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1. INLEIDING  
Van 1 september 2014 tot en met 16 januari 2015 vond een succesvolle tweede 
editie van het multimediale Art Rocks plaats. In 2012 ontwikkelde Museum 
Boijmans Van Beuningen de eerste editie van Art Rocks, een innovatief project 
waarbij de kruisbestuiving tussen muziek en kunst centraal staat. In 2014 vond dit 
project niet alleen in Rotterdam plaats, maar ook in het Centraal Museum Utrecht 
en in het Groninger Museum. De Grote Prijs van Nederland was wederom 
betrokken bij deze nieuwe editie. Het resultaat waren 165 nieuwe composities, 
speciaal geschreven voor de kunstwerken, drie museumrondes met muziek op 
zaal, diverse randprogramma’s, een finale in samenwerking met Eurosonic 
Noorderslag, twee geweldige ambassadeurs, zeven videoclips van de finalisten en 
een blijvende aanwezigheid in de multimediatours van de musea. Dat Art Rocks 
zich voor een groot deel online afspeelde blijkt wel uit de cijfers: de website werd 
bijna 40.000 keer bezocht en de videoclips samen zo’n 15.000 keer bekeken.  
Uit publieksonderzoek, gehouden onder 222 bezoekers van Art Rocks, blijkt een 
hoge publiekwaardering, namelijk rapportcijfer 8,4. 
 
Onze missie: 

Art Rocks verbindt beeldende kunst en muziek en daagt muzikanten uit om 
zich te laten zich inspireren door de iconen uit de museumcollecties van 
deze drie musea. Art Rocks bestaat uit een grote muziekcompetitie, 
workshops, masterclasses en events rond de kunstwerken. 

 
Onze projectdoelstellingen: 

• (amateur)muzikanten eigenen zich de kunstcollectie toe door een nummer 
te schrijven  

• platform bieden voor jong (muziek)talent 
• ontwikkeling van jong (muziek)talent 
• kruisbestuiving tussen disciplines 
• op originele en toegankelijke wijze ontsluiten van de museumcollectie 
• verbreding van het museumbezoek door het bereiken van een jongere 

doelgroep  
• toevoegen van permanente muzikale content aan de multimediatours en 

websites van de deelnemende musea 
 
In bijgevoegd projectverslag leest u hoe wij deze missie en doelstellingen hebben 
uitgewerkt. Hiervoor ontleenden wij onder meer informatie aan een uitgebreide 
evaluatie met de partners, die op 16 februari plaatsvond en een publieksonderzoek 
dat is uitgevoerd onder bezoekers van Art Rocks evenementen.  



 3 

 
Saskia Schalenkamp treedt in het Groninger Museum op bij het ‘portret van Aletta Jacobs’ van 
Ruben Israels 
 
2. AMBASSADEURS 
Het ambassadeurschap werd verzorgd door twee bekende Nederlandse 
muzikanten. We hebben bewust voor artiesten met een uiteenlopend repertoire 
gekozen zodat we meerdere doelgroepen konden inspireren. Hiphoptalent Akwasi 
en singer-songwriter Eefje de Visser schreven elk een nummer bij een kunstwerk 
en waren aanwezig tijdens verschillende Art Rocks events. Eefje de Visser gaf drie 
workshops in de deelnemende musea en trad op tijdens de finale. Akwasi was 
jurylid en trad op tijdens alle museumrondes en de finale.  
 

    
 
Luister de nummers van Akwasi en Eefje de Visser. 
 
