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1. ALGEMENE GEGEVENS
1.1 Rechtspersoon
Statutaire naam: Stichting The Hague Contemporary
Rechtsvorm: stichting
Vestigingsplaats: gemeente Den Haag
Bezoekadres: Hogewal 1, 2514 HA Den Haag
Postadres: De Constant Rebecqueplein 20B, 2518 RA Den Haag
Website: www.thehaguecontemporary.nl en https://weekend.thehaguecontemporary.nl/
KVK: 55551017
1.2 Doelstelling
The Hague Contemporary ziet het als haar missie om hedendaagse kunst in Den Haag toegankelijker
te maken voor cultuurliefhebbers, jongeren, expats, toeristen en (potentiële) kunstkopers en
verzamelaars en daarmee de kwaliteit, het experiment & onderzoek en de vernieuwingskracht van de
Haagse beeldende kunst een gezamenlijk podium te geven.
1.3 Samenstelling Raad van Toezicht
Naam: Y.Callender
Functie: Voorzitter
In functie sinds: 14-03-2019
€ af op: 14-03-2023
Naam: S. Katwijk
Functie: Secretaris
In functie sinds: 14-03-2019
Treedt af op: 14-03-2023
Naam: R.van Eijck
Functie: financiële portefeuille
In functie sinds: 14-03-2019
Treedt af op:14-03-2023
Naam: C.Huygens
Functie: algemeen lid
In functie sinds: 14-03-2019
Treedt af op:14-03-2023
Per 31 december 2020 heeft L. Kastelijn de Raad van Toezicht verlaten om zijn rol als voorzitter bij de
vereniging Kunst Cultuur en Recht te kunnen vervullen.
1.4 Organisatie
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The Hague Contemporary is eind 2016 opgericht door Eelco van der Lingen (toen Nest, nu Mondriaan
Fonds), Johan Gustavsson (1646), Arno van Roosmalen (voormalig directeur Stroom Den Haag) en
Jaring Dürst Britt (Galerie Dürst Britt & Mayhew). Vanuit de wens de Haagse kunstwereld beter
collectief op te laten trekken en zichtbaarder te maken, startten zij een samenwerking met
kunstorganisaties in de stad die hun publiek een kwalitatief hoogwaardig programma rond
hedendaagse beeldende kunst aanbieden. De oprichters trokken zich na de startfase terug als
bestuursleden en vormen nu samen met Yasmijn Jarram (conservator Kunstmuseum Den Haag) die
Eelco van der Lingen heeft vervangen, de adviescommissie die de directeur gevraagd en ongevraagd
van inhoudelijk advies voorziet. The Hague Contemporary wordt sinds 1 oktober 2019 geleid door
directeur Marleen Kers.
Behalve de directeur en een communicatiemedewerker die het hele jaar door voor de stichting
werkzaam zijn, wordt er gewerkt met een afwisselend aanvullend team op het gebied van productie,
programma en sociale media. Met name tijdens grote activiteiten zoals het The Hague Contemporary
Art Weekend schalen we op. Dit wisselende team zorgt ervoor dat wij regelmatig samenwerken met
mensen uit de kunstwereld van diverse achtergronden, genders en leeftijd die bij ons de ruimte
krijgen om ervaring op te doen op het gebied van organisatie, communicatie en programmering,
waarbij eigen inbreng, mits passend binnen het artistieke kader, absoluut wordt gewaardeerd.
De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en streeft er naar om deze code zo goed
mogelijk na te leven.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Gemaakte onkosten, kosten die de leden
redelijkerwijs maken door hun functie bij de stichting, kunnen worden vergoed. De stichting heeft geen
personeel in dienst. De directeur en andere medewerkers werken voor de stichting middels een
opdrachtovereenkomst.
1.5 In het kort: wat is THC
The Hague Contemporary is een platform voor en door hedendaagse kunst in Den Haag met als doel
initiatieven binnen de Haagse hedendaagse beeldende kunstwereld te versterken, onder de aandacht
te brengen van een breed publiek en onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen.
We selecteren het beste van het beste uit het Haagse aanbod en zijn op de hoogte van de allerlaatste
ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De functie van ons platform is tweeledig: 1. we verbinden
beeldende kunstinstellingen en -initiatieven aan elkaar; 2.we promoten gericht het kwalitatief
hoogwaardig kunstaanbod onder een breed en divers publiek.
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Fotocredits: Studio De Boer en De Vet

2. INLEIDING
We kunnen wel stellen dat het jaar 2020 in meerdere opzichten geen gemakkelijk jaar is geweest voor
de kunsten. Zowel de sector, en daarmee onze partners, als de stichting kwamen het afgelopen jaar
voor een aantal flinke uitdagingen te staan. De belangrijkste uitdaging, corona en de daarmee
gepaarde lockdown, duurt op het moment van dit schrijven nog altijd voort. Directeur Marleen Kers
sprak tijdens haar speech op de gezamenlijke opening van het Art Weekend met de KABK in
september 2020 over de impact van corona:
‘... We have never been so vulnerable and yet so combative at the same time. It is therefore even
more important that we as a sector, as a community, as a platform and as a city: continue to generate
inspiration, support and visibility for young talent, promote art sales and collecting art and continue to
stimulate collaboration between large institutions and small initiatives..’
Vanaf het moment dat de eerste lockdown werd afgekondigd op 12 maart 2020 zijn we continu bezig
geweest met het uitstellen en verschuiven van activiteiten, zoals de agenda, de gebruikelijke
partnerbijeenkomsten en het Art Weekend. Ook onze partners kregen te maken met deze soms
ingewikkelde en frustrerende puzzel, maar hebben een enorme veerkracht en creativiteit laten zien
door om te schakelen naar online programma’s en livestream mogelijkheden.
Desondanks hebben we bij The Hague Contemporary in 2020 kansen gezien, zijn we tot nieuwe
inzichten gekomen en hebben we als platform een aantal mooie momenten beleefd. Voor de stichting
werd meer dan ooit duidelijk hoe hoe kwetsbaar je als jonge organisatie nog kan zijn en hoe
belangrijk het is om zo snel mogelijk een stevig financieel fundament te realiseren. Tegelijkertijd
hebben we de kans aangegrepen om achter de schermen, met behulp van de subsidieregeling
Stimulering Cultureel Ondernemerschap 2020, een belangrijke kwaliteitsslag te maken in onze
marketingstrategie en communicatiemiddelen ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Verderop in dit
verslag, bij punt 7. Cultureel Ondernemerschap zullen we hier uitgebreider op ingaan. Bovendien
kijken we met een trots gevoel terug op de geslaagde derde editie van het Art Weekend dat we in
september onder bijzondere omstandigheden hebben neergezet. De maximum gestelde aantallen in
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bezoekers en deelnemers vanwege corona, zorgde voor aandacht en verdieping en
spreekwoordelijke intimiteit. Elementen waar alle partners heel positief op reageerden en die paste bij
de behoeften van de sector op dat moment.
We eindigen het jaar 2020 met een positief resultaat van 8.413,40 euro. Deze is toegevoegd aan het
stichtingsvermogen hetgeen resulteert in een eigen vermogen van 9.066,65 euro. Helaas zagen we in
2020 een terugloop aan eigen inkomsten. Op een enkel succes na, bleek het een uitdaging om grote
sponsoren te werven. Bovendien waren de opties voor fondsenwerving met betrekking tot het Art
Weekend beperkt, omdat in korte tijd duidelijk werd dat door corona het organiseren van
evenementen niet meer vanzelfsprekend zou zijn. Fondsen werden daardoor terughoudender in het
toekennen van een subsidie of donatie. Het beleid om vanaf eind 2019 en begin 2020 extra goed op
de kosten te letten geeft nu een gezonde financiële basis voor de toekomst.
The Hague Contemporary is tot op heden een kleine organisatie, zowel in het aantal beschikbare
uren van het team als de beschikbare middelen. Weliswaar hebben we gezamenlijk met onze
partners een groot netwerk en bereik, het betekent alsnog dat we keuzes moeten maken in de schaal
van de activiteiten die we organiseren. Toch blijven we als platform groeien en hebben we ook in 2020
stappen gezet om als collectief in de hedendaagse kunstsector en als organisatie de impact te
bereiken die we voor ogen hebben.

Fotocredits: Studio De Boer en De Vet

3.POSITIE & SAMENWERKING
The Hague Contemporary heeft sinds de oprichting internationaal gerenommeerde beeldende
kunstmusea, experimentele presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven en toonaangevende
galeries samen weten te brengen om elkaars netwerk en zichtbaarheid te delen. Door deze
organisaties samen te promoten, profiteren kleinere organisaties van de bekendheid van de grotere
musea, en de grotere musea zien hun vernieuwende karakter bevestigd in de verbinding met
experimentele art spaces.
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3.1 Brugfunctie
De ‘brug’ tussen talent en het tonen van werk voor een groot publiek is misschien nergens zo klein als
in de hedendaagse kunst en bovendien een bijzondere kwaliteit van het Haagse kunstklimaat, waar
het gemeentelijke broedplaatsenbeleid juist inzet op werk- en presentatieplekken voor ook
beginnende kunstenaarsinitiatieven. Via de activiteiten van The Hague Contemporary wordt een
breed publiek verleid een artistiek risico te nemen, doordat ze ook toegang krijgen tot een
experimenteler aanbod, samen en tegelijk met het het bekendere aanbod van bijvoorbeeld
kunstmusea.
3.2 Partners
De opzet van onze organisatie is vanaf het begin zo geweest, dat musea, presentatie-instellingen,
kunstenaarsinitiatieven en galeries partner van ons platform worden voor 1000,- (galeries, art spaces
en kunstenaarsinitiatieven) dan wel 2000,- (musea en de KABK) per jaar. Begonnen met elf partners,
inmiddels zijn we gegroeid naar 17 structurele partners. In 2020 hebben helaas twee structurele
partners, om financiële redenen op moeten zeggen, maar daarvoor in de plaats hebben we aan het
einde van 2020 het Venduehuis en The Grey Space in the Middle als structurele partner aan ons
weten te verbinden. Daarmee zijn we er in geslaagd om het aantal structurele partners op peil te
houden. Daarnaast hebben er in 2020 zes organisaties en instellingen incidenteel deelgenomen aan
ons platform. Dit was tijdens het The Hague Contemporary Art Weekend 2020.
The Hague Contemporary draait om onze partners en bovengenoemde constructie is ook in 2020
waardevol gebleken voor het zowel inhoudelijk als financieel functioneren van ons platform. Onze
huidige structurele partners zijn: Kunstmuseum Den Haag; Fotomuseum Den Haag; GEM/ KM21;
Museum Beelden aan Zee; Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK); Galerie
Dürst Britt & Mayhew; het Venduehuis; Galerie Maurits van de Laar; Galerie Ramakers; Heden;
1646; NEST; Page Not Found; Parts Project; Stroom Den Haag; West Den Haag, The Grey
Space in the Middle.

