
The Hague Contemporary 
Art Weekend 2019 verslag

Het korte videoverslag van het  Art Weekend vindt u hier.

Van 5 tot en met 7 juli 2019 heeft de tweede editie
van het The Hague Contemporary Art Weekend
plaatsgevonden. Met een uitgebreid programma dat
strekte van ‘s morgens vroeg tot in de late
avonduren met onder andere tours, artist talks en een
openlucht KINO, was deze tweede editie een
geslaagd evenement. De focus van ons programma
lag bij de evenementen en tentoonstellingen van de
partners, die elk met een gerichte programmering
bijgedragen hebben aan het succes van het The
Hague Contemporary Art Weekend. Daarnaast heeft
The Hague Contemporary zelf diverse programma-
en educatieonderdelen ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. De volgende 
achttien organisaties zijn partner van The Hague Contemporary en hebben deelgenomen aan het The 
Hague Contemporary Art Weekend 2019:

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, GEM, 
Fotomuseum Den Haag, Museum Beelden aan Zee, 1646, NEST, Parts Project, Stroom Den Haag, 
West Den Haag, Dürst Britt & Mayhew, Galerie Helder, Galerie Maurits van de Laar, Galerie 
Ramakers, Heden, Hoorn & Reniers | International Contemporary Art, Livingstone Gallery en Page 
Not Found.

Daarnaast nam PIP Den Haag incidenteel deel aan het Art Weekend, wat resulteert in negentien 
deelnemers. Een verslag het programma en resultaten van het The Hague Contemporary Art Weekend 
vindt u hieronder. De financiële verslaglegging vindt u in het document Afrekening en toelichting.

Opening
Dit jaar organiseerden The Hague Contemporary en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
voor het eerst een gezamenlijke opening van het Art Weekend en Preview van Graduation Festival. 

Directeur Marieke Schoenmakers van de 
Koninklijke Academie, directeur 
Adelheid Smit van The Hague 
Contemporary en wethouder Robert van 
Asten (Den Haag, Cultuur) openden 
officieel het The Hague Contemporary 
Art Weekend, diverse hoofddocenten van
de Academie gaven de vele genodigden 
een tour met hoogtepunten van de 
afstuderende kunstenaars.

De opening werd gevolgd door de Award
Ceremony van het Graduation Festival 
van de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten Den Haag (KABK). 

Minister Ingrid van Engelshoven reikte de Awards voor beste Bachelor en Master student van de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag uit. Gedurende het hele weekend was The 
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https://drive.google.com/file/d/1CDihEjZoP8GTpAHKgClhRVXEGp6-kWl1/view


Hague Contemporary goed zichtbaar in de academie met een opvallende infostand aan de Laan van 
Reagan en Gorbatsjov (in het park tegenover de academie) en posters door het hele gebouw.

Black Hole Carnaval
Naast de opening van het Graduation Festival was er 
vrijdagavond een avondprogramma georganiseerd in 
samenwerking met PIP Den Haag en de Koninklijk 
Academie. Tijdens deze  kunst- en clubavond 
presenteerden jonge kunstenaars van de Koninklijke 
Academie performances en installaties, in een 
programma dat was samengesteld door Narges 
Mohammadi, zelf student bij de KABK. Het Black 
Hole Carnaval bood een fusie tussen muziek en 
beeldende kunst en diende tevens als afterparty voor 
de opening van het Graduation Festival. Met 740 
bezoekers van deze avond kijken we terug op een 
geslaagd programma dat vooral een jonge, creatieve 

doelgroep wist aan te trekken.

Tours
Gedurende het weekend organiseerden we 
verschillende tours, veelal voor specifieke 
doelgroepen en/of met externe 
samenwerkingspartners. Zo hadden we walking 
tours speciaal voor expats/internationals 
georganiseerd,  in samenwerking met het 
International Community Platform. Daarnaast 
boden we een fietstour aan in samenwerking 
met We Are Public, samengesteld door hun 
redacteur David Veneman. En met een 
lezersactie van het tijdschrift Dichterbij van 
Rabobank Den Haag hadden we diverse klanten
van de Rabobank voor art tour getrokken. Op 

zaterdag vonden vier verschillende tours plaats, op
zondag waren het er vijf.  Tijdens hun bezoek werden de
tentoonstellingen geïntroduceerd en hadden de bezoekers
tijd om vragen te stellen en/of zelf rond te kijken. 
Er bleek vooral onder expats/internationals veel animo te
zijn voor de tours, beide Engelstalige tours op zaterdag en
zondag zaten bomvol. In totaal namen 110 mensen deel
aan onze tours, waarvan 46 mensen met een
internationale achtergrond.

