ACTIVITEITENVERSLAG 2019
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1.Inleiding
Door de structurele gemeentelijke subsidie, het verkrijgen van een tweejaarlijkse provinciale
subsidie, impulsgelden en eigen inkomsten is de financiële basis van PARK redelijk stabiel.
Incidentele bijdragen van het Mondriaan Fonds zijn hoofdzakelijk benut om de
PR-activiteiten uit te breiden.
De eerder geambieerde professionalisering is grotendeels gerealiseerd. Er zijn meer middelen
voor de tentoonstellingen en de gepresenteerde kunstenaars, meer inzet van advertenties en
PR ten behoeve van de naamsbekendheid van PARK, een stijging van het aantal werkbare uren
van de curatoren en de coördinator en een verbeterde honorering van de door de werkgroepsleden geïnvesteerde uren. Ook zijn er meer middelen ingezet om presentaties uit samenwerkingen mede mogelijk te maken.
2.Stichtingsbestuur
Medio oktober 2018 is de bestuurssamenstelling veranderd.
Hanneke Doevendans trad terug als voorzitter en werd algemeen lid. Haar taak is
overgenomen door een nieuw lid van het bestuur, Rien van Linschoten. De overige leden zijn
Verily Klaassen, Ruud Vreeman en Sjef Leijs (penningmeester). In oktober 2018 is ook
Reinoud van Vught, die tot februari 2018 deel uitmaakte van de werkgroep, toegetreden als
algemeen lid.
3.Werkgroep PARK
De huidige werkgroep bestaat uit Linda Arts, René Korten, Liza Voetman en Rob Moonen,
waarbij de laatste de functie van coördinator heeft. Alle leden hebben een beroepspraktijk en
werken op freelance basis met een urenadministratie voor de stichting. Incidenteel wordt de
werkgroep aangevuld met een gastcurator. Bij de verschillende projecten treedt de werkgroep
als geheel op als curator.
4.Vrijwilligers
PARK wordt ondersteund door een groep van circa 25 vrijwilligers. Zij dragen zorg voor de
surveillance van de tentoonstellingen tijdens de openingstijden. Daarnaast bieden ze hand-en
spandiensten bij de wisseling van de tentoonstellingen en ondersteuning van de kunstenaars.
Tijdens openingen en activiteiten dragen ze zorg voor catering en bar.

5.Bezoekers
PARK was in 2019 vrij te bezoeken.
Openingstijden zijn vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
De extra activiteiten vinden doorgaans op donderdagavond plaats.
Sinds aanvang 2018 worden de bezoekersaantallen bijgehouden.
In totaal was PARK in 2019 op 106 dagen geopend en werd door 3735 personen bezocht. Dat
is een gemiddelde van 35 per geopende dag. In hetzelfde jaar werden de verdiepingsavonden
en extra activiteiten (in totaal 20) bezocht door 759 personen. De openingen bij PARK worden
druk bezocht. We zien een stijgende lijn: bij de eerste 2 openingen van 2019 lag het aantal
bezoekers tussen 200 en 250.
We hopen dat deze lijn zich ook doorzet tijdens de normale bezoekuren. In de toekomst willen
we kijken of een vrijwillige bijdrage van € 2,-als entree verlangd kan worden.
6.Activiteiten in 2019 bij PARK
In de periode 2019-heeft PARK de volgende activiteiten georganiseerd:
2 solopresentaties,
1 performance weekend
2 duopresentaties,
2 groepspresentaties,
20 educatieprojecten,
1 artist-in-residency.
We hebben in die periode 29 kunstenaars een podium geboden. Bij de honorering van de kunstenaars probeert PARK uitvoering te geven aan de richtlijn voor kunstenaarshonoraria zoals
die in 2017 landelijk is vastgelegd in de experimenteerregeling van het Mondriaan Fonds.
7.Brabantse kunstenaars bij PARK in 2019
Niko de Wit, Pim Kersten, Stijn Kriele , Jasper van Aarle, Tineke Schuurmans, Marina Visic,
Wild Vlees, Mark Manders, Jenny Ymker, Guus Voermans, Koen Delaere, Thomas Swinkels
8.Soloprojecten bij PARK in 2019
• Fountain of Youth

Thomas Swinkels (NL)

• Crossing

Toine Horvers (NL)

• Summer Residency

Jonathan van Doornum (NL)

9.Duoprojecten bij PARK in 2019
• Shake Rattle & Roll!

Koen Delaere (NL) en Ide André (NL)

• Let's Stick Together

Ien Lucas (NL), Jochem Rotteveel (NL)

• Unter Nachbarn

Ronald de Bloeme (NL/DE), Olaf Holzapfel (DE)

10.Groepsprojecten bij PARK in 2019
• Van Hieruit

Paul van Rijswijk (NL), Chantal Rens (NL), Tyrell Kuipers (NL),
Niko de Wit, Pim Kersten(NL), Stijn Kriele (NL), Jasper van Aarle (
NL), Tineke Schuurmans (NL), Marina Visic (NL)

• Performance Art Weekend Wild Vlees (NL) in PARK, Ieke Trinks (NL/DE) auditorium De Pont
Nick Steur (NL) Textiel Museum, Bram van Helden
(NL) Dröge gebouw
• Über Mensch

