op en rondom het Amsterdamse Museum- en Leidseplein. 
De Kunsthal presenteert hier jaarlijks haar tentoonstellingsprogramma.
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OPENINGSWEEK PETER LINDBERGH
8 t/m 10 september 2016

Met een financiële bijdrage van Rotterdam Festivals kon de Kunsthal verschillende events gerela-
teerd aan de Peter Lindbergh tentoonstelling organiseren voor een breed publiek onder de no-
emer ‘Rotterdam. City of Fashion and Photography’. De openingsweek is in samenwerking met de 
Willem de Kooning Academie ingeluid met een Masterclass door Peter Lindbergh en gastcurator 
Thierry-Maxime Loriot. Een paar honderd studenten kwamen naar de Kunsthal om de topfotograaf 
vragen te stellen. Aansluitend opende Peter Lindbergh de pop-up tentoonstelling, met foto’s van 
de shoot in de Rotterdamse haven, in de hal van het Centraal Station. Met een sneak preview van 
de jubileumvoorstelling TING! van Scapino Ballet, toestromend publiek en pers is Lindberghs aan-
wezigheid in Rotterdam publiek gemaakt.

Op vrijdag verzamelt internationale pers zich bij de Kunsthal om met Peter Lindbergh en maar 
liefst zeven Supermodellen (Milla Jovovich, Amber Valletta, Nadja Auermann, Tatjana Patitz, Karen 
Alexander, Cecillia Chancellor en Lara Stone) voor het eerst de tentoonstelling te bezoeken. In 
aanwezigheid van Lindbergh en een trotse burgemeester Ahmed Aboutaleb bezoekt Tina Turner 
‘s avonds tijdens de exclusieve preview in de Kunsthal de tentoonstelling van de fotograaf met wie 
zij al jaren bevriend is. Twee portretten van Turner zijn ook in de tentoonstelling te bewonderen.
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De indrukwekkende line-up van Supermodellen breidt zich op zaterdag verder uit met Cindy Craw-
ford en Eva Herzigova. Het is uniek voor Nederland dat deze Supermodellen vanuit alle windstre-
ken afreizen om de ‘red carpet’ wereldpremière van de tentoonstelling van de Peter Lindbergh bij 
te wonen. De opening is met optredens van de Zwitserse contortionist Nina Burri en Duitse zanger 
Tom Hanreich een spektakel van grote internationale allure. De overweldigende opkomst van deze 
bijzondere gasten maakt het uitgebreide openingsweekend van de tentoonstelling tot een spetter-
end succes met ongelofelijk veel media-aandacht, booming op sociale media (door zulke invloedri-
jke ‘influencers’) en maar liefst 6000 genodigden en bezoekers.
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ROTTERDAM UITDAGEN
9 & 10 september 2016

Tijdens de Rotterdam UITdagen op het Schouwburgplein, de start van het culturele seizoen, 
werden bezoekers vóór een foto van de Rotterdamse haven – gemaakt door Peter Lindbergh – 
geportretteerd door het complimententeam van VeldMark. En de foto mocht mee naar huis! Een 
leuk aandenken en ludieke promotie voor de tentoonstelling ‘A Different Vision on Fashion Photog-
raphy’.

https://www.youtube.com/watch?v=9XoKqXolSIs

MAKING AFRICA FESTIVAL
2 oktober 2016

MASTERCLASS PETER LINDBERGH
8 september 2016

In samenwerking met de Rotterdamse Willem de Kooning Academie organiseerde de Kunsthal 
een Masterclass Peter Lindbergh voor studenten van kunst-, fotografie- en andere creatieve 
opleidingen. In deze Masterclass, gemodereerd door Thierry-Maxime Loriot, besprak Peter Lind-
bergh met studenten zijn visie op modefotografie en enkele portfolio’s van studenten.
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MASH-UP! I.S.M. IFFR
28 oktober 2016

Kunsthal Rotterdam en International Film Festival Rotterdam sloegen op vrijdag 28 oktober 2016 
voor de derde keer op rij de handen ineen voor MASH-UP! Dat betekende een unieke voor-
première van de film Nocturnal Animals van Tom Ford, een bezoek aan de tentoonstelling Peter 
Lindbergh. A Different Vision on Fashion Photography, een spectaculair optreden van Ntjam Rosie 
en een knallend feest met dj Roop, allemaal in de Kunsthal.

De Kunsthal bevond zich met het ‘Making Africa Festival’ in Afrikaanse sferen. In samenwerking 
met Afrovibes en Vitra Design Museum organiseerde de Kunsthal zondag 2 oktober een bruisende 
dag voor jong en oud met verschillende optredens, workshops en rondleidingen. En natuurlijk ook 
met Afrikaanse muziek en eten. Het Afrovibes Festival 2016 gaf enkele voorproefjes van jonge en 
vernieuwende makers onder de noemer Young & Urban Afrika.
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FOTO & FASHION & FUN KUNSTHALFAMILIEDAG
13 november 2016

De speciale Foto & Fashion & Fun KunsthalFAMILIEdag, geïnspireerd op de fotografie van Peter 
Lindbergh, is met 1700 bezoekers een groot succes. Publiek kan ontdekt worden door de scouts 
van Max Models, kijken naar de Scapino sterdansers, volgen de workshop Camera Obscura, gaan 
op reis met theatermaakster Camie Bonger of laten zich rondleiden door de tentoonstelling van 
Peter Lindbergh.

https://www.youtube.com/watch?v=9XoKqXolSIs

MASTERCLASS JORDY VAN DEN NIEUWENDIJK
2 december 2016

Na fotograaf Peter Lindbergh is kunstenaar Jordy van den Nieuwendijk als tweede aan de beurt 
in een reeks masterclasses door bijzondere kunstenaars, georganiseerd door Willem de Kooning 
Academie en Kunsthal Rotterdam. In deze exclusieve masterclass vertelt Jordy over zijn eigen 
werk en kunstenaarspraktijk. Studenten hadden de mogelijkheid om hun brandende vragen te 
stellen en én samen met Jordy een beeld te maken.
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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 2016 zijn er weer diverse vormen van pub-
lieksparticipatie georganiseerd, waarbij het experiment niet werd geschuwd.

Tijdens de All you can Art Summerschool krijgen jongeren en kunstenaars in de zomer totale ex-
perimentele vrijheid in de Kunsthal om te werken en te leren. Er is voortdurend reuring op zaal en 
het publiek kan met kunstenaars in gesprek en deelnemen aan bepaalde programma-onderdelen. 
Daarnaast creëren kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, in samenwerking met Sculpture In-
ternational Rotterdam en BKOR (programma’s van CBK Rotterdam) met participanten, een nieuw 
werk voor Uproot Rotterdam, het pop-up beeldenpark in het Museumpark. De studenten leren 
omgaan met het werken op een specifieke locatie, de betrokkenheid van publiek bij de totstand-
koming van een kunstwerk, en bewustwording over de keuze voor vrij versus commercieel werk.

Tijdens de Summerschool is samengewerkt met verschillende organisaties en publieksdoelgroep-
en. Theater Maatwerk, voor mensen met een beperking en een passie voor theater, heeft mee-
gewerkt aan de praalwagen voor het Zomercarnaval.
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Leerlingen van het Olympiacollege (VMBO) hebben in het Atelier van de tentoonstelling All you 
can Art en op locatie meegewerkt aan het kunstwerk ‘Laman ta duna laman ta tuma’ (de zee geeft 
de zee neemt) van David Bade en Tirzo Martha. Dit werk is voor het Uproot Beeldenpark ‘aange-
meerd’ in het Museumpark.
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Tijdens een van de laatste edities van De Derde Dinsdag hebben David Bade en Tirzo Martha in 
het Vroesenpark voor publiek een presentatie gegeven over het IBB en All you can Art.

