
Nederland is een belangrijk cultureel middel-
punt. Veel van onze kunstenaars maken met 
vernieuwende creaties naam over de grens. Maar 
ook binnen de grenzen heeft innovatie in de 
culturele sector plaats. Charitatieve fondsen 
hebben de sector weten te vinden en zowel podia 
als musea zijn steeds beter in staat zichzelf in 
de markt te zetten. TerZake Cultuur onderzoekt 
de trends in de culturele sector. Kunstenaars, 
theatermakers, curatoren en intermediairs 
delen hun visie op deze bruisende sector.
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126 | Grenzeloze liefde 
voor kunst
Kennismaking met Ann Demeester, 
directeur van het Frans Hals 
Museum en De Hallen Haarlem. 
‘Onze kernactiviteit is om kunst op 
een verleidelijke en intelligente 
manier te presenteren.’

132 | Kunst op de 
elektronische snelweg
Ontwikkelingen als virtual reality, 
internetkunst en virtuele voorstel-
lingen leiden tot nieuwe kunstvor-
men. De digitale revolutie maakt 
kunst verhalender, meeslepender 
en invoelbaarder. 

134 | Van artotheek naar 
kunstuitleen
Het idee van kunstuitleen past naad-
loos in de moderne deeleconomie, 
waarin gebruik belangrijker is dan 
bezit. Overigens blijkt in de praktijk 
dat kunst lenen bijna altijd leidt tot 
de aankoop van kunst. 

137 | De tegenhanger 
van het zomerfestival
Geen zon, maar wel dezelfde 
ongedwongen sfeer. Dat is het 
kenmerk van de wintereditie 
van het zomerfestival. ‘Op die 
manier bind je mensen het hele 
jaar aan je merk.’

145 | Theater in de 
fi lmzaal
Het live uitzenden van musicals, 
opera en concerten is een nieuwe 
groeimarkt voor bioscoopcon-
cerns. ‘Onze gasten zoeken deze 
vorm van theaterbeleving omdat 
ze echt een avond uit willen.’

141 | Theaterthriller
Ook met het stuk The Nation wil 
Het Nationale Theater een afspiege-
ling van de samenleving zijn.

143 | Finders Keepers
Verzamelingen voor het voetlicht.

149 | Cultuuragenda
Inspiratie voor de donkere dagen.
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Innovatie — deze onontkoombare trend 
houdt ook de culturele sector bezig. 

Baanbrekende technologie bereikt de 
kunsten, of het nu gaat om augmented 

reality of holografi e en livestreams. 
De nieuwe mogelijkheden leiden 

tot marktverschuivingen, tot 
kruisbestuiving. In bioscopen zijn 

bijvoorbeeld concerten bij te wonen, 
festivals zoeken hun heil in de winter en 
er zijn lange theatervoorstellingen voor 
wie van bingewatching houdt. Relevante 
ontwikkelingen voor culturele beslissers. 

Voor hen is deze editie van TerZake.
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Kennismaking

‘Het voelt bijna  
als spijbelen als  
ik een halve dag  
uittrek om naar 
een nieuwe  
tentoonstelling  
te gaan’

‘Ik geloof in de kracht 
van geleidelijkheid’
In de drukte van haar baan als directeur van het Frans Hals Museum 
en De Hallen Haarlem is de grootste uitdaging voor Ann Demeester 
misschien wel om zelf voldoende kunst te bekijken. ‘Onze kernactivi-
teit is om kunst op een verleidelijke en intelligente manier aan het 
publiek te presenteren. Als je zelf niets meer ziet, raak je je drive kwijt.’

De Belgische Ann Demeester (42) — Vlaams 
klinkt haar te separatistisch in de oren — is een 
kleurrijke verschijning. Met haar golvende 
lange blonde haar, rode lippen, bronzen 
metallic brilmontuur en panterprint-panty’s 
boven een paar hoge hakken gooit ze tijdens 
het gesprek het beeld van een stoffige museum-
directeur onmiddellijk overhoop. Haar 
minstens zo kleurrijke taalgebruik en direct-
heid maken dat ze weinig moeite hoeft te doen 
om haar gesprekspartners te enthousiasmeren 
voor haar grenzeloze liefde voor kunst.
Na veertien jaar verblijf op Nederlandse bodem 
klinkt haar tongval als een mix van typische 
algemeen beschaafd Nederlandse klemtonen 
en een lichte West-Vlaamse zachte G. Het mag 
geen toeval heten dat Demeester ruim drie jaar 
geleden in Haarlem terechtkwam, een smelt-
kroes van Vlaamse invloeden. Demeester: ‘In 
1622 was 51 procent van de bevolking in 
Haarlem immigrant - het merendeel gevlucht 
uit Vlaanderen vanwege de inquisitie of om 
economische redenen. Ik vind het interessant 
om stil te staan bij wat zoiets voor de stad 
betekent. Alles wat we nu zien gebeuren in de 
vluchtelingendiscussie leefde toen ook al.  
Het staat vast dat immigratie tot artistieke 

vernieuwing leidt. Ook Frans Hals kwam  
op driejarige leeftijd met zijn ouders naar 
Haarlem. Hij heeft een revolutie ontketend  
in de portretkunst.’ 
De Vlaamse schilder staat bekend om zijn 
frivole en levendige portretten, waarvan het 
Haarlemse museum de grootste collectie ter 
wereld bezit. Demeester wil de lichtvoetigheid 
van de meester van de lach vertalen naar de 
museumwereld. In haar ogen dé manier om 
kunst toegankelijker te maken voor minder 
voor de hand liggende doelgroepen.

Waarom is humor zo belangrijk in de 
kunstwereld?
‘We willen niet zo zeer lollig zijn als wel 
moeilijke onderwerpen uit de geschiedenis 
door middel van speelse elementen bespreek-
baar maken. Op dit moment bekijken we in de 
tentoonstelling A Global Table zeventien-
de-eeuwse voedselstillevens vanuit historisch 
perspectief. Welke etenswaren staan er op  
de schilderijen? Waar kwamen ze vandaan,  
wie produceerde die ingrediënten, wie had  
er baat bij de import en wie leed eronder? 
Zonder moraliserend te zijn geven we de kijker 
een ander perspectief op de Gouden Eeuw.’
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Kennismaking

‘Kunst raakt aan 
lichaam en geest, 
hart en ziel’

geleidelijkheid en niet in tabula rasa of 
veranderingen in één keer erdoor duwen. Door 
dat nu al op verschillende manieren te laten 
merken kan het publiek langzaam aan de 
nieuwe temperatuur wennen. Vanaf de zomer 
van 2018 zal de samensmelting voor de 
bezoeker onvermijdelijk worden. Dan zullen er 
één naam, één communicatiepropositie en één 
nieuwe huisstijl zijn. Het programma wordt 
drieledig: oude kunst, hedendaagse kunst en 
fusion, een mix van beide.’ 

Wat zijn de financiële gevolgen? De bezoe-
ker zal het niet accepteren als de prijs van 
een toegangskaartje verdubbelt.
‘Nee, maar de prijs gaat wel licht omhoog. Uit 
een financiële analyse blijkt dat we door de 
samenvoeging geen bezoekers zullen verliezen, 
maar juist aantrekken. Sowieso floreert het 
museumbezoek in Nederland, omdat er sprake 
is van een betere buzz. Wij ontvangen jaarlijks 
140 duizend bezoekers waarvan er zo’n 40 
duizend naar De Hallen gaan. Weinig mensen 
bezoeken beide musea, de overlap die we van 
dubbele kaartverkoop verliezen halen we in 
met nieuwe bezoekers.’

Welke rol speelt de digitalisering in het 
aantrekken van nieuw publiek?
‘Als we jonge mensen — de millennials — willen 
bereiken, kunnen we er niet omheen. Op onze 
nieuwe website komt een interactief gedeelte 
waarop de bezoeker aan de hand van spel- 
elementen met kunstwerken aan de slag kan. 
Bijvoorbeeld door tekstballonnen in schilderij-
en te plaatsen die je weer op sociale media kunt 
delen. Ik ben zelf net geen dinosaurus op dat 
vlak en daarom hebben we millennials 
aangetrokken die zich hiermee bezighouden. 
Ook werken we samen met externe adviseurs 
die hierin zijn gespecialiseerd. Zij zijn van de 
post-internetgeneratie, digitale beelden 
behoren tot hun leefwereld en zij brengen 
daarom heel andere kennis met zich mee. 
Samen met hen hebben we respect voor het 
oude en oog voor het nieuwe.’