3. COMPETITIE 
De wervingsperiode van de competitie liep van 1 september t/m 1 november 2014. 
Via een uitgebreide pr-campagne in samenwerking met onze partners en 
verschillende media werd een brede oproep gedaan voor deelnemers. Uiteindelijk 
zijn er 165 composities gemaakt in zeer uiteenlopende genres; van jazz, pop, 
hiphop, elektro, singer-songwriter tot klassiek.  
Dit waren minder inzendingen dan in 2012 en ook minder dan de driehonderd we 
vooraf hadden verwacht. Een verklaring kan liggen in het feit dat de jaarlijkse 
Grote Prijs competitie in dezelfde periode plaatsvond, mogelijk vormde dat een 
onbedoelde concurrentie. Daarnaast waren er in 2012 ook veel aanmeldingen van 
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muzikanten die niet specifiek over een bepaald kunstwerk hadden geschreven, 
maar die een bestaand nummer inzonden. Dit was bij Art Rocks 2014 slechts 
nauwelijks het geval. Er waren dus minder inzendingen, maar wel van een hogere 
en bruikbaardere kwaliteit. 
De selectie van de inzendingen werd gedaan door een vakjury bestaande uit 
Akwasi (ambassadeur Art Rocks), Jasper van Vugt (muziekjournalist) en Catrien 
Schreuder (hoofd Educatie en publieksbegeleiding Museum Boijmans Van 
Beuningen). Hierbij speelden ook de online publieksstemmen een rol, de online 
publiekslieveling ging door naar de museumronde. In elk museum werden vaste 
juryleden Akwasi en Jasper van Vugt aangevuld met een lokale museumexpert: 
Edwin Jacobs (Utrecht), Annetje de Boo (Groningen) en Catrien Schreuder 
(Rotterdam). 
 

 
 
4. RANDPROGRAMMA 
Om Art Rocks een vast onderdeel te laten worden van de museumbeleving en 
mensen warm te maken voor de muziekcompetitie werd er, net als in 2012, een 
uitgebreid randprogramma toegevoegd aan de activiteiten. Elk museum werd 
gevraagd minimaal drie randprogramma’s te organiseren die een link hadden met 
Art Rocks. De activiteiten varieerden van workshop songwriting tot optredens van 
conservatoriumstudenten in het museum. De randprogramma’s zijn wisselend 
bezocht en kostten de museummedewerkers en het Art Rocks-team relatief veel 
tijd. In de evaluatie is dit punt uitgebreid besproken: voor een competitie die zich 



 5 

grotendeels online afspeelt is een programma van activiteiten in het museum zeer 
wenselijk. Het blijft lastig om vanuit het museum een publiek in een andere 
discipline aan te spreken voor eenmalige activiteiten. Voor een vervolgeditie zou 
echter de aanpak wellicht wat anders moeten, bijvoorbeeld door deze 
randprogramma’s alleen in nauwe samenwerking met partners in de stad te 
organiseren die een muzikale achterban met zich meebrengen.  
 
Overzicht randprogramma per museum 
Centraal Museum 

- duetten in de kunst – samenwerking met Conservatorium Utrecht 
- workshop songwriting door Eefje de Visser 
- Sint Maarten-viering – koppeling aan collectie en muziek, 

optredens/workshops 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 

- Installatie Rhythm of Life tijdens het weekend van 24 uur Cultuur (opening 
culturele seizoen in Rotterdam): de kunstenaar Mike Thompson 
ontwikkelde een installatie waarin de actviteiten van lichaamcellen in 
muziek omgezet konden worden.  

- workshop songwriting Eefje de Visser: hoe bouw je een nummer op, hoe 
kan kunst uit de museumcollectie daarbij inspireren?  

- workshop songwriting/ rap Akwasi in samenwerking met het Hip Hop Huis  
- Componeren met je kwast: hoe zet je muziek om in kleuren? 
- Muzikale multimediatours, beluister de soundtrack bij de collectie.  

Groninger Museum 

- workshop songwriting Eefje de Visser 

- rondleidingen langs de collectie 
- masterclass Ryan Lee Crosby en Allysen Callery  
- doorlopend - luistercabine 

 

 

 
Workshop songwriting Eefje de Visser 
 
5. KUNSTWERKEN 
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Per museum werden er tien kunstwerken geselecteerd waaruit muzikanten konden 
kiezen. Bij deze selectie werd gekeken naar een divers aanbod van zowel 
schilderijen, mode, beeldhouwkunst en installaties. Een aantal werken bleek 
uitermate populair, zoals ‘Derelict Women’ van Duane Hanson, ‘Tankman’ van 
Fernando Sánchez Castillo en ‘La maison du pêcheur, Varengeville’ van Claude 
Monet. Echter bij alle dertig kunstwerken zijn daadwerkelijk nummers ingezonden.  
 

