ROTTERDAMSE MUSEUMNACHT 2015 GAAT NIET DOOR
Ruim 160.000 bezoekers, meer dan zestig verschillende deelnemende instellingen, tientallen
samenwerkingspartners en negen aansprekende thema’s. Na dertien jaar valt het doek voor de
Rotterdamse Museumnacht in zijn huidige vorm: ondanks eerdere berichten zal in 2015 géén
Museumnacht plaatsvinden.
Oorzaak
Ondanks het enthousiasme en toezeggingen tot deelname van tientallen kunst-, cultuur- en
erfgoedinstellingen heeft het bestuur van de Stichting Rotterdamse Museumnacht besloten dat er in 2015
geen Museumnacht komt. De oorzaak ligt in de recente stellingname van de instellingen die deel
uitmaken van Stichting Museumpark (Natuurhistorisch Museum, Het Nieuwe Instituut, Chabot Museum,
ARMINIUS, Museum Boijmans Van Beuningen en Kunsthal). In een e-mail gericht aan het bestuur geeft
de stichting Museumpark aan dat alle aan het Museumpark gelegen instellingen open zijn tijdens de
Museumnacht en het publiek zonder passe-partout (dus gratis) toegang geven.
Fundamenteel beginsel
Daarmee neemt de stichting Museumpark afstand van een fundamenteel beginsel van de Museumnacht,
namelijk dat met elkaar moet worden samengewerkt om een succesvolle Museumnacht voor alle
Rotterdammers te kunnen organiseren. Uit de opbrengsten van de passe-partouts wordt, zoals bekend,
de organisatie en de promotie van de Museumnacht gefinancierd. Nu deze zes instellingen eenzijdig
hebben besloten gratis toegang te verlenen, is de kans groot dat veel minder passe-partouts worden
verkocht. Het bestuur van de Stichting Rotterdamse Museumnacht vindt het financiële risico dat daardoor
ontstaat te groot.
Geen discussie
Eerder gaven Museum Boijmans Van Beuningen en Kunsthal aan geen aanknopingspunten te zien in
deelname aan de Museumnacht. Al voor de editie van 2014 gaven beide instellingen aan in het licht van
de bezuinigingen en het culturele ondernemerschap de financiële investering op het gebied van
programmering en beveiliging te groot en de opbrengsten te gering vinden. Voorstellen van de
Rotterdamse Museumnacht voor alternatieve verdienmodellen werden zonder enige discussie door hen
van tafel geveegd.
Klap in gezicht van Rotterdammers en musea
Het bestuur van de Stichting Museumnacht vindt de opstelling van de stichting Museumpark
buitengewoon teleurstellend en een klap in het gezicht van de duizenden tevreden bezoekers van de
Museumnacht en de collega musea die wel staan te popelen om dit belangrijke Rotterdamse culturele
evenement te organiseren.
Onderzoek naar nieuwe toekomst
De Stichting Rotterdamse Museumnacht zal de komende periode gebruiken om onderzoek te doen naar
andere en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en voor een gemeenschappelijk cultureel
evenement in de toekomst.
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