TOEKOMSTPLANNEN
In 2020 openen de deuren van het 
Frans Hals Kenniscentrum: een 
samenwerkingsverband tussen het 
museum, de Technische Universiteit 
Delft en het Rijksmuseum dat 
wetenschappelijk onderzoek doet 
naar de werken van de schilder 
Frans Hals. Van vijftig werken van 
Frans Hals wordt betwijfeld of ze 
daadwerkelijk van zijn hand zijn. 
Volgens Demeester is het ‘de 
morele plicht’ van het museum om 
daar aandacht aan te besteden.
Daarnaast zijn er verbouwplannen 
voor de twee onderkomens van het 
Frans Hals Museum en De Hallen 
Haarlem. Architect Florian Idenburg 
heeft een open en transparant 
ontwerp gemaakt dat de bestaande 
historische bouwwerken minder 
gesloten en labyrintisch maakt. Een 
voorontwerp ligt op dit moment bij 
de gemeente Haarlem ter beoorde-
ling. Demeester hoopt in 2019 met 
de verbouwing te starten.

Dat klinkt nog steeds behoorlijk serieus.
‘We hebben voor een andere tentoonstelling 
cabaretiers gevraagd om persoonlijke inter- 
pretaties te geven van schilderijen. Een van de 
opmerkingen bij een landschap van Ruysdael 
met daarop een man op een ezel was: Als je weer 
eens je gps-systeem hebt uitgezet… Soms vonden 
mensen zulke opmerkingen misplaatst, ik kon 
er hartelijk om lachen.’

De huidige tentoonstellingen worden zowel 
in De Hallen als het Frans Hals Museum ver-
toond. Waar het Frans Hals Museum 
klassieke meesters herbergt, is De Hallen 
een museum voor moderne en hedendaagse 
kunst. Waar staat u in uw plannen om de 
twee musea tot één geheel te smeden? 
‘We zijn sinds 2014 langzaam begonnen om de 
musea met elkaar in verbinding te brengen. 
Door kunstenaars op basis van bestaande 
collecties iets nieuws te laten maken, en nu dus 
ook door tentoonstellingen als een tweeluik 
neer te zetten. Ik geloof in de kracht van 
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CV
ANN DEMEESTER
Brugge, 1975

1993-1997 studeerde Germaanse 
filologie aan de Rijksuniversiteit 
Gent
1995-1996 Engelse en Noorse 
literatuur aan de Universiteit van 
Bergen 
1997-1998 behaalde een post- 
graduaat culturele studies aan de 
Katholieke Universiteit Leuven

Demeester begon haar carrière 
als journalist en recensent bij 
De Morgen en De Financieel-
Economische Tijd. Later werd zij 
curator bij kunstpaus Jan Hoet in 
het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst in Gent en het museum 
MARTa Herford in Duitsland. Ook 
was zij enkele jaren directeur van 
de Amsterdamse galerie W139. In 
2006 volgde haar benoeming tot 
algemeen en artistiek directeur van 
het Amsterdamse kunstcentrum 
De Appel. In 2014 maakte 
Demeester de overstap naar het 
Frans Hals Museum | De Hallen 
Haarlem. 

Kennismaking

130 | TerZake

Wat zijn uw verwachtingen omtrent de 
bezoekersaantallen? 
‘Ik ben een bijzonder slechte trendwatcher, 
maar ik denk dat kunst in de zone van geestes-
verruiming zit. Het sluit aan bij de behoefte van 
mensen om zich ondanks hun hectische leven 
grounded te voelen. Mindfulness, meditatie en 
yoga zijn allemaal razend populair. Ook kunst 
raakt aan lichaam en geest, hart en ziel. Het 
hoort bij de pauzezone van de mens en de 
verrijking van het leven.’

Houden musea zich sinds de bezuinigingen 
op cultuur meer bezig met het aantrekken 
van bezoekers?
‘Ik denk dat het een mythe is dat de bezuinigin-
gen hebben gezorgd voor een ontwaking. Musea 
waren zich voor de bezuinigingen al bewust 
van hun relevantie voor toekomstige generaties. 
Het zou te veel credit zijn voor een boude move 
die de sector veel kwaad heeft gedaan. Een 
groot deel van de aandacht gaat uit naar fondsen- 
werving. Dat is goed en nodig, maar je moet ook 
tijd overhouden voor artistieke ontwikkeling 
en vernieuwing.’

Hebben de bezuinigingen wel geleid tot 
nieuwe businessmodellen?
‘Behalve bij musea die groot genoeg zijn om 
risicovolle beleggingen te dragen zijn er heel 
weinig alternatieven ontstaan. Als je cultureel 
erfgoed beheert, is het veel te riskant om bij- 
voorbeeld op de beurs te gaan speculeren. In 
feite houd je je dan bezig met een soort Russische 
roulette, de meeste musea kunnen een even- 
tueel falen niet hebben. Ikzelf zie daar ook niet 
echt nieuw perspectief.’

Hoe staat het met de groei van het aantal 
buitenlandse bezoekers?
‘Op dit moment komt 25 procent van de bezoe- 
kers uit het buitenland, waarvan het grootste 
deel uit de Verenigde Staten. Dat aantal stijgt en 
mag blijven stijgen. We werken nu samen met 
Haarlem Citymarketing, maar we willen samen 
met hen ook direct optrekken met Amsterdam 
Citymarketing. Het heeft geen zin om op eigen 
houtje te gaan roepen dat Haarlem geweldig is, 
we moeten deze marketing koppelen aan onze 
grote broer Mokum om het zo tot een succes te 
maken. Als we een complete tentoonstelling 
willen laten zien van oude meesters kunnen we 
bijna niet zonder intermuseale samenwerking. 
Het is belangrijk om elkaar daarin als comple-
mentair te zien in plaats van als concurrenten. 
Ook proberen we door middel van coproductie 
met hedendaagse kunstenaars nieuwe kunst te 
maken. Daarin vervullen musea steeds meer 
een andere rol. Niet meer alleen die van verzame- 
laar, maar ook die van producent.’

Bij uw aantreden gaf u aan niet alleen te 
willen managen, maar u ook intensief 
te willen bezighouden met de kunst. Hoe 
verhoudt zich dat?
‘Als je nieuw bent in een organisatie slaat de 
balans meestal door naar het managen. Daar 
ben ik heel eerlijk in. Nu de twee musea bijna tot 
één geheel zijn getransformeerd, komt er lang- 
zaam meer evenwicht. Wat ik jammer vind, is 
dat het me te weinig lukt om zelf grote hoeveel-
heden kunst te zien. Alleen in het buitenland,  
als mijn agenda daar helemaal op is ingericht, 
heb ik er alle aandacht voor. Hier is mijn agenda 
ramvol met interne en externe afspraken. Het 
voelt bijna als spijbelen als ik een halve dag uit- 
trek om eindelijk eens naar de nieuwe tentoon-
stelling in het Museum Boijmans Van Beuningen 
of het Witte de With Center for Contemporary 
Art te gaan. Toch is het zelf kijken naar kunst 
essentieel. Onze kernactiviteit is om kunst op 
een verleidelijke en intelligente manier te 
presenteren, dat lukt niet als je zelf geen kunst 
meer ziet. Je moet voeling houden met het 
kloppende hart van de kunst, anders raak je je 
drive kwijt. Je moet wel willen managen, maar 
managen is niet het doel. Het doel is kunst. Als  
je het vuur daarvoor niet aanwakkert, wordt  
het heel doods en stil van binnen.’ [AB] 
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Digitale revolutie

Innovatie in de kunsten
Ook in de kunstwereld maakt digitalisering steeds meer mogelijk. 
Er ontstaan nieuwe manieren van creëren, exposeren en bekijken, 
die de kunst interactiever, verhalender en meeslepender maken.