 
 
6. MUSEUMRONDES 
De Museumrondes vonden plaats op 29 november (Centraal Museum), 30 
november (Museum Boijmans Van Beuningen) en 7 december (Groninger 
Museum) en waren drukbezocht. De Museumrondes waren tijdens normale 
openstelling van het museum en trokken naast regulier bezoek ook veel Art Rocks 
publiek. In Rotterdam waren ruim 1200 bezoekers binnen, in Utrecht 700 en in 
Groningen 150.  
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Christel Meijer bij Pyke Koch             To Twelve bij Rubens 
 
Tijdens de museumrondes en de finale is publieksonderzoek (222 respondenten) 
gedaan en hieruit blijkt het volgende bezoekersprofiel. 

- 40% van de bezoekers is nog nooit eerder in het betreffende museum 
geweest en voor hen is het dus de eerste kennismaking met het museum 
en de collectie.  

- 67% van de bezoekers is 45 jaar of jonger en hiermee ligt de 
bezoekersleeftijd lager dan het reguliere museumpubliek.  

Hiermee is de doelstelling om een jonger en nieuw publiek te bereiken ons inziens 
gehaald. 
 

 
 
 
7. FINALE 
De finale was een onderdeel van de jaarlijkse internationale muziekconferentie 
Eurosonic Noorderslag en vond op 16 januari plaats in het Groninger Museum. De 
finale werd vooraf gegaan door een voorontvangst waarbij 
samenwerkingspartners, fondsen en andere sleutelfiguren uit de museumwereld 
en popmuziek waren uitgenodigd. Tijdens deze voorontvangst trad ambassadeur 
Eefje de Visser op en werden de videoclips van de finalisten op scherm vertoond.  
De finale was goed bezocht en het publiek bestond uit een combinatie van 
Eurosonic Noorderslag publiek, genodigden, pers en reguliere bezoekers. 
Uiteindelijk kwamen er 200 bezoekers maar de finalisten kijken. Alle finalisten 
speelden hun nummer meerdere keren bij het kunstwerk (of bij een replica/ 
videoprojectie) van hun keuze. Uiteindelijk won Bird in a Glasshouse met haar 
bijzondere eenmanscompositie bij het werk ‘De Spiegelkamer’ van Yayoi Kusama 
uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen.  
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Bird in a Glasshouse wint Finale Art Rocks 2014 
 
8. MULTIMEDIATOUR 
Alle finalisten ontvingen een videoclip waarin hun nummer en het gekozen 
kunstwerk op originele wijze met elkaar werden verbonden. Uiteindelijk worden 
alle zeven videoclips opgenomen in de reguliere audiotours van de musea zodat 
de inzendingen een blijvend onderdeel zijn van de collectie. Daarnaast is het 
noemenswaardig dat Museum Boijmans Van Beuningen de twee finalisten Bird in 
a Glasshouse en Anne geprogrammeerd heeft voor de Museumnacht in 
Rotterdam. Bovendien zijn de videoclips gepubliceerd op arttube.nl, het online 
videokanaal van musea in Nederland en België.  
 
9. PROJECTORGANISATIE EN PARTNERS 
Nieuw was de keuze voor een extern projectteam dat bestond uit een projectleider 
en marketingmedewerker. Zij werden ondersteund door een productieassistente. 
Hierdoor was er onafhankelijke sturing vanuit een projectorganisatie die de 
verschillende partners kon aansturen en bijstaan. De projectleiding was in handen 
van de ervaren organisator en fondsenwerver Esther Lubberding. 
Met de toevoeging van het Centraal Museum en Groninger Museum ontstond er 
een landelijke competitie. De Grote Prijs van Nederland was de partner met het 
grote netwerk onder muzikanten en bracht ook veel kennis in hoe je een 
competitie op deze schaal organiseert. Daarnaast waren er enkele lokale (3voor12 
regionaal) en landelijke mediapartners (CJP) die ons gedurende het traject hebben 
gevolgd en ondersteund. 
 
