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Kunsthal en partnerships
Daarnaast legt de Kunsthal nog meer nadruk op een jaarlijks terugkerende samenwerking bij een
grote tentoonstelling, die qua thema appelleert aan een breed (en nieuw) publiek, zich uitstekend
leent voor optimale zichtbaarheid en aanknopingspunten biedt in de stad. Ook springt de Kunsthal
graag in op de actualiteit met Rotterdamse partners. In samenwerking met de gemeente Rotterdam
is de tentoonstelling 'Onze tunnel. 75 jaar Maastunnel’ ontwikkeld, met Poetry International de
tentoonstelling ‘Burma Storybook’ en met Rotterdam Festivals de tentoonstelling '10 jaar
Rotterdam in 100 covers’.

Hoofdsponsor ING
ING is sinds 2015 hoofdsponsor van de Kunsthal. Onze gezamenlijke missie is kunst en cultuur
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Onze visie “Door beter te leren kijken, kan je meer
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zien” dragen we samen uit met als belangrijkste onderdeel van het hoofdsponsorschap dat ING
het busvervoer mogelijk maakt van Rotterdamse scholieren (jaarlijks circa 1.000 leerlingen) die
anders niet naar de Kunsthal komen. Ook konden wij dankzij een extra bijdrage van ING zaterdag
4 november, tijdens onze jubileumviering, gratis open voor het publiek. Wij zijn zeer verheugd dat
ING heeft besloten de succesvolle samenwerking met de Kunsthal te verlengen tot en met 2020.

Begunstiger BankGiro Loterij
Naast een jaarlijkse vaste bijdrage van de BankGiro Loterij kunnen bezoekers die de Kunsthal een
warm hart toedragen ‘geoormerkt’ met de loterij meespelen. Zij kopen dan een lot bij hun bezoek
aan de Kunsthal. Via dit zogenaamde geoormerkt werven hebben wij dit jaar ruim € 100.000,ontvangen. De Kunsthal is gratis toegankelijk met een BankGiro Loterij VIP-pas en organiseert
jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor de deelnemers. Wij zijn erg blij dat onze in 2017 ingediende
aanvraag voor een extra projectbijdrage van € 350.000,- voor het nieuwe programma Kunsthal
LIVE OP ZONDAG (voor 2018-2020) is gehonoreerd.

Fondsen
De Kunsthal wordt jaarlijks door vele fondsen gesteund. In 2017 was de steun van Stichting Droom
& Daad en de samenwerking met het J.P. Getty Museum, het LACMA en de Mapplethorpe
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Foundation van groot belang voor de internationale positionering van de Kunsthal. Dank aan het
BankGiro Loterij Fonds, Blockbusterfonds, Deltaport Donatiefonds, Stichting Elise Mathilde Fonds,
Erasmus Stichting, Fonds21, G.PH. Verhagen-Stichting, Mondriaan Fonds, Prins Bernard
Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds – Ted Schuttenfonds, Rotterdam Festivals, Stichting
Bevordering van Volkskracht, Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam, Stichting
Vrienden Tandheelkunde Erfgoed, Stichting Zabawas, Van Der Mandele Stichting, Van Leeuwen
Van Lignac Stichting, Van Ommeren – De Voogt Stichting, en het VSBfonds. Wij zijn alle fondsen
die hebben bijgedragen aan de tentoonstellingen en activiteiten van de Kunsthal in 2017 zeer
dankbaar. En hopen natuurlijk dat wij ook in 2018 weer een beroep op ze mogen doen.
Kijk bij 'De kracht van samenwerken' voor een schematisch overzicht
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