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Educatie & Talentontwikkeling
Aanmoedigingsprijs voor ‘Kijk ze kijken’
De Kunsthal is trots op het winnen van de Aanmoedigingsprijs voor het beste educatieve
projectplan van de Museumvereniging – die zij ontving uit handen van minister Van Engelshoven voor het project ‘Kijk ze Kijken’. Hierbij ontmoeten twee doelgroepen – kinderen en ouderen – die
doorgaans niet vaak in het museum komen elkaar in de Kunsthal, waarbij zij samen kunst ervaren
en daarover met elkaar in gesprek gaan. Voor dit project werkt de Kunsthal samen met de
scholenkoepel Stichting Boor voor speciaal onderwijs en Stichting Laurens voor ouderenzorg.

Masterclasses
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De serie Masterclasses, een doorlopend programmaonderdeel in samenwerking met de Willem de
Kooning Academie en Nationale Nederlanden, kent in 2017 een topbezetting met respectievelijk
Peter Lindbergh, Erwin Olaf, Conny Janssen en Rem Koolhaas. Dit programma, waarin
gerenommeerde makers exclusief voor studenten én Kunsthal Vrienden, hun werkwijze en
levenswandel toelichten en in gesprek gaan met de studenten, biedt veel inspiratie voor jongere
generaties.

ING Kunstbuzz voor leerlingen
Vier keer per jaar rijdt de ING Kunstbuzz. Een initiatief van de Kunsthal en ING om schoolklassen
waarvoor vervoer een probleem vormt naar de Kunsthal te brengen. Op deze manier komen
jaarlijks ruim 1.000 Rotterdamse leerlingen, die daar anders niet de mogelijkheden voor hebben,
met kunst in aanraking.
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Activiteiten KunsthalLAB
Het KunsthalLAB is de permanente educatieve ruimte waar kinderen (vanaf 4 jaar) én
volwassenen actief participeren door middel van een combinatie van leren, entertainment en
sociale interactie. Het KunsthalLAB wordt intensief gebruikt tijdens workshops van het
Cultuurtraject en in de vakanties bij de tentoonstellingen ‘Paul Delvaux. Meester van de droom’
en ‘Hyperrealisme, 50 jaar schilderkunst’. Om zelf te leren over de totstandkoming van
hyperrealistische kunstwerken is er in het KunsthalLAB de mogelijkheid om door middel van
projectoren je eigen hyperrealistische werk te maken. Op zondagmiddagen zijn er altijd gratis
workshops voor families.
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