4 april 2013

De Nieuwe Maan van Rotterdamse Museumnacht naar Montie
de Avondkapper en Maritiem Museum Rotterdam
Donderdag 4 april zijn in Museum Boijmans Van Beuningen de Nieuwe Manen uitgereikt aan Montie de
Avondkapper en Maritiem Museum Rotterdam voor hun originele en verfrissende deelname aan de
Rotterdamse Museumnacht. Alle 52 culturele instellingen werden tijdens de nacht op 9 maart j.l.
beoordeeld door een vakjury. Welke instelling had de beste presentatie? Waar werden bezoekers het
meest verwend? De instellingen met het meest originele, verfrissende en aangename programma
verdienen de Nieuwe Maan, een waarderingsprijs van € 3.000,-.
Montie de Avondkapper ontving de Nieuwe Maan omdat zijn programma volledig interactief, verrassend,
confronterend en ontroerend was. De jury was zeer gecharmeerd van de kapper die zich ontpopte als
artiest met een eigenwijze en creatieve aanpak. Het voelde als een totaalbelevenis. Maritiem Museum
Rotterdam verdiende een Nieuwe Maan omdat er op vele fronten een aangename sfeer en een keur aan
activiteiten werd gepresenteerd. De vrije inloop bij de activiteiten en de aansporing om mee te doen
gaven een extra ervaring. Het thema Waterlanders werd uitnodigend, multidisciplinair en creatief
ingevuld. De jury kreeg een complete avond uit voorgeschoteld.
Nominaties De Nieuwe Maan 2013
In de categorie galeries/overige instellingen waren verder Cokkie Snoei en het Goethe-Institut
genomineerd. Genomineerde musea waren Museum Rotterdam – Schielandshuis en het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Villa Zebra en Studio Zi kregen beide een eervolle vermelding.
Het volledige juryrapport is na te lezen via de website rotterdamsemuseumnacht.nl.
Museum Uitmail Publieksprijs
Het publiek stemde voor de Museum Uitmail Publieksprijs 2013, een initiatief van de Vereniging Musea
Rotterdam i.s.m het Rotterdams Uitburo. Winnaars zijn Arminius met 8,9% van de stemmen en Boijmans
van Beuningen met 14,1 % van de stemmen. Zij ontvingen elk een mediapakket van het Rotterdams
Uitburo t.w.v. € 1000,-.
Toelichting De Nieuwe Maan
De Rotterdamse Museumnacht beoogt bezoekers een unieke ervaring en belevenis te bezorgen en iets
mee te geven waardoor zij geïnteresseerd blijven in bezoek aan culturele instellingen. Om de musea en
galeries extra te stimuleren een kwaliteitsimpuls te geven aan een speciaal en hoogwaardig programma
tijdens de nacht worden waarderingsprijzen uitgereikt. Er zijn twee Nieuwe Manen van elk € 3.000,-: één
in de categorie musea en één in de categorie galeries/overige instellingen.
De Rotterdamse Museumnacht
De Rotterdamse Museumnacht bestaat sinds 2002. Kenmerkend voor de Rotterdamse Museumnacht zijn
de deelname van musea én galeries en aanverwante instellingen, het centrale thema als rode draad, een
verbindend extra programma en de speciale aandacht voor kinderen. Zaterdag 9 maart vond de twaalfde
editie plaats met een recordaantal van 52 culturele instellingen. Het thema was Waterlanders.
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