Virtual Reality
U hoeft alleen een virtual 
reality-bril op te zetten en u 
begeeft zich in een andere 
wereld. U bent omgeven door 
beeld en geluid, kunt vrij 
bewegen en 360 graden in het 
rond kijken. Geen randen van 
een beeldscherm en geen 
medetoeschouwers voor uw 
neus. Waarom nog fi lm kijken, 
als u het ook kunt beleven? 
Vergaarde virtual reality de 
nodige populariteit in de 
game-industrie, de afgelopen 
jaren heeft het fenomeen ook 
zijn opwachting gemaakt in de 
fi lmwereld. Op het Sundance 
Film Festival, het grootste 
festival voor Amerikaanse 
onafhankelijke fi lm, worden 
jaarlijks meerdere virtual 
reality-fi lms vertoond. En ook 
op DocLab, het programma voor 
nieuwe media van het jaarlijkse 
Amsterdamse documentaire-
festival Idfa, kunt u virtual 
reality-documentaires beleven. 
Hoewel virtual reality wordt 

Internetkunst
Vroeger alleen op het web 
waarneembaar, maar steeds 
vaker in musea te bezichtigen: 
internetkunst, een vorm van 
kunst die in productie en ten-
toonstelling gebruikmaakt van 
het internet. Met kunstenaars 
als Jan Robert Leegte, Peter 
Luining en Joan Heemskerk is 
Nederland sinds de jaren 
negentig pionier in internet-
kunst, al speelde deze ontwik-
keling zich grotendeels buiten 
de gevestigde kunstwereld af. 
Er is namelijk geen galerie of 
museum voor internetkunst 
nodig: online kan iedereen zijn 
werk tentoonstellen. 
Dit ontkracht de door de 
kunstwereld zo geliefde mythe 
van de kunstenaar als geïso-
leerd genie. Waar traditionele 

gebruikt in fi lm, is het beter 
te begrijpen als een compleet 
nieuw medium: het is inter-
actiever dan fi lm, verhalender 
dan een game, en vooral 
meeslepender dan enig ander 
medium. Daarmee biedt virtual 
reality ook nieuwe mogelijk-
heden, in het bijzonder op het 
gebied van ons empathisch 
vermogen. Zo kan een virtual 
reality-fi lm ons slechtziendheid 
laten ervaren (Notes on Blind-
ness, 2016), of kan het de men-
tale tol van het opgesloten zijn 
in een isoleercel overbrengen 
(6x9: A Virtual Experience Of 
Solitary Confi nement, 2016).

Het is een bekend probleem: 
een artiest die u graag een keer 
live had willen zien, maar die 
niet meer optreedt. In de toe-
komst zijn zaken als ziekte, 
pensioen of overlijden geen 
obstakel meer en kan iedereen 
zijn favoriete popsterren in de 
concertzaal zien. In 2012 trad 
de in 1996 overleden rapper 
Tupac Shakur al op tijdens het 
Amerikaanse muziekfestival 
Coachella. En bij Holland Zingt 
Hazes stond afgelopen maart de 
in 2004 overleden volks-
zanger André Hazes op het 
podium. Deze optredens 
maken gebruik van de zoge-
heten Pepper’s ghost — niet te 
verwarren met holografi e —, 
een optische illusie die zijn 
oorsprong heeft in negentiende-
eeuws theater. Maar waar 

vroeger het geprojecteerde 
object ook daadwerkelijk in het 
theater aanwezig moest zijn, 
kunnen er tegenwoordig met 
behulp van animatietechnieken 
archiefbeelden in 3D worden 
geprojecteerd. In Japan opende 
dit jaar een heus ‘hologram-
theater’, waar levensechte con-
certen van bekende artiesten 
worden geprojecteerd. Deze 
techniek kan de podiumkun-
sten in de toekomst dus toe-
gankelijker maken, maar biedt 
bijvoorbeeld ook mogelijk-
heden op educatief gebied. Het 
vernieuwde New Regal Theater 
in Chicago, dat een dezer dagen 
zijn deuren als hologramtheater 
opent, zal naast oude theater-
voorstellingen ook belangrijke 
historische gebeurtenissen 
programmeren. [RvdK]

kunst vaak wordt gezien als 
een eenmansproject, baseert 
internetkunst zich op samen-
werking. Onderling, tussen een 
gemeenschap van kunstenaars 
die informatie uitwisselen, 
maar ook tussen kunstenaar 
en toeschouwer, die door het 
interactieve karakter van 
internetkunst vaak tot maker 
wordt verheven. Daarnaast zijn 
internetkunstenaars over-
wegend jong, en worden ze 
bekend door verspreiding op 
het internet — zonder hulp van 
de kunstelite dus. 
Was de kunstwereld vroeger 
nogal terughoudend, de laatste 
jaren krijgt internetkunst steeds 
vaker aandacht in musea. Zo 
exposeert het New Yorkse 
Museum of Modern Art het 
Vlaams-Nederlandse project 

Jodi en organiseerde het Stede-
lijk Museum in Amsterdam 
afgelopen jaar Bring Your Own 
Beamer, een internationaal 
concept van internetkunste-
naar Rafaël Rozendaal waarbij 
kunstenaars de ruimte krijgen 
hun eigen werk te projecteren. 
Maar internetkunst brengt ook 
een revolutie in het bekijken 
van kunst met zich mee: hier-
voor hoeft u uw huis niet te 
verlaten. Is er op enig moment 
niets van uw gading in het 
tentoonstellingsaanbod van 
traditionele musea te vinden 
en wilt u toch naar een 
expositie? Breng dan een 
bezoek aan het Digital Museum 
of Digital Art (DiMoDa), een 
downloadbaar museum dat 
internetkunst in virtual reality 
tentoonstelt. 

Virtuele voorstellingen
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Korte Vijverberg 7
2513 AB  Den Haag

www.haagshistorischmuseum.nl

Kom langs en 
laat je hart veroveren 

voor Den Haag!

Virtual reality maakt 
slechtziendheid 
(boven) of het 
claustrofobische 
effect van een 
isoleercel tot een 
persoonlijke beleving

➊ Het downloadbare 
Digital Museum of 
Digital Art
➋ André Hazes in 3D
➌ Jodi
➍ Bring Your Own 
Beamer, Stedelijk 
Museum Amsterdam

Advertentie
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Deeleconomie BIJLAGE VAN ELSML

Het fenomeen kunstuitleen
Kunst lenen is voor parti- 
culieren en bedrijven een 
aantrekkelijk alternatief 
voor kunst kopen. Bevalt 
het geleende werk niet, 
dan ruil je het om. Bevalt 
het wel, dan is kopen 
alsnog een optie.

Het kopen van kunst is een zwaar-
wichtig proces. Het gaat vaak om 
een substantieel bedrag en belang-
rijke keuzes: is het werk ook op 
lange termijn mooi, past het stuk in 
huis en behoudt het zijn waarde? 
Dilemma’s die de gebruikers van de 
kunstuitleen niet kennen. Voor een 
vast bedrag per maand leen je een 
kunstwerk en ruil je het naar wens 
weer om. Zo vaak als je wilt. Bevalt 
het kunstwerk, dan is kopen een 
optie. Een deel van de leenvergoe-
ding kan gebruikt worden voor de 
aanschaf. De kunstuitleen reser-
veert dat maandelijks voor u, zodat 
het opgebouwde tegoed kan worden 
ingezet bij de aankoop van een 
kunstwerk.

Deeleconomie
Het idee van kunstuitleen past 
naadloos in de moderne deelecono-
mie, waarin gebruik belangrijker is 
dan bezit. Kunstuitleen wordt naar 
analogie van het Amerikaanse 
video-on-demand-bedrijf dan ook 
wel de Netflix van de kunst ge-
noemd. ‘Toch is het idee al decennia 
oud,’ zegt directeur Eduard ter 
Schiphorst (55) van Stichting 
Beeldende Kunst (SBK). SBK heeft 
een van de grootste en oudste 
collecties van Nederland en werd in 
1955 uit idealistische motieven in 
Amsterdam opgericht door kunste- 
naar Pieter Kooistra. Hij wilde ‘kunst 
dichter bij de gewone mensen 
brengen’. Zijn idee kreeg navolging 
in de jaren zeventig met diverse 
andere leeninitiatieven verspreid 

‘We kopen stukken aan, en hebben 
werk in consignatie dat we verkopen 
en verhuren. Zo lukt het om de 
collectie telkens te vernieuwen.’ Om 
die reden heeft SBK een hechte band 
met diverse kunstacademies. ‘We 
kopen naast werk van gevestigde 
kunstenaars steeds vaker werk aan 
van recent afgestudeerden en 
bieden daarnaast kunstenaars de 
kans om te exposeren in een van 
onze vestigingen.’