Fotocredits: Studio De Boer en De Vet
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4.THE HAGUE CONTEMPORARY ART WEEKEND
In 2020 vond in september in aangepaste vorm de derde editie van het The Hague Contemporary Art
Weekend plaats. De beperkende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand, de verplichte
reservering van tijdsloten en het beperkt mogen samenkomen in kleine groepen, weerhield ons er niet
van om een geslaagd Art Weekend neer te zetten. De timing van het driedaagse evenement,
september in plaats van het gebruikelijke eerste weekend van juli, pakte uiteindelijk goed uit. Na
maanden van lockdown bleek het een verademing te zijn om op dat moment, ook al was het in
gereguleerde vorm fysiek samen te kunnen komen en van het hedendaagse kunstaanbod in de stad
te genieten. We zijn dan ook enorm dankbaar aan alle partners die zich hebben ingezet voor het
mogelijk maken van het weekend in september. In het bijzonder de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), die zich enorm hebben ingespannen om de Gradion Show
fysiek plaats te laten vinden in plaats van online en waarmee we opnieuw een mooie gezamenlijke
opening het Art Weekend hebben georganiseerd. Zonder in dit verslag verder veel in detail te treden,
zie hiervoor het uitgebreide Art Weekend verslag in de bijlage, noemen we enkele algemene
indrukken en verbeterpunten.
4.1 Programmering
Ondanks het beperkte budget voor het Art Weekend in 2020 zijn we er samen met de partners in
geslaagd om een volwaardig programma neer te zetten, vol met art talks, boeiende tentoonstellingen
en een gevarieerd aanbod aan art tours. Hoogtepunten voor The Hague Contemporary waren de
kunstrondleidingen die we organiseerden in samenwerking met Jacko Brinkman, Stroom, We Are
Public en de KABK Graduation Show onder leiding van Jane Huldman, de instagram take overs door
Beuys Bois en Naomi He-Ji en de art talk ‘Black Women’s Voices in White (Art) Spaces waarin we
moderator Sekai Makoni in gesprek lieten gaan met de drie jonge Haagse kunstenaars, Shardenia
Felicia, Nike Ayinla en Aya Kone over hun ervaringen met het opbouwen van een kunstenaarspraktijk
als jonge vrouwelijke kunstenaars van kleur. Ook hebben we Steven van Lummel (directeur en
oprichter van Pip Den Haag) en muzikant en begenadigd kunstliefhebber Yousef Gnaoui (Sef)
gevraagd om een aantal deelnemende partners van The Hague Contemporary Art Weekend 2020 te
interviewen, en met ze in gesprek te gaan over hedendaagse kunst:
https://www.youtube.com/watch?v=YpelpfjDDds
4.2 Vormgeving
Voor de derde editie is er een totale campagne ontworpen door Studio Softturbo (Buurmen) om het
Art Weekend een stevige eigen identiteit te geven, met zowel uitingen in print als online. De
achterliggende gedachte is dat we van tevoren een modulair grafisch pakket hebben
bedacht, waardoor we snel konden schakelen in het opmaken van de verschillende
onderdelen in de campagne. De algehele uitstraling van deze campagne is speels.
aantrekkelijk en toegankelijk, die met name online heel goed tot zijn recht kwam. We
hebben in de vormgeving bewust ingezet op het visuele 3D effect van de letters ART. Het
gaf ons de mogelijkheid om de letters, onder andere via een reeks animaties, op een aantal
belangrijke momenten in de campagne verhalend in te zetten. Deze keuze past goed bij de
toenemende online beleving van ons platform het hele jaar door
4.3 Sponsoring & samenwerkingen
Behalve de steun van de Gemeente Den Haag, heeft The Hague Contemporary sponsoring
van Van Moof fietsen ontvangen voor de opname van onze promotievideo met Steven van
Lummel en Yousef Gnaoui. We zijn erg blij dat we ons voor de derde editie van het Art
Weekend met dit merk hebben mogen verbinden. De sponsoring heeft plaatsgevonden in de
vorm van 4 elektrische fietsen die we hebben gebruikt tijdens de opnames en ook in beeld
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komen in de video. Daarnaast werkten wij samen met diverse lokale partijen. Met o.a. Young
Collectors Circle, We Are Public, Stroom, Steven van Lummel, Beuys Bois en Naomi He-Ji
organiseerden wij tours, art talks en instagram take overs. De samenwerking met onze partners heeft
uiteraard een cruciale rol gespeeld wat betreft programmering, deelnemende kunstenaars en de
gezamenlijke opening/preview. Dit jaar konden we vanwege teruglopende inkomsten bij partners door
Covid-19, helaas niet bij alle locaties gratis toegang aanbieden. The Hague Contemporary heeft hier
alle begrip voor en in overleg met de desbetreffende partners hebben we deze informatie zo
nauwkeurig mogelijk via onze communicatiekanalen verstrekt.
4.4 Planning
Door de hevige uitbraak van Corona en de op dat moment geldende landelijke maatregelen werd in
april al snel duidelijk, dat het organiseren van een groot meerdaags publieksevenement in juli niet
mogelijk zou zijn. Toen de academie besloot om de Graduation Show te verplaatsen naar september,
zijn wij met het Art Weekend mee verhuisd om de samenwerking en de synergie die er tussen beide
partners bestaat, optimaal te behouden. Samen met de academie en 19 andere partners hebben we
op passende wijze een verdiepend en kwalitatief hoogwaardig programma neergezet, die
logischerwijs een iets andere invulling heeft gekregen dan we oorspronkelijk in gedachten hadden.
Ook konden niet alle partners die in januari en februari voor het evenement in juli waren benaderd en
hadden toegezegd mee naar september, mede doordat ze ook te maken hadden met een steeds
veranderende planning van hun eigen programmering. Hierdoor was het aantal deelnemende
partners voor 2020 iets minder hoog was dan in 2019 daarvoor. Desondanks namen Chabot Fine Art,
Das Leben am Haverkamp, SinArts Gallery en The Balcony deel aan het Art Weekend.
Bijzonder is, dat er uiteindelijk met een beperkt budget een volwaardig programma voor het Art
Weekend is georganiseerd dat positief is ontvangen. Ook hebben we daar waar mogelijk onze
aanwezigheid als platform voor hedendaagse beeldende kunst in Den Haag weten te versterken.
Mede hierdoor hebben we van de gemeente het vertrouwen gekregen om in 2021 een heel
jaarprogramma te realiseren.

Fotocredits: Studio De Boer en De Vet
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5. AANVULLENDE ACTIVITEITEN & COMMUNICATIE
In 2020 hebben we noodgedwongen ons activiteitenprogramma en de focus in onze communicatie
moeten bijstellen vanwege de uitbraak van corona. Vanaf eind maart werd duidelijk dat met het sluiten
van alle culturele instellingen en openbare plekken, het voorlopig niet mogelijk was en ook niet zinvol
om de papieren kalender uit te brengen. Aan het einde van 2020 hebben we het uitbrengen van de
papieren agenda weer opgepakt, ware het niet dat de tweede lockdown nog steeds gaande is en we
opnieuw wachten tot het moment dat we weer mogen. Dat betekent dat we in 2020 alleen de kalender
van januari - februari - maart hebben kunnen printen en verspreiden. Dezelfde situatie geldt ook voor
ons partnerprogramma The Hague ArtWorks. Uit deze praktische nood zijn ook nieuwe kansen
ontstaan. Zo hebben we al snel besloten om onze aanwezigheid van het platform online verder te
versterken. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de groei van het aantal volgers op Instagram en
Facebook en de engagement op onze social media kanalen.
5.1 Doelgroepen & bereik
Sinds 2018 heeft The Hague Contemporary verschillende doelgroepen geïdentificeerd: 1. Inwoners
van Den Haag / nationaal publiek met culturele interesse; 2. (Inter)nationale kunstprofessionals; 3.
Kunstkopers en verzamelaars; 4. Young professionals en de expat community. Met de merkanalyse
van Hendrik Beerda is er een verscherping aangebracht in deze doelgroepen. Hierover leest u meer
in alinea 7.2 Verscherpte doelgroepenanalyse The Hague Contemporary.
Tijdens de edities van The Hague Contemporary Art Weekend in 2018 en 2019 zijn de
bezoekersaantallen gestaag gestegen. De derde editie in 2020 heeft plaatsgevonden ten midden van
corona en de op dat moment geldende maatregelen, waardoor er een vertekend beeld ontstaat in de
ontwikkeling van de bezoekersaantallen. Desondanks zijn we tevreden met het aantal bezoekers dat
in de gelegenheid is geweest om de derde editie van het Art Weekend fysiek bij te wonen.
Totalen activiteiten

2018

2019

2020

Gedrukte kalender (oplage)

20.000

25.500

4500*

Website (unieke bezoekers)

1700

4000

5000

Nieuwsbrief & social media (bereik)

2000

7000

8500

Publiekscampagne Art Weekend (bereik)

3000

6000

9000

Art Weekend; (bezoekers)

6300

Tours (deelnemers) 4 per dag x 3 dagen, inclusief 2
schoolklassen)
Artist talks, lezingen, performances en screenings
(bezoekers)

7050

5460*

40

110

94

40

1600

700

*Door corona hebben we het uitbrengen van onze papieren agenda tijdelijk stil moeten leggen en is er in 2020 1
editie van de papieren kalender geweest.
*Door de landelijke maatregelen, konden we voor het Art Weekend in 2020 logischerwijs niet inzetten op een
verhoging van de bezoekersaantallen. Er is op alle locaties gewerkt met een maximum aan bezoekers per keer.