The Hague Contemporary Talks
Gedurende de zaterdag- en zondagmiddag vond er een reeks van artist-talks plaats getiteld The Hague 
Contemporary Talks. Elk gesprek duurde 45 minuten en vond op een andere partnerlocatie plaats. De 
artist-talks waren bedoeld als intieme gesprekken die op toegankelijke wijze verdieping boden bij de 
desbetreffende tentoonstellingen. Hiervoor had The Hague Contemporary twee moderatoren 
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uitgenodigd die zowel over vakinhoudelijke kennis als een benaderbare persoonlijkheid en presentie 
beschikten. 

Op zaterdag was Imara Limon (curator bij het 
Amsterdam Museum) de moderator van het 
programma. Zij bezocht Galerie Maurits van de 
Laar en sprak onder andere met kunstenaars Dieter 
Mammel en Tobias Lengkeek. Daarnaast vonden er
nog twee talks plaats bij Page Not Found en bij 
Parts Projects.

Op zondag werden de gesprekken geleid door 
Renee Schuiten-Kniepstra, curator en voormalig 
directeur van De Kunstmeisjes, waarbij de locaties 
Heden, Galerie Helder en Hoorn & Reniers werden 

bezocht. Daarbij ging zij o.a in gesprek met kunstenaars Channa Boon, Eva Klee, Rob Knijn en Pieter 
Jan Martyn.
 
Het aantal deelnemers van de gesprekken varieerde, van
zo’n 7 tot 40 aanwezigen. In totaal kwamen zo’n 100
mensen op de verschilende talks af. Hoewel de opzet van de
gesprekken ook intiem was hopen we volgend jaar met
meer bekendheid van het weekend ook meer bezoekers
hiervoor te trekken. We zien de opzet van The Hague
Contemporary Talks wel als een succesvolle formule: 
sommige bezoekers verplaatsten mee van één locatie naar
de volgende om meerdere talks te ervaren, er kwamen veel
vragen uit het publiek en het publiek bestond uit zowel
kunstprofessionals als niet-gespecialiseerde liefhebbers die
voor het eerst een kijkje kwamen nemen bij de desbetreffende locatie.

KINO
Op zaterdagavond vond de tweede editie van de Kunst KINO plaats, een samenwerking met NEST. 

Curator Manon Braat stelde een 
programma samen van video- en 
filmkunst romdom het thema van 
veranderingen van ons klimaat en de 
natuur om ons heen in relatie tot de 
mens. Ze had daarbij geput uit de 
collecties en aangesloten kunstenaars 
van partners van The Hague 
Contemporary, wat dit 
programmaonderdeel een prachtig 
voorbeeld maakte van onderlinge 
samenwerking binnen het kunstenveld 
in Den Haag en de kracht van The 
Hague Contemporary als verbindend 
platform. Ondanks wisselende 

weersomstandigheden vonden 70 bezoekers  hun weg naar de KINO, die met zijn ontspannen sfeer 
een divers publiek trok. 
De laagdrempelige opzet van de buitenlucht bioscoop biedt veel potentie om nieuw publiek in 
aanraking te brengen met het medium videokunst. We wilden dus meer uit dit Art Weekend halen en 
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presenteerden op de zondag in samenwerking met Page Not Found een screening van de artistieke 
documentaire Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, dat ook goed aansloot op de 
thematiek van de avond ervoor. Op deze screening kwamen zo’n 40 bezoekers af, we kijken terug op 
twee geslaagde avonden waar we verschillend publiek mee wisten te trekken.

Doelgroepen en bezoekersaantallen
Voor de tweede versie van het The Hague
Contemporary Art Weekend hebben we ons
geconcentreerd op een aantal doelgroepen, namelijk
(inter)nationale kunstprofessionals,
internationals/expats in Den Haag en
kunstliefhebbers uit Den Haag en daarbuiten. Uit
verzamelde gegevens van de diverse partners bleek
dat het ons zeker gelukt is om mensen uit deze
doelgroepen te bereiken. Wat vooral veel galeries
opviel was dat er relatief veel bezoekers van buiten
Den Haag kwamen, zowel professionals als
kunstgeïnteresseerden die de instellingen of galeries
voor het eerst bezochten. Verschillende galeries verkochten ook kunstwerken tijdens het Art Weekend.

