
ART ROCKS FACTSHEET 2016 
 

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 vijf 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, multizintuiglijker, manier te beleven. 
 
In 2012 organiseerde Museum Boijmans Van Beuningen samen met De Grote Prijs van Nederland een 
eerste editie van Art Rocks. In 2014 groeide het project met twee extra musea: het Groninger Museum en 
Centraal Museum. De ervaringen met de eerste twee edities vroegen om meer. In 2016 vindt Art Rocks 
daarom in maar liefst vijf Nederlandse musea plaats, te weten Museum Boijmans van Beuningen, Museum 
het Valkhof, het Tropenmuseum, Drents Museum en Kröller-Müller Museum.  
 
CIJFERS 

• vijf Nederlandse topmusea	  
• twee aansprekende muziekambassadeurs	  
• vijftig kunstwerken 
• vijf museumrondes met 50 geselecteerde muziekacts 
• zes finalisten, finale in Paradiso, één winnaar 

 
DE UITDAGING 
Maak een soundtrack voor één van de vijftig geselecteerde kunstwerken en stuur deze tussen 31 
augustus en 16 oktober 2016 in op www.artrocks.nl.  
 
PROCEDURE 
Een vakjury selecteert begin november uit alle inzendingen vijftig muziekacts. Zij nemen in november 
en medio december 2016 deel aan één van de vijf museumrondes. Daar spelen zij hun soundtrack 
live bij het desbetreffende kunstwerk. Uit deze museumrondes komen vijf finalisten. Via een online 
stemronde wint een overgebleven muziekact de zesde finaleplaats. Deze finalisten krijgen allen een 
professionele videoclip bij hun soundtrack. Op 17 januari 2017 strijden ze in Paradiso voor de eerste 
plek en een geldbedrag van € 1000. 
 
WIE KAN DEELNEMEN? 
Alle muzikanten van 16 jaar en ouder kunnen deelnemen aan Art Rocks. De competitie is 
genreoverstijgend, dus alle muziekgenres zijn welkom: van jazz tot rock en van house tot hiphop. 
 
PRIJS 
De zes finalisten winnen een professionele videoclip bij hun soundtrack. De winnaar ontvangt de 
hoofdprijs van 1000 euro.  
 
RANDPROGRAMMA 
Naast de museumrondes, vindt in het najaar in elk museum een randprogramma plaats waarbij 
muziek en kunst samensmelten. Denk bijvoorbeeld aan muziekoptredens in het museum, workshops 
van de ambassadeurs en andere activiteiten.   
 



UNIEK AAN ART ROCKS 
- 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 vijf topmusea en Grote Prijs van Nederland.  
- Kans voor muzikanten om in Paradiso op te treden (finale). 
- Art Rocks trekt een relatief jong (67% onder de 45 jaar) en nieuw publiek (40%) 
 
BELANGRIJKE DATA  
31 augustus:    start competitie en bekendmaking van alle kunstwerken 
16 oktober:    laatste dag aanmelden muziekcompetitie 
20 november:    Museumronde Museum Boijmans Van Beuningen 
24 november:  Museumronde Museum Het Valkhof 
27 november:   Museumronde Tropenmuseum 
11 december:  Museumronde Kröller-Müller Museum 
17 december:  Museumronde Drents Museum 
17 januari 2017:  Finale Art Rocks 2016 in Paradiso  
 
FINANCIERS 
Art Rocks wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Mondriaanfonds. 
   
WINNAARS VORIGE EDITIES 
Art Rocks 2012: Try Acrobatics - Replica (kunstwerk La Reproduction interdite, René Magritte) 
Art Rocks 2014: Bird in a Glasshouse – Multiplied (kunstwerk Spiegelkamer, Yayoi Kusama) 
 
ART ROCKS ONLINE 
www.artrocks.nl 
www.facebook.com/artrocksnl  
 www.twitter.com/artrocksnl 