De voertaal van ons platform was in 2020 in het Engels. In 2018, 2019 en 2020 is er wel
geëxperimenteerd met het aanbieden van onze publieke communicatie in het Engels én het
Nederlands, maar daaruit is tot nu toe gebleken dat het weinig uitmaakt voor de interactie en
waardering van het platform. Voor de papieren kalender is het tweetalig aanbieden van het
programma aanbod sowieso niet mogelijk. Wel is het voor sommige onderdelen op de website de
moeite waard om de informatie tweetalig aan te bieden, met name omdat je daarmee een bredere
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groep inwoners van Den Haag bereikt. Dit voornemen staat dan ook als actiepunt op de lijst voor
2021.
5.2 The Hague ArtWorks
Aan het begin van 2020 hebben wij gelukkig nog kunnen deelnemen aan de nieuwjaarsborrel voor de
Haagse kunstsector die door Stroom is georganiseerd. Bovendien hebben we daarna zelf nog een
fysieke partnerbijeenkomst gehad. The Hague Contemporary organiseert onder het programma The
Hague ArtWorks altijd meerdere partnerbijeenkomsten in het jaar. Deze momenten zijn belangrijk
voor het onderhouden en versterken van de relaties met onze partners. Begin februari zijn we in de
gelegenheid geweest om onder het genot van een kop koffie, even rustig de plannen voor 2020 met
elkaar door te nemen, en om de tentatieve programmering voor het Art Weekend te presenteren en
met elkaar te delen.
Oorspronkelijk stond er net als het jaar daarvoor, ook een wat groter en meer aangekleed
netwerkevenement voor de partners gepland in april. Door corona en de voortdurende lockdown,
hebben we deze helaas moeten schrappen. Tijdens deze bijeenkomst, delen we normaal gesproken
gezamenlijk de plannen voor de rest van het jaar en nodigen we partners actief uit om ideeën met
elkaar uit te wisselen en programma’s voor het Art Weekend gericht te finetunen. Met ons programma
The Hague ArtWorks neemt The Hague Contemporary een verbindende positie in tegenover onze
verschillende (potentiële) partners. Wanneer het Haagse kunstenveld collectief opereert, kunnen wij
als The Hague Contemporary het veld efficiënter en effectiever presenteren naar het grote publiek.
Behalve behalve de connectie van het platform met het culturele veld, gebruiken wij The Hague
ArtWorks om relaties met verschillende sponsors te versterken of op te bouwen.
5.3 The Hague Contemporary agenda: Art Guide
Zoals eerder genoemd hebben we in 2020 helaas maar één editie van de kalender uit kunnen
brengen in een oplage van 4500 stuks. De tweede editie van april - mei 2020 lag zelfs al bij de
drukker toen duidelijk werd dat de lockdown echt nog langer zou gaan duren. Het daadwerkelijk
printen en verspreiden van deze editie hebben we toen stop moeten zetten. Doordat het programma
van het Art Weekend ivm de aanhoudende eerste lockdown pas op een later moment rond en bekend
was, hebben we besloten ook geen special edition van de Art Guide rondom het Art Weekend uit te
brengen. Er kwamen gaandeweg, logischerwijs, nog te veel wijzigingen van de partners om het ver
van tevoren al op papier vast te leggen. Hiervoor in de plaats hebben we een dubbelzijdige
programma flyer op A5 verspreid om toch tegemoet te komen aan de wens van deelnemers en
bezoekers het programma op papier te verspreiden, of althans in beknopte versie.
Sinds eind 2017 wordt de agenda verspreid door Flyerman. Deze organisatie verspreidt 4500 flyers
over drie steden: Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Ze zijn onderdeel van hun culturele
verspreiding: dat betekent dat ze zowel bij de bekende kunstinstituten als bij theaters, bioscopen en
horeca te vinden zijn. Hiermee bereiken we dus niet alleen kunstpubliek, maar ook andere
cultuurliefhebbers, zowel in Den Haag als in andere plekken in de Randstad, op zo’n 100 locaties per
stad. Het The Hague Contemporary team brengt zelf de agenda’s naar de partner locaties.
Aanvullend verspreiden we zelf agenda’s in hotels in Den Haag, waaronder bijvoorbeeld het Hilton,
Des Indes, Hotel Indigo en Ibis.
Doordat we al langer de opmerking terug kregen, dat het oorspronkelijke ontwerp van de The Hague
Contemporary kunstkalender onvoldoende haar doel en gebruiksfunctie communiceerde, hebben we
in de zomer een korte enquête uitgestuurd naar onze partners. Naar aanleiding van deze enquête,
waarin we vroegen wat er goed aan was en wat beter kon, hebben we de kalender in het najaar van
2020 een nieuwe lay out gegeven. Deze nieuwe uitstraling is onderdeel van een totale upgrade van
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de huisstijl van The Hague Contemporary en is ontwikkeld in samenspraak met onze vaste grafische
ontwerper Buurmen (alias Studio Softturbo). Daarnaast hebben we de agenda omgedoopt tot Art
Guide, omdat we deze titel beter vinden passen bij de manier waarop we onszelf willen profileren.
The Hague Contemporary heeft namelijk een belangrijke gidsfunctie te vervullen in de stad en dat
willen we op alle mogelijke manieren helder communiceren. Hier mag geen verwarring over ontstaan,
omdat we anders het risico lopen potentiële nieuwe doelgroepen verliezen. Voor meer toelichting op
deze kwaliteitsslag, verwijzen we u naar punt 7. Cultureel Ondernemerschap.
5.4 Nieuwsbrief
In 2020 hebben we, op enkele uitzonderingen in maart en april na, elke twee weken onze digitale
nieuwsbrief uitgebracht. In de nieuwsbrief bieden we een lijst van aankomende tentoonstellingen
events. Het spreekt voor zich dat we de aard en toon van de nieuwsbrief vanaf maart al snel moesten
aanpassen. Het duurde logischerwijs even voordat het op gang kwam, maar al snel konden we online
programma’s en tips van onze partners verzamelen en aanbieden in de nieuwsbrief. We hebben daar
zelf ook rubrieken aan toegevoegd, waaronder The Hague Contemporary Art Out There, waarin we
als team en met onze partners tips gaven voor het bekijken van hedendaagse kunst in de publieke
ruimte van Den Haag. Door deze rubrieken, werden de nieuwsbrieven extra goed gelezen.
Behalve de twee wekelijkse update over het (online) aanbod van hedendaagse kunst in Den Haag,
hebben we de nieuwsbrieven ook intensief gebruikt voor de save the date van het Art Weekend, het
versturen van de officiële uitnodiging voor de Preview/ Opening en het aankondigen van het Art
Weekend programma in verschillende fases. Deze nieuwsbrieven kregen de speciale Art Weekend
2020 campagne opmaak, en zijn dus extra verstuurd bovenop de reguliere nieuwsbrieven.
Het aantal subscribers is gestegen van 420 in 2019 naar 792 in 2020. Deze stijging geeft aan dat we
er in zijn geslaagd om ons publieke engagement te verhogen. We wijden deze stijging aan het
afwisselend houden van de verstrekte informatie en updates in onze nieuwsbrief en aan het actief op
social media werven van nieuwe subscribers.
5.5 Website(s)
In 2020 is het aantal gebruikers van de reguliere website https://thehaguecontemporary.nl/ in Q1 licht
gedaalt. dit is deels te verklaren door de lockdown en de online agenda die daarmee in maart en april
tijdelijk minder urgent was in gebruik. In de aanloop naar het Art Weekend vanaf juni, dus vanaf Q2,
hebben we deze daling weer weten te corrigeren vanwege de uitgebreide promotie en online
campagne voor het driedaagse kunstevenement. Ook hebben we op de reguliere website een
duidelijke koppeling gemaakt naar de speciale Art Weekend website,
https://weekend.thehaguecontemporary.nl/ door de homepage ook in campagnemodus te zetten met
een speciaal daarvoor ontwikkelde animatie. In het najaar van 2020 heeft onze reguliere website een
transformatie ondergaan (zie voor meer toelichting punt 7.)
We hebben de gebruiksvriendelijkheid van de website voor het Art Weekend sterk verbeterd. In
combinatie met een opvallende en dynamische lay-out zijn we er goed in geslaagd om het
programma-overzicht dit jaar op toegankelijke wijze aan te bieden.
5.6 Sociale media en het verstevigen van de online presence
We hebben onze aanwezigheid in het afgelopen jaar op Instagram en Facebook aanzienlijk versterkt.
Deels noodgedwongen door het sluiten van alle culturele instellingen en deels door het inzicht dat een
groot deel van onze doelgroep zeer actief is op social media. We hebben de output van elke dag
posten aangehouden, maar daarbij op een meer frequent basis post gesponsord ingezet. Bovendien
hebben we de optie om stories te maken op Instagram uitgebreid benut door op de momenten dat dit
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kon uitgebreid en regelmatig verslag te doen van alle tentoonstellingen, openingen en events in de
stad. Hiermee bieden we behalve het kalenderoverzicht van hedendaagse kunst op social media ook
een extra beleving aan van de kunstscene in Den Haag. Met deze stories hopen we de drempel om
binnen te stappen bij een galerie of art space daadwerkelijk te verlagen. Ook zijn de stories een
simpele tool om de engagement met onze partners versterken door veel van elkaars posts en
berichten in deze stories te delen. Dit creëert niet alleen intern meer draagvlak, maar laat ook het
publiek zien hoe de sector collectief opereert. Tot slot hebben we Instagram en Facebook ingezet
voor het aankondigen van bijvoorbeeld een nieuwe papieren kalender of de datum en het programma
van het Art Weekend in verschillende fases en hebben we jonge talentvolle kunstenaars via
instagram take-overs de gelegenheid gegeven om zichzelf te presenteren. Daarnaast hebben we ter
promotie van het Art Weeken gerichte online advertenties geplaatst op de platforms van Mister
Motley, MetropolisM en TheHagueMarketing. In de aanloop naar en tijdens het Art Weekend hebben
we op deze manier online een stevige buzz weten te creëren (zie ook Verslag & evaluatie The Hague
Contemporary Art Weekend 2020).
Op Instagram is het aantal volgers gestaag gegroeid, van 1900 in 2019 naar ruim 3500 volgers aan
het einde van 2020. Onze engagement rate is stabiel gebleven, meestal tussen de 0 en 4 comments
en gemiddeld 45 likes met uitschieters naar boven de honderd en soms zelfs tweehonderd of meer
dan driehonderd likes. We hebben recent onze tone of voice in de socials aangepast om de
engagement rate omhoog te krijgen. Dit doen we door een meer interactieve benadering: in plaats
van “Come to this event”, moedigen we de volger nu actief aan door bijvoorbeeld te zeggen “Drop a
YES in the comments if you are coming!”. Ook in stories: “Have you been to this exhibition yet? Let us
know what you thought!” doen we dit door middel van de Q&A-functie je in Instagram Stories kan
verwerken. Verder hebben we in 2020 voor het eerst eigen ontworpen, door Studio Softturbo,
bewegende animaties voor de campagne van het Art Weekend in 2020 ingezet. Gemiddeld behaalde
deze animaties tussen de 200 en 1500 views. De animaties die 1500 views behaalde, werden door
ons gesponsord ingezet. Op facebook is het aantal volgers gegroeid van ruim 1600 naar ruim 2300.
Deze stijging is iets minder groot dan bij ons Instagram account, wat met name te maken heeft met de
beperkte invloed die je als organisatie hebt op het algoritme, als je geen hoge advertentiebudgetten
hebt om in te zetten. We hebben het aantal gesponsorde posts wel opgevoerd in 2020 ten opzichte
van 2019, met name richting het Art Weekend maar het effect hiervan op FB lijkt beperkt. Dit geldt
ook voor onze engagement rate, deze was in 2020 gemiddeld 6 - 10 likes per bericht.
5.7 Publieke campagne Art Weekend 2020 (print en online)
Voor deze campagne is er onder andere een succesvolle postercampagne verspreid door de stad via
Centercom. Door corona hebben we dit keer gekozen om de verspreiding alleen in Den Haag uit te
zetten, in plaats van de gebruikelijke driehoek Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. We wisten van
tevoren al dat de bereidheid om naar Den Haag af te reizen vanuit de rest van het land beperkt zou
zijn. We hebben er daarom bewust voor gekozen ons voornamelijk te richten op de inwoners van Den
Haag. Bovendien wilde we mensen niet oproepen extra te reizen en daarmee het ov belasten. Dat
was op dat moment niet passend.
Online hebben we onder andere ingezet op het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de
aparte website voor het Art Weekend. In combinatie met een opvallende en dynamische lay-out zijn
we er goed in geslaagd om het programma-overzicht dit jaar op toegankelijke wijze aan te bieden.
Voor een meer gedetailleerd verslag van de publieke campagne, verwijs ik u graag naar de bijlage
Verslag & evaluatie The Hague Contemporary Art Weekend 2020.
5.8 Vermeldingen in de pers
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Vermeldingen in de pers hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden rondom het Art Weekend. Zo hadden
o.a. DenHaag.com, MyDailyShotOfCulture, Galleryweekends.org, Den Haag to go, een online
vermelding van het gehele The Hague Contemporary Art Weekend. Ook verscheen er in opdracht
van The Hague Contemporary een week van tevoren een featured artikel op het journalistieke
platform Jegens & Tevens getiteld ‘Highlighting The Hague Contemporary Art Weekend 2020’ met
een aantal hoogtepunten uit het Art Weekend uitgelicht. We zijn extra verheugd met de uitgebreide
positieve recensie die Jegens & Tevens heeft geschreven n.a.v. het door The Hague Contemporary
georganiseerde debat Black Women's Voices in White (Art) Spaces. Daarnaast hebben onze partners
middels hun eigen communicatie ook media-aandacht weten te genereren, o.a. KABK, NEST,
Kunstmuseum, GEM, Dürst Britt & Mayhew, WEST Den Haag kregen voor hun tentoonstellingen
rondom het Art Weekend media-aandacht via MetropolisM, Mister Motley, De Kunstmeisjes en Den
Haag Centraal.
Aangezien het mediabereik de afgelopen jaren beperkt was, hebben we voor de vierde editie van het
Art Weekend in 2021, besloten om een extern partij in te schakelen. Hiermee willen we grootschaliger
en gerichter media-aandacht genereren voor al onze partners. Met een roerig jaar achter de rug,
vinden wij het extra belangrijk om de Haagse kunstsector een positieve impuls te geven.
6. VRIJWILLIGERS EN STAGES
The Hague Contemporary werkt voor grootschalige activiteiten als het Art Weekend samen met een
ploeg vrijwilligers. We hebben inmiddels een bestand opgebouwd van vrijwilligers die elk jaar
terugkomen om te helpen, maar we doen ook altijd actief een oproep. Tijdens het Art Weekend 2020
heeft een groep van 15 vrijwilligers ons geholpen met het organiseren van de Art Tours, het voorzien
van informatie aan bezoekers en allerlei hand en spandiensten om de productie van het evenement
soepel te laten verlopen. Onze vrijwilligers zijn altijd erg betrokken, het is voor hen een mooie manier
om de connectie met het kunstenveld te behouden of juist op te doen. The Hague Contemporary ziet
het maatschappelijk belang in van vrijwilligers en is daarom ook betrokken bij hen. We vinden het
namelijk belangrijk dat ze op een plezierige manier hun steentje kunnen bijdragen aan de Haagse
kunstsector.
Naast vrijwilligers, kan The Hague Contemporary ook rekenen op de steun van stagiaires voor
specifieke projecten, functies of periodes. In 2020 hadden wij twee stagiairs die elkaar gedurende het
jaar opvolgden en de organisatie op het gebied van communicatie en social media ondersteunden.
De eerste stagiair was afkomstig uit Zuid-Korea en studeerde Media en Communicatie aan de HKU in
Utrecht. De tweede stagiair kwam uit Nederland maar met een internationale achtergrond, en volgde
de research master Arts & Culture aan de Universiteit van Leiden.
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Fotocredits: Studio De Boer en De Vet

7. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Naast subsidies van de Gemeente Den Haag en diverse particuliere fondsen, genereert The Hague
Contemporary ook haar eigen inkomsten door middel van de partner contributies en sponsoring (zie
ook punt 3.2 Partners en 4.3 sponsoring & samenwerkingen). Eind 2019 kwam The Hague
Contemporary tot de conclusie, dat het voor de continuïteit van de stichting van belang was om de
eigen inkomsten verder uit te breiden. We hebben daarom begin 2020 in het kader van de regeling
Stimulering Cultureel Ondernemerschap een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Den Haag
om budget vrij te maken voor het versterken van onze marketingtools, onze marktpositie en ten
behoeve van capacity building. Medio 2020 is deze aanvraag gehonoreerd en hebben we activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd die voor de komende jaren moeten bijdragen aan het verhogen van onze
eigen inkomsten. Hieronder geven wij een overzicht van deze activiteiten:
7.1 Onderzoek marktpositie The Hague Contemporary en partners
Om de komende jaren onze positie in het hedendaagse kunstenveld te versterken en om
naamsbekendheid van de Haagse hedendaagse beeldende kunst scène te vergroten, zowel onder
het kunstpubliek als kunstprofessionals, hebben we een onderzoek laten uitvoeren door merkstrateeg
Hendrik Beerda die op zijn beurt weer met ons en met onze partners in gesprek is gegaan over deze
genoemde positie. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen:
A. Vanwege de argumenten van maximale duidelijkheid en synergie én minimale kosten en
complexiteit is het advies om de gekozen branded house-strategie te handhaven:
● Alle activiteiten worden bij deze branded house-strategie onder de naam The Hague
Contemporary gecommuniceerd en in de communicatie wordt altijd voor dezelfde huisstijl
gekozen
● Alle activiteiten zijn met deze strategie gericht op de verdere versterking van het merk The
Hague Contemporary.
● Het beperkte marketing- en communicatiebudget kan zo optimaal worden ingezet.
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B. De co-branding strategie die The Hague Contemporary nu hanteert kan omschreven worden
als complementary competence co-branding:
● Door onder het gezamenlijke merk The Hague Contemporary de op elkaar aansluitende
merkwaarden en activiteiten van de partners te presenteren wordt het merk The Hague
Contemporary verder opgebouwd en worden tegelijkertijd de individuele partnermerken
versterkt.
C. Het advies is om de huidige complementary competence co-branding strategie te
handhaven en verder uit te bouwen:
● Voor het welslagen van deze strategie dienen de volgende stappen te worden genomen:
1. Support vanuit de partners van The Hague Contemporary voor de geformuleerde missie,
doelstellingen en merkstrategie.
2. Veel sterkere presentatie van de merknaam The Hague Contemporary door de partners in
hun communicatie-uitingen en op hun locaties, zeker tijdens de gezamenlijke activiteiten.
3. Verdere uitbouw van de gezamenlijke activiteiten, waarbij de potentiële (nationale)
mediawaarde van de te organiseren activiteiten een belangrijkere rol dient te gaan spelen.
➢ Vanwege de bovengemiddelde merkkracht van Kunstmuseum Den Haag is het raadzaam om
deze partner - als relatief sterk ingrediënt brand - een meer in het oog springende positie te
geven bij de organisatie van gezamenlijke activiteiten en bij de communicatie van de
activiteiten. Met name bij de particuliere doelgroepen kan deze aanpak een sterk positief
effect hebben op het bezoekersaantal op alle locaties.
4. Continu bezoekersonderzoek om de beleving en waardering van de doelgroepen van The
Hague Contemporary en haar partners beter in kaart te brengen.
The Hague Contemporary onderschrijft bovenstaande aanbevelingen van Beerda en zal ook in 2021
en verder met behulp van deze adviezen blijven werken aan de marktpositie van het platform.
7.2 Verscherpte doelgroepenanalyse The Hague Contemporary
Na aanleiding van een uitgebreide analyse, hebben we onze doelgroepen aangescherpt en
onderverdeeld in marketingdoelgroepen en mediadoelgroepen, met als doel onderscheid te maken in
de producten en diensten die we ontwikkelen en de communicatie die we uitzetten, wat niet op alle
vlakken hetzelfde blijkt te zijn. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor de partnerschappen die we
afsluiten of opzetten. De analyse ziet er als volgt uit:
A. Marketingdoelgroepen
Particulier:
1. Bezoekers van Nederlandse kunstmusea en andere kunstinstellingen, met interesse in
hedendaagse kunst (zonder intentie tot kunstkoop). In het bijzonder:
➢ Buitenlandse toeristen en expats
➢ Degenen die in Den Haag wonen en/of werken
2. Studenten aan Nederlandse kunstopleidingen, zoals de KABK, Gerrit Rietveld Academie en
het Sandberg Instituut.
3. Kunstkopers en verzamelaars die in Nederland wonen, met speciale aandacht voor degenen
die in Den Haag en omgeving wonen en/of werken. In het bijzonder:
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➢ Beginnende hedendaagse kunstkopers: nog oriënterend in de kunst, weten nog niet precies
wat het kunstcircuit te bieden heeft.
➢ Frequente hedendaagse kunstkopers
➢ Hedendaagse kunstverzamelaars
Zakelijk:
1. (inter)nationale kunstprofessionals;
2. Curatoren van Nederlandse kunstmusea en bedrijfscollecties;
3. Kunstenaars, galeriehouders, kunstcritici die met name in Nederland op het gebied van
hedendaagse kunst actief zijn.
B. Mediadoelgroepen
Particulier:
1. Frequente bezoekers van de activiteiten van The Hague Contemporary
2. Bezoekers van Nederlandse kunstmusea en andere kunstinstellingen
3. Studenten aan Nederlandse kunstopleidingen, zoals de KABK, Gerrit Rietveld Academie en
het Sandberg Instituut
4. Studenten aan Nederlandse kunsthistorische opleidingen & deelnemers aan kunsthistorische
cursussen.
5. Kunstkopers en verzamelaars die in Nederland wonen, met speciale aandacht voor degenen
die in Den Haag en omgeving wonen en/of werken.

