
PERS Alert - September 2018

Nieuws: Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt een gift van een Rotterdamse

havenbaron. Een Sculptuur van Mark Manders. Beeld: Persbericht en beeldmateriaal hier.

t/m 13 januari, ieder weekend en in vakanties: Rubens X, crossover programma

Artiesten uit de dans-, muziek- en theaterwereld worden uitgenodigd om zich te verdiepen in de

verhalen uit de werken van Rubens, en deze naar de 21e eeuw te vertalen. Lees hier meer over

de deelnemende kunstenaars. Beeld: Bekijk voor mooie beelden van de performances in ‘Pure

Rubens’ onze mediakit.

Maand september: laatste kans tentoonstelling Bertjan Pot De tentoonstelling van

Bertjan Pot is nog te zien tot 30 september. Laatste kans! Beeld en info:

https://boijmans.pr.co/165829-hot-glue-bertjan-pot-9-juni

Zondag 23 september: symposium Anima Mundi Op de slotdag van deze bijzondere

tentoonstelling over de bezieling van de kunst wordt een symposium gehouden waar

gastconservator Hans van der Ham in gesprek gaat met verschillende experts en kunstenaars.

Meer informatie over programma op onze website. Beeld:  Vind beeld van deze boeiende expo

in de Anima Mundi mediakit.

https://boijmans.pr.co/media_kits/220314
https://www.boijmans.nl/activiteiten/lezing
https://boijmans.pr.co/165829-hot-glue-bertjan-pot-9-juni
https://boijmans.pr.co/media_kits/220763
https://boijmans.pr.co/168571-rubens-x-pure-rubens-in-de-21e-eeuw
https://boijmans.pr.co/media_kits/220789


Dinsdag 25 september: lancering DEPOT puzzel met gouden ticket Lancering van

speciale Depotpuzzel door Identity Games waarvan de opbrengst naar de Capital Campaign

voor het Depot gaat. Met fotomoment met directeur Sjarel Ex, wethouder Saïd Kasmi, Winny

Maas en Roeland Prins. Sommige puzzeldozen bevatten tickets voor de Gouden opening.

Beeld: beschikbaar na het fotomoment in deze mediakit:

https://boijmans.pr.co/media_kits/220790.

Woensdag 26 september: kinderbestuur sollicitatie dag  Het nieuwe kinderbestuur

kan tot de 26e solliciteren en wordt op deze dag uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken in het

museum. Pers is welkom. Beeld: foto’s van het voormalige kinderbestuur zijn voorafgaand

beschikbaar. 

Vrijdag 28 september: stad verzot op Rubens - officiële opening Barokke

Binnenweg De Rotterdamse Nieuwe Binnenweg wordt tijdens de tentoonstelling ‘Pure

Rubens’ (t/m 13 januari 2019) de Barokke Binnenweg. Met etalages in Rubens stijl en speciale

Rubens producten gemaakt door Rotterdamse ondernemers. Op vrijdag 28 september wordt de

straat officieel geopend door wethouder Saïd Kasmi in het bijzijn van museumdirecteur Sjarel

Ex . Beeld: beelden beschikbaar van de verschillende Rubens producten op de opening van

‘Pure Rubens’; beelden van de versierde Barokke Binnenweg en de Rotterdamse ondernemers

met producten coming soon!

Iedere maand: veel nieuwe kinderrondleidingen Onlangs is een nieuw onderdeel aan de

website toegevoegd: www.boijmans.nl/kids . Hier staat het complete kinderaanbod van

activiteiten en kinder-tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld onze peuterrondleiding (iedere

eerste en derde zondag van de maand), kleuterrondleiding (iedere laatste zondag van de

maand), en de expositie Kunst4Kids. Beeld: veel beelden beschikbaar van kinderen in

verschillende leeftijden in het museum.

https://boijmans.pr.co/media_kits/220701
https://boijmans.pr.co/167324-kunst4kids-2018-rotterdam
https://www.boijmans.nl/activiteiten/papegaai-paulo
https://www.boijmans.nl/activiteiten/peuterrondleiding
http://www.boijmans.nl/kids
https://boijmans.pr.co/media_kits/220787
https://boijmans.pr.co/media_kits/220568
https://boijmans.pr.co/media_kits/220790
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