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Van Eesteren Museum start crowdfundactie voor Rock-tentoonstelling
Met popfoto’s van Gijsbert Hanekroot en een tweede verdieping in het paviljoen

Het Van Eesteren Museum is een crowdfundactie gestart voor de nieuwe tentoonstelling We built this city on Rock & Roll, 
die dit najaar te zien zal zijn in het Van Eesteren Paviljoen. Door de tijdelijke sluiting van het museum als gevolg van de 
coronamaatregelen, loopt het Van Eesteren Museum momenteel veel bezoekersinkomsten mis. Om de tentoonstelling en 
het bijbehorende randprogramma toch in volle glorie te kunnen realiseren, roept het museum alle nozems, pleiners, 
dijkers, rockers en andere liefhebbers daarom op om te helpen en bij te dragen aan deze tentoonstelling. Dat kan nog tot 
en met 31 mei a.s. via voordekunst.nl.

Extra verdieping in paviljoen
Het Van Eesteren Museum heeft al 20% van het doelbedrag van de crowdfundactie weten te realiseren, maar komt nog € 5.000 
tekort. Sponsoren helpen de tentoonstelling - en het randprogramma - niet alleen inhoudelijk te realiseren, maar vooral ook 
ruimtelijk. Voor de tentoonstelling zal namelijk met steigers een extra verdieping in het Van Eesteren Paviljoen worden gebouwd 
waarmee het museum zowel bezoekers als medewerkers een corona-veilige en prettige omgeving kan bieden. Met voldoende 
ruimte voor afstand tussen elkaar. Om deze veilige omgeving te kunnen creëren, heeft het museum de steun van het publiek nodig.

Van Eesteren Museum in juni weer open
Anouk de Wit, directeur Van Eesteren Museum: ‘Op dit moment werken wij eraan om het Van Eesteren Museum in juni te 
heropenen. En aan de opening van deze tentoonstelling in het najaar. Vol goede moed en met een positieve blik op de toekomst, 
maar doordat we momenteel veel bezoekersinkomsten mislopen, hebben we de financiële steun van het publiek daarbij extra hard 
nodig. Ik roep mensen daarom op om ons ruimhartig te steunen en samen met ons deze bijzondere tentoonstelling te realiseren.’

We built this city on Rock & Roll
De nieuwe tentoonstelling We built this city on Rock & Roll vertelt over de opkomst van jeugdcultuur in de jaren 50, 60 en 70 en de 
centrale rol die muziek, en de rockhelden en popiconen, daarin speelt. Met de tentoonstelling transformeert het Van Eesteren 
Paviljoen in een poppaleis en staat het programma van het museum helemaal in het teken van de Amsterdamse jeugdcultuur van 
vroeger en nu. De basis van deze tentoonstelling vormen de bijzondere foto’s van rocksterren en popidolen uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig door Gijsbert Hanekroot. Ook wordt er een uitgebreid randprogramma met creatieve muziek- en fotografie 
workshops geprogrammeerd.

Informatie
De tentoonstelling We built this city on Rock & Roll staat gepland om dit najaar te worden geopend in het Van Eesteren Paviljoen, 
Noordzijde 31 te Amsterdam.
Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op de website van het museum, www.vaneesterenmuseum.nl.
Deelnemen aan de crowdfundactie kan tot en met 31 mei a.s. via voordekunst.nl.
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Noot voor de pers
De bijgeleverde foto's mogen rechtenvrij worden gepubliceerd. Bij plaatsing van bijgaande popfoto’s a.u.b. vermelden: Fotografie: 
Gijsbert Hanekroot.
Voor meer informatie en highres beeldmateriaal van deze tentoonstelling en/of het Van Eesteren Museum, kunt u contact opnemen 
met Iwan Daniëls, e-mail pr@vaneesterenmuseum.nl, tel. 06 4517 0617.








