
De Kunsthal in 2017 
Het jaar 2017 was met bijna 240.000 bezoekers opnieuw een succesvol jaar voor Kunsthal 
Rotterdam. Met een groei van 30.000 ten opzichte van 2016 bereikten wij voor het vierde 
jaar op rij meer dan 200.000 bezoekers. Daarnaast bezochten meer dan 300.000 
bezoekers in München en Turijn de door de Kunsthal geproduceerde reizende 
tentoonstelling ‘A Different Vision on Fashion Photography’ van Peter Lindbergh.

!  

Ook het 25-jarig jubileum van de Kunsthal was een mijlpaal die uitbundig werd gevierd met 
veel partners en publiek. De samenwerkingen met kunstenaars, musea, partners, 
bedrijven, sponsoren, fondsen en donateurs hebben geleid tot een dynamisch jaar vol 
nieuwe ontwikkelingen, waarvan de positieve resultaten in 2018 zichtbaar zijn, zoals de 
succesvolle tentoonstelling ‘Hyperrealisme Sculptuur’ en het ‘Kunsthal LIVE’ programma. 

Dit online jaarverslag belicht de hoogtepunten van 2017, gaat in op de organisatie en 
bedrijfsvoering, de samenwerkingen, ons programma, talentontwikkeling, 
educatiedoelstellingen en de bezoekers, gestaafd door facts & figures. 

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

Emily Ansenk, directeur 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/peter-lindbergh/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hyperrealisme-sculptuur/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/


Highlights 2017 
Bijzondere vermelding in 2017 verdient de tentoonstelling ‘Robert Mapplethorpe, een 
perfectionist’, die in de zomermaanden voor hoge bezoekersaantallen zorgt. Deze 
tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met het J.P. Getty Museum, het LACMA en de 
Mapplethorpe Foundation. De tentoonstelling ‘Conny Janssen Danst 25’ die wij samen met 
Conny Janssen en haar dansgezelschap maken in het kader van haar 25-jarig jubileum is 
net zo benoemenswaardig. Niet eerder is een dansgezelschap zo intens en tastbaar 
aanwezig in een museale omgeving. 

�

In de zomer beleeft ‘All you can Art’ als tentoonstelling, atelier en Summerschool haar 
tweede editie. Het succes van de eerste keer smaakt naar meer. Ditmaal werken wij 
samen met Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao en drie Rotterdamse partners, Stichting 
Laurens, Antes en het Zuiderpark College, waarmee de Kunsthal en IBB bijzondere 
doelgroepen betrekken en aan zich verbinden. ‘All you can Art 2’ is een vervolg op 
projecten waarin de Kunsthal nieuwe vormen van presentatie onderzoekt en 
publieksparticipatie en talentontwikkeling stimuleert. Eerdere projecten waren ‘do it, 
Kunsthal Rotterdam’, ‘MaakMee met de Kunsthal’ en ‘All you can Art 1’. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/robert-mapplethorpe/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/robert-mapplethorpe/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/conny-janssen-danst25/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart-2017/
http://institutobuenabista.com/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/do-it/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/do-it/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/maakmee/


�

In samenwerking met het Mondriaanfonds presenteert de Kunsthal nieuw werk van  
Melanie Bonajo, Rana Hamadeh, Saskia Noor van Imhoff en Katarina Zdjelar, de vier 
genomineerden voor de ‘Prix de Rome, Beeldende Kunst 2017’. Deze meest prestigieuze 
kunstprijs van Nederland is op 15 december uitgereikt door minister Van Engelshoven van 
OC&W aan Rana Hamadeh. 

https://www.mondriaanfonds.nl/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/prix-de-rome-beeldende-kunst-2017/
http://ranahamadeh.com/about.html


�

Ook hebben we in 2017 veel tijd en energie geïnvesteerd in het verhogen van de 
aantrekkelijkheid van het Museumpark, zoals met de pilot van de Zomerzondagen. In 
februari 2018 hebben wij het goede nieuws ontvangen dat onze aanvraag door de 
BankGiro Loterij is gehonoreerd voor de komende drie zomers in 2018, 2019 en 2020. 
‘Kunsthal LIVE OP ZONDAG’ wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de 
BankGiro Loterij en is deze zomer wervelend van start gegaan. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/kunsthal-live-op-zondag/


Feest! 25-jarig jubileum 
Een inhoudelijk hoogtepunt in 2017 is de viering van het 25-jarig jubileum van de Kunsthal, 
met een typisch Kunsthal programma waarbij de duurzame vriendschap met onze 
belangrijke relaties en natuurlijk met het publiek centraal staat. Filosoof Henk Oosterling 
houdt een jubileumrede, Rem Koolhaas geeft een masterclass, de tentoonstelling ‘Paul 
Delvaux, Meester van de Droom’ wordt geopend en Wende Snijders voert haar 
theaterconcert ‘Mens’ op. Ook zijn wij dankzij een extra bijdrage van ING zaterdag 4 
november, tijdens onze jubileumviering, gratis open voor publiek. Onder de noemer ‘Vier 
de Vriendschap’ zijn met vele partners extra activiteiten georganiseerd in de Kunsthal. 

�

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/paul-delvaux/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/paul-delvaux/


Uit de openingsspeech van Emily Ansenk, directeur: 
“Met het gevaar u uit uw nostalgische droom ‘van weet u nog’…  en ‘ik heb het nog 
gebouwd zien worden ‘ – te halen, hebben wij schrijver-filosoof en docent aan de Erasmus 
Universiteit, Henk Oosterling gevraagd om de Kunsthal de toekomst in te parachuteren, na 
uiteraard eerst de nodige kritische noten te hebben gekraakt. We hebben Henk de vraag 
gesteld: Is de Kunsthal nog relevant in de toekomst en wat is daarvoor nodig?” 

Uit de jubileumrede van Filosoof Henk Oosterling: 
“Het eerste duurzaamheidsprincipe wat onder de Kunsthal zit: dat je dat wat aanwezig is 
recyclet en up-cyclet. Oftewel: collecties van anderen op een bepaalde manier neerzet en 
daarmee vervolgens eigen dingen doen (bijvoorbeeld de tentoonstelling Peter Lindbergh). 

Interactie is bepalend voor de kunst. Kunst is relationeel, interactie is bepalend aan het 
worden voor de kunst. Bij relationele kunst is het niet de uiting van een genie maar iets 
wat tussen mensen gebeurt. Creativiteit zit niet in mensen, maar tussen mensen. 
Culturaliteit zit niet in een cultuur maar tussen culturen.” 



�



Organisatie & Personeel 
De organisatie van de Kunsthal bestaat sinds jaar en dag uit een relatief klein team. Om 
de organisatie minder kwetsbaar te maken en de slagkracht te vergroten is het 
personeelsbestand de afgelopen twee jaar op cruciale onderdelen, met name marketing, 
financiën en fondsenwerving, versterkt. De eerste resultaten blijken uit de toegenomen 
eigen inkomsten en verbeterde financiële rapportages en processen. 