10. PUBLICITEITSCAMPAGNE 
De communicatie van Art Rocks bestond uit een landelijke en regionale 
component en werd in grote lijnen opgedeeld in drie fases: werving van 
deelnemers muziekcompetitie en workshops, werven van bezoekers voor de 
museumrondes en promotie van de finale. Binnen de beschikbare budgetten is 
een crossmediale campagne opgezet; zowel online als offline, via persbenadering, 
direct mail en via de Art Rocks-ambassadeurs Eefje de Visser en Akwasi. Speciaal 
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voor deze nieuwe landelijke editie ontwierp designbureau Loudmouth een nieuwe 
huisstijl. 
 
De communicatie was gericht op het bereiken en activeren van de volgende 
doelgroepen:  

• Muzikanten  
• Muziekliefhebbers  
• Kunst- en cultuurliefhebbers 
• Rotterdammers 
• Utrechters 
• Groningers 

 
Binnen de campagne van deze editie is een eigen Art Rocks-community verder 
opgebouwd door bijvoorbeeld een eigen Facebook-pagina te starten en een Art 
Rocks Nieuwsbrief op te zetten. Daarnaast is een belangrijk deel van de 
communicatie via de samenwerkingspartners gegaan: Museum Boijmans Van 
Beuningen, Centraal Museum Utrecht en het Groninger Museum (kunst- en 
cultuurliefhebbers, Rotterdammers, Utrechters, Groningers). En via De Grote Prijs 
van Nederland (muzikanten en muziekliefhebbers). 
 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste middelen en media die zijn ingezet 
om de doelgroepen van Art Rocks te bereiken en te activeren.  

 
10.1. WEBSITE  
Art Rocks beschikt over een eigen website die voor deze editie werd aangepast 
aan de nieuwe huisstijl en werd uitgebreid om ruimte te bieden aan de twee extra 
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musea. Op www.artrocks.nl stonden alle ingezonden muzieknummers, konden 
mensen stemmen op hun favoriete act, verschenen regelmatig nieuwsberichten en 
stond een agenda met daarin het randprogramma, de halve finales en finale van 
de muziekcompetitie. In totaal werd de website 37.998 keer bezocht en waren er 
140.821 paginaweergaven. Website www.artrocks.nl 
 
10.2. NIEUWSBRIEF 
Art Rocks heeft deze editie een eigen nieuwsbrief op poten gezet om rechtstreeks 
de achterban te voorzien van informatie en een eigen community op te bouwen (in 
plaats van alleen via de nieuwsbrieven van musea en De Grote Prijs van 
Nederland geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten).  
Er zijn in de periode van september tot en met januari tien Art Rocks-
nieuwsbrieven verstuurd (met een openingsgemiddelde van bijna 60%) en er is 
inmiddels een bestand met in totaal 715 nieuwsbriefabonnees opgebouwd.  
 
10.3. VIDEO EN FOTO 
Er zijn in totaal twaalf video’s gemaakt die zijn ingezet in de communicatie rondom  
 
Art Rocks promotie: 

- Teaser video voor werving deelnemers Muziekcompetitie (974 keer 
bekeken) 

- Aftermovies Museumrondes Rotterdam (364 keer bekeken), Utrecht (625 
keer bekeken) en Groningen (358 keer bekeken) 

- Aftermovie Art Rocks Finale (456 keer bekeken) 
 
Videoclips van de zeven finalisten: de finalisten wonnen een eigen clip en deze 
zeven video’s zijn ingezet in communicatie naar de finale toe. Ze zijn zeer goed 
bekeken en bewijzen dat de clips zijn gebruikt als opwarmer voor de finale en als 
viral door de deelnemers zelf: 

- Christel Meijer – 919 keer bekeken 
- Anne – 1155 keer bekeken 
- Bird in a Glasshouse – 1413 keer bekeken 
- Ekio & Yesper – 1379 keer bekeken 
- To Twelve – 1793 keer bekeken 
- Insayno en Rass Motivated – 2029 keer bekeken 
- Saskia Schalenkamp & band– 890 keer bekeken 
- Alle video’s zijn daarnaast op ARTtube geplaatst, het online videokanaal 

van musea in Nederland en België. Daar zijn ze samen ongeveer 3000 
keer bekeken.  