Voor professionals en publiek zijn er twee Denktanks georganiseerd die ingingen op de toekomst 
van het bijzondere kunstonderwijs en kunst als sociale praktijk. Vanuit de context van Instituto 
Buena Bista delen David Bade en Tirzo Martha hun vragen en visie in wisselwerking met de ex-
pertise van de genodigden maar ook vanuit het publiek. De DenkTanks vinden midden in de ten-
toonstelling plaats zodat iedereen aan kan sluiten en ervaringen uit kan wisselen met specialisten 
en betrokkenen van kunst en onderwijs.
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Op 19 augustus is de Summerschool feestelijk afgerond in de Kunsthal met voor alle trotse jon-
geren een diploma-uitreiking en een eindpresentatie. Bezoekers zijn continu getuige van de ac-
tiviteiten en kunnen aan bepaalde onderdelen deelnemen. Ook Jet Bussemaker, demissionair 
minister van OCW, en Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, bezochten All you can Art in de 
Kunsthal én Instituto Buena Bista op Curaçao om zich te verdiepen in deze kunstonderwijsaan-
pak. Het online verslag over de Summerschool is te bekijken op de website. Lees hier het online 
verslag van de Summerschool.

LATIN LIFE SUNDAYS IN MUSEUMPARK
Negen zondagen, van 3 juli tot en met 28 augustus, organiseert de Kunsthal in het kader van 
Rotterdam Xpanded ter gelegenheid van de Botero tentoonstelling Latin Life Sundays. Het Kuns-
thalpubliek wordt uitgenodigd om na het bezoek aan de tentoonstelling deel te nemen aan een 
gevarieerd programma met muziek, dans, eten & cocktails, theater, circus en poëzie in de Kuns-
thal en in het Museumpark. Trompettiste Maite Hontelé en Amigos doen de kick-off tijdens North 
Sea Round Town, waarna een spectaculair salsa event losbarst. Tijdens de Latin Life Sundays zijn 
er swingende optredens van de Salsability Club en Cuartito Azul.
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Bezoekers kunnen zelf dansen en basispassen leren onder aanmoediging van dansers van de 
Salsability Club. De Grote Hulashow met fantastisch hoepelspektakel is van de partij evenals Cir-
cus Rotjeknor voor de jonge ‘acrobaatjes’.
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Het mooie weer maakt iedere zondag tot een groot succes! Publieksonderzoek laat zien dat 50% 
van de bezoekers expliciet op Latin Life Sundays afkomt. Lees hier het online verslag en de foto’s 
van de zondagen.

GREEN SCREEN ‘MODEL FOR A MOMENT’
Van grote meerwaarde voor het publiek was de speciale ‘green screen’ installatie, die dankzij de 
steun van hoofdsponsor ING gedurende de hele looptijd van de tentoonstelling in gebruik was. Het 
feit dat bezoekers, na het zien van de tentoonstelling, ook zelf een ‘Model for a Moment’ ervaring 
konden beleven, gaf een extra dimensie aan het bezoek en een grote en opvallende zichtbaarheid 
van de tentoonstelling – en ING – op social media. Het resultaat na 5 maanden: 7.675 (!) vrolijke, 
serieuze, grappige, ontroerende en gekke portretten van bezoekers die alleen, in familieverband 
of met vrienden/vriendinnen op bezoek in de Kunsthal waren. Man en vrouw, jong en oud.
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Voor de Kunsthal was dit resultaat een eye-opener: nooit eerder is de diversiteit van ons publiek, 
tegelijk aanwezig in de Kunsthal door de contrastrijke programmering, zo duidelijk in beeld geb-
racht!
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KUNSTHAL BEZOEKERS
De Kunsthal richt zich op een breed publiek, en doet daarbij geen concessies aan de kwaliteit. 
In 2016 ontvangt de Kunsthal 211.677 bezoekers, waarvan 33% nieuw publiek dat nog nooit de 
Kunsthal heeft bezocht. Gemiddeld bestaat het publiek uit 61% vrouw, 39% man en is het opleid-
ingsniveau 29% WO, 44% HBO, 11% MBO en 16% voortgezet onderwijs en overig.

Eigen publieksonderzoeken (steekproeven) tonen aan dat de bezoekerskenmerken variëren naar 
gelang het tentoonstellingsprogramma. In 2016 laat het voorjaar meer bezoekers uit de regio 
zien. De bezoekers geven aan specifiek te komen voor de hoofdtentoonstellingen Verbaas mij! 
van Philippe Halsman (22%), The Museum of Everything (30%) en ‘Fatale kunst’ (10%), terwijl 
28% zich laat verrassen. In juni is de Kunsthal gestart met het actief opvragen van postcodes aan 
bezoekers (exclusief Museumkaarthouders, Rotterdampashouders, CJP of Vriendenkaart waarvan 
globale data bekend zijn) om meer inzicht te krijgen in de herkomst van ons publiek.
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BEREIK JONGER EN INTERNATIONALER PUBLIEK
In de zomer hebben verhoudingsgewijs veel toeristen uit Europa en daarbuiten de Kunsthal 
bezocht. Er is een piek in de maanden juni en juli, en in het najaar blijft de toestroom buitenland-
ers constant. Enkele significante cijfers over deze doelgroep uit Engelstalige publieksenquêtes: 
een hoog percentage nieuw publiek (80%), hoog opgeleid (63% WO) en jonger (55% tussen 18-
40 jaar). In het najaar geven bezoekers aan speciaal te komen voor de Lindbergh tentoonstelling 
(70% waarvan 40% nieuw publiek) en voor Making Africa (21%) terwijl een kleiner percentage 
(23%) zich laat verrassen. In 2016 is circa 25% van de bezoekers afkomstig uit Rotterdam en 17% 
afkomstig uit de regio.

MUSEUMKAART EN ROTTERDAMPAS
De Museumkaart maakt samen met de regionale Rotterdampas een bezoek aan de Kunsthal nog 
laagdrempeliger. Bij een totaal bezoekersaantal van 211.677 bezoekers kwam 44% (38% in 2015) 
met een Museumkaart en was 6% (7% in 2015) in het bezit van een Rotterdampas. De Kunsthal 
ontving 13.493 Rotterdampashouders (waarvan 61% met gereduceerd tarief vanwege minimum 
inkomen).
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VERWACHT

ROBERT MAPPLETHORPE. EEN PERFECTIONIST
22 april t/m 27 augustus 2017

Vanaf zaterdag 22 april presenteert de Kunsthal Rotterdam een groots retrospectief van het leven 
en werk van Robert Mapplethorpe (1946 – 1989), een van de meest invloedrijke kunstenaars en 
fotografen van de 20ste eeuw. Ruim twee decennia na zijn dood leidt zijn werk nog altijd tot con-
troverse en schuurt het tegen de grenzen van wat artistiek mogelijk is. De tentoonstelling biedt 
een indrukwekkend overzicht van zijn carrière, vanaf de eerste werken eind jaren zestig tot zijn 
doorbraak in de kunstwereld in de jaren tachtig.
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EDUCATIE & TALENTONTWIKKELING
Om een nieuw publiek en specifieke doelgroepen te bereiken en het tentoonstellingsprogramma 
laagdrempelig te maken voor een breed publiek, organiseert de Kunsthal regelmatig aanvullende 
activiteiten in haar tentoonstellingen, het Auditorium en het KunsthalLAB. Deze programmering 
komt tot stand in samenwerking met jonge talenten en gevestigde namen, en bevat cross-overs 
tussen verschillende disciplines. Zie ook Events.

Op het gebied van talentontwikkeling en verdieping zijn in 2016 veel speciale activiteiten georgani-
seerd waaronder Artist Talks, Masterclasses, familieprogramma’s en rondleidingen.

SUMMERSCHOOL ALL YOU CAN ART
Tijdens de All you can Art Summerschool in samenwerking met Instituo Buena Bista (IBB) krijgen 
jongeren en kunstenaars in de zomer totale experimentele vrijheid in de Kunsthal om te werken 
en te leren. Er is voortdurend reuring op zaal en het publiek kan met kunstenaars in gesprek en 
deelnemen aan bepaalde programma-onderdelen. 32 talentvolle jongeren krijgen in het atelier, dat 
onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling All you can Art, zes weken lang onderwijs en begeleid-
ing krijgen door kunstenaars volgens het aloude leermodel van meester-gezel.
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De Kunsthal is van mening dat deze onderwijsmethode een plek verdient om zich in Nederland 
te wortelen en zowel het IBB als de Kunsthal hebben het commitment uitgesproken de komende 
twee jaar samen te werken op een vergelijkbare manier zoals nu in de Kunsthal gebeurt. De werk-
wijze die David Bade en Tirzo Martha ontwikkeld hebben en de kans die ze jongeren geven, werkt 
inspirerend en is van belang voor het Nederlandse kunstonderwijs op alle niveaus, van academies 
tot de kunst-educatieprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs. Zie ook Publiekspartici-
patie.

