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Kaartverkoop depot van start
Vanaf vandaag kan iedereen die het gloednieuwe Depot Boijmans Van Beuningen

wil bezichtigen een ticket kopen en tijdslot reserveren om vanaf 6 november een

bezoek te brengen aan het met kunst gevulde spiegelende gebouw in het

Museumpark in Rotterdam.

Tickets
Op zaterdag 6 november 2021 opent het volledig met kunst gevulde depot permanent de deuren

voor publiek. Tickets worden vanaf 1 september verkocht via: www.boijmans.nl/tickets. Vanaf

dan krijgen bezoekers de kans om het door MVRDV ontworpen gebouw - inclusief de daktuin

met uitzicht over Rotterdam - te verkennen. Tijdens een bezoek aan het depot wordt er gewerkt

met tijdsloten van 20 minuten. Het eerste tijdslot start om 11.00 uur en het laatste tijdslot om

17.00 uur.

Reflecties
Vanaf vandaag kunnen in de hele maand september reflecties op Depot Boijmans Van

Beuningen gedeeld worden. Hierbij worden mensen aangemoedigd om hun persoonlijke visie

op het depot te vertalen naar beeld of tekst. Rotterdammers als Susan Bijl en Alex Boogers

deden dit al in hun creaties 'New Shopping Bag Mirror & Agaat' en het gedicht 'Blik op

Rotterdam'. In samenwerking met de Urban Department Store worden in november 200

reflecties in posterframes getoond in het centrum van Rotterdam.

Samenwerking

⏲

Bekijk hier alle persberichten en high res beelden van Depot Boijmans Van

Beuningen

Bekijk hier meer informatie over de Reflecties

https://boijmans.pr.co/
http://www.boijmans.nl/tickets
https://boijmans.pr.co/nl-NL/media_kits/categories/611/
https://www.boijmans.nl/reflecties


OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Depot Boijmans Van Beuningen is een samenwerking tussen Boijmans Van Beuningen, de

gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. Het depot is ontworpen door

architectenbureau MVRDV en gebouwd door BAM Bouw en Techniek. Met de investering in het

depot kijken de partners uit naar een versterking van het culturele kapitaal van de stad en de

ontsluiting van de collectie.

Museum Boijmans Van Beuningen
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