Alle video’s zijn geregisseerd, gefilmd en gemonteerd door Tividorfabriek. Van de 
Museumrondes en de finale zijn foto’s gemaakt, die zijn verspreid via social media 
en nieuwsbrieven.  
 
10.4. SOCIAL MEDIA 
Art Rocks had al een eigen Twitter-account en heeft tijdens deze editie ook een 
eigen Facebook-pagina opgezet om een eigen online community op te bouwen en 
daarmee een specifieke doelgroep te bereiken en die met meer continuïteit van 
informatie te voorzien.  
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Deze kanalen zijn gebruikt om deelnemers 
te werven, bezoekers op de hoogte te 
houden van het programma, het 
aankondigen van de (halve) finalisten en 
om mensen aan te sporen zich zelf te 
laten inspireren door beeldende kunst. 
Naast onze eigen social media hebben De 
Grote Prijs van Nederland, Museum 
Boijmans Van Beuningen, het Centraal 
Museum en het Groninger Museum hun 
eigen social media ingezet om het project 
onder de aandacht te brengen, waarbij 
met name De Grote Prijs van Nederland 
een onmisbare rol speelde.  
 
Social media Art Rocks: 

- Twitter: van 149 naar 233 volgers. 
- Facebook: van 0 naar 928 likes. 

 
10.5. ADVERTENTIES EN BANNERS 
Voor deze editie van Art Rocks is grotendeels ingezet op online advertenties via 
Facebook en via Google Adwords. Betaalde Facebook-posts hebben een duidelijk 
groter bereik dan posts die niet gepromoot worden en met relatief kleine bedragen 
kan een doelgroep worden bereikt die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in muziek, 
muziekinstrumenten, oefenstudio’s, etc. Deze online advertenties zijn meer 
nauwkeurig te targeten op specifieke doelgroepen dan bijvoorbeeld een 
postercampagne. Ook De Grote Prijs van Nederland heeft via Facebook 
geadverteerd en behaalden met zeven betaalde posts en totaal bereik van 
698.508 views.  
Ook via Google Adwords is Art Rocks onder de aandacht gebracht met o.a. 
onderstaande drie campagnes met totaal meer dan 600.000 weergaven. 
 

 
Overige advertenties: 

- Glamcult: advertentie in magazine, banner op website en vermelding via 
social media.  

- Subbacultcha: hele pagina in magazine, artikel op website en meerdere 
social media posts (waaronder winacties voor workshops en finale) 

- LiveGuide: halve pagina in magazine 

Facebook-post van De Grote Prijs van 
Nederland 
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10.6. PERS 
Persaandacht varieerde van lokale tot nationale dagbladen en van muziek- en 
kunstmedia, met vermeldingen in o.a. 3voor12, Kunstbeeld, VIVA, 8Weekly, 
Koffietijd, AD Utrecht en Groningen, Dagblad van het Noorden, Subbacultcha, 
Maxazine en FunX. CJP was mediapartner en zorgde voor exposure op hun 
website, via social media, vermelding in nieuwsbrieven en een spread in hun 
magazine. Zie bijlage Persartikelen voor het volledige overzicht.  
Op verschillende momenten zijn er persberichten verstuurd: 

- aankondiging nieuwe editie Art Rocks (juni 2014); 
- aankondiging Muziekcompetitie (augustus 2014);  
- verlenging Muziekcompetitie (oktober 2014);  
- aankondiging finale (december 2014); 
- aankondiging winnaar (januari 2015).  

