
FACTS & FIGURES 
-  Uniek project in Nederland dat kunst en muziek samensmelt. 
-  Muzikanten treden op zaal naast het kunstwerk dat hen inspireert. 
-  Bekende ambassadeurs: Blaudzun en Yung Nnelg in 2018, Giovanca en 

Cata Pirata in 2016, Akwasi en Eefje de Visser in 2014, Lucky Fonz III in 2012.
-  De ambassadeurs schrijven een nummer, geven masterclasses en 

treden op in musea en op de Uitmarkt.
- Nieuwe edities in 2020, 2022, 2024. 

In 2024 streven we naar 50 deelnemende musea, meer dan 750 
soundtrack inzendingen, 200.000 stemmers en 50.000 Art Rocks 
museumbezoekers. 

THE SOUNDTRACK OF ART
Art Rocks is het landelijke cultuureducatieproject dat kunst en muziek 
verbindt. In een muzikale competitie maken jonge muzikanten - vanuit 
alle stijlen - een soundtrack bij een kunstwerk. De deelnemende musea, 
de muziekwereld en onderwijsinstellingen bundelen de krachten om 
passieve en actieve kunstbeleving blijvend te stimuleren, nieuw publiek 
aan zich te binden en relevant te zijn én te blijven. Voor de komende 
edities - 2020, 2022 en 2024 - sluiten meer musea en andere partners zich 
aan en zal Art Rocks nog verder groeien.

Werving ambassadeurs
okt 2020

Werving deelnemers / Keuze genomineerden
sep/okt 2019

Workshops en masterclasses van start
sep/okt 2020

Regionale museumrondes
nov/dec 2019  jan / feb 2021

Keuze 8 finalisten
mrt 2021

Selectie kunstwerken
jun/jul/aug 2020

Finale in Paradiso
mrt 2021

Follow up
apr 2021 - editie 6

BEELDENDE
KUNST

EDUCATIEMUZIEK

Art Rocks trekt een jonger en nieuw 
publiek. In 2018 was 35 % nog niet 
eerder in het museum geweest, en 

44% was jonger dan 45 jaar. 



ORGANISATIE 
Stichting ARTmatch organiseert Art Rocks 2020 in samenwerking 
met initiatiefnemers en partners. 
Art Rocks wordt o.a. mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 
BankGiro Loterij en een eigen bijdrage van de deelnemende musea. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN Bekijk aftermovie Art Rocks 2018

“Art Rocks bewijst dat kunst en muziek op een mooie manier kunnen 
samensmelten en stimuleert jonge muzikanten [..] Dit is hoe je kunst 

toegankelijk maakt.”  – IAMSTERDAM

In 2020 doen er circa 20 musea mee.

Art Rocks slaagt erin om 
beeldende kunst naar een 
nieuw publiek te brengen. 

- HET PAROOL

DEELNEMENDE MUSEA 
TOT NU TOE:
- Amsterdam Museum
- Museum Boijmans Van Beuningen
- Bonnefantenmuseum
- Drents Museum
- Fries Museum
- KAF Almere
- Kröller-Müller Museum
- Museum de Lakenhal 
- Museum Prinsenhof Delft 
- Nationaal Museum van Wereldculturen 
- Zeeuws Museum
- Panorama Mesdag

Met educatieve partners Popsport en Buma Music Academy verzorgen 
we masterclasses en lesbrieven. Voor muziekopleidingen op MBO en 
HBO-niveau ontwikkelen we maatwerk waardoor Art Rocks kan worden 
meegenomen in het curriculum van jonge muzikanten in opleiding.

PARTNERS

Winnaar 2018: Kuzko - Back at it again with the white vans The Walthamstow Tapestry, Grayson Perry Bonnefantenmuseum

www.artrocks.nl

https://www.youtube.com/watch?v=m36WtFXynCo
https://artrocks.nl

