
 
 
ART ROCKS FACTSHEET 2018 http://www.artrocks.nl/ 
Kernkwaliteiten: crossover, Collectie Nederland, inspiratie, talentontwikkeling, platform voor talent, 
competitie, interdisciplinair, crossmediaal, amateur meets professional, publieksverbreding 
 
DE PERS OVER ART ROCKS  
"Art Rocks slaagt erin om beeldende kunst naar een nieuw publiek te brengen". - Het Parool 
 
"Art Rocks bewijst dat kunst en muziek op een mooie manier kunnen samensmelten en stimuleert jonge 
muzikanten die geïnspireerd aan de slag gaan met een kunstwerk. Dit is hoe je kunst toegankelijk maakt." - 
Iamsterdam 
 
"In een goed gevuld Paradiso laten de zes finalisten hun muzikale interpretatie van een kunstwerk horen. Het 
resultaat: Piet Mondriaan klinkt als synthpop/techno, Charley Toorop is meer indiepop. (...)”- NRC  
 

OVER ART ROCKS 

Art Rocks is een landelijke muziekcompetitie die muzikanten in alle genres uitnodigt een soundtrack te maken 

geïnspireerd op een kunstwerk uit de museumcollecties van zeven topmusea. Muzikanten krijgen hiermee de kans 

om de associaties en emoties die een kunstwerk bij hen oproept, te vertalen naar een soundtrack. Voor het publiek 

is de competitie een unieke gelegenheid om via muziek kunstwerken op een andere, multi-zintuigelijke, manier te 

beleven. Voor musea is Art Rocks een mooie manier om een nieuw en jonger publiek binnen te krijgen en de 

museumcollectie te verrijken met nieuwe content. 

 

In 2012 organiseerde Museum Boijmans Van Beuningen samen met De Grote Prijs van Nederland een eerste editie 

van Art Rocks. In 2014 en 2016 groeide het project naar respectievelijk drie en vijf musea. De ervaringen met de 

eerste drie edities vragen om meer. In 2018 vindt Art Rocks daarom in maar liefst zeven Nederlandse musea plaats 

namelijk Museum Boijmans Van Beuningen, het Tropenmuseum, Drents Museum, Centraal Museum Utrecht, 

Bonnefantenmuseum, Museum Prinsenhof Delft en  Kröller-Müller Museum. 

 

CIJFERS 

• zeven Nederlandse topmusea, partners Grote Prijs van Nederland, Popsport, Kunstbende en Red Bull 

studio 

• finale in Paradiso (466 bezoekers in januari 2017) – inleidingen op de kunstwerken door Ko van het 

Hek en Heske ten Cate 

• twee aansprekende muzikanten-ambassadeurs schrijven een nummer en treden op in musea, vorige 

edities Giovanca, Cata.Pirata, Eefje de Visser, Lucky Fonz III en Akwasi 

• 56 kunstwerken (acht per museum)  

• zeven museumrondes met telkens acht geselecteerde muziekacts 

• meer dan 225 ingezonden soundtracks in 2018 (in 2016 waren er 198 inzendingen) 

• acht finalisten, finale in Paradiso, één winnaar 

• het publiek stemt mee (in 2016 meer dan 12.000 publieksstemmen) 

• ruim 4000 bezoekers in 2016, stijging naar 6500 in 2018 

http://www.artrocks.nl/
http://blog.iamsterdam.com/nl/cultuur/art-rocks-finale-de-soundtracks-van-kunst/
https://youtu.be/7up-em07usQ
https://youtu.be/xl5mamRAD50
https://youtu.be/5fOlpbJUY5s
http://www.centraalmuseum.nl/
http://www.bonnefanten.nl/nl/
http://prinsenhof-delft.nl/
https://youtu.be/nTOJ-Xvl_4s
https://youtu.be/USd-J0hPye0


 

DE COMPETITIE 

Muzikanten maken een soundtrack voor één van de 56 geselecteerde kunstwerken in de zeven musea en 

sturen deze tussen 1 september en 1 november 2018 in.  