Zakelijk:
1. Curatoren van Nederlandse kunstmusea en bedrijfscollecties;
2. Kunstenaars, galeriehouders, kunstcritici die met name in Nederland op het gebied van
hedendaagse kunst actief zijn;
3. Ambtenaren van de gemeente Den Haag die op cultuurgebied werkzaam zijn & subsidie
commissieleden van de gemeente voor de discipline beeldende kunst;
4. Fondsen die relevant zijn voor de financiering van (projecten van) The Hague Contemporary;
5. (Potentiële) partners van The Hague Contemporary.
7.3 Verbetering kalenderfunctie online
Om de hierboven genoemde versterking van onze marktpositie te kunnen bereiken, hebben we in
2020 stappen gezet met het maken van een kwaliteitsslag in onze communicatie-en
marketingmiddelen. Dit betekent, dat we de website gebruiksvriendelijker en relevanter hebben
gemaakt voor onze partners, vaste gebruikers en ook nieuwe bezoekers. Ook aan de achterkant, in
cms systeem hebben we gekeken hoe we het invoeren van content voor en door onze partners
gemakkelijker konden maken. Tegelijkertijd hebben we deze keuze gemaakt om de eindredactie niet
langer bij de partners neer te leggen, maar bij onszelf. Dit moet zorgen voor meer continuïteit in de
informatie die we aanbieden en tot nu toe lijkt dat goed te werken. Een andere belangrijk verbetering,
is dat we het Art Weekend een permanente plek hebben geven op de website, zowel in het
kalenderoverzicht als onderdeel van onze organisatie. Daarbij komt voortaan in de aanloop van het
Art Weekend een extra filter knop voor de bezoeker in beeld, die aan de achterkant al is ingebouwd.
Met deze filteroptie, naast Today en Upcoming, kan je in het kalenderoverzicht zoeken op het
programma van het aankomende Art Weekend. Met deze gebruiksfunctie vervangen we definitief de
aparte website die tot nu toe iedere keer opnieuw werd ontworpen en gebouwd voor het Art
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Weekend. Uiteindelijk bespaart dit kosten en op deze manier wordt het meerdaagse evenement
sterker onderdeel van de identiteit van The Hague Contemporary.
Aangezien onze partners de basis vormen van ons platform, heeft elke partner op de nieuwe website
een eigen pagina gekregen met ruimte voor tekst en uitleg over de organisatie, een afbeelding en
informatie over locatie, toegankelijkheid en openingstijden. Een leuk extraatje is dat we hebben
aangeboden om de partners op de foto te zetten voor de pui van hun pand of presentatieplek.
In plaats van een membership met een ‘besloten’ programma op te richten, leek het ons gezien de
huidige omstandigheden van de kunstsector passender om in te zetten op particuliere werving en
daarvoor de nodige middelen te ontwikkelen. We hebben daarom een sectie Support Us op de
nieuwe website ingericht, zodat liefhebbers van hedendaagse kunst een directe eenmalige donatie
kunnen doen via ons online donatieformulier. Op deze manier maken we gebruik van onze ANBI
status en vergroten we de opties om eigen inkomsten te werven. Ook staat er een ontwerp klaar voor
een passende Support Us folder die geprint en verspreid kan worden indien dit weer van toepassing
is. De eerste resultaten hiervan zullen in de lopen van 2021 zichtbaar worden. Daarnaast hebben we
de mogelijkheid ingebouwd om in de toekomst advertenties door derden op onze site te laten zien.
Deze advertentieruimte verkopen we aan externe partijen, waardoor we nog een instrument in
handen hebben om onze eigen inkomsten te vergroten. In de toekomst zal er geen aparte website
meer voor het Art Weekend worden gebouwd en wordt de campagne en het programma geïntegreerd
in de reguliere website. Hier is rekening mee gehouden in het ontwerp.
7.4 Nieuwe huisstijl & identiteit
Met het doorvoeren van cruciale verbeteringen in de online kalenderfunctie, hebben we ook kritisch
gekeken naar de communicatiefunctie van onze andere tools. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat
een algehele update van de huisstijl en identiteit nodig was om onze zichtbaarheid in de stad te
versterken. Met de nieuwe huisstijl zetten we in op 1. benadrukken van de gidsfunctie van The Hague
Contemporary en 2. het toegankelijker maken van hedendaagse beeldende kunst voor een breed
publiek. Beide hebben we bereikt door te kiezen voor een meer speelse en open uitstraling, door felle
kleuren te gebruiken, stevige typografie en symbolen met een signaalfunctie een hoofdrol te laten
spelen. Ook communiceert de kalender op de voorpagina nu heel duidelijk wat haar functie is,
namelijk die van een kunstgids of Art Guide.
7.5 Continu bezoekersonderzoek Art Weekend
Het geplande continu bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda in samenwerking met de Universiteit
van Amsterdam, hebben we vanwege corona en de verwachte beperkte bezoekers toestroom van het
Art Weekend in 2020, verplaatst naar 2021. Met dit geplande en begrote onderzoek kunnen we de
beleving en waardering van het Art Weekend structureel en grondiger in beeld brengen, zodat we in
de toekomst gerichter activiteiten kunnen organiseren voor onze achterban en partners. Daarnaast
geeft het ons inzicht in de mate waarin bezoekers overwegen om tijdens of na het evenement kunst te
kopen. Een argument dat van belang is voor de galeries die meedoen aan het Art Weekend.
7.6 Onderzoek naar sponsoring en ander soorten partnerschappen
Behalve de uitgebreide doelgroepanalyse, hebben we in kaart gebracht welke potentiële sponsoren
passen bij het The Hague Contemporary andersom. Een van de belangrijkste prospects die we in
kaart hebben gebracht en waar de meeste kans van slagen ligt met betrekking tot het sluiten van een
sponsorovereenkomst, zijn bedrijven uit Den Haag en de nabije regio die zelf een kunstcollectie
hebben of op zijn minst een kunstcommissie die zich inzet om kantoren en werkplekken in te richten
met kunst. Ook nationale bedrijven die een hoofdkantoor in Den Haag hebben en meer binding willen
met de stad of iets terug willen doen voor de inwoners, passen goed bij The Hague Contemporary.
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Daarnaast behoren boetiekhotels in de stad, in plaats van de grotere hotelketens, die een eigen
identiteit hebben, een duidelijke binding met de stad en graag meedoen aan creatieve en culturele
initiatieven in hun (directe) omgeving, tot belangrijke kanshebbers. Tot slot hebben we gekeken naar
mogelijke sponsoren waarmee we tot een overeenkomst in natura kunnen komen, zoals vaak het
geval is tijdens het Art Weekend. Het profiel van deze sponsoren kenmerkt zich met name doordat ze
zich of al jaren verbinden aan activiteiten en evenementen in de kunstsector, zoals sommige
biermerken of omdat ze producten verkopen die opvallen door hun design en innovativiteit, zoals het
fietsenmerk VanMoof. Het benaderen van potentiële sponsoren zal in 2021 worden voortgezet. Ook
zal er indien de omstandigheden dit weer toelaten een bijpassend evenement worden georganiseerd
om deze potentiële prospects kennis te laten maken met het platform The Hague Contemporary.
8. ANBI
The Hague Contemporary heeft met terugwerkende kracht de Culturele ANBI Status gekregen per
december 2019. Dit hebben we aan het begin van 2020 administratief geregeld, nadat het bestuur in
2019 eerst de statuten heeft laten aanpassen. Met de wisseling van de directeur in 2019 is het
aanvragen van de ANBI status zo snel mogelijk in gang gezet. Uiteraard zijn we als stichting heel blij
met de toekenning van deze status, omdat dit ons voor het eerst in staat stelt particuliere gelden te
werven. Behalve het uitbreiden van ons jaarprogramma, kunnen wij met deze inkomsten de gratis
toegang van het jaarlijkse Art Weekend voor de toekomst garanderen.
9. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
Met gerichte (media-)aandacht hebben we aantoonbaar de aandacht van het publiek voor kunst en
kunstenaars weten te vergroten (zie ook het belang hiervan in het sectoradvies BK van de Raad voor
Cultuur). Dit heeft een positieve impact op de ontwikkeling van het Haagse kunstklimaat en de
bijbehorende beroepsmogelijkheden. We zien namelijk met grote zorg dat in de afgelopen jaren zowel
galeries als kunstenaars in Nederland het steeds moeilijker hebben om zich financieel staande te
houden. Dit blijkt onder andere uit recent onderzoek van de Boekmanstichting: “Het aantal galeries in
Nederland neemt af. (...) Ook de omzet van de galeries neemt af, evenals de aankoopbudgetten van
bedrijfscollecties. Deze dalende omzet is onder andere problematisch omdat het van invloed kan zijn
op de ontwikkeling van de carrière van jonge kunstenaars.”1 Jonge kunstenaars en andere artistieke
talenten in de stad hebben vaak een onzeker bestaan en hebben baat bij een financieel gezonde en
een artistiek gelaagde Haagse kunstsector. The Hague Contemporary biedt met haar culturele
partnerschappen, communicatiemiddelen en het Art Weekend zichtbaarheid en een collectief
draagvlak voor deze belangrijke kwaliteiten. Ook in het Beleidskader voor 2021-2024 wordt de
toegevoegde waarde benoemd van onze activiteiten.2 Zeker het Art Weekend biedt voor
kunstprofessionals, -liefhebbers en belangstellenden een belangrijk geconcentreerd moment waarop
kennismaking met en kennisuitwisseling over hedendaagse kunst mogelijk is. Vanwege dit
maatschappelijke belang voor de Haagse kunstsector, hebben we ons enorm ingezet om ondanks
corona het Art Weekend in 2020 toch fysiek doorgang te laten vinden. We realiseren ons, dat we
hiermee geluk hebben gehad om dit in september alsnog te kunnen doen, aangezien begin oktober
de tweede lockdown volgde. Tegelijkertijd is het ook een juiste inschatting geweest van de behoefte
en timing om toch een light variant van het Art Weekend mogelijk te maken en niet alles online plaats
te laten vinden.

1

Cultuurindex van de Boekman Stichting, Kenniscentrum voor Kunst, Cultuur en Beleid, eind 2018,
<https://www.boekman.nl/cultuurindex/sectoren/beeldende-kunst/>
2

Gemeente Den Haag, Zee aan mogelijkheden: Beleidskader Kunst en Cultuur 2021 - 2024, p.49.
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10. CULTURELE DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT
The Hague Contemporary stelt tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. The Hague
Contemporary is dan ook in meerdere opzichten cultureel divers. Zowel de bezoekers van onze
activiteiten, de mensen die bij The Hague Contemporary werken als onze samenwerkingspartners zijn
verschillend in hun achtergronden, genders en leeftijd. Wij geloven namelijk, dat hedendaagse kunst
iedereen plezier, kennis, verwondering of verdieping te bieden heeft. We zetten ons daarom in om
onze partners te verbinden met een groter en diverser publiek. In 2020 hebben we dit publiek, onze
doelgroepen, scherper gedefinieerd in samenwerking met merkstrateeg Hendrik Beerda en ligt er een
continu bezoekersonderzoek klaar voor 2021. Daarnaast voorzien we sinds 2019 onze website van
informatie over de fysieke toegankelijkheid van onze partners.
Zoals eerder benoemd werkt The Hague Contemporary naast het vaste team, met een wisselend
team van freelancers voor productie, programma en social media. Doordat een aanzienlijk deel van
onze trouwe achterban bestaat uit een groep van internationale studenten, jonge startende
kunstenaars en ondernemende creatievelingen, werken we automatisch veel samen met mensen van
diverse achtergronden, leeftijden en gender. We zoeken daarbij ook actief naar mensen die door hun
achtergrond een aanvulling zijn op ons team en een afspiegeling vormen van de beroepsbevolking in
Den Haag en omstreken.
Bovendien draagt The Hague Contemporary in toenemende mate zorg voor een zo divers en inclusief
mogelijk aanvullend publieksprogramma. We kijken waar en hoe we een waardevolle toevoeging
kunnen maken op de reeds geïnitieerde programmering. Een goed voorbeeld hiervan is de
debatmiddag BLACK WOMEN’S VOICES IN WHITE (ART) SPACES die The Hague Contemporary in
het kader van het Art Weekend 2020 organiseerde bij Stroom. In de voorbereidingen van een
dergelijk programma item stemmen we af met onze partners en volgen we de maatschappelijke
gesprekken en discussies op de voet. We stellen daarbij de input van partners, stagiairs, vrijwilligers
en project freelancers op prijs.
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11. TOELICHTING FINANCIËN
Het resultaat over 2020 bedraagt EUR 8.413,40 en was begroot op 667,00 euro. Hoewel de begrote
opbrengsten fors lager zijn uitgevallen is door het reeds eerder beschreven prudente kostenbeleid het
resultaat positief. Met de subsidies en opbrengsten van de partners hebben we zonder in te boeten
op de kwaliteit en in een lastige Corona periode een gezonde financiële basis voor de toekomst weten
te realiseren.
De opbrengsten betreft met name het lidmaatschapsgeld van de partners, extra financiële steun door
enkele partners en 2 belangrijke subsidies van de Gemeente Den Haag. De genoemde
subsidieverstrekker vereist dat de door hen beschikte middelen worden besteed aan het doel van de
stichting. Hierdoor is de organisatie dan ook niet gericht op het maken van winst en daarmee het
creëren van eigen vermogen. De insteek van de stichting is dat zij in staat is om aan haar lopende
verplichtingen te voldoen. Gezien de stand van de liquide middelen (maart 2021) en de nog
openstaande korte termijn vorderingen is de stichting hiertoe in staat.
De stichting huurt freelance arbeidskrachten in die zorgdragen voor de uitvoer van de activiteiten. De
stichting verwacht hierin geen verandering in aan te brengen in 2021. Voor 2021 heeft de Stichting
een bijdrage van de Gemeente Den Haag toegezegd gekregen voor het realiseren van een
jaarprogramma. Overige subsidies en donaties bij particuliere fondsen zullen gedurende 2021 worden
aangevraagd.
11.1 Beleid vrij besteedbare reserves
Het beleid rondom het eigen vermogen is dat het eigen vermogen uiteindelijk wordt besteed aan het
doel van de stichting. Dit is eveneens een vereisten vanuit de ANBI status. Eventuele vrij besteedbare
reserves zullen worden ingezet om de continuïteit van The Hague Contemporary te waarborgen.
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Toelichting bij afrekening
The Hague Contemporary ART
Weekend 2020