De berichten werden via alle partners verspreid:  
Museum Boijmans Van Beuningen: landelijk kunst en regio Zuid-Holland 
Groninger Museum: regio Noord-Holland 
Centraal Museum Utrecht: regio Utrecht 
Grote Prijs van Nederland: muziekpers landelijk 
 
10.7. OUTDOOR EN DIGIFLYERS 
Voor de werving van muzikanten voor de Muziekcompetitie zijn er posters en flyers 
verspreid, (ontworpen door Loudmouth). Per stad is een eigen campagnebeeld 
gemaakt met daarop de ambassadeurs van Art Rocks 2014, Eefje de Visser en 
Akwasi. Zij staan afgebeeld met het kunstwerk dat ze kozen om een eigen 
nummer bij te componeren.  
De posters en flyers zijn verspreid in Rotterdam, Utrecht en Groningen, in 
culturele instellingen, cafés en onderwijsinstellingen en verstuurd naar specifieke 
organisaties zoals cursuscentra.  
 

 
Voor de Museumrondes en voor de finale zijn afgeleiden gemaakt van deze 
campagnebeelden en is gekozen voor een focus op online verspreiding in plaats 
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van drukwerk. Op deze beelden stonden de deelnemers van de muziekcompetitie 
centraal, om zo werving van publiek via de deelnemers zelf te stimuleren.  
 

 
 
10.7. DIRECT MAILING 
Naar meer dan 200 organisaties (muziekscholen- en opleidingen, popacademies, 
kunstencentra, kunstacademies, studentenverenigingen, poppodia, oefenstudio’s, 
etc) is een direct mail gegaan met de oproep voor muzikanten om deel te nemen 
aan de muziekcompetitie.  
 
10.9. COMMUNICATIE VIA PARTNERS 
De musea en De Grote Prijs van Nederland hebben – zoals in de rest van het 
verslag al enkele malen genoemd – bijgedragen aan de communicatie. Zo hadden 
alle partijen op hun eigen website een Art Rocks-projectpagina, met daarop 
algemene informatie over Art Rocks, nieuws en de activiteiten binnen hun musea.  
 

 
Projectpagina Art Rocks op www.boijmans.nl  
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De musea en De Grote Prijs van Nederland hebben Art Rocks op verschillende 
momenten meegenomen in hun eigen nieuwsbrieven: bij de werving van 
muzikanten voor de competitie, voor het aankondigen van workshops, 
Museumrondes en de finale. Ze hebben het drukwerk verspreid bij hun eigen 
achterban en het project meegenomen in eigen advertenties en/of 
activiteitenflyers.  
 
11. EVALUATIE 
Met de Art Rocks 2014 hebben we een aantal mooie resultaten behaald:  

- We wisten de competitie die zich exclusief afspeelde in Museum Boijmans 
Van Beuningen uit te breiden tot een werkelijk landelijke muziekcompetitie. 
Zowel door twee nieuwe musea bij het project te betrekken, als door een 
landelijke projectorganisatie in te richten. De ervaringen met deze 
uitbreiding zijn zeer positief.  

- De opkomst van de museumrondes, geraamd op 200 bezoekers, is 
ruimschoots overtroffen. Meer dan behaald, er kwamen in totaal 2050 
bezoekers op de museumrondes af. Het combineren van live muziek en 
kunst in het museum, wat de kern vormt van het project, blijkt ook op het 
publiek een grote aantrekkingskracht te hebben.  

- Ook zijn we er in geslaagd om dertig kunstwerken op een bijzondere 
manier bij een nieuw publiek onder de aandacht te brengen. Bij elk van de 
geselecteerde kunstwerken is een nummer geschreven. Deze kunstwerken 
zijn een nieuw leven gaan leiden in de muziek van de Art Rocks 
deelnemers. Zowel deze muzikanten als hun publiek zullen voortaan een 
bijzondere herinnering aan dit werk koesteren en er op een andere manier 
naar kijken.  

