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Rondom de boom bij Boijmans

Merry Christmas to All 2.0
tot en met 13 januari

Media kit

Op het binnenplein van Museum Boijmans Van Beuningen wordt een fabelachtige

kerststal gebouwd met kerstboom annex raket waarin de ‘space pigs’ leven.

Rondom de boom vinden tot en met 13 januari winterse activiteiten plaats om

momenten van samenzijn te creëren, met in het bijzonder de feestelijke

onthulling op 22 december.

In de donkere weken voor Kerst bouwt kunstenaar-architect Sander Bokkinga op het

binnenplein van het museum een ‘kerststal’ waar iedereen welkom is. Het binnenplein wordt de

plek waar verschillende tradities, culturen en verhalen rondom de boom samen komen.

Feestelijke onthulling
Op 22 december, van 16 tot 18 uur, vindt de feestelijke onthulling van de kerststal plaats, met

warme drankjes voor alle bezoekers en gratis soep van de Wereldvrouwen. Er is live muziek en

een spoken word performance door M. (‘Meer dan een letter’). Tussen 16 en 17 uur is toegang

tot het museum gratis, en is er bovendien de mogelijkheid deel te nemen aan een gratis

rondleiding door ‘Pure Rubens’, of langs hoogtepunten van de vaste collectie.

⏲

https://boijmans.pr.co/media_kits/221079


De Wereldvrouwen serveren gratis soep. Rondom de boom 2017. Foto: Hilde Speet.

Programma
Rondom de boom worden tot en met 13 januari typische winteractiviteiten georganiseerd om

mensen samen te brengen, zoals wandelingen voor eenzame ouderen, workshops voor jong en

oud in de Kunst Studio van het museum, en een familiedag op zondag 6 januari. Bezoekers

worden dagelijks rondom de boom ontvangen door de Space Pigs, uiterst sociale ruimtewezens

die plek bieden aan zowel bezinning als vertier.

 

Dit (gratis) programma is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partners, waaronder

basisschool De Provenier, Gelukswandelingen, Pauluskerk Rotterdam en de Wereldvrouwen.

Het volledige programma van Rondom de boom 2018 vind je op onze website.

https://www.boijmans.nl/tentoonstellingen/sander-bokkinga


De bouw van de absurdistische kerststal is al van start gegaan. Hierbij zal Bokkinga geholpen

worden door leerlingen van basisschool De Provenier. Ook bezoekers zijn uitgenodigd te

komen kijken en met de kunstenaar in gesprek te gaan.

Buitenaardse bouwsels
Sander Bokkinga (Stokkum, 1971), opgeleid als architect aan de TU Delft, herkent de betekenis

van de bouwsels die kinderen tijdens het spel, en volwassenen meestal noodgedwongen maken.

In 2016 wilde hij op het dak van zijn eigen appartement een ruimteschip voor de verbeelding

creëren waarbij, in de traditie van George Orwells Animal Farm, een verhaal ontstond over

‘space pigs’ die de aarde bezoeken en zich verwonderen over onze samenleving. Het ruimteschip

voldeed niet aan de regels van de gemeente Rotterdam en werd nooit gebouwd. Sindsdien

strijdt Bokkinga voor een vrije ruimte en wil hij de Rotterdam Space Port oprichten: een serie

buitenaardse bouwsels die stuk voor stuk te denken geven over onze samenleving.

https://boijmans.pr.co/images/298910
https://boijmans.pr.co/images/298911


Schetsen van ' Space Pigs and Space Dreams' van kunstenaar-architect Sander bokkinga.

Extra open in de kerstvakantie
In de kerstvakantie is Boijmans extra open! Op maandag 24 december en maandag 31 december

(Oudejaarsdag) opent het museum de deuren van 11 tot 16 uur. Het museum is ook open op

Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

https://boijmans.pr.co/images/298914
https://boijmans.pr.co/images/298913




De 'kerstboom annex raket' begint al vorm te krijgen op het binnenplein van Museum

Boijmans Van Beuningen.
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