We schonken dit jaar voor het eerst ook meer aandacht aan toegankelijkheid en betere voorzieningen 
voor bezoekers met een fysieke beperking. Zo voorzagen wij onze website (permanent) van betere 
informatie over de toegankelijkheid van onze partners en zetten wij aangepaste pendelbusjes in die 
door de stad reden tijdens het Art Weekend. Voor onze inspanningen wonnen wij de Onbeperkt 070 
prijs. Ondanks samenwerking met belangenorganisaties Voorall en Wij Staan Op! kwamen er weinig 
belangstellenden vanuit deze groep naar het Art Weekend, we zullen dus in de toekomst de 
communicatiestrategie beter op de groep moeten laten aansluiten.

De verschillende tours bleken een geslaagde vorm om expats 
en lokale kunstliefhebbers bij nieuwe plekken te introduceren. 
In totaal hadden wij 110 deelnemers aan de tours, wat het 
drievoudige van het aantal bezoekers was van vorig jaar! Bij 
de reeks The Hague Contemporary Talks waren in totaal 120 
deelnemers, wat bijna het dubbele aantal is van vorig jaar.

Over het gehele weekend bezochten 7050 bezoekers onze 
partners (10% meer dan in 2018), waarvan er bijna 1600 
aanwezig waren bij speciaal voor het weekend georganiseerde 

events als openingen, artist talks, tours en het KINO programma (een stijging van maar liefst 225%). 
Het feit dat er veel nieuwe (internationale) bezoekers van binnen en buiten Den Haag aanwezig waren 
betekent dat het The Hague Contemporary Art Weekend haar doel heeft bereikt: het bekendmaken van
Den Haag als kunststad aan een breder publiek.

Sponsoring en samenwerkingen
Naast de nauwe samenwerking en steun van fondsen heeft 
The Hague Contemporary financiële sponsoring van 
Wintertaling Advocaten en Notarissen ontvangen en werkten 
wij samen met diverse lokale partijen. Met International 
Community Platform, Young Collectors Circle, We Are 
Public en Pip Den Haag organiseerden wij tours of andere 
programma’s. Daarnaast werkten we met lokale partijen als de
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Haagsche Stadsfiets en Supportmarkt om onze bezoekers te voorzien van gratis fietsen en andere 
praktische benodigdheden. 

Wat betreft de samenwerking met onze
partners heeft de Koninklijke Academie
uiteraard een cruciale rol gespeeld wat
betreft programmering, deelnemende
kunstenaars en de gezamenlijke
opening/preview. Daarnaast hebben zo’n 50
bezoekers gebruik gemaakt van de korting
die bij het tonen van de The Hague
Contemporary agenda bij Museum Beelden
aan Zee, West Den Haag en het GEM werd
aangeboden.  Dat lijkt bescheiden maar is
een forse groei sinds vorig jaar, wat
betekent dat de bekendheid van ons
platform groeit.

Communicatie on- en offline   
Gedurende en voorafgaand aan het The Hague Contemporary Art 
Weekend zijn er meerdere media ingezet ter promotie van het 
evenement. Allereerst drukken wij vijf keer per jaar een agenda met 
een actueel overzicht van tentoonstellingen- en 
evenementenprogramma in Den Haag van alle partners. Voor het 
The Hague Contemporary Art Weekend hebben wij nog eens 2000 
extra van deze agenda’s verspreid. Daarbij hebben we een passende 
folder speciaal voor het weekend ontwikkeld, waarin het gehele 
programma van het Weekend werd uitgelicht. In aanloop naar het 
The Hague Contemporary Art Weekend zijn er 9000 programma’s 

en agenda’s verspreid over de steden Amsterdam, Rotterdam en natuurlijk Den Haag. Naast de 
programma’s zijn er ook ruim 300 posters, A1 en A2 formaat verspreid over Den Haag op binnen- en 
buitenlocaties, wat een grote herkenbaarheid in de stad genereerde. Ook was er tijdens het gehele 
weekend een dubbeldekkerbus gehuurd die werd gebruikt als informatiepunt. Op de Laan van Reagan 
en Gorbatsjov konden mensen terecht met vragen over de activiteiten die plaatsvonden gedurende het 
Art Weekend. Het bleek in de praktijk ook een dermate opvallende verschijning te zijn dat we ook 
veel toevallige voorbijgangers aantrokken en meer konden vertellen over ons evenement. Ons team 
van vrijwilligers droeg opvallende The Hague Contemporary shirts.