Mark Manders (NL), Jenny Holzer (USA), Johan Tahon (BE),
Jenny Ymker (NL), Guus Voermans (NL), Stefan Cammeraat (NL),
Stan Wannet (NL)

11.Summer residency 2019
Ook in 2019 vond er weer een Summer Residency in PARK plaats. Deze liep van 27 juni tot en
met 26 augustus. De focus lag dat jaar op in Nederland woonachtige installatiekunstenaars.
Uiteindelijk werd Jonathan van Doornum geselecteerd. Aan het einde van zijn werkperiode
vond een solopresentatie plaats.
12.Samenwerking
PARK heeft met De Nieuwe Vorst in oktober 2019 een 3-daags performancefestival
opgezet. Gedurende het weekend van zaterdag en zondag konden op 4 locaties - het Drögegebouw, het TextielMuseum, De Pont museum en PARK- performances bezocht worden.
Door samenwerking met Gallery Zeno X in Antwerpen hebben we het werk van Mark Manders
kunnen tonen.
Het programma van PARK wordt gevolgd door de Van Goghgalerie en het gastatelier in Zundert. Veel van onze kunstenaars waren al te gast in het Gastatelier. PARK kan ook bruiklenen
krijgen uit de omvangrijke collectie van het Vincent van GoghHuis. Ron Dirven nodigde de
werkgroep uit om een maand gebruik te maken van het gastatelier. In het najaar van 2020

wordt de tentoonstelling NABEELD bij PARK getoond met negen deelnemende kunstenaars uit
het programma van het gastatelier in Zundert.
Jaarlijks faciliteren we Kunstpodium T door ruimte te bieden voor hun Day of The Young Artist.
Met Academic Forum van de Universiteit van Tilburg hebben we een groot symposium over
Nietsche georganiseerd.
PARK maakt deel uit van De Kunst van Brabant en van het AIR netwerk Brabant.
Met De Pont museum wordt per kwartaal over de programma's overlegd om eventuele
doublures te voorkomen. In de toekomst staat een intensiever overleg met Beeldenstorm in
Eindhoven en met Sundaymorning@EKWC in Oisterwijk op de agenda.
In 2019 zijn ook mogelijkheden onderzocht om in de toekomst samen te werken met Marketing Tilburg. Met De Warande in Turnhout en Stichting De Link in Tilburg loopt overleg over
samenwerkingen in 2020 en 2021.
13.Public Relations
Sinds aanvang 2017 adverteert PARK continu bij Metropolis M en bij H ART magazine. Ook
Instagram en Facebook worden als advertentieplatform ingezet. Verder werd incidenteel bij
Trendbeheer en Museumtijdschrift geadverteerd. Sinds 2018 adverteert PARK ook regelmatig
bij Zuiderlucht.
Mede dankzij de advertenties worden nu ook vaker inhoudelijke besprekingen van de
tentoonstellingen bij bovengenoemde bladen gepubliceerd.
Via onze kanalen op Facebook, Instagram en YouTube proberen we het publieksbereik te vergroten.
14.Educatie
Buiten en tijdens de openingstijden worden op incidentele basis rondleidingen gegeven zoals
bijvoorbeeld aan FHK en De Nieuwste School en organiseren we per project 2 verdiepingsavonden. In 2019 werd samengewerkt met de masteropleiding Kunsteducatie van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Structurele ontwikkeling van een educatief programma lijkt voor de
werkgroep een moeilijk te realiseren opgave, omdat de respons van scholen op ons aanbod
marginaal is. Vanaf 2020 is een duurzame samenwerking met buro CisT en met de opleiding
Art, Communication and Design (ArtCoDe).
15.PARK in de media 2019
Brabants Dagblad - 17-01-2019
Omroep Tilburg - 25-01-2019
Metropolis M - 29-01-2019

Zuiderlucht - nr.2-2019
Trendbeheer - 04-02-2019
Trendbeheer - 21-02-2019
Brabants Dagblad - 27-02-2019
Brabants Dagblad - 21-03-2019
Omroep Tilburg - 23-03-2019
Brabants Dagblad - 02-04-2019
Omroep Brabant- 30-05-2019
Trendbeheer - 31-05-2019
Zuiderlucht Feuilleton - 01-06-2019
Palet - juni-juli-2019
Tilburg.com - 06-08-2019
Tilburgse Koerier - 08-08-2019
Omroep Tilburg - 13-08-2019
Trendbeheer - 15-08-2019
Art Viewer - 29-08-2019
Tilburgers.nl - 14-08-2019
Museumtijdschrift - 27-08-2019
Brabants Dagblad 1 - 29-08-2019
Brabants Dagblad 2 - 29-08-2019
Tilburgse Koerier - 29-08-2019
Sargasso, Kunst op Zondag - 01-09-2019
Villa La Repubblica - 18-09-2019
Villa Next Door 2 - 19-09-2019
Omroep Tilburg - 23-10-2019
Brabants Dagblad - 19-09-2019
Tilburgse Koerier - 26-09-2019
Omroep Tilburg - 21-10-2019
Metropolis M - 23-10-2019
Ticket to Tilburg - 24-10-2019
Omroep Tilburg - 02-11-2019
Ticket To Tilburg - 30-11-2019
Omroep Tilburg - 01-01-2020
Trendbeheer - 06-01-2020