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, SKVR en partners bij specifieke tentoonstellingen. De open podi-
um functie van de Kunsthal biedt studenten van diverse opleidingen de kans ervaring op te doen 
met publiek.
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ACTIVITEITEN KUNSTHALLAB
Tijdens de schoolvakanties ligt de focus op extra activiteiten voor families, zoals speciale fam-
ilierondleidingen, workshops en muziek- en theatervoorstellingen. Zo werken kinderen in 2016 
in het KunsthalLAB aan een eigen kinderboek in het kader van BoekieBoekie, en gaan families 
samen door de tentoonstellingen aan de hand van de Kijk&Doe-tochten. Kinderen kunnen zich 
in de theaterworkshops van Camie Bonger verkleden als personages uit Botero’s schilderijen. 
Onder het motto ‘I love my teeth’ organiseert de Kunsthal op woensdag 19 oktober samen met het 
Ivoren Kruis een middag in het teken van gezonde tanden. En tijdens de Peter Lindbergh tentoon-
stelling gaan jonge generaties ‘Supermodellen’ op reis langs zijn pure zwart-wit fotografie. Ook is 
er gestart met het Kunsthal FAMILIELab waarbij Kunsthaldocenten elke zondagmiddag bijzondere 
workshops geven waar kinderen en ouders aan kunnen deelnemen.



JAARVERSLAG 2016

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. Het KunsthalLAB wordt intensief gebruikt tijdens workshops van het Cultuurtraject 
en in de vakanties. Naar schatting hebben meer dan 1.200 leerlingen in 2016 het KunsthalLAB 
bezocht en 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 Museum of Everything hebben kinderen zelf kunst gemaakt en gepresenteerd in 
het ‘Mini-Museum van Everything’. Tijdens Making Africa is het KunsthalLAB omgetoverd tot een 
designlab waar kinderen hun eigen C-Stunner brillen ontwerpen en in het kader van Peter Lind-
bergh ontdekken hoe een camera precies werkt in de workshop Camera Obscura.
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LIFE LONG LEARNING VOOR VOLWASSENEN
De Kunsthal zet voortdurend in op ‘life long learning’ en ondersteunt dit met aanvullende activiteit-
en voor volwassenen. Het gidsenteam van UrbanGuides heeft afgelopen jaar in 344 verschillende 
rondleidingen meer dan 5000 mensen rondgeleid langs tentoonstellingen en door het gebouw. 
Aan de hand van lezingen, audiotours, een wekelijks filmprogramma in het Auditorium en Artist 
Talks krijgen volwassenen meer inhoudelijke verdieping bij de tentoonstellingen.
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MASTERCLASSES
In samenwerking met de Rotterdamse Willem de Kooning Academie organiseert de Kunsthal op 
8 september een Masterclass Peter Lindbergh voor studenten van kunst-, fotografie- en andere 
creatieve opleidingen. In deze Masterclass, gemodereerd door Thierry-Maxime Loriot, bespreekt 
Lindbergh met studenten zijn visie op modefotografie en enkele portfolio’s van studenten. Na 
fotograaf Peter Lindbergh in september is kunstenaar Jordy van den Nieuwendijk in december 
aan de beurt, als tweede in een reeks masterclasses door bijzondere kunstenaars, georganiseerd 
door Willem de Kooning Academie en Kunsthal Rotterdam. In deze exclusieve masterclass ver-
telt Jordy over zijn eigen werk en kunstenaarspraktijk. Studenten hadden de mogelijkheid om hun 
brandende vragen te stellen en én samen met Jordy een beeld te maken.

ARTIST TALKS
In 2016 hebben drie Kunsthal Light kunstenaars een Artist Talk gehouden respectievelijk Susan-
na Inglada op 14 februari tijdens Art Rotterdam Week met Noor Mertens, curator stadscollectie 
Museum Boijmans van Beuningen. Op zondag 22 mei houdt Inge Aanstoot een Artist Talk samen 
met haar galeriehouder, Thierry Reniers van Vonkel in Den Haag. Een Artist Talk met theatrale 
opkomst, veel publiek, high-fives en applaus. Pim Palsgraaf houdt de derde Artist Talk samen met 
kunsthistoricus Guus Vreeburg op 13 november. De Rotterdamse performancekunstenaar Toine 
Klaassen is aanwezig om bij binnenkomst meteen in contact te treden met de toehoorders. 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 convenanten en samenwerkingsver-
banden weet de Kunsthal bij elke hoofdtentoonstelling een relevant en inspirerend aanbod voor 
het onderwijs te realiseren. Het educatieve aanbod sluit naadloos aan op de kerndoelen van de 
curricula en daarmee vormt een bezoek aan de Kunsthal een toegevoegde waarde voor scholie-
ren en studenten. Sinds 2011 heeft de Kunsthal een convenant met ROC Albeda College, waar-
door in 2016 bijna 900 studenten van deze opleiding de Kunsthal hebben bezocht. Verder werkt 
de Kunsthal nauw samen met Stichting BOOR, De Theaterhavo/vwo, Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam (SKVR), Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Digital Playground en de 
Kunstpiloot.

DOCENTENMIDDAGEN
Docenten kunnen tijdens docentenmiddagen ervaren hoe een bezoek aan de Kunsthal optimaal 
aansluit bij de lesstof. De woensdagmiddag bestaat uit een inleiding, een toelichting op het edu-
catieve aanbod en een bezoek aan de tentoonstellingen. In 2016 is op woensdag 28 september 
een middag speciaal voor docenten georganiseerd samen met Het Nieuwe Instituut en Museum 
Boijmans Van Beuningen. In de Kunsthal krijgen docenten een sneak preview en rondleiding door 
respectievelijk Making Africa en Peter Lindbergh.
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TALENTONTWIKKELING: ONDERWIJS
Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn bij de hoofdtentoonstellingen The Museum of Every-
thing en Making Africa gratis te downloaden lespakketten 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 Rotter-
dam – in samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KC-R) – hebben leer-
lingen uit groep zeven en acht en leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het Voortgezet 
Onderwijs gewerkt aan het Minimuseum van Everything (zelf maken en samenstellen van een 
tentoonstelling). Dit aanbod is ook beschikbaar gesteld aan scholen die niet deelnemen aan het 
Cultuurtraject.



JAARVERSLAG 2016

Bij Making Africa hebben de leerlingen C-Stunners gemaakt die hun blik op de wereld en Afrika in 
het bijzonder hebben vergroot. In samenwerking met Digital Playground, het centrum voor me-
dia-educatie, is voor leerlingen uit het VO een speciale workshop bij de Lindbergh tentoonstelling 
ontwikkeld. Voor alle richtingen en niveaus in het MBO is in samenwerking met het ROC Albeda 
Rotterdam een speciale lesbrief samengesteld.
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ING KUNSTBUZZ VOOR ROTTERDAMSE LEERLINGEN
ING en de Kunsthal dragen educatie en talentontwikkeling hoog in het vaandel. De Kunsthal 
besteedt veel aandacht in haar programma aan verdieping en inspiratie. Het is van groot belang 
om leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Juist in een stad 
als Rotterdam, waar vanwege de taal- en rekenachterstand het cultuuronderwijs en de museum-
docent zijn wegbezuinigd en de jongste generatie van huis uit niet of nauwelijks in aanraking komt 
met kunst en cultuur.

Samen met ING is vanaf januari 2016 gestart met de Kunstbuzz om bezoek door scholen in de re-
gio Rotterdam extra te stimuleren. Sinds januari 2016 zijn met de Kunstbuzz 996 extra leerlingen 
van negen verschillende Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsinstellingen met de Kunstbuzz 
naar de Kunsthal gereden, respectievelijk op 26 januari, 15 maart en 1 november 2016.