Geachte burgemeester en wethouders,

Voor de derde editie van het The Hague Contemporary Art Weekend hebben wij een
sluitende begroting met dank aan de financiële steun van onze partners en de gemeente
Den Haag. Mede door de bijzondere omstandigheden van Corona, hebben we onze
begroting uiteindelijk flink moeten terugbrengen van de initieel ingediende begroting van
53.000,- euro tot circa 16.378,- euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
1. Teruglopende eigen inkomsten bij zowel The Hague Contemporary als vaste en
potentiële partners, veroorzaakt door de omstandigheden van Corona.
2. Teruglopende eigen inkomsten bij The Hague Contemporary door minimale
sponsorinkomsten, veroorzaakt door de omstandigheden van Corona.
3. Het niet honoreren van onze aanvragen voor het Art Weekend 2020 door particuliere
fondsen zoals het ABN AMRO Cultuurfonds en Stichting Orlanda Goban.
4. Het noodzakelijk uitstellen van het evenement in juli en het uiteindelijk verplaatsen
naar september heeft er toe geleid dat sommige incidentele partners die begin dit
jaar hadden toegezegd, niet meer konden deelnemen. Hierdoor hebben we goede
potentiële partners verloren die we volgend jaar weer hopen en denken te kunnen
binnenhalen.
Desondanks willen we benadrukken dat we trots zijn op de inzet van onze partners, alle
betrokkenen, inclusief het The Hague Contemporary team die er in geslaagd zijn om de
derde editie van het Art Weekend met een flink terug gebrachte begroting succesvol te
realiseren. Dit is mede gelukt doordat we vantevoren 3 financiële scenario’s voor het Art
Weekend hebben opgesteld, zodat we indien nodig op tijd konden bijsturen.
Er is tussentijds begin juni een aangepaste jaarbegroting voor de stichting The Hague
Contemporary bij het loket Cultureel Ondernemerschap ingediend, waarbij ook een
aangepaste projectbegroting voor het Art Weekend is aangeleverd.
Hieronder vindt u een toelichting van de aangepaste begroting en uiteindelijke afrekening.

Aangepaste begroting
Wat betreft subsidieaanvragen hebben wij helaas een negatieve uitslag teruggekregen van
het VSB Fonds, het ABN AMRO Cultuurfonds, Stichting Van Rees-Klatten, Stichting
Orlanda Goban. Van deze fondsen kregen wij als feedback dat het niet aan de inhoud of
kwaliteit van de aanvraag lag, maar vooral te maken had met de beperkte mogelijkheden
van de fondsen en de prioriteiten die daardoor gesteld moesten worden. Helaas had onze
goede relatie Rabobank Den Haag ook dit jaar geen sponsorgeld beschikbaar. Uiteindelijk
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hebben we alsnog bij het merk VAN MOOF in de vorm van natura een sponsordeal weten
binnen te halen. We hebben 4 elektrische fietsen voor een dag mogen gebruiken om onze
video-opnamen bij de partners te versnellen in ruil voor merkzichtbaarheid in de video
(i.s.m. Studio de Boer en de Vet, Steven van Lummel en Yousef Gnaoui).
The Hague Contemporary is daarom extra verheugd dat de Gemeente Den Haag het volle
vertrouwen in onze plannen heeft gehad en ons heeft gesteund met 15.000,- euro. Dit is
verder uitgebreid door een eigen bijdrage middels partnercontributie. Niet op de begroting
vermeld is bovendien de in kind bijdrage van 2000,- euro die de KABK heeft geleverd aan
het organiseren van de gezamenlijke officiële opening van de Graduation Show en het Art
Weekend 2020 op donderdag 10 september, waar we erg dankbaar voor zijn.

Realisatie
Bij de verdeling van het uiteindelijke budget zijn wij uitgegaan van drie prioriteiten:
●
●
●

Duidelijke en herkenbare publieke campagne; met dit keer extra aandacht
voor een stevige online aanwezigheid.
Een inhoudelijk sterke en attractieve programmering.
Eerlijke beloning voor geleverd (inhoudelijk) werk

Ondanks een lager uitgevallen budget, zijn we er in geslaagd om een zinvolle combinatie te
maken van programmering en promotie waarmee we aandacht, verkoop en verbinding
tussen deelnemende instellingen, initiatieven, kunstenaars en het publiek hebben weten te
genereren. Daarbij hebben we getracht om een balans te vinden tussen de activiteiten die
we wilden organiseren en het eerlijk honoreren van moderatoren, kunstenaars en producers.
Een eerlijke beloning voor inhoudelijk werk vinden wij cruciaal voor een respectvolle
samenwerking en een gezonde culturele sector. Het betekent, dat we scherpe keuzes
hebben moeten maken op het gebied van programmering, zoals het aantal Art Talks, en de
communicatie en promotie, geen geprinte agenda dit jaar, zonder daarbij al te veel tekort te
doen aan de kwaliteit van het programma en het bereik dat we met het evenement voor
ogen hadden. De uiteindelijk geplande evenementen, zoals de opening, artist talks en tours
zijn naar tevredenheid en met passende maatregelen gerealiseerd. Het educatief
programma bestond uit verschillende tours langs onze partners, die ondanks de maximale
deelnemers capaciteit van 15 zeer geslaagd waren en nieuw publiek naar onze locaties
brachten.
Voor de promotie hebben we uiteindelijk ingezet op een stevige online aanwezigheid,
passend bij het budget en de huidige omstandigheden. Door Corona kan of wil niet iedereen
een fysiek bezoek maken aan een 3-daags evenement. We hebben terug gekregen dat
partners dit als heel positief hebben ervaren en van onze bezoekers kregen we te horen dat
er een duidelijk buzz rondom het Art Weekend gaande was online. We zijn er dus in
geslaagd om de online doelen te behalen. Tegelijkertijd realiseren ons dat we door deze
keuze te maken (met een beperkt budget) we ingeboet hebben op de printcampagne die we
aanvankelijk voor ogen hadden. Zo is de postercampagne alleen verspreid door Den Haag
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in plaats van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Bovendien door een verlies aan eigen
inkomsten hebben we halverwege het jaar noodgedwongen moeten besluiten om tijdelijk te
stoppen met onze geprinte agenda. Dat betekent dat we dit jaar, in tegenstelling tot
voorgaande edities, tijdens het Art Weekend ook geen fysieke agenda met plattegrond
konden aanbieden. Daarvoor in de plaats hebben we onze Art Weekend website zoveel
mogelijk geoptimaliseerd in gebruiksvriendelijkheid en hebben we een eenvoudige maar
aantrekkelijk A5 promotie-flyer in campagnestijl uitgebracht met alle noodzakelijk informatie
over het weekend en deze door de stad verspreid. Bij de volgende editie streven we in het
uitzetten van de publieke campagne uiteraard weer naar een goede balans tussen
print/offline en online.
Ondanks de financiële uitdagingen kijken wij met voldoening en trots terug op deze derde
editie van het The Hague Contemporary Art Weekend.
Namens de Raad van Toezicht van Stichting The Hague Contemporary,
Hoogachtend,
Marleen Kers
Directeur
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The Hague Contemporary
Art Weekend 2020 verslag &
evaluatie

INTRODUCTIE
Voor een compleet overzicht van ons Art Weekend 2020 programma, verwijzen wij u naar
onze speciale website: weekend.thehaguecontemporary.nl
Van 10 tot en met 12 september 2020 heeft de derde editie van het The Hague
Contemporary Art Weekend plaatsgevonden. Het zal geen verrassing zijn dat dit jaar
vanwege Covid-19, alles ‘anders’ verloopt dan gepland Oorspronkelijk stond het Art
Weekend in alle agenda’s voor het eerste weekend van juli, zoals we elk jaar doen in nauwe
samenwerking met de Graduation Show op de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten (KABK). Door de hevige uitbraak van Corona en de op dat moment geldende
landelijke maatregelen werd in april al snel duidelijk, dat het organiseren van een dergelijk
groot publieksevenement in juli niet mogelijk zou zijn. Toen de academie besloot om de
Graduation Show te verplaatsen naar september, zijn wij met het Art Weekend mee verhuisd
om de samenwerking en de synergie die er tussen beide partners bestaat, optimaal te
behouden. Samen met de academie en 19 andere partners hebben we op passende wijze
een verdiepend en kwalitatief hoogwaardig programma neergezet, die logischerwijs een iets
andere invulling heeft gekregen dan oorspronkelijk in onze aanvraag vermeld.
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Tentoonstellingen en activiteiten van partners die gepland stonden voor het Art Weekend
moesten worden gecancelled of doorgeschoven naar 2021, waardoor we genoodzaakt
waren om opnieuw naar de programmering te kijken en ons publieke programma daar op
aan te passen.
Tegelijkertijd heeft dit ook kansen geboden om een aantal interessante onderdelen toe te
voegen. Ook de maximum gestelde aantallen in bezoekers en deelnemers, hebben
uiteindelijk gezorgd voor aandacht en verdieping en spreekwoordelijke intimiteit. Elementen
waar alle partners heel positief op reageerden en die passen bij de behoeften van de sector
op dit moment. We zijn er in geslaagd om in samenwerking met de partners
tentoonstellingen, Art Talks, Art Tours, performances en openingen aan te bieden die de
derde editie van het The Hague Contemporary Art Weekend wederom tot een succes
hebben gemaakt. Het zwaartepunt van ons programma lag bij de evenementen en
tentoonstellingen van de deelnemende instellingen en initiatieven, die elk met een gerichte
programmering hebben bijgedragen aan een mooi en boeiend Art Weekend 2020.
Daarnaast heeft The Hague Contemporary zelf diverse programma- en educatie-onderdelen
ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Dit waren de partners die
hebben deelgenomen aan het The Hague Contemporary Art Weekend 2020:
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Kunstmuseum Den Haag,
GEM, Fotomuseum Den Haag, Livingstone gallery, 1646, NEST, Parts Project, Stroom
Den Haag, West Den Haag, Dürst Britt & Mayhew, Galerie Maurits van de Laar, Galerie
Ramakers, Galerie Heden, The Grey Space in the Middle, Page Not Found, SinArts
Gallery, Chabot Fine Art, Das Leben am Haverkamp,The Balcony.
Daarnaast hebben op initiatief van The Hague Contemporary verschillende jonge Haagse
kunstenaars deelgenomen aan het weekend: internationaal kunstenaarscollectief Beuys
Bois, Naomi He-Ji van Heck, Sekai Makoni, Aya Koné, Shardenia Felicia en Nike Ayinla.
Een verslag van het programma en de 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 de tweede keer een gezamenlijke opening van het Art Weekend en
Preview van de Graduation Show. Burgemeester Jan van Zanen (Den Haag), directeur
Marieke Schoenmakers van de Koninklijke Academie en directeur Marleen Kers van The
Hague Contemporary openden officieel het The Hague Contemporary Art Weekend 2020 in
gezelschap van genodigden en studenten van de academie. Na het officiële openingswoord
werden zowel de burgemeester als wethouder Robert van Asten (Den Haag, Cultuur)
rondgeleid over de academie, langs de verschillende presentaties van de jonge
afgestudeerde kunstenaars. Ook gaven diverse hoofddocenten van de academie
genodigden de mogelijkheid om mee te gaan op een tour met hoogtepunten.
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Het bezoek aan de opening op donderdag vond plaats tussen 11:00 en 15:00 uur op basis
van een tijdslot. Van tevoren waren bezoekers verplicht om een tijdslot te reserveren. De
organisatie hiervan was in handen van de academie. Voor het officiële gedeelte van de
opening hebben The Hague Contemporary en de academie samengewerkt door een
gezamenlijke genodigdenlijst en uitnodiging op te stellen. Ook voor de save the date hebben
we zowel tekstueel als grafische samengewerkt om te zorgen dat de opening een geheel
zou worden.
Dit jaar vond in verband met de restricties omtrent Corona, de Award Ceremony van de
Graduation Show op zondag plaats en daarmee buiten het The Hague Contemporary Art
Weekend. Ook was er dit jaar (helaas) geen plaats voor het Blackhole Carnival in
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samenwerking met PIP Den Haag, waardoor we de graduate studenten en jonge
kunstenaars niet een avondvullend programma met kunst en muziek hebben kunnen
aanbieden. Dit hebben we deels opgevangen door jonge Haagse kunstenaars, o.a. van de
lichting 2020, uit te nodigen om zich in de avond op onze sociale media kenbaar te maken
en hun werk te tonen aan onze achterban.
THE HAGUE CONTEMPORARY GALLERY EVENT
Om de deelnemende galeries tegemoet te komen in de wens om op de openingsdag ook
een ontmoetingsmoment met galeriehouders en verzamelaars te creëren, hebben we een
speciale gallery event georganiseerd direct na de opening om 15:30 uur. Een select
gezelschap is die middag uitgebreid rondgeleid langs zes deelnemende galeries en voorzien
van toelichting op de exposities en getoonde werken, in gezelschap van galeriehouders,
kunstenaars en de directeur van The Hague Contemporary. Op elke locatie was er een
hapje en een drankje en de afsluiting vond plaats bij Parts Project waar nog lang is
nageborreld met het gezelschap.