�

Om de continuïteit en effectiviteit van de eigen inkomstenwerving nog verder te vergroten 
zijn eind 2017 de vier medewerkers, die zich bezighouden met fondsen-, sponsor-, 
vriendenwerving, visitor journey en verhuur, in een afdeling Development ondergebracht. 
Begin 2018 is ook een nieuwe medewerker aangenomen voor de productie van de Palais 
des Festivals-programmering. 

Kunsthal als ervaringsplek voor stagiaires  

De medewerkers fondsenwerving, educatie en communicatie zijn (en worden ook in 2018 
weer) ondersteund door stagiaires vanuit diverse opleidingen. De afdeling 
veiligheidszaken werkt o.a. samen met het ROC Albeda College. 

�



Bedrijfsvoering 
Het structurele onderhoud verloopt conform het door het consortium vastgestelde MJOP. 
Hierover is maandelijks overleg tussen het consortium en de Kunsthal. De stuurgroep – 
directieleden van de consortiumpartners (DuraVermeer, Roodenburg en Eneco) en de 
Kunsthal – is dit jaar drie keer bijeengekomen om de algehele gang van zaken te 
bespreken en de strategie ten aanzien van de belangrijkste onderhoudszaken te bepalen. 
Lees meer over het gebouw. 

Sluiting Boijmans Van Beuningen 

Als de sluiting van Museum Boijmans Van Beuningen doorgaat in 2019 heeft dit 
consequenties voor het aanbod in de stad. De Kunsthal zal met haar brede aanbod de 
nationale en internationale bezoeker moeten bedienen, zonder dat er sprake is van 
‘overloop’ bezoek. Zij staat daarbij ook voor de stevige uitdaging de verlevendiging van het 
Museumpark op zich te nemen, zodat de Kunsthal en het Natuur Historisch Museum niet 
achter de ‘bouwschutting’ verdwijnen. Om deze verlevendiging aan te jagen van het 
Museumpark tijdens de bouwperiode is door meerdere partijen het plan geopperd dat de 
gemeente tijdens de bouwperiode in het Museumpark een kunstwerk/programmering neer 
te zetten die een attractie op zich is. De Kunsthal zou dat toejuichen. 

Risicoanalyse 

De Kunsthal heeft een risicomatrix opgesteld waarin de belangrijkste risico´s zijn 
benoemd. 
De belangrijkste (financiële) risico´s, waarvan de impact hoog kan zijn, in deze matrix zijn: 

• Structurele financiële zekerheid over de hoogte van onze belangrijkste 
exploitatiesubsidie ontbreekt. Het voortbestaan staat iedere vier jaar opnieuw ter 
discussie; 

• Sponsor- en fondsenwerving vormen een onzekere factor. De concurrentie is hoog 
en de werving begint elk jaar opnieuw. Het is lastig partijen voor langere termijn te 
binden; 

• Groeiende concurrentie van vergelijkbaar aanbod (door musea en anderen) in 
combinatie met een steeds veeleisender wordend publiek; 

• De succesvolle koers, met als neveneffect dat ‘iedereen’ denkt dat de Kunsthal het 
op eigen kracht wel redt; 

http://jaarverslag.kunsthal.nl/kunsthal-rotterdam/gebouw/
http://jaarverslag.kunsthal.nl/kunsthal-rotterdam/gebouw/


• Stijgende productie-, programmerings- en bedrijfskosten (mede gevolg van het 
ontbreken van een eigen collectie); 

• De komst van het Depot Boijmans Van Beuningen kan zowel inhoudelijk 
(concurrerende programmering) als commercieel (sponsorwerving, horeca, 
bezoekers) een verdringingseffect hebben. 

Bovenstaande risico’s bestaan voor het merendeel uit externe factoren waar de Kunsthal 
geen invloed op heeft. 

Gebouw 
Het iconische gebouw van Rem Koolhaas is een trekpleister voor toeristen. De ambitie 
voor 2018 is om het gebouw sterker te benutten en te promoten. 

Fase twee van de verbouwing 

In het vervolg op de door de Kunsthal zelf gefinancierde verbouwing in 2016 van de 
algemene personeelsruimtes op de begane grond, zijn er plannen voor de tweede fase 
van de kantoorverbouwing. De Kunsthal is van mening dat de gemeente als eigenaar van 
het gebouw er mede voor dient te zorgen dat het gebouw voldoet aan meer dan de 
minimale eisen die aan het kantoor van een semipublieke instelling kunnen worden 
gesteld. Het onderhoudsniveau van de tentoonstellingsruimtes is op dit moment 
afgestemd op de standaard door de gemeente gehanteerde NEN 3- norm. Voor 
onderhoud van een kantoor zeker voldoende, maar niet voor een museale ruimte waar 
esthetiek een belangrijke rol speelt. De Kunsthal is van mening dat het onderhoudsniveau 
van de tentoonstellingsruimtes hier op moeten worden aangepast. 

Over deze onderwerpen hebben directie en RvT-leden van de Kunsthal afgelopen jaar 
meerdere malen met de gemeente gesproken. De Kunsthal zal conform afspraak een 
integraal voorstel bij de gemeente neerleggen waarin alle bovenstaande punten worden 
geadresseerd. Wij gaan ervan uit in 2018 met de gemeente en het consortium tot een 
geïntegreerd plan van aanpak en de uitvoering daarvan te komen. 

Verder dient de toegankelijkheid buiten het gebouw te verbeteren en zal de 
bewegwijzering in de Museumparkgarage en in en naar het Museumpark veel duidelijker 
zichtbaar moeten worden gemaakt. Zeker als er straks aan de noordzijde van het park 
twee bouwplaatsen naast elkaar liggen, dreigt een onoverzichtelijke situatie. 



Kunsthalcafé 

Het terras naast het Kunsthalcafé is een punt van zorg. De keienbodem daarvan wordt, 
onder meer doordat er boomwortels omhoog komen, steeds lastiger begaanbaar voor 
mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking. Met de te verwachten 
toenemende drukte in de zomermaanden zullen deze problemen groter worden. Het terras 
dient structureel gerenoveerd en geëgaliseerd te worden. 

�

Auditorium / winkel / horeca 

Het gebruik van het Auditorium en het KunsthalLAB door externe partijen neemt toe. Dat is 
een verheugende ontwikkeling. Om deze ruimtes nog beter te kunnen benutten, zowel 
voor eigen programmering als voor gebruik door derden, moet er een structurele 
modernisering van met name de audiovisuele voorzieningen plaatsvinden. De Kunsthal is 
in 2017 gestart met h et zoeken naar financiering en heeft de eerste toezegging(en) 
ontvangen. Wij verwachten deze moderniseringsslag in 2018 te maken. 