- Voor Art Rocks zijn bijzondere samenwerkingen gesloten tussen de musea 
en enkele toonaangevende (landelijke) muziekpartners. De Grote Prijs van 
Nederland en Eurosonic Noorderslag zijn deel uit gaan maken van de kern 
van het project. Met lokale partners als Popunie en POPGroningen is 
samengewerkt, evenals met de lokale 3voor12 redacties. 

- Door Art Rocks vond een nieuw publiek zijn weg naar de musea: uit 
publieksonderzoek blijkt dat maar liefst 40% (in plaats van de geraamde 
25%) van de bezoekers van een van de Art Rocks evenementen voor het 
eerst in het museum was.  

- Op dit moment vindt er een deelnemersonderzoek plaats waarvan de 
resultaten nog niet bekend zijn. Uit de uitkomsten hopen we te kunnen 
nagaan of en hoe Art Rocks heeft bijgedragen aan de muzikale 
ontwikkeling van de deelnemers. We zien dat de videoclips goed bekeken 
zijn, wat duidt op een vergroting van de bekendheid van de artiest. Van 
verschillende finalisten is inmiddels vernomen dat deelname aan Art Rocks 
een positief effect heeft gehad op het aantal boekingen. Zo traden twee 
finalisten onder meer op tijdens de Museumnacht in Rotterdam.  

 
Kortom, gezegd kan worden dat we met Art Rocks een verrassende 
kruisbestuiving tussen kunst en muziek realiseerden, die uniek is in Nederland.  
 
Echter, er zijn ook kritische kanttekeningen te plaatsen.  
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In zijn algemeenheid kunnen wij inmiddels concluderen dat een schaalvergroting in 
het aantal deelnemende musea niet ook vanzelfsprekend een uitbereiding van het 
publiek met zich meebrengt. Op verschillende vlakken bleef het geraamde aantal 
deelnemers en bezoekers achter bij de ramingen. In plaats van de verwachte 300 
inzendingen ontvingen we er 165. De website Artrocks.nl is door bijna 40.000 
unieke bezoekers (en 140.821 paginaweergaven) bezocht, in plaats van de 
geraamde 80.000. Ook het aantal bezoekers van het randprogramma en de finale 
bleef achter. Dat is een inschattingsfout geweest die we voor aanvang van het 
project hebben gemaakt. Daarnaast zijn deze cijfers aanleiding geweest kritisch te 
kijken naar het functioneren van het randprogramma van Art Rocks. Het bleek dat 
in sommige gevallen de najaarsperiode, voor alle musea een topdrukke periode, 
ongunstig te zijn. Activiteiten sneeuwden onder in het grote aanbod van activiteiten 
die musea rond tentoonstellingen organiseren. Belangrijkste les echter is om voor 
een volgende editie betere allianties met muziekpartners in de stad voorwaarde te 
stellen voor het randprogramma.  
 
12. FINANCIEN 
Art Rocks 2014 heeft een sluitende begroting kunnen afleveren en met minder 
budget dan in 2012 een landelijke editie weten neer te zetten. Financiële 
ondersteuning kwam van het Fonds voor Cultuurparticipatie, BankGiro Loterij, 
Janivo Stichting en het NORMA fonds. Daarnaast waren er entree-inkomsten bij 
de randprogramma’s en investeerden de musea in het randprogramma en de 
publiciteit van de wedstrijd. 
 
13. TOEKOMST 
Het succes van ART ROCKS 2014 smaakt naar meer. Dit blijkt ook uit de reeds 
getoonde belangstelling van twee nieuwe musea, namelijk het Tropenmuseum in 
Amsterdam en de Lakenhal in Leiden en de vele enthousiaste reacties van 
samenwerkingspartners, media en deelnemers. Wij onderzoeken op dit moment 
een vervolg in 2016 en worden daarbij ondersteund door het programma Wijzer 
Werven die met ons zal kijken naar de vorm van dit vervolg en het 
financieringsmodel. 
 
BIJLAGEN: 

- persartikelen Art Rocks 2014 
- financiële afrekening Art Rocks 2014 


