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Kunsthal en ING organiseren eerste Kunstbuzz
voor scholieren naar de Keith Haring
tentoonstelling
ING nieuwe hoofdsponsor van de Kunsthal Rotterdam
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Gisteren hebben de Kunsthal Rotterdam en ING de eerste Kunstbuzz
georganiseerd voor ruim 300 scholieren uit de regio Rotterdam. Jaarlijks
zullen de Kunsthal en ING voor ruim 1000 scholieren Kunstbuzz gaan
organiseren. Leerlingen van scholen uit de regio Rotterdam worden met de
bus op school opgehaald en zullen onder begeleiding tentoonstellingen in
de Kunsthal bezoeken. De eerste ING Kunstbuzz ging naar de
tentoonstelling ‘Keith Haring. The Political Line’. De Kunsthal en ING willen
kunst en cultuur voor een breed publiek toegankelijk maken. Kunstbuzz is
onderdeel van het nieuwe hoofdsponsorschap van ING van de Kunsthal.
ING heeft zich voor 3 jaar verbonden als hoofdsponsor aan de Kunsthal.

ING ondersteunt iconen van de Nederlandse cultuur

Cultuur is een verbindend element in onze samenlevering. Tjitske Benedictus, manager

Sponsoring & Evenementen ING: “De samenwerking met de Kunsthal is een waardevolle

aanvulling op onze culturele sponsorportefeuille. ING streeft ernaar om kunst en cultuur

toegankelijk te maken voor een breed publiek. Naast de Kunsthal sponsort ING ook andere

Nederlandse iconen zoals het Rijksmuseum, het Koninklijk Concertgebouworkest, Koninklijk

Theater Carré en het Drents Museum. ING kiest er voor om partnerships voor een langere

termijn aan te gaan. Met deze ondersteuning draagt ING bij aan de instandhouding en

ontwikkeling van deze belangrijke iconen.”Kunsthal directeur Emily Ansenk: “Wij zijn

ontzettend blij met de meerjarige samenwerking met ING, die ons in staat stelt om ons

programma nog toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen. De Kunstbuzz is hier

een prachtig onderdeel van”.

De tentoonstelling ‘Keith Haring. The Policital Line’ is nog tot en met 7 februari te zien in de

Kunsthal Rotterdam.

Citaten

De samenwerking met de Kunsthal is een waardevolle aanvulling op onze
culturele sponsorportefeuille. ING streeft ernaar om kunst en cultuur
toegankelijk te maken voor een breed publiek. Naast de Kunsthal sponsort
ING ook andere Nederlandse iconen zoals het Rijksmuseum, het Koninklijk
Concertgebouworkest, Koninklijk Theater Carré en het Drents Museum. ING
kiest er voor om partnerships voor een langere termijn aan te gaan. Met deze
ondersteuning draagt ING bij aan de instandhouding en ontwikkeling van deze
belangrijke iconen.
— Tjitske Benedictus - Manager Sponsoring & Evenementen ING



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Wij zijn ontzettend blij met de meerjarige samenwerking met ING, die ons in
staat stelt om ons programma nog toegankelijker te maken voor verschillende
doelgroepen. De Kunstbuzz is hier een prachtig onderdeel van.
— Emily Ansenk - Directeur Kunsthal

ING migration
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