CJP CULTUURKAART
Circa 40% van het zelfstandig schoolbezoek wordt verrekend via de CJP Cultuurkaart voor leer-
lingen van het voortgezet onderwijs. De verdeling over de verschillende onderwijsniveaus ligt 
in 2016 voor het VWO op 31%, voor HAVO op 29% en voor het VMBO op 40%. 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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TALENTONTWIKKELING KUNSTENAARS 
KUNSTHAL LIGHT #
‘Kunsthal Light #’ is sinds 2011 het talentontwikkelingsprogramma van de Kunsthal voor jonge, 
beginnende kunstenaars. Dit tentoonstellingsprogramma 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 ontwik-
keling van het werk voor publiek van buitenaf te volgen is en er interactie ontstaat. Onderdeel van 
de presentatie is een Artist Talk met de kunstenaar.

In 2016 zijn drie edities van Kunsthal Light # georganiseerd. De presentatie van Susanne Inglada 
(1983) sluit aan bij de tentoonstelling Prospects and Concepts van het Mondriaan Fonds tijdens 
Art Rotterdam. Inge Aanstoot (1987) wint in 2014 en 2015 respectievelijk de Piketprijs voor Schil-
derkunst en de Sacha Tanja-penning, reden genoeg om haar uit te nodigen voor Kunsthal Light 
#14. De Rotterdamse kunstenaar Pim Palsgraaf (1979) studeerde in 2003 cum laude af als fine art 
student aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
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KUNSTHAL LIGHT #15: IN THE ABSENCE OF LIGHT
Pim Palsgraaf
21 september 2016 t/m 5 maart 2017

Voor Kunsthal Light #15 neemt het rauwe ruimtelijke werk van de Rotterdamse kunstenaar Pim 
Palsgraaf als een parasiet bezit van het gebouw. Langzaam maar zeker grijpen zijn bouwwerken 
in op het beton, ijzer en glas van Koolhaas’ architectuur. Palsgraaf haalt zijn inspiratie uit de frictie-
zones en de rafelranden van de stad. De plekken waar niemand komt, die vergeten zijn, en soms 
verdekt liggen te wachten op een nieuwe bestemming. Hij maakt donkere bouwsels die samen uit-
groeien tot een verlaten stad die zweeft boven de hoofden van de bezoekers. Een onheilspellend 
gevoel maakt zich meester van iedereen die zich bewust is van wat zich bovenin de etalage af-
speelt.
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KUNSTHAL LIGHT #14: SIC SEMPER
Inge Aanstoot
30 april t/m 21 augustus 2016

Voor Kunsthal Light #14 maakt kunstenaar Inge Aanstoot (1987) een grootse muurschildering, be-
woond door menselijke figuren, zelfportretten en een grote variëteit aan dieren. Ze verkent in haar 
werk de omgang van mensen met informatie. Inge Aanstoot is gefascineerd door de subjectiviteit 
van de geschiedenis en trekt daarbij parallellen tussen rariteitenkabinetten uit de Gouden Eeuw 
en het internet van nu. De kijker werd uitgenodigd zelf het verhaal te ontdekken dat zich tussen de 
penseelstreken schuilhoudt.
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KUNSTHAL LIGHT #13: VREEMDE GEWOONTES
Susanna Inglada 
15 januari t/m 10 april 2016

Voor Kunsthal Light #13 is de ‘etalage’ van de Kunsthal overgenomen door de theatrale, duistere 
karakters van kunstenaar Susanna Inglada (Spanje, 1983). Met houtskool en verf tekent ze haar 
figuren in de ruimte. Inglada werkt graag zonder vast frame of doek. Dit geeft haar de vrijheid om 
levendige scènes op te bouwen, met haar creaties als de spelers en rekwisieten in een theater-
stuk. Geïnspireerd door de cultuur en politiek in Spanje, haar land van herkomst, schept Inglada 
een eigen wereld met symbolen van geweld en macht, waarbij het lijkt of de figuren onderling op 
elkaar reageren.
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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 Beeldende 
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 leent 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. Zij speelt in haar 
interactieve installatie met de kinderlijke vreugde en bijna fysieke ervaringen van bezoekers die 
zich een weg banen door de ruimte.
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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 Kuns-
thal haalt hij ‘verborgen schatten’ naar boven. Met collages van plattegronden, schetsen en rout-
ingsontwerpen en een compositie van plexiglazenkappen, sokkels en verfkleuren 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 personages, zonder dat er ie-
mand aanwezig is. In haar werk voor Kunsthal Light #10 laat Clazing een beklemmende eenzaam-
heid 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 installat-
ies 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 Amster-
dam (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 dagelijks 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 Ruwe-
data (Thijs Kelder) en Ephameron (Eva Cardon). Speciaal voor de Kunsthal werkten beide kun-
stenaars 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 col-
lage 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-Ned-
erlanden, 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.
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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 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 fantasief-
iguren 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 voor-
stelling met houtskool.



JAARVERSLAG 2016

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)nationaal 
furore met zijn illegale ‘sticker art’ op museale gebouwen. Zijn werk kenmerkt zich door een kleur-
rijke en associatieve beeldtaal. Laag over laag creëerde Boer met zelfklevende folie zijn ‘verfdrui-
pende’ 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 Lame-
los, tekende voor de vierde editie van Kunsthal Light. Humor en een cartoonachtige tekenstijl ken-
merken 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.
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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 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.
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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 Rot-
terdams 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 har-
monieus geheel. De eerste editie van Kunsthal Light kwam tot stand in samenwerking met Cokkie 
Snoei.
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Ondanks dat het jaar 2016 met een negatief saldo is afgesloten, weet de Kunsthal de economisch 
lastige tijden goed te doorstaan. De Kunsthal is flexibel, heeft een groot doorzettingsvermogen en 
is vindingrijk in het vinden van partners en middelen om het tentoonstellings- en activiteitenpro-
gramma ieder jaar weer te kunnen realiseren.

BUSINESSMODEL KUNSTHAL ROTTERDAM
Meer dan de helft van de exploitatiebegroting wordt door de Kunsthal gedekt uit eigen inkomsten. 
Ondanks de grote competitie met collega-instellingen op het gebied van fondsen en sponsoring 
uit het bedrijfsleven is de Kunsthal er opnieuw in geslaagd om waardevolle partnerships af te 
sluiten en genereuze donaties te ontvangen. De Kunsthalformule waarmee met een contrastrijke 
programma een breed publiek wordt bereikt, ligt ten grondslag aan het businessmodel waarin 
grootschalige tentoonstellingen de kleinschalige financieren.
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De stijgende lijn in de omzet van de winkels heeft zich ook in 2016 doorgezet. Het concept van de 
Kunsthalwinkel wordt nu verder uitgewerkt waarbij de focus komt te liggen op groei door middel 
van uitbreiding van zowel de eigen winkel als daarbuiten. Met dit laatste is in 2016 al een begin 
gemaakt, door een deel van het Lindbergh merchandise assortiment te verkopen via de Rotter-
dam Tourist Information winkels en de Bijenkorf. Het aantal commerciële ontvangsten en even-
ementen in de Kunsthal, zowel in het Auditorium als in het café, is wederom gestegen. Steeds 
meer bedrijven weten de Kunsthal te vinden als locatie om een ontvangst of ander evenement te 
organiseren. In 2016 mochten wij, naast onze sponsors, vele bedrijven verwelkomen. Lees verder 
bij Ontvangsten.
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NIEUWE BUSINESS DEVELOPMENT
De tijd is rijp om het merk Kunsthal 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. Als geliefd en sterk merk profileert de Kunsthal zich internationaal als producent van rei-
zende toptentoonstellingen. Een uitdaging ligt in het feit dat de Kunsthal geen eigen collectie heeft 
waaruit geput kan worden. De eerste reizende productie van de Kunsthal, de tentoonstelling van 
de befaamde (mode)fotograaf Peter Lindbergh, toert langs gerenommeerde musea. Na vier ven-
ues is deze investering terugverdiend waarmee de Kunsthal nieuwe inkomsten genereert. Door 
internationale contacten te intensiveren en, in samenwerking met bedrijven, in te zetten op bijzon-
dere collecties en kunstenaars, streeft de Kunsthal naar meer tentoonstellingen in haar ‘internatio-
nale koffer’.