De winkel loopt tegen de grenzen van de beperkte ruimte aan. Een volledige herindeling 
van het entreegebied lijkt op het eerste gezicht gecompliceerd en duur, maar zal in 2018 
verder onderzocht worden. We hebben in 2017 met OMA de mogelijkheden verkend om 
het huidige winkelmeubilair zodanig aan te passen, dat er meer displayruimte ontstaat. 
Meer displayruimte is een eerste vereiste voor een hogere omzet met dezelfde 



personeelsinzet. In onze investeringsbegroting 2018 is budget opgenomen om deze 
aanpassingen te realiseren. 

�

Horeca 

Ook de horeca heeft een goed jaar achter de rug. Het jaar was wellicht nog beter geweest 
als wij tijdig de uitbreidingsvergunning voor het terras hadden ontvangen. Deze is in 2016 
ingediend en is na lang aandringen eind 2017 verleend. Met het oog op onze 
zomerprogrammering zijn we blij dat we het terras in 2018 optimaal kunnen benutten. 

Voorgaande punten moeten ook worden bezien in het bredere perspectief van het 
Museumpark en de sluiting van Museum Boijmans Van Beuningen. 



Governance 
De toezichthoudende taken bij de Kunsthal worden vervuld door een Raad van Toezicht 
(RvT). Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het RvT-model, zoals 
beschreven in de Governance Code Cultuur (2016). De RvT is verantwoordelijk voor de 
instandhouding en continuïteit van de Kunsthal en vervult ten opzichte van de directeur/
bestuurder de werkgeversrol. 

Binnen het kader van de jaarlijks door de RvT vastgestelde begroting is de directeur/
bestuurder belast met het algemeen beleid, de strategie, dagelijkse leiding van de 
Kunsthal, programmering, organisatie van (kunst)tentoonstellingen, fondsenwerving/
sponsoring en externe relaties. Meer in het algemeen ziet de RvT er op toe dat directie en 
staf op adequate wijze invulling geven aan de doelstellingen van de Kunsthal, zoals van 
tijd tot tijd in nauwe samenspraak tussen de RvT en de directeur worden vastgesteld. De 
RvT stelt de jaarrekening vast. 

De RvT vergadert tenminste vier keer per jaar. De voorzitter van de RvT en diverse RvT 
commissies worden 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 
financieel gebied. Op de expertise van de individuele raadsleden wordt regelmatig een 
beroep gedaan. 

Regelmatig overleg 

De RvT is in 2017 vijf maal bijeengekomen. Er is ongeveer eenmaal per maand een 
overleg tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder. Meestal is de zakelijk directeur 
hierbij aanwezig. Er is regelmatig overleg tussen de directie en de auditcommissie en de 
commissie fondsenwerving en sponsoring. Buiten deze inhoudelijke vergaderingen zijn er 
jaarlijks nog vele contactmomenten tussen de RvT en medewerkers. Zo neemt de RvT 
deel aan openingen van tentoonstellingen en aan andere zakelijke en culturele initiatieven 
en bijeenkomsten die door de Kunsthal zijn georganiseerd. 

Samenstelling van de RvT in 2017 

• De heer Drs. A.J.M. Schakenbos (1957), voorzitter bestuurder Vestia 

• De heer Mr. P.J.M. Drion (1947), partner Van Traa Advocaten N.V. 

• De heer V.S. Mentzel (1945), voormalig staffotograaf NRC Handelsblad 

• De heer S. P. Lubbers (1967), directeur van de Hollandia Groep 

• Mevrouw Drs. B. E. M. Tetteroo (1969), lid Raad van Bestuur van Achmea 



• De heer Drs. D.J. A. Dokman (1971), CCO CX Company 

De RvT kent een rooster van aftreden dat enerzijds doorstroming bewerkstelligt en 
anderzijds de continuïteit van het toezicht garandeert. De leden van de RvT worden 
benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid voor herbenoeming van nog 
4 jaar. De leden van de RvT zijn onbezoldigd. De RvT verwacht in 2018 de opvolger van 
de heer Drion te benoemen. 

Cultural Governance 

De Governance Code Cultuur (2016) wordt door de RvT als richtlijn gebruikt bij het 
evalueren van zijn werkzaamheden en de samenwerking met de directeur/bestuurder. De 
in de code beschreven principes en ‘best practices’ worden toegepast. 

Kunsthal en Museumpark 
De Museumparkinstellingen, samenwerkend in de Stichting Museumpark, willen graag 
meer samenwerken om van het park een interessante, levendige culturele plek in het 
centrum van Rotterdam te maken. Een internationaal cultuurpodium met aantrekkelijke 
evenementen en andere manifestaties die mede moeten zorgen voor een hoogwaardige 
verblijfskwaliteit. De instellingen hebben de ambitie om met hun activiteiten daarbij aan te 
sluiten en zelfs een bijdrage hieraan te leveren. Met ‘Let’s Go Sunday‘ in 2017 en 
‘Kunsthal LIVE OP ZONDAG‘ in 2018 geeft de Kunsthal concreet invulling hieraan. 

Try watching this video on www.youtube.com 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/letsgosunday1/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
http://www.youtube.com/watch?v=8ox_2CNq_50


Programma en Publiek 

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 hedendaagse kunstliefhebbers, digital freaks, 
fotografiefans, poezengekken, gaycommunities, Rotterdammers, scholieren, 
vriendinnenclubs en getalenteerde jongeren. 

�

Tijdens de laatste weken van de succesvolle Peter Lindbergh tentoonstelling opent in 
samenwerking met de Hugo Brown Family Collection de tentoonstelling Human/Digital: a 
symbiotic love affair (https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-
digital-symbiotic-love-affair/), over hedendaagse kunstenaars die internet en digitale 
technieken als inspiratie gebruiken. Deze tentoonstelling is, naast een digitale attractie van 
formaat, ook een ontmoetingsplek waar de Kunsthal samen met vooraanstaande 
kunstenaars, verzamelaars en een breed publiek de kunstwereld van morgen verkent. 
Samen met de tentoonstelling ‘Hyperrealisme. 50 jaar schilderkunst’, waarin een uniek 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-digital-symbiotic-love-affair/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-digital-symbiotic-love-affair/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-digital-symbiotic-love-affair/


overzicht van fotorealistische schilderkunst veel bewondering oogst, brengt het 
voorjaarsprogramma ruim 120.000 bezoekers op de been. 

