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691.000 euro bijeengebracht tijdens het
Spiegeldiner voor Depot Boijmans Van
Beuningen
Media kit Depot

Afgelopen donderdag 7 maart vond het Spiegeldiner plaats, het eenmalige

fundraising gala voor Depot Boijmans Van Beuningen. Met ruim 200 gasten werd

er een recordbedrag van 691.000 euro opgehaald. Dit gala was het startsein voor

een grote actie waarmee het museum alle 1664 spiegels wil laten adopteren die

straks de gevel van het depot sieren.

De avond stond in het teken van de adoptie van de spiegelende panelen die straks de buitenkant

van het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld zullen sieren. De spiegels zijn voor

1.000 euro per stuk te adopteren door mensen die een steentje willen bijdragen aan dit

toekomstige icoon van Rotterdam. Voor dit benefietdiner konden gasten een plek in de tent

kopen. Directeur Sjarel Ex en architect Winy Maas van architectenbureau MVRDV openden de

avond in de toekomstige entreehal van het Depot op het bouwterrein van BAM. Het galadiner

werd georganiseerd in een heuse spiegeltent op het terrein achter de bouwplaats. 

Directeur Sjarel Ex: Wij zijn ongelooflijk blij met deze fantastische bijdrage aan dit

bijzondere project. Onze droom is om de binnenzijde van het depot voor de bezoekers even

indrukwekkend te maken als de spiegelende buitenzijde. De financien hiervoor zijn bijna rond.

De opbrengst van het Spiegeldiner brengt ons weer zoveel dichterbij het einddoel. Heel veel

dank aan alle sponsoren en schenkers!”

⏲

https://boijmans.pr.co/media_kits/218822


De feestelijke avond werd gepresenteerd door actrice Loes Luca, die reeds lang een warme band

heeft met het museum. Gasten werden vermaakt door optredens van het Scapino Ballet, the

Gibson Brothers en de Boston Tea Party. Nazaten van kunstverzamelaar D.G. van Beuningen

adopteerden de gehele bovenste rij spiegels van het gebouw: 35 spiegelpanelen in totaal. Hierbij

adopteerden zij ook drie bomen, die onderdeel worden van het park op het dakterras van het 39

meter hoge gebouw. Een Rotterdams echtpaar adopteerde 100 spiegels en riep anderen op mee

te bouwen. Tijdens de avond maakte de Erasmusstichting bekend het depot een compleet

restauratie atelier te schenken. In het depot komen straks vier gespecialiseerde state of the art

restauratie ateliers waar bezoekers van A tot Z een restauratie kunnen volgen.

Adopteer een spiegel
De spiegelactie loopt nog steeds. Rotterdammers, bedrijven en (inter)nationale kunstfans

tekenden al voor een spiegel. Er zijn nog spiegels te adopteren. Via de online ‘spiegelselector’

kan een spiegel worden gekozen. Begunstigers ontvangen van dit paneel een certificaat als

bewijs van adoptie en bouwen dan officieel mee aan het Depot. Uiteraard is het ook mogelijk om

meerdere spiegels te adopteren. Ga voor meer informatie naar adopteereenspiegel.boijmans.nl

Depot Boijmans Van Beuningen
Wereldwijd tonen musea, waaronder Museum Boijmans Van Beuningen, slechts acht procent

van de collectie. Het overgrote deel van de kunstcollecties ligt opgeborgen in verschillende

kunstdepots. Museum Boijmans Van Beuningen breekt met deze standaard en maakt als eerste

museum ter wereld de collectie, van ruim 151.000 kunstwerken, toegankelijk voor iedereen. In

Depot Boijmans Van Beuningen worden bezoekers in 2021 ondergedompeld in kunst, kijken zij

mee achter de schermen en ervaren zij hoe er vol passie voor elk kunstwerk wordt gezorgd.

Bezoekers ontmoeten experts en zien kunstwerken van A tot Z gerestaureerd, vervoerd en

verpakt worden. Depot Boijmans Van Beuningen is een gezamenlijk project van Museum

Boijmans Van Beuningen, Gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Het bijzondere

ronde, open gebouw, ‘een gebouw zonder achterkant’, is ontworpen door architect Winy Maas

van architectenbureau MVRDV. Samen met het vernieuwde Museum Boijmans Van Beuningen,

dat dit jaar begint met een grootschalige renovatie, wordt het depot een nieuw icoon voor

Rotterdam. Voor meer info over Depot Boijmans Van Beuningen zie: boijmans.nl/depot. Wilt u

de bouw van het Depot in realtime volgen? Bekijk dan onze webcam op www.bambouwtdepot.nl

https://top.xmediaservice.com/boijmansvanbeuningen
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