KUNSTHAL ZAKENKRING, FRIENDS FIRST EN KUNSTHAL CIRKELS
Naast de subsidies en sponsoring die vaak voor specifieke tentoonstellingen worden toegekend, 
heeft de Kunsthal een programma om bedrijven en particulieren aan zich te binden: Kunsthal Zak-
enkring, Kunsthal Vrienden en de Kunsthal Cirkel, die jaarlijks een vast bedrag betalen voor hun 
lidmaatschap, respectievelijk een vast bedrag per jaar doneren. Met een extra fondsenwerver in 
2016 is gestart met een nieuw donateursmodel met als doel meer particuliere begunstigers te in-
teresseren voor de Kunsthal. Het Friends First Programma bestaat uit extra voordelen zoals sneak 
previews, gereserveerde stoelen, en meet & greets in ruil voor een jaarlijkse bijdrage. Ook voor 
begunstigers met een grotere portemonnee heeft de Kunsthal een speciaal programma opgezet. 
De bronzen, zilveren en gouden Cirkels zijn ontwikkeld om de Kunsthal meer financiële vitaliteit 
te geven. Deze groep van zeer betrokken particulieren groeit gestaag. Lees verder bij 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 70% van het 
Kunsthalpubliek in 2016 hun bezoek combineert met winkelen, horeca, hotelovernachting en/of 
bezoek aan de Markthal. Het effect op de stad van de veelvuldige mediaaandacht die door onder 
meer de internationale Lindbergh opening is gegenereerd, en de boost die mede door de interna-
tionale gasten op sociale media plaatsvond, is van onschatbare waarde voor Rotterdam.

Rekening houdend met het volledige tentoonstellingsprogramma kan de bestedingsimpuls in de 
stad oplopen tot meer dan €  7 miljoen op jaarbasis. 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. Wederzijdse versterking 
tussen de detailhandel en de Kunsthal gebeurt op regelmatige basis zoals de samenwerking in het 
kader van de tentoonstelling ‘Peter Lindbergh’ met de Bijenkorf en Margreeth Olsthoorn.
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KUNSTHAL PARTNERSHIP
De Kunsthal is altijd actief op zoek naar betrokken fondsen, enthousiaste particulieren en acti-
eve bedrijven die het – door een donatie – mogelijk maken, ogenschijnlijk onbereikbare tentoon-
stellingen en topkunstenaars naar Rotterdam te halen. Ook in 2016 hebben vele donateurs, fond-
sen 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 program-
ma heeft kunnen realiseren.

Voor een overzicht verwijzen we graag naar De kracht van samenwerken waar alle betrokken 
partners van 2016 vermeld staan. Het supportersprogramma van de Kunsthal bestaat uit de Kuns-
thal Vrienden en de Kunsthal Cirkel voor betrokken particulieren. Voor geëngageerde bedrijven, 
die bij de Kunsthal betrokken willen zijn, bestaat de Kunsthal Zakenkring en het Kunsthal Ambas-
sadeurschap.

SAMENWERKING MET SPONSOREN
Inhoudelijke samenwerkingen zijn het meest impactvol, en in 2016 heeft de Kunsthal opnieuw 
samen met haar partners grote prestaties geleverd door elkaar met een heldere visie en passie in 
partnerships te versterken. Dankzij haar partners heeft de Kunsthal nieuw publiek kunnen bereik-
en; zijn 840 Rotterdamse scholieren met de Kunstbuzz vervoerd; hebben 32 talentvolle jongeren 
zich op de All You Can Art-Summerschool kunnen ontwikkelen en zijn kunstwerken opgenomen in 
een bedrijfscollectie of tentoongesteld in de publieke ruimte.
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We hebben een opvallende City Dressing (ons handelskenmerk inmiddels) kunnen realiseren en 
internationale topmodellen konden ingevlogen worden om een groots openingsweekeinde bij te 
wonen dat daardoor niet onopgemerkt bleef voor de (inter)nationale pers.

De Kunsthal beschouwt zich een cultureel ondernemer met de kracht om slagvaardig en flexibel te 
reageren op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Bedrijven en fondsen uit Rotterdam en Nederland 
liëren zich graag aan de Kunsthal. Ook in 2016 hebben vele fondsen en sponsoren de kunstpro-
jecten van de Kunsthal gesteund.
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De bijzondere tentoonstelling The Museum of Everything kon plaatsvinden dankzij de genereuze 
bijdrage van het Gieskes-Strijbis Fonds. De tentoonstelling van de internationaal gerenommeerde 
collectie van James Brett was het vertrekpunt voor een breed opgezette ‘Outsider Art’ manifestatie 
rond deze kunststroming in Nederland met een uitgebreid satelietprogramma i.s.m. het Van Gogh 
Museum, Cobra Museum, Museum Dolhuys, Outsider Art Museum/Hermitage Amsterdam en Ate-
lier Herenplaats. Met deze tentoonstelling en satelietprogramma is een stevige basis gelegd voor 
een duurzaam platform voor Outsider Art in Nederland.

Het kunstproject All You Can Art, een samenwerking met het Curaçaose Instituto Buena Bista 
(IBB), is gesteund door een groot aantal fondsen, onder anderen het Mondriaan Fonds, BankGiro 
Loterijfonds en Stichting Retourschip, die allen hebben bijgedragen aan een nieuw perspectief op 
kunstonderwijs. De nieuwe ideeën over kunstonderwijs hebben de aandacht getrokken van de-
missionair minister Jet Bussemaker. Zij heeft het kunstproject in de Kunsthal en later ook IBB in 
Curaçao bezocht. In opdracht van CBK Rotterdam en ING zijn door kunstenaars David Bade en 
Tirzo Martha sculpturen gemaakt die in de publieke ruimte zichtbaar waren. Het werk ‘De Groeis-
culptuur, 2016’ is opgenomen in de bedrijfscollectie van ING.

Dankzij de waardevolle inhoudelijke samenwerking met Gert Schade, en ondersteund met een 
genereuze donatie door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tand-
heelkunde (KNMT) en Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed (SVTE) is de prachtige tand-
heelkundige prentencollectie voor het eerst aan publiek getoond.
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Met donaties van het Fonds21, VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds kon de Kunsthal 
Rotterdam nieuw licht werpen op hedendaags design in Afrika in de tentoonstelling Making Africa. 
De opening van de eerste Kunsthal-productie Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Pho-
tography is groots gevierd dankzij de goede samenwerkingen met partners en sponsoren als het 
Blockbusterfonds en de BankGiro Loterij, Swarovski en Marc O’Polo, SkyTeam en Thalys, Main-
port Hotel en FCA Group (Alfa Romeo), ING, Bijenkorf en MediaCenter Rotterdam. Door middel 
van City Dressing is de tentoonstelling onder de aandacht gebracht van de Rotterdamse inwoners 
en bezoekers. Foto’s van Peter Lindbergh’s photoshoot in de Rotterdamse haven hebben beeld-
bepalende gebouwen gesierd dankzij de bijdrage van Rotterdam Festivals.

STRUCTURELE SPONSORING
Hoofdsponsor ING

ING heeft zich als hoofdsponsor voor een periode van drie jaar (2015-2017) aan de Kunsthal 
verbonden, met als gezamenlijke missie kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk te 
maken. Onze visie “Door beter te leren kijken, kan je meer zien” dragen we samen uit met als 
belangrijkste onderdeel van het hoofdsponsorschap dat ING het busvervoer mogelijk maakt van 
Rotterdamse scholieren die anders niet naar de Kunsthal komen. In 2016 zijn 840 leerlingen van 
negen verschillende Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsinstellingen met de Kunstbuzz naar 
de Kunsthal gereden. Voor de tentoonstelling ‘Peter Lindbergh. A Different Vision on Fashion Pho-
tography’ heeft ING een ‘green screen’ onder de naam ‘Model for a Moment’ mogelijk gemaakt. Dit 
fotomoment gaf de bezoekers een kans om hun Kunsthalbezoek te delen op social media. ‘Model 
for a Moment’ heeft op de Facebook-pagina van de Kunsthal geleid tot 7.675 vrolijke, serieuze en 
gekke portretten, en geeft een visueel overzicht van de pluriformiteit van de Kunsthalbezoekers. 
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Daarnaast hebben David Bade en Tirzo Martha, in samenwerking met de Summerschool student-
en, een monumentaal beeld gemaakt voor in de tuin van het ING Hoofdkantoor in Amsterdam 
Zuidoost.