Kunstadviseurs
Hoe kies je een stuk voor boven de 
bank uit een collectie van vele 
tienduizenden werken? Bij de 
meeste aanbieders zijn de mede- 
werkers opgeleid om klanten 
wegwijs te maken in de eigen 
collectie. Ze helpen waar nodig met 
uitleg over de diverse stromingen, 
materiaalgebruik en bijvoorbeeld  
de plaats van het werk binnen het 
oeuvre van de kunstenaar. Ter 
Schiphorst: ‘Al onze medewerkers 
hebben kennis van de SBK-collectie 
en kunst in het algemeen. Ze zijn 
vaak zelf beeldend kunstenaar of 
hebben kunstgeschiedenis gestu-
deerd.’ In de vestigingen worden 
klanten kosteloos begeleid. Wie 
gericht advies wil — zelfs aan huis 
— kan een van de kunstadviseurs 
inhuren.
Naast het lenen aan particulieren 
richten deze instanties zich ook 
nadrukkelijk op de zakelijke markt. 
Bijvoorbeeld met kunstcuratoren 
die helpen om een passende 
wisselende collectie samen te 
stellen. Niet alleen voor aan de 
wand van het kantoor; bedrijven 
combineren een opening of een 
jubileum steeds vaker met een 
tijdelijke tentoonstelling. Lenen van 

over het land. De collecties — in de 
tijdgeest artotheken genoemd —  
werden vaak gesubsidieerd door de 
overheid. Door bezuinigingen op 
onder andere cultuur kwam in de 
jaren negentig een afslankproces op 
gang en moesten veel gesubsidieer-
de kunstuitleen-initiatieven hun 
deuren sluiten. SBK, commerciëler 
ingestelde bedrijven, Kunst.nl en 
samenwerkende galeries als De 
Kunsthuizen namen de activiteiten 
over. De nadruk ligt nu meer op 
gemak, het te lenen stuk is altijd 
verzekerd en wordt tegen een kleine 
vergoeding bij de kunstliefhebber 
thuisbezorgd. 

Bijzondere werken
Ter Schiphorst is er trots op dat SBK 
sinds de jaren negentig zonder 
subsidie werkt. De kunstuitleen 
heeft inmiddels zeven vestigingen. 
De middelen voor het onderhouden 
van de collectie en het aankopen 
van nieuwe werken komen uit de 
vergoeding die de vele duizenden 
leden betalen. Die varieert van 7 tot 
68 euro per maand, waarvan twee 
derde deel voor hen wordt gereser-
veerd voor de eventuele aankoop 
van een geleend kunstwerk in de 
toekomst. ‘Voor klanten is de 
diversiteit van de collectie van SBK 
van belang,’ zegt Ter Schiphorst.  
‘We hebben meer dan 30.000 
werken, van kleine schilderijen en 
fotografie tot wandvullende werken 
en beeldhouwkunst.’ Hij legt uit 
dat de collectie in meer dan zestig 
jaar is opgebouwd door een actief 
aankoopbeleid. Een klein deel van 
het werk is afkomstig van de 
Beeldende Kunstenaars Regeling 
(BKR). Die verplichtte gemeenten 
tussen 1956 en 1987 de kunstwerken 
van weinig verdienende kunste-
naars aan te kopen om hen op deze 
manier financieel te steunen. Na het 
beëindigen van de regeling eind 
jaren tachtig kon SBK een deel 
van de collectie overnemen. ‘Dat 
leverde een mooie aanvulling op  
de gevarieerde collectie op, met 
bijzondere werken van inmiddels 
gerenommeerde kunstenaars.’ 
Het huidige aankoopbeleid 
is gerichter, zegt Ter Schiphorst.  

kunst heeft voor de kunstminnende 
ondernemer ook financiële 
voordelen. De verzekering en het 
vervoer van kantoorkunst worden 
geregeld en de collectie staat niet  
op de balans. Bovendien reiken 
aanbieders als SBK online tools aan 
om de collectie te beheren.
 
Online trend
Een toenemend aantal kunstlief- 
hebbers maakt online een eerste 
selectie van de kunstwerken. Een 
trend in de kunstwereld. Uit een 
steekproef van de Universiteit van 
Utrecht bleek dat 39 procent van de 
kunstkopers in de afgelopen drie 
jaar online kunst heeft gekocht. 
Zelfs zonder het te zien. Ter 
Schiphorst pleit voor het ‘echt’ zien 
van een kunstwerk, maar herkent 
de trend. SBK is dan ook druk met 
het digitaliseren van de collectie. 
Inmiddels staan 6.000 werken 
online. Klanten gebruiken de 
digitale collectie voor een voor- 
selectie, bijvoorbeeld van het 
formaat. Want waar het stuk moet 
hangen of staan is leidend voor de 
keuze. Als er werken snel terugko-
men is dat vooral omdat een stuk 
niet past in de woonkamer. ‘Voor 
de rest laten onze leden zich leiden 
door hun eigen smaak,’ ziet Ter 
Schiphorst. ‘Een rode draad is 
daarin niet te ontdekken, al is het 
opvallend dat ook jongere klanten 
vaak kiezen voor klassiek werk, 
zoals olieverfschilderijen. 
De idealistische motieven van onder 
anderen oprichter Kooistra ten spijt 
blijft het lastig om jonge mensen 
voor kunst te interesseren. SBK biedt 
een aantrekkelijk tarief voor 
studenten, maar in de praktijk lenen 
vooral mensen in de categorie dertig 
jaar en ouder. Waarschijnlijk omdat 
ze dan meer gesetteld zijn, maar dat 
is niet onderzocht. Kunst lenen blijkt 
overigens in de praktijk bijna altijd 
te leiden tot de aankoop van kunst, 
constateert Ter Schiphorst tot zijn 
genoegen. ‘Bijna al onze leden 
komen op termijn een werk tegen 
dat ze zo mooi vinden dat ze het 
voor zichzelf willen hebben.’ [CS]

ZAKELIJKE 
DIENST-
VERLENING
Bij aanbieders als 
Kunsthuizen.nl 
en AbrahamArt 
kan de onder- 
nemer kunst 
lenen tegen een 
maandelijks 
tarief, meestal 
een percentage 
van 1 à 2 procent 
van de waarde 
van de geleende 
werken.

‘Kunst lenen blijkt in  
de praktijk bijna  
altijd te leiden tot de  
aankoop van kunst’

Directeur Eduard ter Schiphorst 
van Stichting Beeldende Kunst
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Amsterdam 
Dance Event -
18-22 oktober op 
meer dan vijftig 
locaties 

Zomergevoel in de winter
Met 865 festivals is de 
markt voor zomerfestivals 
in Nederland overvol. 
Het alternatief? Een 
wintereditie, inclusief  
de warmte van een terras-
kachel en elkaar.

Het klassieke beeld van een festival: 
een overvolle groene weide, alcohol 
in overvloed en de zon op je gezicht 
terwijl je naar muziek luistert die 
artiesten op de verschillende podia 
ten gehore brengen. Als tegenhan-
ger van die zomerse vrolijkheid ont-
staan er steeds meer winterfestivals: 
geen zon, maar wel dezelfde onge-
dwongen sfeer.
Frankie Dros (29) begon met het 
organiseren van clubavonden in 
Rotterdam, waarna hij in 2014 in de 
Maasstad zijn droom realiseerde: 
zijn eigen zomerse Blijdorp Festival. 
‘De bezoekersaantallen verdubbel-
den ieder jaar, maar na zo’n dag nam 
de bekendheid rondom je feest snel 
af. Mensen zijn verwend, er is zo veel 
aanbod.’ Om niet in de vergetel- 
heid te raken organiseerde hij vorig 
jaar voor het eerst een wintereditie 
van zijn festival. Dit jaar vindt het 
feestje in december plaats. ‘Op die 
manier bind je mensen het hele jaar 
aan je merk.’ In de zomer wordt 
Blijdorp Festival georganiseerd naast 
de gelijknamige Rotterdamse 
dierentuin, voor de winterse tegen- 
hanger verhuisde Dros naar de Van 
Nellefabriek, een industrieel pand 
dat op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco staat.

