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Events en activiteiten

DIGITAL DAYS
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair. Digital Art from
the Hugo Brown Family Collection’ presenteert de Kunsthal de DIGITAL DAYS! Op een speelse
manier staat vijf dagen lang, van woensdag 1 t/m zondag 5 maart, de relatie tussen mens en
technologie centraal in de Kunsthal. Het programma komt tot stand in samenwerking met onder
andere V2 Institute for the Unstable Media, SETUP | MediaLab Utrecht en STRP. Ook
Museumnacht010 is onderdeel van DIGITAL DAYS met een bijzondere programmering tot diep in
de nacht rondom Hyperrealisme en realiteit.
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Kunsthal X Afrovibes: Designing the Catwalk
Kunsthal en Afrovibes slaan in 2017 wederom de handen ineen voor een dag vol fashion, design,
muziek en dans. Het publiek kan deelnemen aan de workshop door ontwerper Atang Tshikare en
kan de tentoonstellingen Conny Janssen Danst 25 - met live repetities – en ‘Kattenliefde. Negen
levens in de kunst’ bezoeken. De dag is afgesloten met de Lady Africa Fashion Show.
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Masterclasses met Peter Lindbergh, Conny Janssen, Erwin Olaf en Rem
Koolhaas
Kunsthal Rotterdam presenteert in samenwerking met de Willem de Kooning Academie een reeks
masterclasses door bijzondere kunstenaars. In deze masterclasses staan de studenten centraal en
gaat de kunstenaar met hen in gesprek over hun portfolio’s, toekomstperspectieven en andere
prangende vragen. Na fotograaf Peter Lindbergh en kunstenaar Jordy van den Nieuwendijk is het
in 2017 onder andere de beurt aan de Nederlandse fotograaf en kunstenaar Erwin Olaf ter
gelegenheid van de Mapplethorpe tentoonstelling. Tijdens het 25-jarig jubileum gaat niemand
minder dan Rem Koolhaas in gesprek met criticus en redacteur Véronique Patteeuw over de
totstandkoming van het gebouw voor een vol auditorium met studenten. Deze masterclass sluit af
met een persoonlijke rondleiding door Rem Koolhaas.
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MASH-UP! Kunsthal X IFFR
Kunsthal Rotterdam en International Film Festival Rotterdam (IFFR) slaan op vrijdag 3 november
2017 voor de vierde keer op rij de handen ineen voor MASH-UP! Dat betekent een unieke
voorpremière van de film The Square van regisseur Ruben Östlund, een bezoek aan de
najaarstentoonstellingen en dit jaar een wel heel knallend feest ter ere van het 25-jarig jubileum
van de Kunsthal.
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Naked Tour
In een belangrijk deel van het werk van Mapplethorpe staat het menselijk lichaam centraal. Als
geen ander weet hij de vormen van het lichaam op een sculpturale manier weer te geven. De
Kunsthal organiseert een Naked Tour waar bezoekers zich aanmelden om zonder kleding de
fotografie van Robert Mapplethorpe te bewonderen. Een bijzondere ervaring die we de bezoeker
willen meegeven.
Kijk voor alle evenementen op kunsthal.nl/activiteiten
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