Begunstiger BankGiro Loterij

De belangrijkste begunstiger van de Kunsthal is de BankGiro Loterij, dé cultuurloterij van Ned-
erland. Sinds 2007 heeft de Kunsthal ruim 2,6 miljoen euro ontvangen van de BankGiro Loterij, 
hetgeen in een tijd van een terugtrekkende overheid van groot belang is. In de herfst heeft de 
Raad van Commissarissen van de BankGiro Loterij bekend gemaakt haar overeenkomst met de 
Kunsthal met vijf jaar te willen verlengen. In de periode 2017 tot en met 2021 kan de Kunsthal 
wederom op een jaarlijkse bijdrage rekenen. Daarnaast staan er regelmatig wervers bij de ingang 
van de Kunsthal om het ‘geoormerkte meespelen’ met de BankGiro Loterij onder de aandacht van 
bezoekers te brengen. Bezoekers die de Kunsthal een warm hart toedragen kunnen ‘geoormerkt’ 
met de loterij meespelen waarbij de helft van hun inlegbedrag direct aan de instelling wordt 
overgemaakt. Gezamenlijk hebben de spelers van de loterij in 2016 de Kunsthal met een totaalbe-
drag van ongeveer een ton gesteund. De Kunsthal is gratis toegankelijk met een BankGiro Loterij 
VIP-KAART en organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor BankGiro Loterij deelnemers. 
Een unieke gebeurtenis is het feit dat deze zomer een echtpaar uit Zoeterwoude 1 miljoen euro 
heeft gewonnen bij de BankGiro Loterij. Het echtpaar was naar de Kunsthal gelokt en werd in de 
tentoonstelling All you can Art door Leontine Borsato verrast met de cheque.
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KUNSTHAL ZAKENKRING
Kunsthal Zakenkringleden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de (voor)financiering van hoof-
dtentoonstellingen, of dragen bij in natura of als barter, en mogen als tegenprestatie de Kunsthal 
gebruiken als platform voor relatiemarketing (lidmaatschap is het jaartal in euro’s: €  2016). Menig 
Zakenkring lid heeft in 2016 een relatie-event gehouden in de Kunsthal. Op verzoek van onze 
leden zijn door de Kunsthal speciale rondleidingen en presentaties gegeven, en netwerkontbijten, 
swingende borrels en chique diners georganiseerd voor hun werknemers en relaties. Op 23 maart 
organiseert de Kunsthal in samenwerking met VNO-NCW Rotterdam een succesvolle bijeenkomst 
voor de Kunsthal Zakenkring en het Rotterdamse MBK. ‘Kunst en cultuur, motor van de econo-
mische vooruitgang’ met gastspreker Yuri van Geest, bestuurslid van de Singularity University The 
Netherlands en auteur van ‘Exponentiële Organisaties’ en een presentatie van Kunsthaldirecteur 
Emily Ansenk over het belang van kunst als innovatieve kracht.

KUNSTHAL CONSULS EN AMBASSADEURS
De ‘Kunsthal Consuls’ zijn een adviesgroep van mensen uit het Rotterdamse bedrijfsleven met 
een groot netwerk. Zij hebben als voornaamste taak om het draagvlak voor de Kunsthal te ver-
groten 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 in-
houdelijke en financiële samenwerkingspartners de Kunsthal steunen. In 2016 waren dit ROC 
Albeda College, Kneppelhout & Korthals Advocaten, Sundio Group en Nationale-Nederlanden. Het 
drukbezochte NN DE café naast het Rotterdam CS is in nauwe samenwerking met de afdeling Art 
& Culture van NN Group ingericht in de sfeer van de Peter Lindbergh tentoonstelling.
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PARTICULIERE DONATEURS
De Kunsthal kent sinds 2012 een particuliere donatiestructuur (trapsgewijs volgens Amerikaans 
model) bestaande uit de Kunsthal Vriendenkaart en de Kunsthal Cirkels.
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KUNSTHAL CIRKELS EN VRIENDEN
Kunsthal fan en vriend meer betrekken achter en vóór de schermen van de Kunsthal is de nieuwe 
aanpak. Speciaal voor onze Cirkels en Vrienden is het Friends First Programma samengesteld 
met extra voordeel, voorrang, lezingen en rondleidingen. Met ‘Kijkjes Achter De Schermen’ worden 
de vrienden exclusief betrokken bij de Kunsthal in de opbouw van haar tentoonstellingen. Ook 
Vriend worden?

KUNSTHAL CIRKELS
De bronzen, zilveren en gouden Cirkels geven de Kunsthal financiële vitaliteit. Zó kan de Kunsthal 
blijven doen waar zij zo goed in is. Vooruitlopen op de museale troepen door contrastrijk te pro-
grammeren voor iedereen.

Op 9 februari is een bijzondere avond in de Kunsthal georganiseerd voor tachtig speciaal geno-
digden met als doel de kerncirkel van loyale vrienden die de Kunsthal een warm hart toedragen uit 
te breiden. De avond werd geopend door Raad van Toezicht voorzitter Arjan Schakenbos, gevol-
gd door een rondleiding in de tentoonstelling Keith Haring. The Political Line door Emily Ansenk, 
directeur van de Kunsthal, aangevuld met achtergrondverhalen door een aantal medewerkers van 
de Kunsthal. Op deze wijze beoogt de Kunsthal particulieren meer bekend te maken met de werk-
wijze van de kunstenaar Keith Haring, en tevens met de Kunsthal en haar missie.
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Diner in het Wereldmuseum met Botero, CIRKEL 1 juli 2016

Op 1 juli opent de tentoonstelling ‘Botero. Celebrate Life!’. Ter viering van deze opening vindt een 
feestelijk diner plaats in de balzaal van het Wereldmuseum. Gasten komen van heinde en verre 
om in aanwezigheid van Maestro Botero te genieten van een buitengewoon diner. De Ambas-
sadeur van Colombia Juan José Quintana sprak warme woorden tot zijn landgenoot Fernando 
Botero. Galeriehouders, kunstverzamelaars, leden van het Colombiaanse Corps Diplomatique en 
enkele Kunsthal Cirkelleden zijn muzikaal getrakteerd op prachtig meeslepende Colombiaanse 
tonen door de Nederlandse trompettiste Maite Hontelé.
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PREVIEW PETER LINDBERGH, CIRKEL 9 september 2016

Onze Cirkelleden krijgen de krenten uit de pap! Temidden van een keur aan internationale ‘Super-
modellen’ bezoeken de cirkelleden de exclusieve opening van ‘Peter Lindbergh. A Different Vision 
on Fashion Photography’. Een onverwachte ontmoeting met Peter Lindbergh en één van zijn dier-
baarste vriendinnen Tina Turner valt hen ten deel. Aansluitend vindt in samenwerking met hoofd-
sponsor Swarovksi een prachtig aangekleed diner plaats in het stadhuis op uitnodiging van Burge-
meester Aboutaleb. Een aantal cirkelleden heeft deze eerste productie financieel ondersteund, om 
een bijdrage te leveren aan de internationale tour van de tentoonstelling.

KUNSTHAL VRIENDSCHAP
Kunsthal Vriendschap biedt een leuke en boeiende uitwisseling tussen kunstliefhebbers van alle 
generaties, onverwachte ontmoetingen, interessante gesprekken tussen fans, kenners en nieuw-
komers. In 2016 heeft de Kunsthal een steviger programma dan voorheen weten in te zetten voor 
de Kunsthal Vrienden en Cirkelleden. Met de eerste ‘Kijkjes achter de schermen’ en de aanzet tot 
het inmiddels bekende Friends First programma koestert de Kunsthal haar vriendschappen.
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JAARLIJKSE VRIENDENRONDLEIDING, 11 maart 2016

Vrijdag 11 maart was de Kunsthal Vriendendag met een rondleiding door de tentoonstelling ‘The 
Museum of Everything’ door tentoonstellingsmaker Hester Schölvinck. Als Vriend van de Kunsthal 
krijg je mee wat er zich achter de schermen afspeelde tijdens de productie van deze bijzondere 
tentoonstelling over outsider art. De middag werd besloten met de befaamde Kunsthal bitterballen.

KUNSTHAL ACHTER DE SCHERMEN, 21 juni 2016: Botero. Celebrate Life!