Bezoekersaantallen
Veel festivals zijn er in Rotterdam 
niet meer over na het dancefestival 
Sunset Grooves in Hoek van Holland, 

vrienden op het strand. ‘Doordat  
je het kleinschalig houdt, kun je 
een ander soort dj’s boeken.’ Naast 
grote namen is er meer ruimte voor 
minder bekende dj’s. ‘In de zomer 
openen die ’s middags een podium 
van twaalf tot twee uur als er nog 
niet zo veel mensen zijn. Nu kunnen 
we ze een betere plek bieden.’ Ook  
is het op kleine schaal makkelijker 
de locatie te verwarmen. ‘Met een 
bescheiden kaartverkoop is het in 
een grote tent namelijk al snel koud.’ 
ZeeZout en Blijdorp Festival vinden 
overdag plaats en gedeeltelijk 
buiten.

Concurrentie
Een ander voordeel van de winter-
variant is de geringe concurrentie. 
Ceelen: ‘In de zomer is het echt 
dringen op de markt, ieder weekend 
zijn er meerdere festivals. In de 
winter is er meer ruimte en zijn 
mensen bewuster met je feest bezig.’ 

waar in 2009 één dode viel bij rellen 
tussen festivalgangers en de politie. 
De Rotterdamse burgemeester 
Achmed Aboutaleb (PvdA) ver-
scherpte hierna het vergunningen- 
beleid voor evenementen in zijn 
stad. Des te bijzonderder is Blijdorp 
Festival, dat in de zomer ruimte 
biedt aan ongeveer 5.000 mensen.
In de winter ligt het aantal bezoe-
kers voor de meeste festivals aan-
zienlijk lager. ‘We huren twee 
boerderijtjes af in de buurt van 
Amsterdam, waar we met veel 
stretchtenten werken om ook buiten 
te kunnen feesten,’ vertelt Stijn 
Ceelen (29) van festival ZeeZout.  
Wat normaal dienst doet als 
huwelijkslocatie biedt in maart 2018 
ruimte aan vier podia waar zo’n 
1.500 mensen kunnen dansen. Hij 
noemt het direct als een van de 
grootste voordelen van de winter-
versie van ZeeZout, dat zes jaar 
geleden begon als een feestje voor 
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Winterfestival

➊ Georgie’s Wintergarten 
-18 november, Amsterdam
➋ Blijdorp Winter Festival, 
Van Nellefabriek -  
2 december, Rotterdam
➌ Amsterdam Dance Event  
- 18-22 oktober
➍ Zeezout Winter Festival 
- 3 maart 2018
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C U L T U U RDros vult aan: ‘Je merkt dat mensen 

hier echt anders naar kijken dan 
naar een gewone clubavond. Ook  
de dj’s staan er anders in. Normaliter 
doen ze rond die tijd van het jaar 
vooral clubavonden.’
Ook het huren van bijvoorbeeld 
foodtrucks is geen probleem in de 
winter. Integendeel. ‘In de zomer is 
het dringen om de leuke trucks te 
krijgen,’ vertelt Ceelen. ‘In de winter 
gaat het een stuk makkelijker. En 
leuk om net eens even iets anders  
te doen. Een frietje met stoofvlees 
bijvoorbeeld.’ Dat winterse thema 
moet je volgens Dros ook weer niet 
overdrijven. ‘Vorig jaar was er 
iemand die bij ons stamppot stond 
te verkopen. Dat sloeg totaal niet 
aan.’

Weersvoorspellingen
Sommige winterfestivals organise-
ren hun feest volledig binnenshuis 
en hebben weinig te maken met de 
weersvoorspelling. ZeeZout en 
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beetje verkoeling. Je houdt elkaar 
voor de rest grotendeels wel warm.’
Ook qua logistiek is de wintereditie 
voor Blijdorp Festival makkelijker 
dan de zomervariant. ‘In de zomer 
zijn we vaak tot het allerlaatste 
moment bezig met het leggen van 
vloeren en het opbouwen van podia. 
Nu gaat dat een stuk makkelijker: het 
gebouw staat er natuurlijk al.’ Het 
geeft Dros de mogelijkheid om uit te 
pakken met licht en geluid. ‘Je kunt 
bijzondere dingen doen met de 
lichtinstallatie en zo een heel andere 
sfeer creëren dan in de zomer.’
Toch ging de financiering van de 
wintereditie van Blijdorp Festival 
niet vanzelf. ‘Vorig jaar was onze 
eerste wintereditie, waarbij we 
merkten dat mensen ons nog niet 
kenden op deze manier. We hebben 
er hard aan moeten trekken om 
kaarten te verkopen.’ Het lukte Dros 
niet om alle kaarten in de voorver-
koop kwijt te raken. ZeeZout slaagde 
daar wel in voordat de deuren 
opengingen. ‘Maar wij zijn drie jaar 
geleden al begonnen en hebben de 
zomer- en wintervariant tegelijk 
opgezet. Mensen raken er op die 
manier snel aan gewend.’
Zou de markt voor winterfestivals 
ooit zo vol raken als dat in de zomer 
het geval is? Ceelen hoopt en denkt 
van niet. ‘En dat zeg ik niet alleen uit 
zakelijk oogpunt. De sfeer op een 
winterfestival is echt speciaal: 
mensen halen herinneringen op aan 
de afgelopen zomer en blikken 
vooruit naar de komende zomer vol 
festivals. Wij helpen graag bij het 
terugbrengen van dat vrolijke 
gevoel.’ [LO]

IN PERSPECTIEF
In 2017 is het aantal festivals 
voor het eerst in jaren met 
ongeveer 100 festivals 
gedaald ten opzichte van het 
jaar daarvoor, maar het aantal 
bezoekers bleef wel gelijk.  
Dit blijkt uit een inventarisatie 
van EM-Cultuur, een hoofd- 
stedelijk e-marketingbureau 
dat hier ieder jaar onderzoek 
naar doet. 
In totaal werden afgelopen 
zomer 865 festivals 
georganiseerd voor zo’n 
18,5 miljoen bezoekers. 
Amsterdam voerde de rang- 
lijst aan met 129 festivals. 
Dat is bijna tweederde van 

het aantal feesten in Noord-
Holland, de provincie waar 
de meeste festivals gehouden 
worden. De maand juli 
was het populairst, met 
170 festivals die 4,3 miljoen 
bezoekers trokken: een 
stijging van ruim 1 miljoen 
bezoekers ten opzichte van 
het jaar daarvoor. Augustus 
noteerde een tweede  
plaats met 132 festivals en  
3,8 miljoen bezoekers. Ter 
vergelijking: in de periode  
van november 2017 tot en 
met maart 2018 worden 
156 merendeels overdekte 
festivals georganiseerd.

Blijdorp Festival zijn beide gedeelte-
lijk overdekt. Ceelen: Anders is het 
gewoon een groot binnenfeest 
onder de noemer festival om 
bezoekers te trekken.’ Dros voegt 
daaraan toe: ‘In de winter is het 
weer misschien nog wel belangrijker 
dan in de zomer. Je gaat ervan uit 
dat het koud is, maar als het regent 
is het direct ook écht koud.’ Iets dat 
Ceelen alleen maar kan beamen: 
‘Regen in de zomer is onhandig, 
maar in de winter kan het gewoon 
funest zijn.’
De temperatuur heeft voor ZeeZout 

niet alleen invloed op het humeur 
van de bezoeker, maar ook op de 
financiering. ‘We hebben in alle 
tenten verwarming op biodiesel, en 
als het slecht weer is moeten de 
tenten wel goed bevestigd zijn. 
Doordat het festival deels buiten is 
en alles toch verwarmd moet zijn, 
heb je meer kosten dan bij een 
festival in de zomer,’ zegt Ceelen. 
Geld verdient hij dan ook niet echt 
met de wintervariant van zijn feest. 
‘Maar het is het meest bijzondere 
feest voor ons om te organiseren, en 
dan gaat het niet in eerste instantie 
om geld.’