�

In de zomermaanden biedt de overzichtstentoonstelling van de meeste invloedrijke 
kunstenaar en fotograaf van de 20ste eeuw Robert Mapplethorpe (https://www.kunsthal.nl/
nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/robert-mapplethorpe/) (1946 – 1989) voor vele 
liefhebbers een indrukwekkend overzicht van zijn carrière. Veel internationale bezoekers 
bezoeken in juli en augustus de Kunsthal en de media-aandacht is groot. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/robert-mapplethorpe/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/robert-mapplethorpe/


�

Kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, oprichters van Instituto Buena Bista, maken in 
de zomer samen met verschillende social practice kunstenaars in de tweede editie van ‘All 
you can Art’ (https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/
allyoucanart-2017/) een tentoonstelling, die als groeisculptuur in ontwikkeling blijft. De 
sociaal maatschappelijke component van ‘All you can Art’ zorgt voor het uitwisselen van 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart-2017/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart-2017/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart-2017/


verhalen en ideeën tussen kunstenaars en tal van andere doelgroepen zoals ouderen, 
dakloze jongeren, ex-verslaafden, VMBO leerlingen, Summerschoolstudenten, het publiek 
in de Kunsthal en daarbuiten op drie locaties in de stad.  

!  



‘Kattenliefde (https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/kattenliefde/) ’ is 
een voorbeeld van een tentoonstelling waarin wij aantonen dat het mogelijk is om nieuwe 
doelgroepen te verbinden aan de Kunsthal en eigentijdse kunst. 35% van de 
respondenten is tussen 26 en 40 jaar in verhouding tot de tentoonstelling over 
hyperrealistische schilderkunst die bijvoorbeeld een beduidend ouder publiek (41% boven 
60+) trekt. 

�

De Kunsthal sluit het feestelijke jubileumjaar af met een eerbetoon aan, een van de 
belangrijkste schilders uit de Belgische kunstgeschiedenis met de tentoonstelling ‘Paul 
Delvaux. Meester van de droom’ (https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/
tentoonstellingen/paul-delvaux/).  

Kijk voor het gehele overzicht van alle tentoonstellingen in 2017 op de tijdlijn van onze 
website (link www.kunsthal.nl) 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/kattenliefde/


Events en activiteiten 
Er is dit jaar veel tijd en energie geïnvesteerd in de verhoging van de aantrekkelijkheid van 
het Museumpark en de continu-programmering voor de Kunsthal als Palais des Festival. 
Met deze functie als podium en ontmoetingsplek voor publiek en culturele partners in de 
stad versterken we duurzame relaties met culturele partners, bereiken we nieuw publiek 
en bieden we een multidisciplinair (rand)programma dat net zo veelzijdig en contrastrijk is 
als het tentoonstellingsprogramma.  

Een greep uit de events van 2017: 

�

DIGITAL DAYS 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair. Digital Art 
from the Hugo Brown Family Collection presenteert de Kunsthal de DIGITAL DAYS! Op 
een speelse manier staat vijf dagen lang, van woensdag 1 t/m zondag 5 maart, de relatie 
tussen mens en technologie centraal in de Kunsthal. Het programma komt tot stand in 
samenwerking met onder andere  V2 Institute for the Unstable Media, SETUP | MediaLab 
Utrecht en STRP. Ook Museumnacht010 is onderdeel van DIGITAL DAYS met een 
bijzondere programmering tot diep in de nacht rondom Hyperrealisme en realiteit. 



�

Kunsthal X Afrovibes: Designing the Catwalk 

Kunsthal en Afrovibes slaan in 2017 wederom de handen ineen voor een dag vol fashion, 
design, muziek en dans. Het publiek kan deelnemen aan de workshop door ontwerper 
Atang Tshikare en kan de tentoonstellingen Conny Janssen Danst 25 - met live repetities – 
en Kattenliefde. Negen levens in de kunst bezoeken. De dag werd afgesloten met de Lady 
Africa Fashion Show met een kleurrijke catwalk. 



�

Masterclasses met Peter Lindbergh, Conny Janssen, Erwin Olaf en Rem 
Koolhaas 

Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met de Willem de Kooning Academie 
een reeks masterclasses door bijzondere kunstenaars. Na fotograaf Peter Lindbergh en 
kunstenaar Jordy van den Nieuwendijk is het in 2017 onder andere de beurt aan de 
Nederlandse fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf ter gelegenheid van de Mapplethorpe 
tentoonstelling. Tijdens het 25-jarig jubileum gaat niemand minder dan Rem Koolhaas in 
gesprek met criticus en redacteur Véronique Patteeuw over de totstandkoming van het 
gebouw voor een vol auditorium met studenten.   



�

MASH-UP! Kunsthal X IFFR 

Kunsthal Rotterdam en International Film Festival Rotterdam slaan op vrijdag 3 november 
2017 voor de vierde keer op rij de handen ineen voor MASH-UP! Dat betekent een unieke 
voorpremière van de film The Square van regisseur Ruben Östlund, een bezoek aan de 
najaarstentoonstellingen en dit jaar een wel heel knallend feest ter ere van het 25-jarig 
jubileum van de Kunsthal. 



�

Naked Tour 

In een belangrijk deel van het werk van Mapplethorpe staat het menselijk lichaam centraal. 
Als geen ander weet hij de vormen van het lichaam op een sculpturale manier weer te 
geven. Kunsthal organiseert een Naked Tour waar je zonder kleding zonder kleding, de 
fotografie van Robert Mapplethorpe kan bewonderen. 

Kijk voor alle evenementen op www.kunsthal/live 

http://www.kunsthal/live


Kunsthaltentoonstelling goes international  
De tijd is rijp om het merk Kunsthal wereldwijd te verspreiden. We beschikken over de 
juiste contacten, originele ideeën en de juiste handelsgeest om een goed product in de 
markt te zetten. 
Twee projecten hebben in 2017 bijzonder bijgedragen aan de internationale profilering van 
de Kunsthal. In de eerste plaats de zelf geproduceerde Kunsthaltentoonstelling over Peter 
Lindbergh. Deze reist in 2017 eerst naar de Kunsthalle München en later naar La Venaria 
Reale in Turijn waar ruim 300.000 bezoekers onze tentoonstelling hebben bezoeken, 
aangevuld met lyrische internationale persaandacht.  

�

In de tweede plaats de grote overzichtstentoonstelling van de wereldberoemde fotograaf 
Robert Mapplethorpe die in de zomer in de Kunsthal te zien was. Deze tentoonstelling, 
gemaakt in samenwerking met het J.P.Getty Museum, het LACMA en de Mapplethorpe 
Foundation, trekt internationaal de aandacht en veel internationale toeristen. De 
Museumvereniging nomineert deze tentoonstelling voor de prijs ‘Beste tentoonstelling van 
2017’.  

Trekpleister 

De Kunsthal reist niet alleen, de internationale toeristen weten de Kunsthal ook goed te 
vinden. In de zomer komen veel internationale bezoekers naar de Kunsthal, met een piek 



in juli en augustus. Een groot deel van hen is zeer lovend over de Kunsthal: 25% geeft de 
Kunsthal het rapportcijfer 10 voor het inspirerende programma. Op de vraag of men de 
Kunsthal zou aanbevelen aan vrienden, beantwoordt meer dan 50% deze vraag met het 
cijfer 10. Dus zeer aanbevelingswaardig. We zien dan ook een verdubbeling van het 
aantal internationale bezoekers. Verder blijkt het iconische gebouw van Rem Koolhaas zelf 
elk jaar weer een trekpleister voor toeristen. De ambitie is om het gebouw dan ook sterker 
te benutten en te promoten. 