THE HAGUE CONTEMPORARY ART TOURS
Gedurende het weekend organiseerden we verschillende tours, veelal voor specifieke
doelgroepen en/of met externe samenwerkingspartners. Zo hebben we kunstadviseur Jacko
Brinkman gevraagd om op de vrijdag een The Hague Contemporary bike tour XL te
verzorgen. Hij geeft vaker tours langs galeries in Amsterdam en Den Haag en in combinatie
met zijn volgers op social media was hij een geschikte kandidaat voor onze geliefde
fietstours tijdens het Art Weekend. Om deze tour compleet te maken, hebben wij extra
fietsen voor de deelnemers beschikbaar gesteld via de Haagsche Stadsfiets. Ook dit jaar
hebben wij weer een samenwerking opgezocht met WeArePublic Den Haag. Aan het einde
van de middag hebben zij een wandeltour verzorgd voor zowel hun eigen leden als voor
geïnteresseerden via The Hague Contemporary. Daarnaast hebben wij 2 extra
mogelijkheden gecreëerd om op de academie een rondleiding te krijgen, wat dit jaar zeker
nodig was omdat van tevoren alle tijdslots voor het bezoeken van de Graduation Show
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binnen een dag waren uitverkocht. Via de Young Collectors Circle Academy tour en de
The Hague Contemporary Kabk Graduation Show Special met Jane Huldman (Stroom)
op de vrijdag en de zaterdag heeft het publiek toch de mogelijkheid gekregen om onder
begeleiding en met extra uitleg de afstudeerpresentaties te zien. Deze tours waren gelijk
volgeboekt.
Dit jaar hebben we Stroom Den Haag gevraagd om hun inventarisatie van 150 kunstwerken
in de publieke ruimte om te buigen tot een geschikte tour voor het Art Weekend: Let’s go
outside again! onder leiding van kenner Vincent de Boer kregen deelnemers van de tour
een verrassend inzicht in de kunstwerken die buiten door de stad te vinden en te zien zijn.
Tot slot hebben we 4 The Hague Contemporary introduction tours verdeeld over het
weekend, langs de verschillende partners georganiseerd. Deze tours zijn een mooie
gelegenheid om onder leiding van een gids binnen te stappen bij al die verschillende
galeries, art spaces en musea die Den Haag rijk is. Deze instaprondleidingen waren ook dit
jaar geliefd.
Voor de tours hebben we zowel Nederlandstalige als Engelstalige gidsen ingeschakeld en
de verhouding ongeveer 50 / 50 gehouden, want ook dit jaar was er een grote belangstelling
vanuit de internationale gemeenschap (zowel expats als artistiek). Voor alle tours gold dit
jaar een maximale deelname capaciteit van 15 deelnemers. Op enkele onvermijdelijke
Corona no shows na, waren bijna alle tours volgeboekt uit en komen we uit op 94
deelnemers.
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THE HAGUE CONTEMPORARY ART TALKS
Dit jaar hebben we door een kleinere begroting het aantal Art Talks terug moet brengen. We
hebben daarom gekozen voor een aangepaste opzet en kritisch gekeken naar wat er in het
totale programma nog ontbrak of versterkt kon worden. Als platform hebben wij een
verbindende functie in het hedendaagse kunstenveld van de stad, we vinden het belangrijk
jonge kunstenaars een stem te geven. The Hague Contemporary heeft daarom kunstenaar
en activist Sekai Makoni gevraagd om een gesprek te modereren over hoe we de stem van
jonge zwarte vrouwen kunnen opnemen in het Haagse kunstenveld: In Black Women’s
Voices in White (Art) Spaces lieten we Sekai Makoni en drie jonge Haagse kunstenaars,
Shardenia Felicia (recent afgestudeerd van de KABK), Nike Ayinla (Orisun Studio) and Aya
Kone (KABK student) met elkaar en het publiek in gesprek gaan over wat er gebeurd
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wanneer je zwarte vrouwen onderdeel uitmaakt van het gesprek. Hoe ervaren zij hun (jonge)
kunstpraktijk, hoe kunnen de overwegend witte art spaces in de stad zwarte vrouwelijke
kunstenaars een plek geven en wat is er werkelijk nodig om het institutionele racisme te
doorbreken? Het werd een levendig en geëngageerd gesprek, dat wij in de nabije toekomst
een vervolg hopen te geven. Zowel sprekers als publiek bleven na de talk nog een flinke tijd
met elkaar in gesprek. Het journalistieke kunstplatform Jegens & Tevens wijdde er
bovendien een mooie recensie aan:
https://jegensentevens.nl/2020/09/black-womens-voices-in-white-art-spaces/

Om een breder publiek te bereiken, dit jaar in het bijzonder met het oog op het vergroten van
ons online bereik, en de beperkte toegestane fysieke aanwezigheid bij de Art Talks, heeft
The Hague Contemporary Steven van Lummel (directeur en oprichter van Pip Den Haag)
en muzikant en begenadigd kunstliefhebber Yousef Gnaoui (Sef) gevraagd om een aantal
deelnemende partners van The Hague Contemporary Art Weekend 2020 te interviewen, en
met ze in gesprek te gaan over hedendaagse kunst. Beide hebben een geheel eigen maar
toegankelijke kijk op kunst en zijn in staat er op een spontane manier over praten, wat wij in
het benaderen van een breder publiek erg belangrijk vinden. De Art Talks zijn gefilmd door
Studio de Boer en de Vet, wat geresulteerd heeft in de video The Hague Contemporary Art
Talks 2020.
De video wordt binnenkort ter beschikking gesteld op al onze mediakanalen, zodat we het
publiek ook de rest van dit najaar nog extra verdieping kunnen bieden. Met de video willen
we bovendien onze partners en deelnemende kunstenaars promoten en hopen we een tool
te hebben ontwikkeld waarmee we potentiële liefhebbers van hedendaagse kunst aan ons
kunnen binden, ook in aanloop naar de volgende editie van het Art Weekend in 2021.
In aanvulling op bovengenoemde items vonden ook bij onze partners, na afstemming met
The Hague Contemporary, diverse Art Talks plaats. Hierdoor was er uiteindelijk een
gevarieerd aanbod, met ondere andere het interview met Navid Nuur door curator Yasmijn
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Jarram in het Kunstmuseum, de artist talk met Anouk Beckers in Das Leben am Haverkamp
en de artist talk van Koen Taselaar in Page Not Found. Voor een volledig overzicht van alle
art talks tijdens het Art Weekend, verwijzen we u naar:
https://weekend.thehaguecontemporary.nl/program/#filter=.talk

Voor alle Art Talks was reserveren verplicht. In totaal kwamen 116 geregistreerde bezoekers
op de verschillende talks af. De opzet van de gesprekken waren dit jaar extra intiem door het
verplichte maximum aantal deelnemers en net als bij de tours zaten ze nagenoeg vol. Zelf
hebben we ervoor gekozen om in plaats van een ticketsysteem zoals eventbrite, te werken
met mail reservering, omdat we op die manier beter in de gaten konden houden wie er
daadwerkelijk zou komen en wie niet en we bij geval van annulering iemand anders blij
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konden maken met een plek. Hoewel het moeilijk is om dit jaar iets te zeggen over het
‘succes’ van het aantal bezoekers of deelnemers, doen ook de Art Talks dit jaar niet onder
voor andere jaren en blijven de The Hague Contemporary Art Talks een waardevol en
geliefd onderdeel van het Art Weekend programma: er was gerichte belangstelling, 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.