Op dinsdag 21 juni is de blikvanger van de tentoonstelling Botero: Celebrate Life!, de bronzen 
sculptuur ‘Caballo’, op zijn sokkel gehesen. Een indrukwekkend spektakel en een secuur klusje 
om 1600 kilo brons op de millimeter nauwkeurig geplaatst te krijgen. Een extern opbouw team, 7 
man sterk, 10 dekens, 8 sjorbanden en een kraan die 3000 kilo kon verplaatsen, en éen journalist, 
twee fotografen, drie conservatoren en een aantal Kunsthal Vrienden waren erbij. Achter de scher-
men is zó veel meer te zien!

Onze eerste uitnodiging ‘Kunsthal – achter de schermen’ aan de Vrienden werd enthousiast ont-
vangen. Een primeur om als Kunsthal Vriend door curator Annemarie Nycolaas meegenomen te 
worden in de opbouw van deze zomerse tentoonstelling. Uitleg aan de hand van de maquette gaf 
overzicht in de opstelling van de werken en objecten. Onderwijl werden op vijf meter afstand de 
eerste doeken uit de houten transport kisten gehaald en door de conservatoren op conditie beoor-
deeld. Behoedzaam werden de manshoge doeken in goud- en zilverkleurige lijsten op de juiste 
plekken gezet. Leunend tegen de muisgrijze wanden, sprongen de levendige kleuren van Botero 
je tegemoet.
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27 september 2016: Making Africa. A Continent of Contemporary Design

Het spannendste moment bij de opbouw van een tentoonstelling blijft het uitpakken van de kunst-
werken zelf. Verschillende objecten in houten transport kisten werden door de Kunsthal ontvangen 
voor de tentoonstelling Making Africa. Vorm, maat, kleur, volume, zwaarte en geur. Elke houten 
kist bevatte wel weer een nieuwe verrassing. Onder de Kunsthal Vrienden waren vijf gelukkigen 
die, onder bezielende leiding van Kunsthalcurator Annemarie Nycolaas, aanwezig mochten zijn bij 
het moment van uitpakken en plaatsing van de verschillende design objecten.

FRIENDS FIRST PROGRAMMA
Speciaal voor onze Vrienden is vanaf het najaar het Friends First Programma samengesteld met 
tal van voordelen, zoals Seats, Meet & Greets tijdens speciale evenementen, lezingen en rondle-
idingen. De zinderende opening van de Peter Lindbergh tentoonstelling op zaterdag 10 septem-
ber met een indrukwekkende line-up aan supermodellen was een prachtig moment voor de start 
ervan. Voor de booksigning van Peter Lindbergh waren de eerste 100 stoelen in het auditorium 
speciaal voor de Vrienden. Zij mochten als eerste hun boek signeren, en hadden het voordeel 
dat naast Peter Lindbergh ook de aanwezige Supermodellen hun boeken als eerste signeerden. 
Aansluitend waren de Vrienden aanwezig bij de VIP opening.
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NIEUW ONTWERP VRIENDENKAART
Het zijn de Vrienden die de Kunsthal nog meer in beweging brengen. Speciaal voor alle nieuwe 
en blijvende vrienden hebben we een nieuwe vriendenkaart laten ontwerpen! Met uw nieuwe 
Vriendenkaart krijgt u ook nog 25% korting op de toegang van Diergaarde Blijdorp. De Kunsthal 
koestert haar vriendschappen! Word ook Vriend!
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ONTVANGSTEN IN DE KUNSTHAL
Met haar gebouw, programma, Auditorium en Kunsthalcafé heeft de Kunsthal na de verbouwing 
haar functie als eventlocatie kunnen versterken. In 2016 is het aantal ontvangsten en evenement-
en gestegen met steeds gerenommeerdere bedrijven waaronder diverse multinationals als klant. 
Het aantal commerciële ontvangsten en evenementen in de Kunsthal, zowel in het Auditorium als 
in het café, is wederom gestegen.

Steeds meer bedrijven weten de Kunsthal te vinden als locatie om een ontvangst of ander evene-
ment te organiseren. In 2016 mochten wij, naast onze sponsors, onder andere de volgende bedri-
jven verwelkomen: L’Oréal, Swatch, Nike, Eneco, de Nederlandse Orde van Advocaten, Rabobank 
private banking en BoArte. Bedrijven waaronder Dura Vermeer, Nauta Dutilh en Ahrend hebben in 
de Kunsthal een lezing, ontbijtbijeenkomst, netwerkevent, symposium of congres voor hun achter-
ban georganiseerd.
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Met haar ontvangsten draagt de Kunsthal bij aan de verlevendiging van het Museumpark. Van de 
start van Poetry International, China Café met spreker Nout Wellink als gast, de Hoboken Lecture 
en ING kwartaalbijeenkomst tot en met een teamontbijt van Mothership en de Urban Trail hard-
loopwedstrijd door het gebouw. Daarnaast zorgen de VIP-ontvangsten bij blockbusters en tentoon-
stellingsopeningen circa acht maal per jaar op zaterdagavond voor een levendige publieksstroom 
van circa 500 bezoekers in het Museumpark die daarna de binnenstad instromen.

De Kunsthal Zakenkring organiseert jaarlijks in samenwerking met VNO-NCW een bijeenkomst in 
de Kunsthal met inspirerende sprekers uit het bedrijfsleven. In 2016 was dit Yuri van Geest, bestu-
urslid van de Singularity University The Netherlands en auteur van ‘Exponentiële Organisaties’ en 
Kunsthaldirecteur Emily Ansenk over de innovatieve kracht van kunst en ‘anders leren kijken om 
meer te kunnen zien’. 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 netwerkavond die bezocht 
wordt door 300 ondernemers en directeuren uit de zakelijke dienstverlening, de sectoren bouw, 
productie, zorg, groothandel, industrie en transport. Met elkaar vertegenwoordigen de leden een 
groot percentage van de werkgelegenheid in Rotterdam.
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Het Auditorium is ook in 2016 functioneel gebruikt als uitbreiding van de museale ruimte. Het 
tonen van een inhoudelijke documentaire zorgt voor een betere spreiding van bezoekers tijdens 
drukke bezoekuren. Bij de Lindbergh tentoonstelling is het Auditorium ingezet als integraal on-
derdeel van de tentoonstelling (als filmzaal) waar de film ‘Models: The Film’ (1991) werd vertoond. 
Ter gelegenheid van The Museum of Everything is de documentaire ‘Paradijs Glaswater. Het 
getekende leven van Marianne Schipaanboord’ in aanwezigheid van de maker en de kunstenaar 
gepresenteerd en iedere zaterdag vertoond.
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WINKEL
Regelmatig wisselt de winkel van assortiment met nieuwe producten die aansluiten op de ui-
teenlopende tentoonstellingen in de Kunsthal zoals tentoonstellingscatalogi, posters, boeken en 
exclusieve kunstenaarsuitgaven. In de vaste collectie vindt de bezoeker producten en cadeau-ar-
tikelen waarin kunst, architectuur en design centraal staan met veel aandacht voor Rotterdamse 
makers en speciale Kunsthal ‘branded’ artikelen.

De inkomsten van de Kunsthalwinkel, een mix van museumshop, concept store en souvenir win-
kel en sinds 2014 in eigen beheer van de Stichting Kunsthal, zijn in 2016 wederom gestegen. De 
try-out bij de zomertentoonstelling ‘Botero, Celebrate life’, waar een bescheiden merchandise lijn 
van Fernando Botero, bleek met ruim 2.600 verkochte Botero catalogi en meer dan 10.000 an-
sichtkaarten een groot succes.
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POP-UP SHOP LINDBERGH
De eigen Lindbergh tentoonstelling biedt veel mogelijkheden voor een speciaal high-end merchan-
dise assortiment. Daarmee gaat de drukke zomer vloeiend over in een druk najaar met de pop-up 
winkel in de Lindbergh tentoonstelling. De typische zwart-wit foto’s doen het goed in de winkel, en 
veel producten, in zwart-witte look and feel met een fluor groen accent, vliegen de deur uit. Ook 
de Lindbergh catalogi gaan als warme broodjes over de toonbank en waren zelfs even uitverkocht 
bij uitgeverij TASCHEN. Mede dankzij de succesvolle booksignings zijn er meer dan 2.200 cat-
alogi verkocht, ruim 20.000 ansichtkaarten en meer dan 2.500 posters. Daarnaast zijn er veel 
magneten, travelmugs, theedoeken, lenzendoekjes, luciferkokers en modefotografie gerelateerde 
artikelen verkocht.