Aankleding
Dros ervaart dat juist andersom.  
‘We hebben een geweldige locatie 
die grotendeels voor zich spreekt. 
Daardoor ben je minder geld kwijt 
aan aankleding.’ Verwarming laat 
hij in hoofdzaak aan de gasten zelf 
over. ‘Ik heb gemerkt dat mensen 
juist naar buiten gingen voor een 

‘De sfeer op een winterfestival  
is echt speciaal: mensen halen 
herinneringen op aan  
de afgelopen zomer en 
blikken vooruit naar de  
komende zomer vol festivals’

➊

➋

➌
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Spannender dan Netflix
De marathonvoorstelling 
van The Nation is op alle 
fronten vernieuwend. In 
deze theaterthriller knalt 
Het Nationale Theater vijf 
uur lang met scherpe 
dialogen, smeuïge intriges 
en spannende cliffhangers 
in een actueel verhaal. Het 
theater innoveert, maar 
blijft bij haar kern: ‘Netflix 
kijk je, hier ben je erbij.’

Hij bevindt zich in een cruciale 
fase in het plot, vertelt acteur 
Hein van der Heijden (59) na 
afloop van zijn repetities voor 
de afleveringen 4 tot en met 6 
van The Nation. De eerste drie 
afleveringen zijn nog online 
terug te kijken op YouTube. 
Vanaf november is het zesluik 
te bingewatchen als marathon-
voorstelling. ‘Mijn karakter, 
politicus Wouter Wolf, onder- 
gaat in die laatste afleveringen 
grote veranderingen. Mijn 
teksten ken ik wel, maar nu 
komt het erop aan ze zo vaak te 
spelen dat het op het toneel 
klinkt alsof ik ze voor het eerst 
meemaak.’

Actualiteit op de planken
Als regisseur Eric de Vroedt in 
2016 wordt gevraagd als arti- 
stiek leider van Het Nationale 
Theater in Den Haag (zie kader), 
neemt hij zijn tableau de la 
troupe van acteurs, decor- 
bouwers, muzikanten en 
kostuummakers met zich mee. 
Van der Heijden: ‘Ik ken Eric al 
sinds ik in 2005 met hem werkte 
aan mightysociety, zijn tien- 
delige serie over actuele onder- 
werpen. Hij haalt het beste in 
mij naar boven. Voor de rol  
van ondernemer Raymond in 
mightysociety4 in 2007 won ik 
de Arlecchino, voor de rol van 
de vader van Eric in het auto- 
biografische mightysociety10 
werd ik vier jaar geleden ge- 

Veelkleurige cast
Tot slot is Van der Heijden blij 
met de veelkleurigheid van de 
cast. ‘Wat je in het theater ziet, 
moet een afspiegeling zijn van 
de samenleving. En niet vanuit 
politieke correctheid, maar als 
vanzelfsprekend proces: niet 
voor niets heeft Romana Vrede 
net een Theo d’Or ontvangen 
voor haar rol in Race.’ Over de 
apotheose van het stuk wil Van 
der Heijden niet te veel kwijt. 
‘Maar het publiek wordt 
geconfronteerd met keuzes 
maken tussen mensen en 
ideeën over de samenleving. 
Je wordt op scherp gezet.’

FUSIE PAST BIJ 
INNOVATIE
Passend bij de vernieuwingen in 
het toneel zijn Het Nationale 
Toneel, NTjong, de Koninklijke 
Schouwburg en Theater aan het 
Spui per 1 januari 2017 gefuseerd 
tot één organisatie: Het Nationale 
Theater. Door de fusie komen 
productie en presentatie in één 
bedrijf te liggen. Dit moet tradi- 
tionele knelpunten wegnemen 
tussen de theatermakers en de 
schouwburgen.FO
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Hein van der Heijden (rechts) in actie als politicus Wouter Wolf

nomineerd voor de Louis d’Or’.
Ook in The Nation staan 
actualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid centraal. De 
voorstelling brengt de dage- 
lijkse werkelijkheid uitvergroot 
en gedramatiseerd op het 
toneel. ‘Daar is behoefte aan’, 
vindt Van der Heijden. ‘Het 
theater moet midden in de 
samenleving staan. Dit verhaal, 
over de verdwijning van het 
elfjarige jongetje Ismaël, is 
spannend, emotioneel en gaat 
over onderwerpen die nú 
spelen: het salafisme, de veilig-
heid en de angstcultuur in onze 
maatschappij. Het grote 
verschil met een televisieserie 
is dat je erbij bent. Dat is de 
magie van het theater. Je ziet en 
voelt het live.’

Snelle dynamiek
Een voorstelling van vijf uur is 
lang, maar Van der Heijden 
vreest niet voor een lange zit bij 
The Nation. ‘Je maakt echt iets 
mee: het is een beleving waar je 
in opgaat en waarbij je zelfs 
kunt eten. Bovendien zijn er 
naast de gewone tickets ook 
speciale adventure seats beschik- 
baar. Dan zie je een deel van de 
voorstelling vanaf het podium 
en kom je nóg dichterbij.’ Ook 
de razendsnelle dynamiek 
helpt. Zo begint The Nation als 
een politieserie met een 
komische noot en belandt het 
publiek vervolgens opeens in 
de studio van een talkshow. In 
de derde aflevering worden 
verschillende verhaallijnen dan 
weer dieper uitgewerkt. [NQ]

Ook Theo d’Or-winnares Romana 
Vrede is onderdeel van de cast  
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Verzamelingen 
voor het voetlicht
Zo’n zeshonderd private verzame-
laars met een collectie van meer 
dan honderd werken en een 
waarde van minstens 100.000 
euro telt ons land. Versoepelen we 
de eisen aangaande de waarde 
van deze collecties, dan loopt het 
aantal Nederlandse verzamelaars 
in de vele duizenden. Het Nieuwe 
Instituut, Museum voor Architec-
tuur, Design en Digitale Cultuur,  
in Rotterdam besloot de verzame-
laars voor het voetlicht te brengen 
en een tentoonstelling aan hun 
uiteenlopende collecties te wijden. 
De redactie van kunsttijdschrift 
MacGuffin trad op als curator.  
De tentoonstelling, die Finders 
Keepers  werd gedoopt, is tot en 
met 11 februari 2018 te bezichtigen.  
Wie dat doet, wordt ondergedom-FO
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peld in de meest uiteenlopende 
verzamelingen en bijbehorende 
verhalen van verzamelaars — zo-
wel kunstenaars en professionele 
collectioneurs als mensen die het 
uit liefhebberij of passie doen. 
Meer dan 5.000 voorwerpen uit 
ruim veertig verzamelingen 
trekken aan het oog voorbij: van 
scheermesjes tot spijkerbroeken, 
van fietsbellen tot trappen met 
leuningen. Wat laatstgenoemde 
categorie betreft: de Britse 
verzamelaar Charles Brookings, 
die zijn items uit slooppanden 
redt, deed voor de voorstelling 
tijdelijk afstand van een dertigtal 
trappen. [WG]

Het Nieuwe Instituut, Museum-
park 25, 3015 CB Rotterdam
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Pathé Tuschinski in Amsterdam op 18 juli 2017. 
Het is de openingsavond van het Tweede Wereld- 
oorlog-drama Dunkirk van regisseur Christopher 
Nolan, maar de grote zaal van de bioscoop vult 
zich vanavond met theaterliefhebbers. Op het 
programma staat een livestream van het monu-
mentale toneelstuk Angels in America, waarin  
de Amerikaanse toneelschrijver Tony Kushner 
indringend verslag doet van de aidsepidemie in 
New York in de jaren tachtig. De marathonvoor-
stelling van tweemaal vier uur loopt al enige 
weken in de Londense schouwburg National 
Theatre en vanavond wordt deel één, Millennium 
Approaches, live doorgestuurd naar bioscopen 
in heel Europa. Een week later volgt voor de 
liefhebbers het tweede deel. 
Voor deze livestream heeft bioscoopketen Pathé 
een vaste overeenkomst gesloten met het 
National Theatre, maar daarnaast zendt de onder- 
neming maandelijks ook live balletvoorstel- 
lingen door vanuit het Bolsjojtheater in Moskou 
en operavoorstellingen uit de Metropolitan 
Opera House in New York. 
Inmiddels hebben ook bioscoopbedrijven als  
Vue en het Belgische Kinepolis livestreams op  
het programma staan. Niet zo vreemd als je  
weet dat een liveshow van meesterviolist André 
Rieu razendsnel uitverkoopt. 
 
