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Boijmans Hillevliet MEET UP
Boijmans op Rotterdam-Zuid heeft open huis. Iedere eerste donderdag van de

maand kan iedereen sparren met kunstenaars en gratis meedoen met

doorlopende activiteiten aan de Hillevliet 90. 

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert Boijmans Hillevliet een MEET UP - een

open huis met wisselende activiteiten. Op donderdag 2 december vindt de volgende editie

plaats. Ditmaal opent Boijmans-directeur Ina Klaassen de tentoonstelling ‘De keukenkast

van…’. De afgelopen zomer hebben is er kennis gemaakt met de bewoners van de Rotterdamse

buurt de Kiefhoek en samen met hen gekeken welke objecten belangrijk voor ze zijn of iets over

ze vertellen. In de tentoonstelling gaat het tafelgerei van bewoners de dialoog aangaan met

collectiestukken uit de Boijmans collectie: potten, pannen en lepels door de eeuwen heen,

geïnspireerd door het van oorsprong zestiende-eeuwse tafelspel, een vorm van

gelegenheidstheater tijdens de maaltijd. Daarbij, naast o.a. een workshop en gesprekken, is er

deze editie ook videodocumentatie te zien van het onderzoek dat Creave Studio heeft verricht in

de wijk. Roberto Romello en Romy Zhang zijn op zoek gegaan naar niet-institutionele manieren

van leren in de stad: wat leer je buiten school, bijvoorbeeld buiten op straat of aan je eigen

keukentafel. Boijmans Hillevliet is een ontmoetingsplaats in een voormalige technische school

in Rotterdam-Zuid. Bewoners, leerlingen en talentvolle makers komen hier samen voor

creatieve uitwisseling, educatieve programma’s en om kunst te maken en te bekijken.

Programma 2 december: 

Graffiti Schetsen met Naomi King 14.00 - 14.30 Workshop van Rotterdamse muralist,

illustrator en community kunstenaar Naomi King. 

⏲

Klik hier voor hoog resolutie beeldmateriaal van activiteiten op Boijmans Hillevliet

https://boijmans.pr.co/
https://boijmans.pr.co/nl-NL/media_kits/categories/621/


OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

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

Opening tentoonstelling “De keukenkast van...” 14.30 opening - doorlopend

Boijmans-directeur Ina Klaassen opent community expo waarin collectiestukken het dialoog

aangaan met tafelgerei van inwoners van de Kiefhoek.

Project KUNST/WERK 15.00 en 16.00 uur Terugblik op het KUNST/WERK project

waaraan twaalf Zadkine studenten in Boijmans Hillevliet werkten, met fotocollages van

Suzanne Koopstra en een gesprek.

SOTOE - Creave Studio 16.00 en 17.00 uur Creave Studio, Roberto Romello en Romy

Zhang, tonen videodocumentatie van hun onderzoek naar niet-institutioneel leren, de lessen

geleerd uit de straat of aan de keukentafel. 

Klik hier voor het volledige programma

Museum Boijmans Van Beuningen
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