TOEKOMST
Het concept van de Kunsthalwinkel wordt verder uitgewerkt waarbij de focus komt te liggen op 
groei door middel van uitbreiding van zowel de eigen winkel, als verkoop op andere locaties. Met 
dit laatste is in 2016 al een begin gemaakt, door een deel van het Lindbergh merchandise assor-
timent aan te bieden in Rotterdam Tourist Information winkels en de Bijenkorf. De plannen om het 
entreegebied nog efficiënter in te richten worden in 2017 verder uitgewerkt onder leiding van de 
zakelijk directeur.
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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 menu-
kaart 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 
2016 is het Kunsthalcafé – inclusief verhuur van het Auditorium en bezoek aan de tentoonstelling 
– talloze keren ingezet voor bedrijfsevenementen.

Ook bij Kunsthal evenementen sluit het Kunsthalcafé aan met speciale aankleding en catering. 
Sinds de gemeente de koppeling tussen het Museumpark en Het Park heeft afgerond (de zoge-
naamde ‘parkenknoop’) werkt de Kunsthal aan een verdere verfraaiing van het terras. Zo is in de 
zomermaanden het terras van het Kunsthalcafé tijdelijk uitgebreid ten behoeve van de Latin Life 
Sundays. Deze pilot om te zien of we het Museumpark rond de Kunsthal en Het Natuurhistorisch 
kunnen verlevendigen is zeer succesvol gebleken. De gemeente heeft toegezegd de terrasver-
gunning voor het komende jaar te herzien – eveneens als pilot – en deze uiterlijk in het voorjaar 
van 2017 te verstrekken.
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MARKETING EN MEDIA
Door de grote diversiteit aan tentoonstellingen in de afgelopen drieëntwintig 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 een ten-
toonstelling sterker te positioneren en nieuwe mogelijkheden te benutten speelt een belangrijke rol 
bij de marketing van een hoofdtentoonstelling.
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MEDIABEREIK EN FREE PUBLICITY
In 2016 is de Kunsthal enorm veel in de media geweest. Veel in de nationale en ongekend veel 
in de internationale media. Met name de Peter Lindbergh tentoonstelling en het rijk geïllustreerde 
boek van uitgeverij TASCHEN hebben ongekende media-aandacht gekregen in print, online en ra-
dio/TV. Televisieploegen uit Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje komen naar de perspreview 
van de tentoonstelling voor een interview met Peter Lindbergh. Ook Nederlandse media zoals RTL 
Boulevard, RTL Nieuws, AvroTros, Koffietijd, RTV Rijnmond en OPEN Rotterdam besteden ruim 
aandacht aan Lindbergh.

Talrijke interviews en artikelen verschijnen in kranten, tijdschriften, nieuws- en lifestyle media in de 
ons omringende landen als Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Italië en Griekenland tot ver daar-
buiten, in de USA, China, Brazilië en Chili. Van El País, The Guardian, New York Style Magazine, 
The Telegraph, Artforum en i-D Magazine tot Harper’s Bazaar, Vogue, Numeró en PHOTO MAGA-
ZINE.
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Ook de andere hoofdtentoonstellingen ‘Philippe Halsman’ ,‘The Museum of Everything’, ‘Botero. 
Celebrate Life!’ en ‘Making Africa’ halen zonder uitzondering de landelijke en internationale media, 
van Mexico en Roemenië tot de Verenigde Staten en de Antillen. De kleinere tentoonstellingen 
waaronder de rechtbanktekeningen van Chris Roodbeen en ‘Beelder… van J.A. Deelder’ zijn met 
opvallend grote spreads in media als de Telegraaf, AD, NRC Handelsblad en Trouw uitgekomen.
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Emily Ansenk is in 2016 in verschillende media verschenen. In het mei-nummer van SPOOR 
Magazine in de rubriek ‘Favoriete kunstwerken van’ (oplage 1,2 miljoen) ter gelegenheid van ‘The 
Museum of Everything’, in het Harpers Bazaar ‘Women of the Year’ decembernummer met com-
plete styling en exclusieve fotoshoot in de Kunsthal en in de Elsevier in het kader van topvrouwen 
in Nederland. Mediapartners Kunstschrift en Vogue Nederland zijn beiden in 2016 uitgekomen met 
een speciale editie gekoppeld aan een Kunsthaltentoonstelling. Kunstschrift kwam uit met een 
special over outsider art, en Vogue met een speciale oktobereditie met Lara Stone op de cover 
gefotografeerd door Peter Lindbergh inclusief uitgebreide reportage van Lindberghs fotoshoot in 
de haven.

In totaal is de Kunsthal in 2016 in de (print en online) media aanwezig met een nationale medi-
awaarde van circa 4 miljoen en een internationale mediawaarde van circa 8 miljoen.
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KORTINGSACTIES
Naast de golf aan free publicity die de Kunsthal weet te genereren door zichtbaarheid in de stad, 
zijn regionaal en landelijk verschillende kortingsacties en arrangementen met partijen ontwikkeld. 
In 2016 is er bewust voor gekozen om selectief te zijn met het aantal kortingsacties en de for-
mulering ervan met als doel het gemiddelde entreetarief te behouden. Dit jaar kwamen via Rot-
terdamse kortingsacties met onder meer Diergaarde Blijdorp, Euromast, Nationale-Nederlanden, 
Museumparkticket, Ooievaarspas en Rotterdam Welcome Card ruim 1.500 bezoekers naar de 
Kunsthal. Landelijke acties met onder andere de BankGiro Loterij, SPOOR Magazine en Holland 
Pass brengen ruim 1.600 bezoekers op de been. De BankGiro Loterij VIP kaart is een recente 
kortingskaart voor deelnemers aan de BankGiro Loterij, waarmee in 2016 2.248 bezoekers naar 
de Kunsthal kwamen.
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KUNSTHAL ONLINE
In 2016 heeft de nieuwe website van de Kunsthal een jaar gedraaid. De site nodigt uit om door 
tentoonstellingen te dwalen en te ontdekken. Ook de vele activiteiten komen terug op de home-
page en overzichtspagina’s en benadrukken het Palais des Festivals gevoel. In 2016 is een start 
gemaakt met het automatiseren van boekingen en antwoordmails naar gasten, bezoekers en 
groepen. Komend jaar, als de hernieuwde CRM database gereed is, staat op de planning om een 
slag te maken met de digitale marketing op diverse niveaus binnen de organisatie.
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GROEI ONLINE
De Kunsthal is steeds actiever op sociale media gericht met als doel een nieuw en ook jonger 
publiek te bereiken In de statistieken van musea en hun achterban op social media, is de Kunsthal 
trots dat ze van de Rotterdamse musea hoog staat qua bereik én activiteit op deze kanalen.

In 2016 is in nauwe samenwerking met Lindbergh’s Golden Partner Swarovksi en Skyteam social 
media content ontwikkeld. Op Facebook zijn verschillende succesvolle winacties uitgezet. Met 
name de winactie met Skyteam voor twee tickets naar Mainland USA heeft veel respons opge-
leverd. Ook het winnen van gadgets, posters of catalogi leidt tot veel respons.
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ONLINE KAARTVERKOOP
Online kaartverkoop wordt extra gepromoot bij de hoofdtentoonstellingen in de Kunsthal. Door 
een 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. In 2016 zijn in totaal 2.247 e-tickets verkocht, beduidend mind-
er dan in 2015. Een reden kan zijn dat afgelopen jaar minder ingezet is op speciale acties om 
e-ticketing te stimuleren. Daarnaast is het voor museumbezoekers nog steeds niet gebruikelijk om 
een e-ticket te kopen. In samenwerking met Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners is geïn-
vesteerd in een gezamenlijk online e-ticket platform voor Rotterdamse musea, met als doel toeri-
sten service te bieden. Het platform heeft een eigen ‘loket’ bij Rotterdam Info, en sinds kort ook 
op het Centraal Station met als doel de drempel voor bezoekers te verlagen en de mogelijkheid te 
bieden alvast tickets te kopen.