Internationale sterren
Bij binnenkomst in de zaal is er al beeldverbin-
ding met Londen; het geroezemoes in het 
National Theatre zorgt ook voor livesfeer in 
Tuschinski. Met ruim 250 bezoekers is de zaal 
goed gevuld. Doron Kurz (42), commercieel 
directeur van Pathé Nederland, kan beamen  
dat de livestreams van het National Theatre  
altijd behoorlijk goed bezocht worden. ‘Voorstel- 

lingen van de beroemde toneelstukken van 
Shakespeare, zoals Hamlet en King Lear, gaan 
hard, maar deze zomer hadden we ook 
Obsession, een voorstelling met actrice Halina 
Reijn en de Britse acteur Jude Law. Op de naam 
van een internationale ster is de zaal snel 
uitverkocht. En voor een Hamlet met acteur 
Benedict Cumberbatch (bekend van zijn rollen  
in Sherlock Holmes en The Imitation Game) staat 
het publiek echt in de rij.’
Pathé vertoonde in 2007 als eerste bioscoop- 
concern live operavoorstellingen. Kurz: ‘Daar 
hebben we onze eerste digitale projectoren voor 
aangeschaft. Inmiddels hebben al onze theaters 
schotels op de daken en komen sommige 
voorstellingen gewoon via de kabel binnen. Een 
deel van de bezoekers van destijds komt nog 
steeds trouw. Maar het publiek wordt steeds 
breder. Voor veel mensen is het op deze manier 
bezoeken van een voorstelling een openbaring. 
De omzet van deze special-eventsvoorstellingen 
groeit bij Pathé met ongeveer twintig procent  
per jaar.’ 
  
Extra dimensie
Als Angels in America een halfuur onderweg is, 
wordt duidelijk waarom de formule zo aanslaat. 
Wanneer kun je in de bioscoop nou genieten van 

De bioscoop als theater
Voor bioscoopconcerns is het een 
groeimarkt: het live uitzenden van 
musicals, opera’s en concerten. De  
toegang is een stuk goedkoper en 
dankzij de nieuwste technieken kan 
de ervaring intenser zijn dan de 
eigenlijke voorstelling. De bioscoop 
als evenementencentrum.

UITGELICHT

YOUNG MARX
Pathé brengt dit najaar Young 
Marx, deopeningsvoorstelling 
van het nieuwe Bridge 
Theatre in Londen. Young 
Marx toont de Duitse denker 
en revolutionair zoals 
weinigen hem kennen: vol 
twijfels, opvliegend en voor- 
zien van een vlijmscherpe 
tong. Acteur Rory Kinnear 
(bekend van de laatste drie 
James Bond-films) speelt  
de titelrol.

RIGOLETTO
Componist Giuseppe Verdi 
noemde Rigoletto zelf zijn 
beste opera, dus bij 
Kinepolis zijn ze blij dat ze in 
januari 2018 een spectacu-
laire nieuwe uitvoering live 
vanuit The Royal Opera 
House kunnen presenteren. 
Daarin benadrukt regisseur 
David McVicar vooral de 
intriges die hoogtij vierden 
aan het hof van Mantua. 
Bezoekers krijgen ook een 
glas prosecco.

A D V E R T E N T I E
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Andrew Garfield en Denise Gough waren deze zomer 
in Pathé Tuschinski te zien in Angels in America 
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Boven Studenten spelen 
in een bioscoop in 
Hilversum League of 
Legends, voor de 
camera’s van Fox
Onder Voetbal is een 
serieuze kandidaat in  
de categorie speciale 
voorstellingen

een zorgvuldig opgebouwde en voortreffelijk 
gespeelde karakterstudie van vier uur? Engelse 
ondertitels maken het stuk eenvoudig te volgen. Het 
spaarzame gebruik van close-ups geeft de stream 
een filmische dimensie die de theaterbezoekers in 
Londen niet hebben. Ook niet onbelangrijk: het 
prijsverschil. De twee voorstellingen van Angels in 
America kosten in het National Theatre 130 pond 
(ruim 150 euro); de tickets voor de livestream in 
Tuschinski zijn 25 euro.
Bij Pathé nemen ze de speciale voorstellingen heel 
serieus. ‘We zien dat bezoekers de theaterbeleving in 
de bioscoop opzoeken, omdat ze echt een avond uit 
willen,’ zegt Kurz. ‘Daar houden we in onze bestaan-
de theaters rekening mee, maar ook in de nieuw-
bouw. In Pathé Zwolle hebben we bijvoorbeeld een 
aparte foyer voor de speciale voorstellingen 
toegevoegd. Sommige voorstellingen kleden we aan 
met een compleet arrangement. Je koopt dan niet 
alleen een kaartje voor de voorstelling, maar voor 
een avondvullend programma, met een hapje en een 
drankje, en in sommige theaters VIP-stoelen en de 
beschikking over een garderobe.’ 

André Rieu
Het Belgische bioscoopbedrijf Kinepolis is ruim drie 
jaar actief in Nederland, waar het de bioscoopbedrij-
ven Wolff en Utopolis overnam. Ook Kinepolis doet 
aan special events, zoals de livestreams waarmee 
André Rieu twee keer per jaar zijn shows in heel 
Europa vertoont. Rieu geldt als een echte aanjager 
van de speciale voorstelling, vertelt contentmanager 
Rink Klaassen (39) van Kinepolis. ‘Rieu is met 
voorsprong de beste show die we hebben. Hij trekt 
met twee optredens per jaar een kwart van ons 
totale bezoek aan speciale voorstellingen. Ieder jaar 
neemt het bezoek toe. Ik denk dat dat te maken heeft 
met het feit dat de man dertig jaar in het vak zit en 
weet hoe je een fantastische show neerzet. Hij steekt 
er miljoenen in, investeert enorm en dat verdient 
zich terug.’ 
Ook bij Kinepolis zien ze de potentie van het 
livestreamen, maar Klaassen is voorzichtig. ‘De 
mogelijkheden lijken eindeloos, maar brengen ook 
wel wat uitdagingen met zich mee, vooral op het 
gebied van marketing. Een rockband als Guns N’ 
Roses is wat anders dan een jazz-vocalist als Michael 
Bublé, en voor een eenmalige show moet je erg je 
best doen om de juiste doelgroep te vinden.’ 
Het blijft dus aftasten voor de bioscoopbranche op 
het gebied van speciale voorstellingen. Livestreams 
van dance-optredens zijn nog door niemand 
uitgeprobeerd. Pathé en Vue hebben al wel live- 
registraties van gametoernooien vertoond. 
 