Een vakjury selecteert begin november uit alle inzendingen 56 muziekacts. Zij nemen in november en 

december 2018 deel aan één van de zeven museumrondes. Daar spelen zij hun soundtrack live op zaal naast 

het desbetreffende kunstwerk. In ieder museum wordt een winnaar gekozen die doorgaat naar de finale, 

aangevuld met een publieksfavoriet die via online stemmen een plek in de finale verdient.  

 

WIE KAN DEELNEMEN? 

Alle muzikanten van 15 jaar en ouder kunnen deelnemen aan Art Rocks. De competitie is genre-overstijgend, 

dus alle muziekgenres zijn welkom: van jazz tot rock en van klassiek tot hiphop. 

 

PRIJS 

De acht finalisten winnen een professionele videoclip bij hun soundtrack. De winnaar ontvangt de hoofdprijs 

van 1.000 euro.  

 

MUZIEKPROGRAMMAS IN DE MUSEA 

In de musea staat de crossover tussen beeldende kunst en muziek centraal in het programma gedurende de 

competitieperiode. Zo organiseren we niet alleen de museumrondes, maar bieden ook muziekoptredens in het 

museum, masterclasses van de ambassadeurs en andere activiteiten.   

 

UNIEK AAN ART ROCKS 

- Voor muzikanten een unieke kans om een soundtrack te maken voor een kunstwerk van een Nederlands 

topmuseum.  

- Enige muziekcompetitie in Nederland die kunst en muziek samen laat smelten.  

- Muzikanten treden op in topmusea naast het kunstwerk dat hen heeft geïnspireerd.  

- Samenwerking tussen zeven topmusea, Grote Prijs van Nederland en Popsport. 

- Kans voor muzikanten om in Paradiso op te treden (finale). 

- Art Rocks trekt een relatief jong (46% onder de 45 jaar) en nieuw publiek (31%) 

 

BELANGRIJKE DATA  

1 mei – 1 dec 2017 Voorbereidingen Art Rocks 2018 

1 jan-1 aug 2018  Productie Art Rocks 2018  

1 sept 2018   Start competitieperiode en bekendmaking van alle kunstwerken  

1 nov 2018  Laatste dag aanmelden muziekcompetitie 

Nov/dec 2018:  Zeven museumrondes 

23 jan 2019:   Finale Art Rocks 2018 in Paradiso, Amsterdam  

 

FINANCIEN 

Art Rocks wordt o.a. mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds (voor de edities van 2016 en 

2018), Prins Bernard Cultuurfonds, ABN Amrofonds, VSBfonds, Tentoo en een eigen bijdrage van de 

deelnemende musea. Ook is er een (beperkte) recette-opbrengst bij de finale.  

 

 

 

 

 

 



 

WINNAARS VORIGE EDITIES 

Art Rocks 2016: Lisa Nora – Once a Slave (kunstwerk Prent van een slavin die als straf is opgehangen aan een 
boom, J.G. Stedman, collectie Tropenmuseum Amsterdam) 
Art Rocks 2014: Bird in a Glasshouse – Multiplied (kunstwerk Spiegelkamer, Yayoi Kusama, collectie Museum 

Boijmans Van Beuningen)  

Art Rocks 2012: Try Acrobatics - Replica (kunstwerk La Reproduction interdite, René Magritte, collectie 

Museum Boijmans Van Beuningen) 

  

ORGANISATIE 
Tot eind 2016 was Art Rocks een project van Museum Boijmans Van Beuningen. Per 1 december 2017 is Art 
Rocks verzelfstandigd in Stichting ARTmatch, samen met ARTtube. ARTmatch zal Art Rocks 2018 organiseren in 
samenwerking met de Grote Prijs van Nederland, Popsport en de deelnemende musea.  

https://youtu.be/oAdXJJ0TSL4
https://youtu.be/ozIbtlfPXWA?list=PLqnefhnNTNV-PEhGdlUPk8RegSKSHksSV
https://youtu.be/uT_Wz_qWOS0?list=PLqnefhnNTNV-ScJgdOlpOJs4zDHUd_lG7

