
 19 februari 2019, 11:19 (CET)

Ruim een half miljoen euro van BankGiro
Loterij voor nieuwe edities Art Rocks

Op dinsdag 12 februari werd tijdens het Goed Geld Gala bekend gemaakt dat Art

Rocks, de muziekcompetitie die kunst en muziek samenbrengt, ruim een half

miljoen euro krijgt van de BankGiro Loterij voor het realiseren van drie nieuwe

edities. Museum Boijmans Van Beuningen ontving daarnaast ook een eigen

cheque van 500.000 euro, en is zeer blij met de voortzetting van de steun van de

BankGiro Loterij.

Museum Boijmans Van Beuningen, het Kröller-Müller Museum, het Tropenmuseum, Groninger

Museum, het Drents Museum, Bonnefantenmuseum en Museum Prinsenhof Delft krijgen

gezamenlijk 550.000,- van de BankGiro Loterij voor het project Art Rocks. Het bedrag maakt 3

nieuwe Art Rocks edities mogelijk in 2020, 2022 en 2024. Voor Museum Boijmans Van

Beuningen kwam dit bedrag bovenop een cheque van 500.000 euro, die het museum als vaste

partner van de BankGiro Loterij ontving. Het bedrag biedt het museum de kans om aankopen te

doen en tentoonstellingen te organiseren.  

Art Rocks is een competitie die muzikanten uit alle genres uitdaagt een track te schrijven

geïnspireerd op een kunstwerk. De competitie wordt georganiseerd door stichting Art Match en

zeven toonaangevende musea waaronder Museum Boijmans Van Beuningen – dat in 2012 aan

de wieg stond van dit tweejaarlijks terugkerende event. Afgelopen jaar vond de vierde editie van

Art Rocks plaats, met een spetterende finale in Paradiso. Deze werd gewonnen door KUZKO

met het nummer ‘Back at it again with the White Vans’, geïnspireerd door ‘The Walthamstow

Tapestry’ van Grayson Perry in het Bonnefantenmuseum. Finaliste Sofia Dragt schreef haar lied

‘Blameless’ bij Co Westerik’s schilderij ‘Meisje met haar in het water’ in Museum Boijmans Van

Beuningen.

Art Rocks: begonnen in Museum Boijmans Van Beuningen
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In 2012 ontwikkelde Museum Boijmans Van Beuningen samen met De Grote Prijs van

Nederland een eerste, succesvolle editie van Art Rocks, mogelijk gemaakt door de BankGiro

Loterij. Jong en oud bezochten de muzikale events en masterclasses van onder anderen

Giovanca en Typhoon. In 2014 volgde de tweede editie waarvoor Museum Boijmans Van

Beuningen het Centraal Museum en Groninger Museum uitnodigde. Met een spannende finale

tijdens Festival Eurosonic/Noorderslag, ging Bird in a Glasshouse als winnaar naar huis met

het nummer ‘Multiplied’, geïnspireerd op ‘De Spiegelkamer’ van Yayoi Kusama uit Museum

Boijmans Van Beuningen. Inmiddels doen er zeven toonaangevende musea mee aan Art Rocks.

Voor de nieuwe edities mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij wil Art Rocks verder

uitbreiden naar nog meer deelnemende musea.

Foto's: Roy Beusker Fotografie.

Goed Geld Gala

In totaal konden culturele organisaties op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79

miljoen euro verdelen. Een recordopbrengst voor cultuur in Nederland. De miljoenen voor

cultuur zijn bij elkaar gebracht door de deelnemers van de BankGiro Loterij. De opbrengst van

de BankGiro Loterij is bedoeld om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijker te maken

voor publiek. Een doelstelling die perfect aansluit bij de Art Rocks en de doelstellingen van de

deelnemende musea.

Een overzicht van alle schenkingen is te vinden op de website van de BankGiro Loterij.

https://boijmans.pr.co/images/304276
https://boijmans.pr.co/images/304275


Museum Boijmans Van Beuningennewsroom

https://boijmans.pr.co/
http://boijmans.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_boijmans