  



Innovatie & experiment 
De Kunsthal wil zich verder profileren in haar rol als innovator. Innovatieve denkkracht 
wordt ingezet om nieuwe financieringsvormen te vinden, spraakmakende 
marketingstrategieën te ontwikkelen en een eigen merchandise label te starten in 
samenwerking met Rotterdamse ontwerpers. Nieuwe inhoudelijke concepten worden 
uitgewerkt onder de noemen ‘Gemengde Techniek’ en samenwerkingsplannen met andere 
culturele instellingen worden opgezet. 

�

Intens en tastbaar 

Vernieuwend in 2017 is onder meer de samenwerking met Conny Janssen Danst ter 
gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. In het decor van de voorstelling ‘HOME’ oefenen 
dansers op zaal deze voorstelling en zijn onze bezoekers live getuige van het maak- en 
repetitieproces van een dans- voorstelling. In een bijzondere video-installatie is op 
manshoge videoschermen een choreografie te zien waardoor je als bezoeker oog in oog 
met de dansers komt te staan. Ook de maquette van het decor van ‘HOME’ en een 
historisch foto-overzicht van het gezelschap waren onderdeel van de tentoonstelling.  



�

Mens en technologie 

Met ‘Human/Digital: a symbiotic love affair’ laat de Kunsthal de eerste grote 
overzichtstentoonstelling van (post)internetkunst in Nederland zien. Gemaakt in nauwe 
samenwerking met de particuliere kunstverzamelaars Hugo en Carla Brown. Hieraan 
worden de ‘Digital Days’ gekoppeld, waarin de relatie tussen mens en technologie centraal 
staat. Het programma omvat o.a. lezingen door kunstenaars en experts, workshops, films, 
games en interactieve installaties. De Digital Days zijn in 2018 opnieuw in de 
Kunsthalprogrammering opgenomen.  



�

Engagement 

All you can Art is hét publieksparticipatieproject waarmee de Kunsthal actief verbindingen 
wil creëren met kunst als leidraad. De tweede editie van All you can Art 2 had als ambitie 
om nog meer verbindingen te leggen tussen mensen met verschillende achtergronden, 
instellingen, sectoren en communities. Daarom is deze editie ook buiten de muren van de 
Kunsthal getreden en heeft zich verbonden aan drie Rotterdamse partners. Vanuit de 
gedachte dat kunst een verantwoordelijkheid moet nemen ten opzichte van de medemens 
en de samenleving, realiseren de kunstenaars bij Stichting Laurens (ouderen- en 
dementenzorg), Zuiderpark College (VMBO) en Antes (daklozen- en verslavingszorg) een 
extra atelier. Daar hebben ze samen met bewoners, studenten of cliënten gewerkt aan een 
site specific werk. De aanwezigheid van de kunstenaars op de locaties en van deze 
doelgroepen in de Kunsthal is een uitwisseling van kennis, verhalen, betekenissen, 
inhoud, culturen en vaardigheden tussen mensen die elkaar in hun dagelijks leven niet 
snel ontmoeten. Door de dagelijkse actie en aanwezigheid in de Kunsthal werd het publiek 
ook meegenomen en participeerde zowel actief als passief in deze uitwisseling. Door het 
grote succes in 2017 krijgt All you can Art in 2018 een vervolg. 



�

Naast de samenwerking met partners in zorg en onderwijs gaat ‘All you can Art’ nog een 
stap verder om mensen in Rotterdam te bereiken. Een mobiel atelier zal zich de hele 
zomer van plek naar plek verplaatsen, langs culturele evenementen in de stad of lokale 
initiatieven bij winkel- of buurtcentra in bijvoorbeeld de Afrikaanderwijk. Bewoners, 
voorbijgangers en evenementbezoekers worden geheel volgens IBB-gebruik benaderd en 
geënthousiasmeerd om samen aan kunstwerken in of aan het mobiele atelier te werken of 
van gedachten te wisselen. 



Visitor’s Journey 
Ondanks alle lof die ons gebouw vaak toekomt en de herkenbaarheid die het 
vertegenwoordigt is het geen eenvoudig te doorgronden plek. Zeker in de beginjaren 
kreeg de Kunsthal vaak kritiek van haar bezoekers over de slechte toegankelijkheid en de 
soms onduidelijke bewegwijzering. Omdat de Kunsthal sterk gelooft in het mantra dat 
publieksvriendelijkheid niet alleen van toepassing is op ons programma maar op het 
bezoek aan de Kunsthal als geheel, heeft zij een ambitieus plan opgesteld waarin de 
visitor journey centraal staat. 

!  

 
Met een grondige verbouwing in 2013, waarbij de ingang is verplaatst zodat ook 
mindervalide bezoekers de Kunsthal eenvoudig kunnen bereiken, bereikbare liften, een 
nieuwe huisstijl en website die zowel het off- als het online bezoek aan de Kunsthal 
vergemakkelijkt, en met het aannemen van 28 vrijwillige publiekmedewerkers, zijn de 
eerste stappen naar een nog betere bezoekervaring gezet. In navolging van deze 
ingezette strategie heeft de Kunsthal een plan ter verbetering van de visitor journey 
opgesteld. Dit plan wordt vanaf 2018 stapsgewijs uitgerold, waarbij wij investeren in onder 
andere digitalisering, bewegwijzering in en buiten de Kunsthal, klantvriendelijkheid, 
klantbinding en het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

http://jaarverslag2013.kunsthal.nl/nl/duurzame-toekomst/vernieuwde-kunsthal


Reis van acht stappen 

De visitor journey van de Kunsthal is opgedeeld in acht stappen. Vanaf het moment dat 
iemand besluit om naar de Kunsthal te komen tot het moment dat ze thuis weer op de 
bank zitten na een dagje actief cultuursnuiven. Aan werkelijk alles is gedacht. Gedurende 
de hele reis wordt rekening gehouden met de diverse typen bezoekers. Van 60-plussers, 
jonge gezinnen en schoolklassen, validen en mindervaliden, uit de buurt van Rotterdam of 
juist de andere kant van de wereld: iedere bezoeker moet zich welkom voelen. Door deze 
reis te optimaliseren heeft de Kunsthal als doel haar bezoekers de “meest memorabele 
museumervaring” te bieden en meer ambassadeurs en vrienden aan zich te binden. 

�

Toekenning 

De nieuwe programmering is gericht op de verschillende motivaties van de bezoekers, 
samenwerking met jonge getalenteerde makers in de stad en innovatieve 
presentatievormen. Tot onze vreugde hebben wij van het VSB fonds een subsidie 
gekregen om de uitwerking van dit plan vanaf 2018 te realiseren. 