Online hebben wij gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. Sinds medio 2018 
versturen wij elke twee weken een digitale nieuwsbrief met een actueel overzicht van het 
kunstprogramma in Den Haag. Hierin is uitgebreid aandacht besteed aan het programma van het Art 
Weekend. Daarnaast hebben we een aparte digitale uitnodiging aan onze mailinglist verstuurd. Onze 
partners hebben we opgeroepen het ook met hun publiek te delen, wat resulteerde in vermeldingen in 
de nieuwsbrieven van onze deelnemende instellingen en galeries. Ook hebben wij twee persberichten 
verstuurd aan (inter)nationale pers, waarover meer onder Pers en vermeldingen. De website is 
voorzien van een nieuwe, aparte pagina met het programma van alle activiteiten die tijdens het Art 
Weekend plaatsvonden. Dit overzicht bood de mogelijkheid om door te klikken naar uitgebreidere 
omschrijvingen van de verschillende events. 
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Social Media 
Wat betreft social media zijn Facebook en Instagram de meest gebruikte en relevante online vorm van 
communicatie geweest. Facebook is vooral gebruikt om de evenementen te promoten, ons publiek mee
te nemen in de voorbereidingen naar het evenement en bijv. oproepen te doen voor vrijwilligers. Elke 
opening van een tentoonstelling, Artist Talk en art tours had een eigen Facebook evenement, die 
gedeeld werden door zowel The Hague Contemporary als door alle partners zelf. Uiteindelijk bevatte 
onze Facebook agenda zestien Facebook events verspreid over het weekend. In totaal heeft The Hague
Contemporary 1871 Facebook volgers en samen met haar partners een bereik van 221.780 Facebook 
volgers.

Naast Facebook was er een zeer hoge activiteit op Instagram. The Hague Contemporary plaatst elke 
week vijf tot zeven posts met betrekking tot actuele tentoonstellingen en openingen. In de maand 
voorafgaand aan het event postten we minimaal 7 keer per week en wisten we weer een duidelijke 
stijging van het aantal volgers te genereren. Gedurende het The Hague Contemporary Art Weekend 
was er een live update van alle activiteiten en deelden we verschillende goedbekeken ‘stories’. Tijdens
het Weekend telde de Instagram pagina 1500+ volgers, met alle volgers van alle partners tezamen was 
ons bereik 79.221 Instagram-gebruikers. We hebben alleen advertenties via social media gedaan, 
ditmaal niet alleen door posts te delen, maar ook door De Kunstmeisjes een betaalde outreach te laten 
doen, ook in het kader van de deelname van Renee Schuiten-Kniepstra als moderator van de The 
Hague Contemporary Talks. Dit jaar viel ook een grote toename te zien in personen en organisaties die
zelf ons Art Weekend deelden in posts op zowel Facebook als Instagram. De nieuwswaarde van het 
event bleek duidelijk gegroeid. 

Vermelding fondsen 
The Hague Contemporary is zeer dankbaar voor de financiële steun van Wintertaling Advocaten & 
Notarissen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en van de stad Den Haag. In de 
nieuwsbrieven naar aanloop van het The Hague Contemporary Art Weekend zijn de sponsoren en 
fondsen met logo vermeld, dit geldt ook voor de digitale uitnodiging naar ons volledige 
adressenbestand. Ook op de website is hier melding van gemaakt, en op social media hebben wij onze 
dankbaarheid met onze volgers gedeeld. Indien tijdig bekend waren op ons drukwerk (posters en 
programmaflyer) de logo’s de fondsen tevens vermeld. 

Pers en vermeldingen 
Naast de continue vermeldingen die al onze partners wisten te 
generen in hun eigen communicatie, is het The Hague 
Contemporary Art Weekend ook door verscheidene media 
vermeld. Zo hadden DenHaag.com, We Are Public en Evensi 
een online vermelding van het gehele The Hague 
Contemporary Art Weekend. Ook verscheen twee weken van 
tevoren een artikel in Den Haag Centraal getiteld “Drie dagen 
opgaan in eigentijdse kunst” dat uitgebreid aandacht 
besteedde aan het weekend. Trendbeheer publiceerde een 
fotoverslag van bezoeken aan acht verschillende 
partnerinstellingen en galeries tijdens het The Hague 
Contemporary Art Weekend. Als laatste waren we zeer 
verheugd met het artikel in Jegens & Tevens, dat een goed 
bereik heeft onder kunstenaars en (lokale) kunstliefhebbers. 

Fotografie door Naomi Moonlion
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