
Rotterdam, 23 september 2016

Afgelopen zomer presenteerden de toonaangevende Rotterdamse

kunstinstellingen International Film Festival Rotterdam (IFFR), Kunsthal

Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen rond en in het Museumpark een

multidisciplinair programma met bijzondere films en tentoonstellingen van

internationaal geroemde kunstenaars. Met in totaal bijna 125.000 bezoeken zijn

de verwachtingen ruim overstegen en is de piloteditie van Rotterdam Xpanded

een succes te noemen.



Van 18 juni tot en met 18 september presenteerden IFFR, Kunsthal Rotterdam en Museum Van

Beuningen een sterk programma van internationale allure in het Museumpark in Rotterdam. In

Museum Boijmans Van Beuningen was de indrukwekkende installatie Notion motion (2005) te

zien van de Deens-IJslandse maker Olafur Eliasson (1967) waarvoor de Bodonzaal werd

verbouwd en 20.562 liter water werd gebruikt. Kunsthal Rotterdam presenteerde bijna honderd

schilderijen, tekeningen en pastels van de wereldberoemde Colombiaanse kunstenaar Fernando

Botero (1932) in de tentoonstelling Botero: Celebrate Life!, en IFFR liet tijdens de IFFR White

Nights aan de hand van korte films zien wat een talent er door de vluchtelingenstroom Europa

binnenkomt.

De piloteditie had als doel meer (inter)nationale bezoekers van de stad te activeren tot een

bezoek en zo 20.000 extra bezoeken ten opzichte van vorige zomer te creëren, verdeeld over de

drie instellingen. Met in totaal bijna 125.000 bezoeken ten opzichte van 70.000 bezoeken in

dezelfde periode in 2015, is de doelstelling ruimschoots behaald. Zowel het percentage als het

absolute aantal Nederlandse bezoekers van buiten Rotterdam is gestegen. Bovendien trok het

evenement een diverser publiek, zowel in herkomst als in leeftijd.

De mooie resultaten sterken de initiatiefnemers door te zetten. Cultuur is essentieel om een stad

leefbaar te houden, werkt als een magneet op toeristen en creëert een gunstig vestigingsklimaat

voor ondernemingen en startups. Het succes van de pilot bewijst dat met een

gemeenschappelijke visie en de slagkracht van de combinatie cultuur-gemeente-bedrijfsleven,

Rotterdam Xpanded een enorme potentie heeft en een katalysator kan zijn voor het toerisme in

de stad. Om het initiatief (internationaal) naar een hoger plan te tillen zijn echter wel partners

nodig. Het vinden van die partners wordt de volgende stap op weg naar een succesvol meerjarig

cultureel programma met economische impact op de stad en het bedrijfsleven.

– Einde persbericht –

IFFR’s zakelijk directeur Janneke Staarink, zakelijk directeur van Museum Boijmans Van

Beuningen Ina Klaassen en Emily Ansenk, algemeen directeur van Kunsthal Rotterdam zijn

beschikbaar voor interviews. Mail naar press@IFFR.com voor een aanvraag.

http://press@iffr.com/


Rotterdam Xpanded is een unieke langdurige samenwerking tussen de stad Rotterdam, de

business community en prominente culturele instellingen, gericht op het versterken van de

Rotterdamse culturele identiteit. De initiatiefnemers willen daarmee meer (inter)nationale

bezoekers naar de stad te trekken.

De piloteditie had plaats van 18 juni tot en met 18 september 2016.Museum Boijmans Van

Beuningen presenteerde Olafur Eliasson: Notion motion (18 juni tot en met 18 september). In

Kunsthal Rotterdam was Botero: Celebrate Life! te zien (2 juli tot en met 11 september). Het

programma IFFR White Nights (13 juli tot en met 17 juli) vestigde de aandacht op actuele,

artistieke cinema.

Partners van de eerste editie van Rotterdam Xpanded waren PWC, NautaDutilh en Gemeente

Rotterdam, met ondersteuning van Rotterdam Partners. IFFR White Nights werd ondersteund

door Rotterdam Festivals.

Voor meer informatie:

rotterdamxpanded.com

facebook.com/rotterdamxpanded

instagram.com/rotterdamxpanded
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