Palais des Festivals 

In hetzelfde kader hebben wij een plan opgesteld om het ‘Palais des Festivals’-concept 
verder vorm te geven. In een spraakmakend en innovatief evenementenprogramma komt 
de verbinding tussen een divers en vaak nieuw publiek, partnerinstellingen, jonge start-



ups, sterke merken en makers tot volle bloei en wordt de Kunsthal een culturele plek, 
podium en netwerklocatie ineen. Met ingang van 2018 wil de Kunsthal haar 
evenementenprogrammering  uitbouwen en structureel aanbieden. Met als doel de 
bezoeker de meest memorabele ervaring aan een kunstinstelling in Nederland te bieden 
en nieuwe, moeilijk bereikbare doelgroepen aan te spreken, te engageren én te binden. 



Kunsthal & ondernemen 
Onze dank is groot! Ook dit jaar is de Kunsthal weer genereus ondersteund door diverse 
lokale en nationale fondsen, bedrijven en de Gemeente Rotterdam. Het aantal particuliere 
giften stijgt gestaag en de inkomsten uit sponsor- en fondsenwerving nemen toe. 
Daarnaast ontvangt de Kunsthal diverse bijdragen die voor meerdere jaren zijn toegezegd. 
Lees meer over onze partners bij Kunsthal & Samenwerken. 

Subsidie vs. eigen inkomsten 

De totale begroting, zoals opgenomen in het jaarplan 2018, bedraagt € 5.475.000 met een 
nihil resultaat. De Kunsthal zet, net zoals in 2017, in op een verdere groei van de eigen 
inkomsten op het gebied van entreegelden en structurele bijdragen van particulieren en 
bedrijven. De Kunsthal dekt in 2017 ruim de helft van haar exploitatiebegroting (55%) met 
eigen inkomsten, hieronder verstaan we winkel, verhuur en entreegelden. 

Bewegelijk 

De vergelijking met de cijfers van 2016 en de begroting van 2017 laat goed zien hoe 
volatiel de begroting van de Kunsthal in elkaar steekt. De begroting geeft de noodzaak aan 
om een weerstandvermogen aan te houden waarmee eventuele tegenvallers kunnen 
worden opgevangen. Daarnaast moet er voldoende ruimte worden gecreëerd om de 
noodzakelijke investeringen te doen die de Kunsthal toekomstbestendig houden. Dit kan 
alleen als de Kunsthal zeer kostenbewust opereert, wat zij altijd doet, en substantiële 
eigen inkomsten verwerft. Dat is in 2017 weer goed gelukt met 55% aan eigen inkomsten 
ten opzichte van de subsidie. 

http://jaarverslag.kunsthal.nl/kunsthal-en-samenwerken/


�

Commerciële ontvangsten 

Het aantal commerciële ontvangsten en evenementen in de Kunsthal is opnieuw 
gestegen. De totale opbrengsten uit deze activiteiten stegen met ruim 30%. De winkel 
kende een iets minder resultaat dan in 2016. Door de aard van de tentoonstellingen 
verkochten we meer producten met een lagere prijs en opbrengst. Daarbij hebben wij met 
het oog op risicobeheersing besloten zoveel mogelijk producten met recht van retour in te 
kopen. Dat betekent iets lagere marges, maar ook minder onverkoopbare voorraad. In 
deze opzet zijn wij goed geslaagd. De winkelopbrengsten zijn slechts licht gedaald, maar 
de afschrijving op onverkoopbare voorraad was lager dan in 2016. 



�

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 2017 hun bezoek combineert met o.a. winkelen, horeca, 
hotelovernachting en/of bezoek aan andere attracties. Ook vindt onder veel bezoekers een 
gecombineerd bezoek plaats aan Museum Boijmans Van Beuningen. Een eventuele 
sluiting van Museum Boijmans Van Beuningen kan effect hebben op onze 
bezoekersstromen. De bestedingsimpuls aan de stad bedroeg in 2017 meer dan € 8 
miljoen. 

Werkgelegenheid 

De Kunsthal draagt bij aan de werkgelegenheid van de stad Rotterdam zo verschaft de 
Kunsthal werk aan tientallen Rotterdamse ZZP-ers, bedrijven en detailhandel door de 
inrichting en vormgeving van de tentoonstellingen, de organisatie en productie van andere 
evenementen en haar marketingactiviteiten. 



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 2017 
heeft samengewerkt. De Kunsthal bedankt alle betrokken partners! 

Bekijk hier de mindmap 

http://jaarverslag.kunsthal.nl/wp-content/uploads/2018/07/mindmap-2017-aangepast2.jpg


�



Kunsthal en partnerships 
De Kunsthal heeft een belangrijke functie in het ontsluiten van bijzondere collecties voor 
een breed publiek. Zij fungeert vaak als platform voor diverse musea, kunstenaars, 
particuliere verzamelaars en maatschappelijke of culturele instellingen. Goede 
voorbeelden hiervan zijn de eerder vermelde tentoonstellingen ‘Conny Janssen Danst 25’, 
‘All you can Art’ en ‘HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair’. Ook de samenwerking met 
het Mondriaan Fonds rondom de uitreiking van ‘Prix de Rome. Beeldende Kunst 2017‘ 
verdient vermelding in dit opzicht. 

�

Daarnaast legt de Kunsthal nog meer nadruk op een jaarlijks terugkerende samenwerking 
bij 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. 
Ook springt de Kunsthal graag in op de actualiteit met Rotterdamse partners. In 
samenwerking met de gemeente Rotterdam is de tentoonstelling ‘Onze tunnel. 75 jaar 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/conny-janssen-danst25/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/allyoucanart-2017/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/human-digital-symbiotic-love-affair/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/prix-de-rome-beeldende-kunst-2017/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/onze-tunnel/


Maastunnel’ ontwikkeld, met Poetry International de tentoonstelling ‘Burma Storybook’ en 
met Rotterdam Festivals de tentoonstelling ‘10 jaar Rotterdam in 100 covers’. 

�

Hoofdsponsor ING 

ING is sinds 2015 hoofdsponsor van de Kunsthal. Onze gezamenlijke missie is 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 
(jaarlijks circa 1.000 leerlingen) die anders niet naar de Kunsthal komen. Ook konden wij 
dankzij een extra bijdrage van ING zaterdag 4 november, tijdens onze jubileumviering, 
gratis open voor het publiek. Wij zijn zeer verheugd dat ING heeft besloten de succesvolle 
samenwerking met de Kunsthal te verlengen tot en met 2020. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/onze-tunnel/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/6e-poetry-art-gallery-tour/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/10-jaar-rotterdam-100-covers/
https://www.ing.nl/particulier/index.html


�

Begunstiger BankGiro Loterij 

Naast een jaarlijkse vaste bijdrage van de BankGiro Loterij kunnen bezoekers die de 
Kunsthal een warm hart toedragen ‘geoormerkt’ met de loterij meespelen. Zij kopen dan 
een lot bij hun bezoek aan de Kunsthal. Via dit zogenaamde geoormerkt werven hebben 
wij dit jaar ruim € 100.000,- ontvangen. De Kunsthal is gratis toegankelijk met een 
BankGiro Loterij VIP-pas en organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor de 
deelnemers. Wij zijn erg blij dat onze in 2017 ingediende aanvraag voor een extra 
projectbijdrage van € 350.000,- voor het nieuwe programma Kunsthal LIVE OP 
ZONDAG (voor 2018-2020) is gehonoreerd. 