Verdere groei
Zowel Pathé als Kinepolis rekenen op een verdere 
groei van de markt voor speciale voorstellingen. 
Doron Kurz denkt dat musicals en concerten een 

‘Er is veel vraag naar 
Formule 1, maar tot nu 
toe is het niet gelukt 
om de rechten voor een 
bioscoopvertoning 
te krijgen’

grotere rol gaan spelen. Pathé heeft voor het eind 
van dit jaar onder andere de musicalhit Follies van de 
Amerikaanse componist Stephen Sondheim 
gepland, live gebracht door het National Theatre in 
Londen.
Ook Rink Klaassen gelooft in de musical als volgende 
topper in de categorie speciaal bioscoopvermaak, 
maar noemt ook voetbal als serieuze kandidaat. ‘Je 
zou denken dat mensen die niet naar een voetbal-
wedstrijd gaan, liever thuis kijken. Maar we merken 
aan een aantal succesvolle voorstellingen dat 
gezamenlijk kijken toch een extra dimensie toe-
voegt.’ Zijn gedroomde live-event laat nog even op 
zich wachten. ‘Er is veel vraag naar Formule 1, maar 
tot nu toe is het niet gelukt om de rechten voor een 
bioscoopvertoning te krijgen. Jammer, want gezien 
de populariteit van onze Nederlandse coureur Max 
Verstappen twijfel ik er niet aan dat we de zalen daar 
goed mee vol kunnen krijgen.’ [NK]
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SPREKENDE
BEELDEN  

De keramische beelden doen 
denken aan de heersers uit de 
vijftiende en zestiende eeuw, zoals 
we die kennen van de schilderijen 
van Jan van Eyck en Hans Holbein de 
Jongere. Strakke gezichten, met een 
schijnbare uitdrukkingsloosheid die 
de kijker niettemin aantrekt. Toch 
heeft de maker, de Britse Claire 
Partington, opvallende intelligente 
aanpassingen gedaan aan haar 
grote, soms wel één meter hoge 
beelden. Vaak zijn de historische 
hoofden verwisselbaar met 
symbolische dierenkoppen en 
vertellen ze een soms kritisch 
verhaal. Een jagerfi guur, Alpha met 
de gelijkenis van Facebook-oprichter 
Marc Zuckerberg, waarvan het 
hoofd zo kan worden veranderd in 
een wolf, de leider van een roedel. 
Kortom, voor wie verder kijkt, is er 
nog veel meer aan verhulde 
boodschappen, historische grapjes 
en geestige details te ontdekken.
Ambachtelijk, gelaagd, maar vooral 
verhalend – dat moet de kunst van 
Hans Bos (52) en Esther Koch (45) 
van KochxBos Gallery zijn. Koch: ‘Wij 
vinden het belangrijk dat er een 
interessant achterliggend verhaal in 
een werk huist. Dat een kijker een 
nieuwe wereld ontdekt. De verhalen
moeten ons sterk persoonlijk aan-
trekken.’ In hun galerie in de Amster-
damse Jordaan exposeren zij daar-
om al twaalf jaar het werk van de 
Canadese digitale kunstpionier Ray 

Vanaf 4 november is in galerie KochxBos in Amsterdam 
de mysterieuze keramiek van de Britse kunstenares 
Claire Partington te bezichtigen. Wie goed kijkt, ontdekt 
dat in haar ambachtelijke werk meerdere verhaallijnen 
samenkomen. ‘Je blijft turen.’

Caesar. Ook het werk van de Britse 
fotografe Meryl Donoghue is al een 
klein decennium in de galerij te bezich-
tigen. Koch: ‘In Donoghues fotografi e 
kun je duidelijk zien dat zij zich laat 
inspireren door de Engelse litera-
tuur waarmee zij is opgegroeid.’
Aan deze collectie worden binnen-
kort de grote keramische fi guren  
van Claire Partington toegevoegd. 
Partington, wier werken wereldwijd 
in uiteenlopende collecties, zoals die 
van Reydan Weiss in Bremen en het 
21C Museum in Nashville te bezichti-
gen zijn, is door Koch en Bos naar 
Amsterdam gehaald. Koch: ‘Claire 
houdt ervan de werkelijkheid met 
haar beelden te verdraaien. Met 
haar in de historie gewortelde 
beelden vertelt zij een eigen, veel 
hedendaagser verhaal. Daar kun je 
uren naar blijven kijken.’
Op 4 november opent de galerie 
de expositie met een group show, 
waarbij ook Partington en Donoghue 
aanwezig zullen zijn en hun werk 
komen toelichten. Koch: ‘We zijn 
ontzettend trots dat Partington, 
die al jaren topverkopen in Londen 
realiseert, nu eindelijk ook in 
Nederland te zien zal zijn.’
www.kochxbos.nl
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➀  Claire Partington, Alpha (keramiek 
en glazuur, 80x30x27 cm)

➁  Claire Partington, Urraca (keramiek 
en glazuur, 75x30x30 cm) 

➂  Ray Caesar, Communion, 2017  
(87x76 cm)

CULTUURAGENDA
Grunberg, List en veel Van Gogh. Op cultureel 
gebied valt er dit najaar van alles te beleven. 
TerZake wijst u de weg naar de theaters.

VAN GOGH IN VEELVOUD

Loving Vincent, de fi lm
Loving Vincent is de eerste geschilderde 
animatiefi lm ter wereld.  Meer dan 125 
kunstenaars brengen in deze productie 
het leven en (vooral) de dood Vincent van 
Gogh (1853-1890) met penseelstreken tot 
leven. Alle frames van de 94 minuten 
durende fi lm zijn met de hand geschil-
derd. In totaal gaat het om zo’n 65.000 
schilderijen.

Vanaf 26 oktober in diverse bioscopen.

Loving Vincent, de tentoonstelling
Deze tentoonstelling geeft een unieke kijk 
achter de schermen van de geschilderde 
animatiefi lm Loving Vincent. Ter gelegenheid 
van de release van de fi lm worden de 70 
mooiste schilderijen uit deze rolprent 
(vooralsnog eenmalig) tentoongesteld.
14 oktober t/m 28 januari 2018 in het Noord-
brabants Museum in ’s-Hertogenbosch.

OPERA 

La Traviata
Groots opgezette uitvoe-
ring door de Nederlandse 
Reisopera van de dramati-
sche opera van Giuseppe 
Verdi, waaraan ook 9 leden 
van het Scapino Ballet en 
de Syrische danser Ahmad 
Joudeh meewerken. 
t/m 18 november in diverse 
theaters.
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DANS

Schubert
Het drieluik Schubert van het Nederlands Dans Theater 2 
bestaat uit One on One van Jonathan Inger, Cacti van 
Alexander Ekman en een wereldpremière van Marco 
Goecke. Met live begeleiding van Het Balletorkest.
4 november t/m 22 december in diverse theaters.

MUZIEK

Sjostakovitsj 10
Het Residentie Orkest ver-
tolkt onder leiding van diri-
gent Nicholas Collon werk 
van  drie Russen: Ljadovs 
Betoverde meer, de Tiende 
Symphonie van Sjostakovitsj 
en het Celloconcert nummer 2 
van Kabalevski.
27 oktober in het Zuider-
strandtheater in Den Haag.

THEATER

De Mensheid
Schrijver Arnon Grunberg 
en acteur Josse de Pauw 
(van het Belgische muziek-
theater LOD) spelen 
een theaterversie van 
Grunbergs gelijknamige 
boek waarin een cynisch 
mensbeeld wordt geschetst. 
8 november in de Rotter-
damse Schouwburg en 
11 november in Stads-
schouwburg Utrecht.

OOK
William Shakespeare
Razende komedie van Het 
Nationale Theater in de beste 
slapsticktraditie voor liefheb-
bers van Shakespeare, 
theater en humor. Regie: Theu 
Boermans. t/m 21 januari 
2018 in diverse theaters.

TENTOONSTELLINGEN

Nederlanders in Parijs 
1789 – 1914 
Parijs oefende in de negentiende eeuw 
grote aantrekkingskracht uit op kunste-
naars uit heel Europa. Ook de Nederlandse 
schilders Breitner, Van Dongen, Mondriaan 
en Van Gogh trokken naar de Franse hoofd-
stad. Hun impressies, meer dan 130, zijn nu 
(sommige voor het eerst) te zien.  
t/m 7 januari 2018 in het Van Gogh Museum 
in Amsterdam.

& in Barbizon
De tentoonstelling Nederlanders in Barbizon. 
Maris, Mauve en Weissenbruch vormt een aan-
vulling op Nederlanders in Parijs en toont hoe 
het Franse dorp de Haagse School-schilders 
heeft beïnvloed. 27 oktober t/m 7 januari 
2018 in De Mesdag Collectie in Den Haag.

BIJLAGE VAN ELSML

TerZake | 149 

TerZake
C U L T U U R



A D V E R T E N T I E

S O L D A A T  V A N  O R A N J E


