
 09 februari 2023, 11:00 (CET)

MEAU en ING verbinden muziek en beeldende
kunst voor een jong publiek
Singer songwriter MEAU schreef speciaal nummer ter ere van
tentoonstelling Vermeer

Amsterdam, 9 februari 2023

De meest gestreamde vrouwelijke artiest van de Benelux in 2022, singer

songwriter MEAU, schreef speciaal voor de tentoonstelling Vermeer in het

Rijksmuseum een nieuw lied. Het nummer heet ‘Als Thuis’ en is geïnspireerd op

verschillende werken van de 17de-eeuwse schilder Johannes Vermeer. Op 9

februari is het uitgebracht en zij zingt het bij de opening van de tentoonstelling.

Met dit nummer verbinden MEAU en ING beeldende kunst en muziek. In de

bijbehorende videoclip zijn bekende personages uit de werken van Vermeer te

zien, ondersteund door de muziek van MEAU. Op 10 februari opent de

tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum.

 

De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum is de grootste tentoonstelling van de schilder

ooit: Van 10 februari t/m 4 juni toont het Rijksmuseum 28 werken van de oude meester. Als

hoofdsponsor van het Rijksmuseum brengt ING muziek en Vermeer samen met als thema

‘Friends Meet Again’. In de muziekvideo is te zien hoe de personages op de schilderijen van

Vermeer er nu uit zouden zien. De video is opgenomen in een ‘artist lounge’ waar verschillende

personages van Vermeer op een natuurlijke manier in een historische én hedendaagse setting

bij elkaar komen.  

 

MEAU werkte in het Rijksmuseum

MEAU (onder meer bekend van de nummers ‘Dat Heb Jij Gedaan’ en ‘Dans M’n Ogen Dicht’

feat. Racoon):

⏲



Ik vind het een grote eer dat ik een lied heb mogen schrijven voor de
tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum. Ik ken het Rijksmuseum goed. Ik
heb er gewerkt en mijn moeder werkt er nog steeds. Ik weet dus uit eigen
ervaring hoe mooi kunst is, en wat voor emoties dat oproept bij mensen. Dat ik
nu een stem mag geven aan verschillende personages van deze meester vind
ik heel erg bijzonder.”
— Meau

Yolanda van Die, verantwoordelijk voor Brand, Marketing en Communicatie bij ING

Nederland: “We zijn ontzettend blij met deze bijzondere samenwerking tussen een jong talent

als MEAU, ING en het Rijksmuseum. Met deze combinatie van muziek van MEAU en de video

met de wereldberoemde werken van Vermeer komt het thema ‘Friends Meet Again’ tot leven.

Enkele jaren geleden brachten we de stem van Rembrandt tot leven. Nu krijgen kijkers van de

muziekvideo een unieke en herkenbare kijk op het werk en de personages van deze

grootmeester waaronder ‘Het meisje met de parel’ en ‘Het melkmeisje’. Zo maken we kunst

toegankelijk voor jongeren.”

 

Hendrikje Crebolder, director Development & Media Rijksmuseum: “Voor deze tentoonstelling

zijn we er in geslaagd om de grootste verzameling van werken van Vermeer ooit bij elkaar te

brengen in het Rijksmuseum. Ik ben heel trots te kunnen zeggen dat MEAU onze collega was en

dat we nu weer met haar mogen werken. Haar nummer in combinatie met de muziekvideo is

een ontzettend mooie manier om vooral jonge mensen te bereiken. Dat wij zo een nieuwe

generatie kennis kunnen laten maken met Johannes Vermeer is fantastisch.”
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