Fondsen 

De Kunsthal wordt jaarlijks door vele fondsen gesteund. In 2017 was de steun van 
Stichting Droom & Daad en de samenwerking met het J.P. Getty Museum, het LACMA en 
de Mapplethorpe Foundation van groot belang voor de internationale positionering van de 
Kunsthal. Dank aan het BankGiro Loterij Fonds, Blockbusterfonds, Deltaport 
Donatiefonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, Erasmus Stichting, Fonds21, G.PH. 
Verhagen-Stichting, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds – Ted Schuttenfonds, Rotterdam Festivals,  Stichting Bevordering van 
Volkskracht, Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam, Stichting 
Vrienden Tandheelkunde Erfgoed, Stichting Zabawas,  Van Der Mandele Stichting, Van 

https://www.bankgiroloterij.nl/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kunsthal-live/


Leeuwen Van Lignac Stichting, Van Ommeren – De Voogt Stichting, en het VSBfonds. Wij 
zijn alle fondsen die hebben bijgedragen aan de tentoonstellingen en activiteiten van de 
Kunsthal in 2017 zeer dankbaar. En hopen natuurlijk dat wij ook in 2018 weer een beroep 
op ze mogen doen. 

Kijk bij ‘De kracht van samenwerken‘ voor een schematisch overzicht

http://jaarverslag.kunsthal.nl/kunsthal-en-samenwerken/de-kracht-van-samenwerken/


Kunsthal Supporters 
Het supportersprogramma van de Kunsthal bestaat uit de Kunsthal Vrienden en de 
Kunsthal Cirkel (Major Donors) voor betrokken particulieren. Voor geëngageerde 
bedrijven, die bij de Kunsthal betrokken willen zijn, bestaat de Kunsthal Zakenkring en het 
Kunsthal Ambassadeurschap. 

Vrienden en Major Donors 

De Kunsthal heeft in 2016 ingezet op een groei van het Vriendenbestand en de Major 
Donors als inkomstenbron en om de (maatschappelijke) betrokkenheid bij de Kunsthal te 
verhogen. De Kunsthal streeft er naar Vrienden en Major Donors voor een langere periode 
aan zich te binden. Het Vriendenprogramma bestaat, naast gratis toegang uit voordelen 
zoals sneak previews, korting in de winkel, toegang tot de Masterclass serie en meet & 
greets. Voor Major Donors is een speciaal programma opgezet. Deze aanpak werpt zijn 
vruchten af. De inkomsten van Vrienden en Major Donors, die zich voor meerdere jaren 
aan de Kunsthal hebben verbonden, verdubbelden in 2017 ruim. Ook was er een aantal 
eenmalige giften. 

�



Ambassadeurs 

Daarnaast heeft de Kunsthal een Ambassadeursnetwerk van vaste sponsoren, die ons 
inhoudelijk en/of financieel steunen. In 2017 waren dit ROC Albeda College, Kneppelhout 
& Korthals Advocaten, Sundio Group, Colart, Nationale-Nederlanden en Eliza was here. 
Ook hen zijn wij natuurlijk zeer dankbaar voor de verleende steun. 

�

Kunsthal Zakenkring 

Kunsthal Zakenkringleden dragen met hun jaarlijkse steun bij aan de algemene 
financiering van tentoonstellingen en mogen als tegenprestatie de Kunsthal gebruiken als 
platform voor relatiemarketing. Menig Zakenkring lid heeft in 2017 een relatie-event 
gehouden in de Kunsthal. Op 21 maart organiseerde de Kunsthal, in samenwerking met 
VNO-NCW Rotterdam, een succesvolle bijeenkomst voor de Kunsthal Zakenkring en het 
Rotterdamse MBK met als gastspreker Ernst-Jan Stigter, CEO Microsoft Nederland. 



Educatie & Talentontwikkeling 

Aanmoedigingsprijs voor ‘Kijk ze kijken’ 

De Kunsthal is trots op het winnen van de Aanmoedigingsprijs voor het beste educatieve 
projectplan van de Museumvereniging – die zij ontving uit handen van minister Van 
Engelshoven – voor het project ‘Kijk ze Kijken’. Hierbij ontmoeten twee doelgroepen – 
kinderen en ouderen – die doorgaans niet vaak in het museum komen elkaar in de 
Kunsthal, waarbij zij samen kunst ervaren en daarover met elkaar in gesprek gaan. Voor 
dit project werkt de Kunsthal samen met de scholenkoepel Stichting Boor voor speciaal 
onderwijs en Stichting Laurens voor ouderenzorg. 

�

Masterclasses 

De serie Masterclasses, een doorlopend programmaonderdeel in samenwerking met de 
Willem de Kooning Academie en Nationale Nederlanden, kent in 2017 een topbezetting 
met respectievelijk Peter Lindbergh, Erwin Olaf, Conny Janssen en Rem Koolhaas. Dit 
programma, waarin gerenommeerde makers exclusief voor studenten én Kunsthal 

https://www.kunsthal.nl/nl/over-de-kunsthal/nieuws/kunsthal-wint-museumeducatie-prijs-2017/


Vrienden, hun werkwijze en levenswandel toelichten en in gesprek gaan met de studenten, 
biedt veel inspiratie voor jongere generaties. 

�

ING Kunstbuzz voor leerlingen 

Vier keer per jaar rijdt de ING Kunstbuzz. Een initiatief van de Kunsthal en ING om 
schoolklassen waarvoor vervoer een probleem vormt naar de Kunsthal te brengen. Op 
deze manier komen jaarlijks ruim 1.000 Rotterdamse leerlingen, die daar anders niet de 
mogelijkheden voor hebben, met kunst in aanraking. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/activiteiten/neem-de-kunstbuzz


�

Activiteiten KunsthalLAB 

Het KunsthalLAB is de permanente educatieve ruimte waar kinderen (vanaf 4 jaar) én 
volwassenen 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 bij de tentoonstellingen ‘Paul Delvaux. Meester van de 
droom’ en ‘Hyperrealisme, 50 jaar schilderkunst’. Om zelf te leren over de totstandkoming 
van hyperrealistische kunstwerken is er in het KunsthalLAB de mogelijkheid om door 
middel van projectoren je eigen hyperrealistische werk te maken. Op zondagmiddagen zijn 
er altijd gratis workshops voor families. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/de-kunsthal/kunsthallab/


Educatie voor het onderwijs 
Om het tentoonstellingsprogramma voor alle leeftijden aantrekkelijk te maken, ontwikkelt 
de Kunsthal regelmatig educatieve Kijk & Doe-tochten en kijkwijzers. Voor het gehele 
onderwijs zijn in 2017 educatieprogramma’s aangeboden bij de tentoonstellingen 
‘Hyperrealisme, 50 jaar schilderkunst’ en ‘Paul Delvaux, Meester van de droom’. 

