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Skaten bij het depot tijdens B.Y.O. Boijmans x
Pop Trading Company event
Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en het Nederlandse

skatelabel Pop Trading Company sloegen afgelopen zaterdag de handen ineen

voor een event in het Museumpark in Rotterdam.

Tijdens het event op zaterdag 28 augustus werd in het Museumpark een door Boris Tellegen,

beter bekend als Delta, ontworpen skate installatie gepresenteerd. De samenwerking tussen

Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en het Nederlandse skatelabel Pop

Trading Company ontstond naar aanleiding van het ontwerp van het depot, waarvan de

aflopende binnenring gebaseerd is op een skate ramp. Naast de aanwezigheid van skaters, DJ's,

hapjes en drankjes, was in de avond ook de skatedocumentaire ‘The Man Who Souled The

World’ te zien. Het event was een ode aan de huidige functie van het plein, dat deels vergroend

zal worden.
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Tricks en flips
Museum Boijmans Van Beuningen bereikt verschillende groepen in Rotterdam via

uiteenlopende activiteiten. Voor de skatecommunity wilden we graag iets organiseren, binnen

in het depot, met de ronde muren. Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal is er

uitgeweken naar de buitenlucht, met als resultaat dat alle activiteit van de dag, de tricks en flips

op het speciaal ontworpen skate-obstakel, ontworpen door Boris Tellegen (a.k.a. Delta),

weerspiegelden op de nu al iconische gevel van het depot. Het museum is trots dat het met de

gemeente Rotterdam en Pop Trading Company is gelukt een mooi buiten-event te organiseren.

Samenwerking 
Depot Boijmans Van Beuningen is een samenwerking tussen Museum Boijmans Van

Beuningen, de gemeente Rotterdam en de Stichting De Verre Bergen. Het depot is ontworpen

door MVRDV en gebouwd door BAM Bouw en Techniek en opent 6 november de deuren voor

publiek.
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