THE HAGUE CONTEMPORARY ART WEEKEND 2020 YOUNG ARTISTS ONLINE
Tijdens de editie van het Art Weekend 2020 vonden we gezien de kwetsbare situatie waarin
de kunstsector zich momenteel bevindt, het extra belangrijk om jonge kunstenaars en
initiatieven een podium te bieden. Behalve de samenwerking met de academie tijdens de
Graduation Show en de kunstenaars en moderators die we hebben uitgenodigd voor onze
Art Talks, hebben we ook het Instagram account van The Hague Contemporary ingezet.
Inmiddels hebben we meer dan 3000 volgers, waardoor het voor jonge kunstenaars
aantrekkelijk is om via dit kanaal van The Hague Contemporary hun werk extra onder de
aandacht te brengen. We hebben het startende internationale kunstenaarscollectief Beuys
Bois en afstuderend fotografiestudent Naomi He-Ji, beide gevestigd in Den Haag, gevraagd
om een Instagram takeover te doen. Beuys Bois op de donderdagavond en Naomi He-Ji
op de zaterdagavond. Van ongeveer 18:00 tot 23:00 uur in de avond kregen ze alle ruimte
om eigen werk te posten en om op hun manier verslag te doen van het The Hague
Contemporary Art Weekend. Beuys Bois heeft o.a. Das Leben am Haverkamp en Grey
Space in the Middle bezocht. Naomi He-Ji heeft haar favorieten uit Graduation Show laten
zien. Het was de eerste keer dat we op deze manier hebben gewerkt met een Instagram
takeover. De formule is ons goed bevallen en willen we absoluut verder uitwerken om te
zorgen dat we dit permanent een plek kunnen geven in de programmering voor het Art
Weekend. Beide Instagram takeovers, kunt u op ons Instagram account terugkijken:
https://www.instagram.com/stories/highlights/17934966073404912/
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https://www.instagram.com/thehaguecontemporary/
DOELGROEPEN EN BEZOEKERSAANTALLEN
Voor de derde editie van het The Hague Contemporary Art Weekend hebben we ons
voornamelijk geconcentreerd op de volgende doelgroepen; namelijk (inter)nationale
kunstprofessionals, internationals/expats in Den Haag en kunstliefhebbers uit Den Haag.
Aangezien het moeilijk was om met de Corona omstandigheden te voorspellen in hoeverre
mensen bereid zouden zijn om af te reizen naar Den Haag, hebben we ons dit jaar (bij wijze
van uitzondering) voornamelijk gericht op de achterban en potentiële bezoeker woonachtig
in Den Haag. Uit verzamelde gegevens van de diverse partners bleek dat het ons zeker
gelukt is om mensen uit deze doelgroepen te bereiken. Verschillende galeries verkochten
ook kunstwerken tijdens het Art Weekend.
De verschillende tours bleken wederom een geslaagde vorm om expats en lokale
kunstliefhebbers bij nieuwe plekken te introduceren. In totaal hadden wij 94 fysieke
deelnemers aan de tours. Wat opvalt is dat in vergelijking met vorig jaar, ondanks de
omstandigheden, animo voor de tours onverminderd is gebleven! Dit geldt ook voor de Art
Talks, waarvoor we in totaal 116 fysieke deelnemers hebben geregistreerd, waarvan 30
voor het debat ‘Black woman voices in white (art) spaces’ in Stroom dat op initiatief van The
Hague Contemporary werd gehouden. Over het gehele weekend bezochten 5465 fysieke
bezoekers onze partners, waarvan 1021 bezoekers aanwezig waren bij de speciaal voor het
weekend georganiseerde events als openingen, artist talks en tours.
Online hadden we een bereik van ruim 6000 eigen volgers op sociale media, waarbij we
ons bereik tijdelijk hebben vergroot door het aantal gesponsorde berichten in de laatste
twee weken tot aan het Art Weekend aanzienlijk op te schalen, waardoor we online,
Facebook en Instagram samen, in totaal 7000 mensen extra bereikten bovenop onze vaste
aantal volgers. In de aanloop naar het Art Weekend hebben we onze partners actief
opgeroepen om gezamenlijk het weekend te promoten op sociale media, websites en in
nieuwsbrieven door middel van een speciale briefing en een set aan grafische tools aan te
leveren om te zorgen dat het campagnebeeld bij iedereen zichtbaar was. We zagen tijdens
het weekend dat er door alle partners heel actief op onze content werd gereageerd en in de
evaluatie hebben we dan ook teruggekregen dat de voorbereidingen hiervoor als zinvol zijn
bevonden en dat het Art Weekend online stevig is neergezet. Hiermee is onze doelstelling
om de online beleving en het bereik van het weekend aanzienlijk te vergroten, behaald.
Naast Facebook was er een enorme 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 posten we minimaal 7 keer per week en
in de laatste 2 weken zelfs 2 keer per dag. Op die manier wisten we wederom een duidelijke
stijging van het aantal volgers genereren. Gedurende het The Hague Contemporary Art
Weekend was er een live update van alle activiteiten door middel van onze Insta stories en
deelden we zeer actief de geplaatste content van alle partners. Tijdens het Weekend telde
de Instagram pagina 3000 volgers, met alle volgers van alle partners tezamen was ons
bereik 90.000+ Instagram-gebruikers.
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PUBLIEKE CAMPAGNE
Voor de derde editie is er een totale campagne ontworpen door Studio Softturbo om het Art
Weekend een stevige eigen identiteit te geven, met zowel uitingen in print als online. De
achterliggende gedachte is dat we van tevoren een modulair grafisch pakket hebben
bedacht, waardoor we snel konden schakelen in het opmaken van de verschillende
onderdelen in de campagne. De algehele uitstraling van deze campagne is speels.
aantrekkelijk en toegankelijk, die met name online heel goed tot zijn recht kwam. We
hebben in de vormgeving bewust ingezet op het visuele 3D effect van de letters ART. Het
gaf ons de mogelijkheid om de letters, onder andere via een reeks animaties, op een aantal
belangrijke momenten in de campagne verhalend in te zetten. Deze keuze past goed bij de
toenemende online beleving van ons platform het hele jaar door en is een voorzet van hoe
The Hague Contemporary in de toekomst haar publieke communicatie wil doorontwikkelen.
Bovendien vinden we het belangrijk om open te staan voor nieuwe vormen. Wel hebben we
gezorgd voor een duidelijke link naar het kleurgebruik in onze reguliere huisstijl, waarbij we
iedere keer wisselen van kleur op het moment dat er weer een nieuwe papieren agenda
wordt uitgebracht.
1. Offline / print
Voor de printcampagne hebben we gekozen voor A0 posters, A5 promotieflyers gedrukt op
een stevige kwaliteit papier, vloerstickers van vinyl speciaal voor buitengebruik, grote
buttons voor het The Hague Contemporary Art Weekend team, inclusief de vrijwilligers en 3
informatiebalies die wij geheel in lijn met de campagne hebben laten maken. De posters zijn
via een Centercom Campagne 2 weken lang door de binnenstad verspreid. De speciale Art
Weekend promotieflyers werden gedurende 2 weken bij alle deelnemende locaties (18+) en
onze eigen informatiebalies uitgedeeld. Onze eigen vrijwilligers waren gebriefd om de flyers
ook tijden het weekend actief aan potentiële bezoekers mee te geven. Alle partners kregen
als onderdeel van de signing, grote ronde blauwe vinyle vloerstickers (60 x 60 cm) om deze
voor hun deur op de stoep te plakken. Op deze manier werd duidelijk gemaakt dat zij een
deelnemende locatie van het Art Weekend waren. De stickers waren goed zichtbaar en we
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hebben hierop enthousiaste reacties ontvangen. Met de middelen die we hadden, hebben
we op deze manier onze zichtbaarheid toch als één geheel kenbaar weten te maken. Als het
budget het volgend jaar weer toelaat, voegen we hier ook graag de grote vlaggen aan toe,
omdat deze door de hele stad goed zichtbaar zijn. Ook zetten we dan weer in op een grotere
verspreiding van posters en flyers, behalve Den Haag, ook in Rotterdam en Amsterdam.

2. Online
Zoals eerder aangegeven lag de nadruk van de publieke campagne dit jaar sterk op het
neerzetten van een stevige online aanwezigheid. Dat hebben we onder andere gedaan door
de gebruiksvriendelijkheid van de website voor het Art Weekend sterk te verbeteren. In
combinatie met een opvallende en dynamische lay-out zijn we er goed in geslaagd om het
programma-overzicht dit jaar op toegankelijke wijze aan te bieden.
Daarnaast hebben we onze digitale nieuwsbrief (mailchimp) actief gebruikt om belangrijke
momenten zoals de save the date, het live gaan van de website en het aankondigen van de
verschillende programma items aan onze achterban te communiceren. Bovendien hebben
we de nieuwsbrief gebruikt om in samenwerking met de KABK de uitnodiging voor de
officiële opening naar 120 VIP-genodigden rond te sturen.
Voor social media (zie ook Doelgroepen en bezoekersaantallen) , hebben we een uitgebreide
planning gemaakt voor het promoten van alle programma-onderdelen, alsmede belangrijke
momenten in de voorbereiding van het weekend gedurende 2 maanden. Om deze berichten
te boosten hebben we een advertentiebudget ingezet voor zowel Facebook als Instagram.
Daarnaast hebben we social media ingezet om jonge Haagse kunstenaars een platform te
geven via instagram takeovers (zie Young Artists Online).
Tot slot hebben we online advertenties op laten maken voor de promotie van het Art
Weekend op platformen voor kunstkritiek met een groot bereik, waaronder Mister Motley en
Metropolis M.
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Fragment website layout

Online advertentie via Mister Motley

SPONSORING EN SAMENWERKINGEN
Behalve de steun van de Gemeente Den Haag, heeft The Hague Contemporary sponsoring
van Van Moof fietsen ontvangen voor de opname van onze promotievideo met Steven van
Lummel en Yousef Gnaoui. We zijn erg blij dat we ons voor de derde editie van het Art
Weekend met dit merk hebben mogen verbinden. De sponsoring heeft plaatsgevonden in de
vorm van 4 elektrische fietsen die we hebben gebruikt tijdens de opnames en ook in beeld
komen in de video. Daarnaast werkten wij samen met diverse lokale partijen. Met o.a. Young
Collectors Circle, We Are Public, Stroom, Steven van Lummel, Beuys Bois en Naomi He-Ji
organiseerden wij tours, art talks en instagram take overs.
De samenwerking met onze partners, de Koninklijke Academie in het bijzonder, heeft
uiteraard een cruciale rol gespeeld wat betreft programmering, deelnemende kunstenaars
en de gezamenlijke opening/preview. Dit jaar konden we vanwege teruglopende inkomsten
bij partners door Covid-19, niet bij alle locaties gratis toegang aanbieden. The Hague
Contemporary heeft hier begrip voor en in overleg met de desbetreffende partners hebben
we de informatie hierover zo helder mogelijk op de website, onze social media en de
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promotieflyer gecommuniceerd. We hopen van harte dat we volgend jaar het publiek weer
gratis toegang kunnen bieden op alle deelnemende locaties.
VERMELDING FONDSEN
The Hague Contemporary is enorm dankbaar voor de financiële steun van onze partners en
de stad Den Haag, waardoor een derde editie ondanks de omstandigheden toch mogelijk is
gemaakt. In de nieuwsbrieven naar aanloop van het The Hague Contemporary Art Weekend
zijn de sponsoren en fondsen vermeld, dit geldt ook voor de gedrukte poster die door de
stad is verspreid via Centercom, de gedrukte Art Weekend promoflyer en de digitale
uitnodiging in samenwerking met de KABK. Ook op de website en social media zijn de
fondsen vermeld.

PERS EN VERMELDINGEN
Naast de vermeldingen die onze partners middels hun eigen communicatie wiste te
genereren, o.a. KABK, NEST, Kunstmuseum, GEM, Dürst Britt & Mayhew, WEST Den
Haag kregen voor hun tentoonstellingen rondom het Art Weekend media-aandacht via
MetropolisM, Mister Motley en De Kunstmeisjes, is het The Hague Contemporary Art
Weekend 2020 ook door verscheidene media vermeld. Zo hadden o.a. DenHaag.com,
MyDailyShotOfCulture, Galleryweekends.org, Den Haag to go, een online vermelding van
het gehele The Hague Contemporary Art Weekend. Ook verscheen er in opdracht van The
Hague Contemporary een week van tevoren een featured artikel op het journalistieke
platform Jegens & Tevens getiteld ‘Highlighting The Hague Contemporary Art Weekend
2020’ met een aantal hoogtepunten uit het Art Weekend uitgelicht. We zijn extra verheugd
met de uitgebreide positieve recensie die Jegens & Tevens heeft geschreven n.a.v. het door
The Hague Contemporary georganiseerde debat Black Women's Voices in White (Art)
Spaces.
Fotografie door Studio de Boer en de Vet.
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https://jegensentevens.nl/2020/09/highlighting-the-hague-contemporary-art-weekend-2020
/
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https://jegensentevens.nl/2020/09/black-womens-voices-in-white-art-spaces/
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