�

Bij beide tentoonstellingen is een speciaal KunsthalLAB ingericht, waarin leerlingen en 
reguliere bezoekers kennis konden maken met in de tentoonstellingen gebruikte 
schildertechnieken. Ook werden verschillende thema’s uit deze tentoonstellingen verder 
verkend. In samenwerking met de SKVR was er een rondleiding bij ‘Paul Delvaux, 
Meester van de droom’, waarbij leerlingen onder begeleiding van kunstdocenten de 
tentoonstelling bezochten en vervolgens een intensieve workshop volgden. 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kinderen-klas-groep/onderwijs/


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 ontwikkeling 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 2017 heeft één editie van Kunsthal Light plaats gevonden. Met de speciale 
bijdrage van het Mondriaan Fonds staan er voor 2018 weer drie edities van Kunsthal Light 
geprogrammeerd. 

KUNSTHAL LIGHT #16: NO PLACE LIKE HOME 

Ari Bayuaji 
18 maart t/m 28 juni 2017 
Partners: Mondriaan Fonds 

Ari Bayuaji (1975) woont in Canada, komt oorspronkelijk uit Indonesië en reist als 
kunstenaar de hele wereld over. Onderweg verzamelt hij materiaal en doet hij aan de hand 
van culturele gewoontes en gebruiken inspiratie op voor nieuw werk. Voor Kunsthal Light 



#16 neemt hij twee weken lang zijn intrek in hal 6. De lange, smalle hellingbaan met 
etalagefunctie tovert Bayuaji in die periode om tot een ‘thuis’ voor zichzelf, bezoekers en 
toevallige voorbijgangers. Met driedimensionale sculpturen, schilderijen, tekeningen en 
foto’s maakt hij een installatie waarin veel verwijzingen zitten naar plekken op de wereld 
waar hij is geweest en materialen waarvan mensen hun thuis maken 

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 frictiezones 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 uitgroeien 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 afspeelt. 



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, bewoond 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. 



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 theaterstuk. 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. 



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. 



KUNSTHAL LIGHT #11: CURATING THE COLLECTION (1992 – 2014) 

Tim Hollander  
7 juni t/m 30 augustus 2015 
Partners: Mondriaan Fonds 

�

Voor Kunsthal Light #11 neemt Tim Hollander de componenten waarmee een 
tentoonstelling aan het publiek wordt gepresenteerd onder de loep. Hij is hierbij niet alleen 
de kunstenaar maar ook de curator die de tentoonstelling samenstelt. Spittend door de 
opslag en archieven van de Kunsthal haalt hij ‘verborgen schatten’ naar boven. Met 
collages van plattegronden, schetsen en routingsontwerpen en een compositie van 
plexiglazenkappen, sokkels en verfkleuren maakt Hollander een collectiepresentatie van 
de ‘collectieloze’ Kunsthal. 



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 iemand aanwezig is. In haar werk voor Kunsthal 
Light #10 laat Clazing een beklemmende eenzaamheid zien en maakt voelbaar wat niet 
zichtbaar is. 



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 installaties van glasdruppels die gevuld zijn met water. Zo vangt zij de 
ervaringen uit het verleden op en koestert deze. Seo, afgestudeerd aan de afdeling Glas 
van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam (2012) blaast alle glasdruppels met de 
hand, elke druppel is uniek van vorm. Met ‘Raindrop’, de negende editie van Kunsthal 
Light, dompelt Seo mensen subtiel onder in het gevoel dat de natuur kan geven. 



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. 



Facts & Figures 
Aantal bezoekers: 239.645 

Aantal tentoonstellingen: 25 (waarvan 2 reizende tentoonstellingen) 

Aantal evenementen en activiteiten: 37 

Aantal bezoekers online (Kunsthal.nl): 531.199 

Aantal bezochte webpagina’s: 1.832.515 

Aantal mediaknipsels*: 1.000 

Aantal medewerkers: 42 (38,1 fte) 

Inkomsten uit entreegelden: € 1.432.741 

Overige inkomsten( winkel, bijdragen, overig): € 1.958.365 

Verhouding subsidie vs. eigen inkomsten: 45% – 55% 

Exploitatiesubsidie: € 2.800.000 

* exclusief agenda- en onlinevermeldingen en buitenlandse media 

�



Media 
De Kunsthal houdt van media en media houden van de afwisselende, en vaak 
toegankelijke content van de Kunsthal. Van VICE tot Art Daily, van ‘Lonely Planet Traveller’ 
tot ‘ Fucking Young’, talrijke media besteedden aandacht aan de 
Kunsthaltentoonstellingen. Niet alleen binnen Europa in landen als Frankrijk, België, 
Duitsland, Italië, Zwitserland en Griekenland, maar ook daarbuiten in de USA, Turkije en 
Taiwan. De Kunsthal genereert veel free publicity en zet gerichte advertenties in om 
specifieke doelgroepen te bereiken. Onze internationaal reizende tentoonstelling over 
Peter Lindbergh heeft tot veel aandacht in buitenlandse media geleid, met grote 
reportages in o.a. de Duitse en Italiaanse Vogue, WWD, la Repubblica, Amazed en Iconist. 
Ook wordt sterker ingezet op publieksactivatie en bijzondere, mediagenieke activiteiten, 
zoals de ‘ Naked Tour’ tijdens de Mapplethorpe tentoonstelling. De hiermee verkregen 
zichtbaarheid sluit aan bij de strategie van de Kunsthal om ook internationaal aan haar 
branding te werken. In 2017 is De Kunsthal is in 2017 in print en online media aanwezig 
met een totale (internationale) mediawaarde van circa 7 miljoen. 



Kunsthal Online 

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. 

�



Het merk 
Merkenonderzoek Hendrik Beerda doet regelmatig onderzoek naar de cultuursector en 
evenementen, waarbij gekeken wordt naar bekendheid, waardering en binding volgens het 
BrandAlchemy onderzoeksmodel. De Kunsthal is in 2017 uitgeroepen tot sterkste Zuid-
Hollandse museum merk onder de Rotterdammers. Qua bekendheid onder de Zuid-
Hollanders is de Kunsthal gestegen naar de dertiende plaats. Daarnaast heeft de Kunsthal 
een sterke landelijke merkreputatie die tot op heden jaarlijks stijgt in de ranglijst van 
sterkste museummerken in Nederland. In 2017 staat de Kunsthal op de achttiende plaats, 
voor het Gemeentemuseum Den Haag en het Drents Museum. 

�


