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Voorwoord 
 

Met Trots kijken wij terug op een geslaagde kunstmanifestatie, Sonsbeek‘16: transACTION, 
de elfde editie van deze internationale hedendaagse kunsttentoonstelling. Kwantitatief en 
kwalitatief zijn wij er in geslaagd om de verwachtingen waar te maken en zelfs te 
overtreffen. 

 
In 2014 zijn wij gestart met het formuleren van de missie en doelstellingen: 
- Het realiseren van een geslaagde kunsttentoonstelling; 
- Het ontwikkelen van een projectorganisatie naar een structuurorganisatie.  

 
In 2015 hebben wij gewerkt aan de contouren van de totstandkoming van de 
langgekoesterde wens om een structurele kernorganisatie neer te zetten waarin expertise 
en continuïteit geborgd kunnen worden. 

 
Dankzij de structurele meerjarensubsidie van gemeente Arnhem, de bijdrage van Provincie 
Gelderland en de bruidsschat van Stichting Kunst in de Openbare Ruimte, zijn wij in de 
gelegenheid geweest om in 2016 een hoogwaardige tentoonstelling te organiseren en de 
structurele kernorganisatie vorm te geven.  

 
De tentoonstelling is op 3 juni, onder grote publieke belangstelling en met veel media- 
aandacht op feestelijke wijze geopend door zijne Majesteit de Koning. 

 
De samenwerking met een internationale groep curatoren, kunstenaars en strategische 
partners, heeft ertoe geleid dat wij een toonaangevende tentoonstelling hebben kunnen 
organiseren die lang in de geheugens gegrift zal blijven. Gedurende de periode van 4 juni tot 
en met 18 september is de basis gelegd voor een succesvolle quadriennale met mondiale 
aandacht. 

 
De totstandkoming van Sonsbeek’16: transACTION is niet geheel zonder tegenslag verlopen. 
Met name de continue tijdsdruk die wij ervaren hebben (vanuit organisatorische en 
financiële achtergronden) heeft ertoe bijgedragen dat wij ons veelvuldig geconfronteerd 
zagen met korte beslistermijnen. Mede dankzij de professionaliteit van ons uitvoerend team, 
de werkwijze (‘take it on and make it happen’) van ons curatorencollectief ruangrupa en een 
bestuur dat dicht op de operatie zat, hebben wij deze tijdsdruk kunnen managen.  
 
In dit verslag gaan wij in op de inhoudelijke realisatie van de voorgenomen doelstellingen in 
relatie tot de financiële en organisatorische druk en hebben wij deze omgezet in 
aanbevelingen voor de toekomstige kernorganisatie. De aanbevelingen zijn ontleend aan 
een zelfevaluatie die is uitgevoerd door middel van interviews met bestuur, directie, 
kernteam en curatorencollectief. Deze zelfevaluatie leert dat er in de totstandkoming en 
tijdens de tentoonstelling op verschillende onderwerpen/onderdelen verbetering mogelijk is 
en gerealiseerd moet worden, wil een volgende editie wederom succesvol zijn. 
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Wij kijken terug op een enerverende periode met een tentoonstelling die in artistiek opzicht 
bovenmatig goed is gerecenseerd; zowel regionaal, landelijk als internationaal. Mocht u 
vragen hebben, dan zijn wij graag bereid om een toelichting te geven. Voor de goede orde; 
uiterlijk 1 april 2017 volgt een volledige financiële en inhoudelijke verantwoording op basis 
van de accountantscontrole over de jaarrekening. 

 
Stichting Sonsbeek Internationaal, 
Het bestuur. 
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Hoofdstuk 1 Inhoudelijke evaluatie 
 

1.1 Curatorencollectief ruangrupa 
Dit collectief, dat haar thuisbasis heeft in Jakarta (Indonesië), bestaat uit kunstenaars, 
curatoren, architecten, schrijvers en historici. ruangrupa bouwde, zowel in Jakarta als 
internationaal, een sterke reputatie op met deelname aan biënnales in o.a. Sao Paulo, 
Brazilië (2014), Asia Pacific Triënnale Brisbane, Australië (2012), Singapore (2011), Istanbul, 
Turkije (2005) en Gwangju, China (2002). 
Voor Sonsbeek‘16: transACTION heeft ruangrupa de relatie tussen park en stad & tussen 
inwoners en stedelijke ontwikkelingen / de openbare ruimte gezocht en gevonden. 
Ruangrupa heeft met SONSBEEK‘16: transACTION kunst die in contact staat met openbare 
ruimte verbonden met de mensen, de ideeën en de concepten die het verhaal van de stad 
Arnhem vormen. Ruangrupa heeft uitdrukkelijk de bewoners van de regio betrokken: hun 
verhalen, ervaringen en wensen voor het gebruik van de openbare ruimte. 
Deze uitnodigende werkwijze (die eigen is aan ruangrupa) heeft bijgedragen aan het 
zichtbaar maken van het proces (‘the making of’) van SONSBEEK’16: transACTION. 
Ruangrupa is in juli 2015 gestart met het ruru huis: een centrale, toegankelijke 
ontmoetingsplek in centrum Arnhem, van waaruit het contact met de “Arnhemmer” is 
gezocht en gevonden. 
Sonsbeek is volgens de curatoren in vele opzichten geslaagd; veel doelstellingen van 
transACTION zijn gerealiseerd. Het lokale Arnhemse publiek was zeer enthousiast. 

 
1.2 Ruru huis 
Vanuit het ruru huis, een leegstaand winkelpand aan de Looierstraat, is vanaf de opening op 
3 juli 2015 een jaar lang een actief programma tot stand gebracht. Wat begon als werk- en 
onderzoekplek om verschillende wijken in de stad te ‘mappen’ en te verkennen, ontwikkelde 
zich deze locatie zich tot een levendige ontmoetingsplek met een onvoorspelbaar en 
gevarieerd programma: o.a. discussies, filmvertoningen, workshops, lezingen, culinaire 
activiteiten, performances, pop-up markten en karaokeavonden. Op 20 juli 2016 is het ruru 
huis vanuit de Looierstraat verhuisd naar het hart van de tentoonstelling; bezoekerscentrum 
de Molenplaats in Sonsbeek park. Hiermee is ‘the Making of’ SONSBEEK’16: transACTION 
voor de bezoeker inzichtelijk gemaakt. Onder auteurschap van Reinaart Vanhoe is een 
publicatie verschenen over de werkmethode van ruangrupa. In het verlengde van de 
doelstelling om Sonsbeek 2016: transACTION “dichter bij de Arnhemmer te brengen; 
verbinding te maken” zijn talloze activiteiten/workshops georganiseerd. Het betreft o.a.: 
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openingsweekend, kookmarkt, kunstruilweekend, “Desire Lines Expositie” met Youri Appelo, 
excursie Willem de Kooning Academie, Sonsbeek lezingen, ARTEZ summer school, interactie 
met voetbalclub Arnhemia, the future of art-expositie, rurushop, “kunst op de koffie”, 
“Maand van de geschiedenis”, “Delen die Hap”, “Muziek bij de Buren”, Pasar Malam Burgers 
Zoo en Kerstmarkt Sonsbeek Park. 
Een onverwachtse uitkomst van de vele activerende initiatieven, die vanuit het ruru huis zijn 
ontstaan, is de Open Call. De Open Call heeft geresulteerd in 80 additionele activiteiten voor 
programmering. Een programma waarbij bezoekers worden uitgenodigd om de kunst- 
installaties in Park Sonsbeek vooral actief te gebruiken. Om bijvoorbeeld een verjaardag te 
vieren, of voor een tafeltenniswedstrijd met buurtgenoten, om op te treden met een band 
of vrienden te verrassen met een openlucht yogaklas. Het thema van SONSBEEK'16 is niet 
voor niets transACTION, waarbij het uitwisselen van ideeën en ontmoetingen tussen mensen 
centraal straat. Een greep uit de activiteiten: 196 rondleidingen, 3 bruiloften en 75.000 
stukjes kauwgum. Een aantal initiatieven uit de Open Call worden, al dan niet in aangepaste 
vorm, door anderen voortgezet. 

 
1.3 Kunstwerken en interventies 
In overleg met de gemeente Arnhem is de tentoonstellingsduur op 3,5 maand 
(4 juni t/m 18 september) bepaald. In totaal heeft Stichting Sonsbeek Internationaal in 
samenwerking met ruangrupa gedurende deze periode 47 kunstwerken en/of artistieke 
interventies geprogrammeerd op 3 locaties, te weten: Sonsbeek Park, Museum Arnhem en 
Arnhem Stad. Deze werken zijn door 45 kunstenaars uit 22 verschillende landen 
samengesteld. 

 
Op de hoofdlocatie in het Sonsbeekpark zijn in totaal 17 officiële kunstwerken gerealiseerd, 
ruim boven het minimum van 10 (scenario 1). Gedurende de kunsttentoonstellingen zijn hier 
2 werken van (lokale) zelfstandige initiatieven aan toegevoegd. In het Museum Arnhem zijn 
in de tentoonstelling transHISTORY: ‘This is my truth, tell me yours’ diverse (bestaande) 
werken van in totaal 10 kunstenaars getoond, ook boven het minimale aantal van 8 
(scenario 1). Daarnaast heeft Museum Bronbeek in het kader van SONSBEEK ’16 ook één 
imposant kunstwerk getoond. In de stad zijn in totaal 17 artistieke interventies 
geprogrammeerd, ruim boven de 8 geprognotiseerde activiteiten, die in scenario 1 waren 
voorzien. Het Kröller Müller Museum heeft de in 2015 gelanceerde beeldenroute opnieuw 
geactiveerd. 
Voor een uitgebreide opsomming van de gepresenteerde kunstwerken, de kunstenaars en 
achtergronden verwijzen we graag naar Bijlage 1. 

 
1.4 Samenwerkingsverbanden 
Er zijn 13 samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale instellingen en initiatieven 
rondom de organisatie van SONSBEEK'16: transACTION. 
Museum Arnhem en Artez Hogeschool voor de Kunsten zijn strategisch partners in de 
realisatie van SONSBEEK'16. De samenwerking met beide strategisch partners is goed 
verlopen, maar onvoldoende uitgenut. Dit komt onder andere door bestuurlijke wisselingen 
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en de korte tijd waarin de uiteindelijke inhoud is geactiveerd. De basis is gelegd voor een 
beter resultaat in de samenwerking, zoals ook in onze meerjarenplanning is opgenomen. 
Niet gepland, maar wel gerealiseerd zijn de samenwerkingen met Rozet (tentoonstelling) en 
Openluchtmuseum (handpoppen verwerkt en tot leven gebracht in de installatie van Eva 
Kot'átková). De samenwerking met Museum Bronbeek en Kröller Müller Museum is al 
eerder genoemd. 
Onderstaand een overzicht van de geplande en gerealiseerde samenwerkingsverbanden: 

• Arkipel/Focus Filmtheater 
• Tranzit/Code Rood 
• Contact Gonzo/Arnhemse meisjes/Generale Oost 
• Crater Invertido/Motel Spatie, Presikhaaf (artist in residencies) 
• Mixed Rice/Malburgen (artist in residencies) 
• Cut and Rescue/Rozet/ArtEZ/Malburgen (artist in residencies) 
• Sonsbeek Theater Avenue 

Voor het overige hebben we goede samenwerking ervaren en sterke banden opgebouwd 
met horecabedrijven en overige bedrijfsleven in en rondom onze locaties. 
Daarnaast noemen we nog graag onze samenwerking met Wijzonol, verfspecialist uit Zwolle. 
Dankzij hun expertise en vrijgevigheid hebben wij een aanzienlijke hoeveelheid muurverf 
voor de muurschilderingen zonder kosten kunnen verwerken. 

 
1.5 Bezoekaantallen 
Tussen 03 juni en 18 september zijn er zo'n 128.000 bezoeken aan SONSBEEK'16: 
transACTION geweest. Hiervan zijn circa 15.000 bezoeken aan Museum Arnhem gebracht. 
Dit betreft een conservatieve schatting op basis van tellers, bezoekers kassa Molenplaats en 
waarneming park beheer en/of onze horecapartners. Op doordeweekse dagen zijn er 
gemiddeld 500 bezoeken in het park geweest. In het weekend liepen deze aantallen op tot 
gemiddeld 2.000 bezoekers per dag, een aantal dat ook bevestigd wordt door de 
horecapartners in het park. 
Daarbovenop komen nog de uitzonderlijk drukke weekenden (koninklijke opening/mooi 
weer/Sonsbeekmarkt/Sonsbeek Theater Avenue), waarbij wij minstens 5.000 bezoekers 
konden verwelkomen. Een uitvoerige bepaling van de bezoekaantallen is verder uitgewerkt 
in Bijlage 2. 
Het profiel van de bezoekers is ontleend aan uitvoerig veldwerk; persoonlijke enquêtes 
onder bezoekers en reacties van bezoekers via sociale media. De data die structureel is 
verzameld is aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen overgedragen ten behoeve van 
een gedegen uiteenzetting van de bezoekerssamenstelling.  

 
1.6 Educatie 
Het educatieprogramma van SONSBEEK’16: transACTION laat zien dat via kunst en cultuur 
oplossingen bedacht kunnen worden voor maatschappelijke vraagstukken en dat iedereen 
daar aan kan bijdragen. De taakstelling om ‘Gelderse scholen’ te bereiken is niet in zijn 
geheel gehaald. Vanwege de late activering van en het lokale netwerk van de educatieve 
medewerkers, hebben alleen ‘Arnhemse scholen’ aan het programma meegedaan. 
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Ruim 2.200 leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs bezochten SONSBEEK’16. 
Verslaglegging hierover is te lezen op de speciale SONSBEEK’16 kids Facebookgroep. 

 
Primair onderwijs 
Voor leerlingen van 6 tot 14 jaar is voor een bezoek aan de tentoonstelling een 
SONSBEEK’16 kids DOE BOEK ontwikkeld. Het geeft uitleg over de tentoongestelde werken 
in Park Sonsbeek en bevat aanstekelijke ‘ zelf doe’ opdrachten voor leerlingen. 
Met dit boek konden scholen ook zelfstandig in klassenverband of met een groep, maar ook 
individuele ouders met kinderen langs de kunstwerken lopen. 

 
Voortgezet onderwijs 
Gedurende SONSBEEK’16: transACTION stond een groep speciaal opgeleide en enthousiaste 
gidsen klaar om rondleidingen te geven in Park Sonsbeek. Het DOE BOEK bevat alle 
informatie over SONSBEEK '16 voor brugklasleerlingen. Middelbare schoolklassen hebben 
workshops kunnen volgen onder leiding van de kunstenaars in Park Sonsbeek. 

 
1.7 Media, Exposure en Marketing 
SONSBEEK’16: transACTION heeft vanaf de start in 2015 ruime media-aandacht gekregen. 
Door: 
- de activering van het ruru huis in 2015; 
- het betrekken van de “Arnhemmer” bij de totstandkoming van SONSBEEK’16: 
transACTION; 
- de bijzondere, feestelijke opening van de kunsttentoonstelling en 
- de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ruangrupa geselecteerde kunstenaars en 
werken, hebben wij ruimschoots gebruik kunnen maken van de publiciteit in de lokale, 
regionale, landelijke en ook internationale pers. Dankzij ons netwerk zijn er goede 
internationale recensies en artikelen gerealiseerd, zoals in de New York Times en 
KUNSTFORUM. In Bijlage 3 een overzicht van alle persberichten. 
-  
De berichtgeving in de media was zeer positief, men heeft de kwaliteit van onze activiteiten 
en het thema van transACTION goed weten te vangen. Wij hebben maximaal gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden van social media om onze activiteiten voor het voetlicht te 
krijgen; lage kosten van dit medium in combinatie met groot bereik. In Bijlagen 4 en 5 een 
aantal pagina’s uit de rapportage aangaande impact van onze nieuwsbrieven, activiteiten 
op sociale media en perspublicaties. 
Onze marketingactiviteiten zijn in beginsel gericht geweest op (naams)bekendheid en 
citymarketing. In aanloop naar de tentoonstelling en gedurende de eerste weken hebben 
deze marketinginspanningen veel resultaat opgeleverd. Dat de gehele reactie op 
SONSBEEK’16: transACTION positief is, blijkt ook uit de vele persoonlijke en schriftelijke 
steunbetuigingen die wij van bezoekers, vrijwilligers lokale ondernemers, gemeente en 
provincie hebben mogen ontvangen. 
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1.8 Verkoopactiviteiten 
Het plaatsen van kunst in de openbare ruimte maakt dat er (met uitzondering van onze 
expositie in Museum Arnhem) geen mogelijkheid is om entreegelden te heffen. Onze 
verkoopopbrengsten bestaan in grote lijnen uit: 
- organisatie van rondleidingen; 
- merchandise en 
- verkoop van kunstwerken. 

Het aantal rondleidingen is ruim hoger dan begroot; meer dan 4.000 bezoekers hebben van 
een betaalde rondleiding genoten. In de museumwinkel zijn boekjes, plattegronden en 
merchandise verkocht. Mede door de ruime overschrijding van het verwachte aantal 
bezoeken, is de verkoopopbrengst uit verkopen aanzienlijk ruimer dan begroot. 
Ook de verkoop van/interesse in kunstwerken is positief. Inmiddels is verkoop aan gemeente 
Arnhem (2x pingpongtafels van Louie Cordero en 1x muurschildering (tweezijdig) op de 
stadspijlers van de Nelson Mandelabrug van Naamloozz) gerealiseerd.  

 
1.9 Spin off (HAN-onderzoek) 
Structureel verzamelde data ten aanzien van bestedingen is aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen overgedragen ten behoeve van een gedegen uiteenzetting van de economische 
spin off. Deze rapportage is op aanvraag beschikbaar. 

 
1.10 Belangrijkste inhoudelijke aanbevelingen uit onze zelfevaluatie 
Onze toekomstige ambitie is groot. Om deze ambitie inhoudelijk maximaal mogelijk te 
maken, hebben wij onder andere de volgende aanbevelingen en voorwaarden: 

• Het succes van SONSBEEK’16: transACTION is in grote mate bepaald door de 
kwalitatieve insteek van het curatorencollectief en hun strategie om de regionale 
bewoners op laagdrempelige wijze bij de kunsttentoonstelling te betrekken. Dit 
succes verdient absoluut navolging in volgende edities en is bepalend voor de missie 
en doelstellingen van de structuurorganisatie van Stichting Sonsbeek Internationaal 
met betrekking tot toekomstige evenementen. De curatoren moeten 2 tot 2,5 jaar 
voor de opening worden geselecteerd. 

• De afkomst (en omvang) van (het) curator(encollectief) is zeer bepalend voor de 
inhoudelijke en financiële organisatie. Hierom krijgt de(/het) curator(encollectief) bij 
de aanstelling een financiële, inhoudelijke en praktische ‘bandbreedte’ aangegeven 
waarbinnen zij een plan kunnen ontwikkelen. De organisatie zorgt ervoor dat deze 
bandbreedte te allen tijde helder blijft en dat het plan van de curatoren de grenzen 
niet overschrijdt. 

• Bovenstaande plan wordt, inclusief alle relevante afspraken en de bijbehorende 
begroting, in een document vastgelegd: dit document wordt door de curatoren, het 
bestuur en de directie ondertekend. Dit document is de basis voor de uitvoer van en 
structurele controle op het project. 

• Ook de kunstenaars krijgen van tevoren een financiële, inhoudelijke en 
praktische bandbreedte mee t.a.v. schetsvoorstel, werkbezoeken en andere 
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relevante punten. 
• Betere “uitnutting” van strategische partners en samenwerkingsverbanden (synergie- 

effecten) is mogelijk. Door in een vroeg stadium heldere, wederzijdse afspraken te 
maken en controle op uitvoering hiervan. 

• Om verankering in de stad te bevorderen is het advieswaardig een stadscoördinator 
aan te stellen die relaties opbouwt met lokale (culturele) instellingen 
en in samenwerking met de curatoren een randprogrammering ontwikkelt 
en uitvoert. Voor een structurele binding met de stad, is het zinvol 
deze in tussenliggende jaren aangesteld te houden. 

• Om het educatieve programma betere invulling te geven, is aansluiting met en 
draagvlak bij het volledige onderwijsveld noodzakelijk. Dit draagt voorts bij aan de 
inzet van jongeren (studenten en pas afgestudeerden) die SONSBEEK-edities zouden 
kunnen ondersteunen. 

• Opgemerkt is dat, zodra je Arnhem verlaat, SONSBEEK bijna nergens aanwezig 
is. Een strategische visie en helder beleid voor grensoverschrijdende marketing is 
noodzakelijk. Voor Stichting Sonsbeek Internationaal liggen in de nabije toekomst 
kansen om in samenwerking met gemeente Arnhem en Provincie Gelderland een 
integraal marketing beleid te ontwikkelen. Een landelijke campagne kan daar 
onderdeel van uitmaken. 

• Structurele profilering en relatiemanagement zijn belangrijke factoren om onze 
evenementen succesvol (op vierjaarlijkse basis) te kunnen programmeren is. Ook in 
de tussenliggende jaren (tussen de evenementen) is het belangrijk actief te blijven 
communiceren en je netwerk te onderhouden en uit te breiden
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Bijlage 1 Kunstwerken en interventies Park 
In het park zijn in totaal 17 officiële kunstwerken gerealiseerd. Zoals hieronder van Rob Voerman, die 
in diverse recensies hoge ogen heeft gescoord met zijn site- specifieke werk The Exchange, een 
alternatieve bankkluis, die de waterval omvat en hiermee een unieke ervaring biedt op het 
spannende snijvlak van ecologie en economie. 

 

In alfabetische volgorde heeft Sonsbeek park de volgende kunstenaars getoond: 
1. Alphons ter Avest 
2. Richard Bell 
3. Maze de Boer 
4. Rosella Biscotti 
5. Kevin van Braak 
6. Louie Cordero 
7. Shilpa Gupta 
8. Jatiwangi Art Factory 
9. Folkert de Jong 
10. KUNSTrePUBLIK 
11. Eko Prawoto 
12. Jan Rothuizen 
13. Slavs and Tatars 
14. Reinaart Vanhoe 
15. Rob Voerman 
16. Cinema Caravan (openingsweekend) 
17. Jeroen Glissenaar (park beheerder, eretitel) 

 
Bovenop de 17 kunstwerken, die op uitnodiging van het curatoren-collectief ruangrupa speciaal in 
opdracht zijn gemaakt voor de tentoonstelling transACTION in Sonsbeek park, zijn er nog twee 
kunstwerken aan het programma toegevoegd: 
18. Stad van de Kinderen (vanuit het educatief programma) 
19. M. Pietersen (vanuit de lokale kunstenaarsgemeenschap) 
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Musea 
In het museum Arnhem werd in de tentoonstelling transHISTORY: This is my truth, tell me yours 
diverse (bestaande) werken van in totaal 10 kunstenaars getoond. Drie kunstenaars tonen in 
opdracht sterk nieuw werk In het Museum Arnhem. Het werk In Pursuit of Bling (2014) van Otobong 
Nkanga is gezamenlijk door Museum Arnhem en Stedelijk Museum Amsterdam aangekocht. Daaraan 
heeft Museum Bronbeek in het kader van SONSBEEK ’16 ook één speciaal vervaardigd kunst werk 
getoond van kunstenaar Juul Sadée. 

 
Museum Arnhem 
1. Tiffany Chung 
2. Eva Kot'átková (nieuw werk, in opdracht) 
3. Agung Kurniawan (nieuw werk, in opdracht) 
4. Zbigniew Libera 
5. Charles Lim 
6. Tayeba Lipi 
7. Otobong Nkanga 
8. Jean-Gabriel Periot 
9. Marco Paulo Rolla 
10. Roy Villevoye & Jan Diethorst (nieuw werk, in opdracht) 

 
Museum Bronbeek 
11. Juul Sadée (nieuw werk, in opdracht) 
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Eva Kot'átková 

 

Stad 
In de stad staat de teller op in totaal 20 artistieke interventies: 

 
 
 

7 Muurschilderingen 
1. Fintan Magee (naast Showroom Arnhem, tegen flatgebouw van Portaal) 
2. Naamloozz (stadspijlers van de Nelson Mandelabrug) 
3. Nnamari (naast Coehoorn park) 
4. en 5. Sivanksi (naast Café Brigant en aan Jan Dommeringpad) 
6. en 7. Marishka Soekarna (t.o. Centraal Station en naast Hotel Rembrandt) 
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5 Kunstwerken in de openbare ruimte 
8. Michael Blum (12 plaquettes, op diverse plekken in de stad) 
9. Sebastian Diaz Morales (nieuw videowerk, i.s.m. Arthouse Arnhem, een galerie in een voormalige 
garage in Coehoorn Park) 
10. Iswanto Hartono (levensgrote figuren uit de historische en moderne beeldcultuur gemixt met 
figuren uit de kinderfantasie, naast John Frost Brug) 
11. Mark Salvatus (kattenkabinet, Coehoorn park) 
12. CAMP (Center for Art on Migration Politics, modeshow If the Sea Could Talk op 26 augustus jl. die 
gaat over de vluchtelingencrisis met ontwerpen van de Rwandese kunstenaar en ontwerper Dady de 
Maximo, i.s.m. Arnhem voor Vluchtelingen in VVestlife, Sonsbeek park) 

 
8. Samenwerkingsverbanden 
13. Arkipel/Focus Filmtheater 
14. Tranzit/Code Rood (Moving Images, 27-28 augustus) 
15. Contact Gonzo/Arnhemse meisjes/Generale Oost 
16. Crater Invertido/Motel Spatie, Presikhaaf (artist in residencies) 
17. Mixed Rice/Malburgen (artist in residencies) 
18. Cut and Rescue/Rozet/ArtEZ/Malburgen (artist in residencies) 
19. The Making of Sonsbeek ’16, tentoonstelling in Rozet 
20. Sonsbeek Theater Avenue (18 t/m 21 augustus) 
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Bijlage 2 Bepaling Bezoekaantallen 
 

Berekening Resultaat Verantwoording 
15 weken x 5 dagen x 500 37.500 bezoeken Ingang Molenplaats + ingang Apeldoornseweg. 
2.000 x 9 weekenden 18.000 bezoeken 9 normale weekenden. 
10.000 + 15.000 25.000 bezoeken 2 topdrukte weekenden i.v.m. o.a. zonnig weer/koninklijke 

opening/Sonsbeek Theater Avenue. 
5.000 x 5 25.000 bezoeken Sluitingsweekend + 4 x Sonsbeek markt. 

 4.113 bezoeken Betaalde rondleidingen. 
 2.194 bezoeken Leerlingen/scholieren via educatie. 

15 weken 14.111 bezoeken Museum Arnhem. 
 2.000 bezoeken Museum Bronbeek. 
 700 bezoeken NS actie Sonsbeek tentoonstelling en appeltaart Dudok. 

Totaal 128.618 bezoeken  

 
Basis/uitgangspunten voor bepaling voor bezoekersaantallen: 

• Er is sprake van een looptijd van 15 weken en 16 weekenden. 
• Telling hebben plaatsgevonden bij kassa Molenplaats, Museum Arnhem (werkelijke 

bezoekcijfers) en extrapolatie van boekingen, uitnodigingen, deelname rondleidingen, 
educatie, informatie collega-instellingen, Parkbeheer en Horecapartners. 

• Een gemiddeld aantal van 500 bezoeken in het park op doordeweekse dag. Dit staven wij op 
basis van tellingen van gemiddeld 254 bezoeken beneden langs (ingang Molenplaats). Dit 
aantal is in overleg met de accountant doorgetrokken naar idem 254 bezoeken boven langs 
(ingang Apeldoornseweg). Uit bezoekersenquête blijkt namelijk dat met name de bezoekers 
van buiten de stad zich melden via Molenplaats, maar dat de Arnhemmer (of degene die 
bekend) is met het park juist boven langs (ingang Apeldoornseweg) het park inloopt. 

• Een gemiddeld aantal van 2.000 bezoeken gedurende een normaal weekend. Ten aanzien 
van het weekend gaan wij uit van conservatieve inschatting door de horecapartners. Dit 
wordt schriftelijk aan ons bevestigd door ten minste 2 horecapartners en Jeroen Glissenaar 
(Parkbeheerder). 

• Separaat meegeteld zijn uitzonderlijk drukke weekenden, rondleidingen, koninklijke opening, 
mooi weer, Sonsbeekmarkt, Theateravenue, slotweekend, waarbij wij de ondergrens van 
2.000 bezoeken voor regulier weekend en 5.000 bezoeken voor topdrukte hanteren. Volgens 
onze horecapartners en de Parkbeheerder (Jeroen Glissenaar) zitten er uitschieters bij tussen 
10.000-15.000 bezoeken per weekend. Die (hogere) aantallen worden schriftelijk bevestigd 
door minimaal 2 partijen (Paul Wijn namens Sonsbeek Theater Avenue, Jeroen Glissenaar 
(Parkbeheerder) en Henk Willemse en Kees Bouwhof namens de horecapartners). 

• Telling bij Museum Arnhem komt uit op iets minder dan 1.000 bezoekers gemiddeld per 
week. 

• Bezoeken aan Museum Bronbeek zijn ingeschat; exacte bezoekaantallen zijn opgevraagd, 
maar nog niet ontvangen. 

• In bovenstaande berekening/raming zijn niet meegerekend: 
o Bezoekers aan de stad en tentoonstelling Rozet (cijfers zijn wel opgevraagd; deze 

worden gemeten aan de hand van trapbewegingen). 
o De duizenden bezoekers voor Pokemon-Go! aan met name Steile Tuin (waar het 

werk stond van Jan Rothuizen). 
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Bijlage 3 Overzicht Perspublicaties 2013, 2014, 2015 en 2016 
 

DATUM VERSCHENEN 
IN 

TITEL PUBLICATIE ONDERWERP LINK 

130903 Gelderlander Reclame voor ‘SONSBEEK’ 
in Turkije. 

Vertegenwoordigers van SONSBEEK 
2016 promoten het evenement 
tijdens een biënnale in Istanbul 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/reclame-voor- 
sonsbeek-in-turkije-1.3987446 

140506 Gelderlander Gemeente Arnhem steunt 
‘Sonsbeek 2016’ 

Totstandkoming van de steun. http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/gemeente-arnhem- 
steunt-sonsbeek-2016- 
1.4348226 

150122 Gelderlander Indonesiërs krijgen leiding 
expo Sonsbeek 2016 

Bekendmaking ruangrupa als 
curator Sonsbeek2016 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/indonesi%C3%ABrs-krijgen- 
leiding-expo-sonsbeek-2016- 
1.4725526 

150125 DAI (Dutch Art 
Institute) 

Sonsbeek 2016 to be 
curated by the artist- 
collective ruangrupa from 
Jakarta 

Bekendmaking ruangrupa als 
curator Sonsbeek 2016 

http://dutchartinstitute.eu/pag 
e/6446/sonsbeek-2016-to-be- 
curated-by-the-artist-collective- 
ruangrupa-from-jakarta 

150204 Kunstbeeld Curator Sonsbeek 2016 
bekend 

Informatie ruangrupa en Sonsbeek 
2016 

http://www.kunstbeeld.nl/nl/ni 
euws/23063/curator-sonsbeek- 
2016-bekend.html 

150325 Ci CONNECT Innovatieve Ruangrupa 
benoemd als curator voor 
Sonsbeek 2016 

Uitleg met betrekking tot de keuze 
voor ruangrupa 

http://www.ciconnect.nl/innov 
atieve-ruangrupa-benoemd-als- 
curator-voor-sonsbeek-2016/ 

150511 Publiek 
gemaakt.nl 

Sonsbeek 2016 in de maak Introductie SONSBEEK 2016 & 
ruangrupa. 

http://publiekgemaakt.nl/sons 
beek-2016-in-de-maak/ 

150523 Gelderlander Sonsbeek2016 zoekt 
verhalen over Arnhem 

Over de HUB die door ruangrupa 
geopend zal worden 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/sonsbeek-2016- 
zoekt-verhalen-over-arnhem- 
1.4942400 

150626 Gelderlander Opening ruru huis in 
Arnhem 

Opening ruru huis http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/opening-ruru-huis-in- 
arnhem-1.5034283 

150627 Arnhemse 
koerier 

Startsein voor ‘the making 
of’ van Sonsbeek2016 

Opening ruru huis http://www.arnhemsekoerier.n 
l/agenda/startsein-voor-the- 
making-of-van-sonsbeek-2016- 
1.5036419 

150705 Gelderlander Winnares Indra Kalloe 
wordt thuiskok ruru huis 
Arnhem 

Winnares kookwedstrijd ruru huis http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/winnares-indra- 
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    kalloe-wordt-thuiskok-ruru- 
huis-arnhem-1.5057991 

151014 Gelderlander Geschiedenis en muziek in 
het ruru huis 

International Cassete Store Day en 
documentaire Libera Me in ruru 
huis op 17-10-15 

http://www.gelderlander.nl/ge 
schiedenis-en-muziek-in-het- 
ruru-huis-1.5334883 

151124 Gelderlander Opening Sonsbeek door de 
jaren heen bij Dudok 
Arnhem 

Opening presentatie in Dudok http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/opening-van- 
sonsbeek-door-de-jaren-heen- 
bij-caf%C3%A9-dudok-in- 
arnhem-1.5472880 

151201 Arnhem Direct Onderweg naar Sonsbeek Presentatie in Dudok http://www.arnhem- 
direct.nl/berichten/onderweg_ 
naar_sonsbeek_2016 

151202 Arnhem-Life 
(blog) 

Opening Sonsbeek-the 
collection 

Over opening Dudok en 
beeldenroute 

http://www.arnhemlife.nl/cult 
ure/opening-sonsbeek-the- 
collection/ 

151204 Arnhemse 
Koerier 

Startschot Sonsbeek -De 
Collectie 

Opening Sonsbeek-De Collectie in 
Dudok 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/startschot-sonsbeek- 
de-collectie-1.5507845 

151207 Arnhemse 
Koerier 

‘Het Mozaïek presenteert 
12 december in het ruru 
huis’ 

Kinderen van basisschool Het 
Mozaïek presenteren hun 
gevelhuisjes in ruru huis 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/het-moza%C3%AFek- 
presenteert-12-december-in- 
het-ruru-huis-1.5515902 

151209 Gelderlander Sonsbeek2016 kleiner door 
kleinere bijdrage provincie 

Over subsidie provincie http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/sonsbeek-2016- 
kleiner-door-kleinere-bijdrage- 
provincie-1.5526420 

151210 Gelderlander 
(word bestand) 

‘Sonsbeek 20016’ krimpt in Het gaat over de subsidie In de Gelderlander van 151210 
via LexusNexus. 

151214 Arnhemse 
Koerier 

Ruru huis heeft een pop-up 
fotostudii 

Pop-up fotostudio tijdens 
Sonsbeekmarkt 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/ruru-huis-heeft-een- 
pop-up-fotostudio-1.5540106 

151217 Gelderlander 
(word bestand) 

Arnhemmers bepalen 
gezicht SONSBEEK'16 

Expositie in Dudok en uitleg 
SONSBEEK’16 

Gelderlander van 151217 via 
LexusNexus 

151228 Arnhem-Direct Het jaar van Museum 
Arnhem en Sonsbeek2016 

Over minder subsidiegeld provincie 
Gelderland 

http://www.arnhemdirect.nl/b 
erichten/arnhem_2016_ 
het_jaar_van_sonsbeek_2016_ 
en_museum_arnhem 

160101 BK Informatie BK-lezing door ruangrupa Het concept van Sonsbeek 2016 
wordt uitgelegd en de 
aankondiging van de geplande 
lezing in Art Rotterdam staat 
vermeld 

BK Informatie vakblad. 

160101 DAMN 
Magazine 

The thrill of exchange ruangrupa wordt beschreven. DAMN MAGAZINE 54 de editie 
van januari/februari 

160107 Gelderlander Tati Vereecken- 
Suwarganda: ‘Arnhem 
heeft alles wat Amsterdam 
ook heeft’ 

Een gesprek met Tati Vereecken- 
Suwarganda over haarzelf, Arnhem 
en Sonsbeek 2016 

http://www.gelderlander.nl/uit 
-thuis/uit-met/tati-vereecken- 
suwarganda-arnhem-heeft- 
alles-wat-amsterdam-ook- 
heeft-1.5603349 
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160109 ChristenUnie 
Gelderland 

ChristenUnie ziet in 
Statenvoorstel Sonsbeek 
2016 Transactions 
ondeugdelijke financiële 
onderbouwing 

Over subsidie voor SONSBEEK 2016 https://gelderland.christenunie 
.nl/k/n2099/news/view/94123 
0/43684/christenunie-ziet-in- 
statenvoorstel-sonsbeek-2016- 
transactions-ondeugdelijk- 
financiele-onderbouwing.html 

160126 Sawah Belanda Sonsbeek 2016 Deze verenging vertelt over 
ruangrupa met betrekking tot 
Sonsbeek 2016 

http://www.sawahbelanda.nl/s 
onsbeek-2016/ 

160127 Gelderlander Sonsbeek heeft subsidie 
331.500 euro definitief 
binnen 

De provinciale subsidie is officieel 
binnen. 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/sonsbeek-heeft- 
subsidie-331-500-euro- 
definitief-binnen-1.5665981 

160206 Gelderlander Sonsbeek 2016 begint in 
juni, maar in het Ruruhuis 
heerst rust. 

De visie van de schrijver over de 
huidige status. 

In de Gelderlander van 2016-2- 
6 

160210 Omroep 
Gelderland 

Selectie kunstenaars 
Sonsbeek 2016 bijna rond 

Een terugblik naar vroeger en de 
huidige stand van zaken van 
Sonsbeek 2016 

http://www.omroepgelderland. 
nl/nieuws/2105444/Selectie- 
kunstenaars-Sonsbeek-2016- 
bijna-rond 

160215 Eigen Arnhem Programma 
sonsbeekfestival 2016 
bekend en downloadbaar 

SONSBEEK 2016 wordt benoemd 
als een evenement die de andere 
evenementen goed aanvult. 

http://www.eigenarnhem.nl/pr 
ogramma-sonsbeekfestival- 
2016-bekend-en- 
downloadbaar/ 

160217 Museum 
Arnhem 

SONSBEEK’16: transACTION Precies onze eerste pers 
aankondiging 

http://www.museumarnhem.nl 
/NL/pers/persberichten/persbe 
richt-sonsbeek-16-transaction 

160223 Museum 
kwartier.nl 

transACTION in Museum 
Arnhem 

Het persbericht van 160222 is hier 
gepubliceerd 

http://museumkwartier.nl/eve 
nt/transaction-in-museum- 
arnhem/ 

160223 Arttourist.com 
(DE) 

Arnhem (NL)SONSBEEK 
2016 – transACTION 

De Duitse versie van de 
Nederlandse brochure van 
SONSBEEK 2016 

Het stuk staat is opgeslagen in 
PDF, maar staat (nog) niet 
online. 

160223 Arnhemse 
Koerier 

SONSBEEK keert terug voor 
11e editie in Sonsbeekpark 
Arnhem 

Een korte omschrijving van 
SONSBEEK 2016 en de 
aankondiging van de lancering van 
de nieuwe site. 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/sonsbeek-keert-terug- 
voor-11e-editie-in- 
sonsbeekpark-arnhem- 
1.5756321 

160223 De Gelderlander SONSBEEK keert terug voor 
11e editie in Sonsbeekpark 
Arnhem 

Het eerste gedeelte van ons 
persbericht is letterlijk gebruikt. 

http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/sonsbeek-keert- 
terug-voor-11e-editie-in- 
sonsbeekpark-arnhem- 
1.5754457 

160225 Uitzinnig.nl SONSBEEK '16: 
transACTION 4 juni - 18 
september 

Ons eigen nieuwsbericht om 
SONSBEEK’16 aan te kondigen 

http://www.uitzinnig.nl/nieuws 
/#1805 
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160225 Dagjeweg.nl SONSBEEK '16: 
transACTION 4 juni - 18 
september 

Ons eigen nieuwsbericht om 
SONSBEEK’16 aan te kondigen 

http://www.dagjeweg.nl/activit 
eit/37142221/Sonsbeek%2716 

160225 Vandaagopstap. 
nl 

SONSBEEK '16: 
transACTION 4 juni - 18 
september 

Ons eigen nieuwsbericht om 
SONSBEEK’16 aan te kondigen 

http://www.vandaagopstap.nl/ 
activiteiten/31224/SONSBEEK1 
6/ 

160228 Exhibitionist.nl About the event Een event pagina toegewijd aan 
SONSBEEK’16 

http://exhibitionist.nl/en/even 
ement/sonsbeek-2016/ 

160229 Gelderlander 
(PDF bestand) 

Expositie 'Sonsbeek 2016' 
maakt publiek actief 

SONSBEEK’16 wordt toegelicht en 
wat men kan verwachten. 

In de Gelderlander van 160229. 

160229 Gelderlander 
online 

Bij Park Sonsbeek straks 
zelf kunstwerken afmaken 

Korte samenvatting van het nieuws 
artikel uit de krant van hierboven 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e-o/arnhem/bij- 
park-sonsbeek-straks-zelf- 
kunstwerken-afmaken- 
1.5773102 

160309 Arnhemse 
Koerier 

TransACTION thema van 
SONSBEEK’16 / Spirituele 
beurs in de Eusebiuskerk 

Heel kort stukje over ruangrupa en 
SONSBEEK’16 

LexusNexus document op 
Dropbox 

160318 Gelderlander Juni is maand van mode & 
design 

Sonsbeek’16 wordt even kort 
toegelicht als evenement in juni 

LexusNexus document op 
Dropbox 

160323 Mister Motley Make friends not art In gesprek met de curatoren van 
SONSBEEK ’16: transACTION 

http://www.mistermotley.nl/ar 
t-everyday-life/make-friends- 
not-art 

160323 Kunst & 
Educatie ArtEZ 

“Make friends not art” – in 
gesprek met de curatoren 
van SONSBEEK ’16: 
transACTION 

In gesprek met de curatoren van 
SONSBEEK’16: transACTION 

http://dbkvblog.artez.nl/evene 
ment/make-friends-not-art-in- 
gesprek-met-de-curatoren-van- 
sonsbeek-16-transaction/ 

160324 Gelderlander SONSBEEK’16 maakt lijst 
met deelnemende 
kunstenaars bekkend. 

Klein deel van ons persbericht over 
bekendmaking kunstenaars 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/sonsbeek-16-maakt- 
lijst-met-deelnemende- 
kunstenaars-bekend-1.5858741 

160325 Arnhem Direct Kunstenaars Sonsbeek 2016 
bekend: een impressie van 
hun werk 

Impressie deelnemende 
kunstenaars 

http://www.arnhem- 
direct.nl/berichten/kunstenaar 
s_sonsbeek_2016_bekend_een 
_impressie_van_hun_werk 

160325 Gelderlander Sonsbeek'16 podium voor 
beelden uit hele wereld 

Het persbericht kunstenaars 
bekend Park en Museum 

De Gelderlander-algemeen-blz 
3 LexusNexus 

160326 Vimeo SONSBEEK 2016 trailer Mintamatics is a creation of Shaun 
Leyden, a born and bred kiwi from 
Auckland. I am an Arnhem based 
freelance Lighting-Cameraman- 
Editor 

https://vimeo.com/mintamatic 
s 

160329 NRC Next Kunstmanifestatie 
Kunstenaars Sonsbeek '16 

Kunstenaars Sonsbeek bekend NRC Next- media & cultuur 
blz.27 LexusNexus 

160330 Het Parool Sonsbeek '16 keert terug in 
park en museum 

Kort stukje tekst over de 
terugkomst van Sonsbeek 

Het Parool- Kunst- Blz 39 
LexusNexus 

160331 Museum 
Arnhem 

transHISTORY Informatie over transHISTORY en 
SONSBEEK 

http://www.museumarnhem.nl 
/tentoonstellingen/transhistory 
-sonsbeek-2016/ 
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160405 Biennial 
Foundation 

Introducing SONSBEEK’ 16: 
transACTION 

Ons Engelse persbericht met de 
bekendmaking van de kunstenaars 

http://www.biennialfoundation 
.org/2016/04/introducing- 
sonsbeek-16-transaction/ 

160406 Gelderlander Sonsbeek 2016 houdt in 
mei workshops voor 
kinderen 

Kinderen kunnen zich aanmelden 
voor workshops 

De Gelderlander – Algemeen- 
Pagina 7 artikel via LexusNexus. 

160406 Gelderlander 'Kunstenaar voor één dag' 
in Arnhem 

Het Giro persbericht http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/kunstenaar-voor- 
%C3%A9%C3%A9n-dag-in- 
arnhem-1.5898033 

160407 DAI SONSBEEK 2016: 
transACTION ~ coming up: 
June 4 till September 18, 
2016 ~ curatorial collective 
ruangrupa (Indonesia) 
announces artists 

Onze persbericht van 
bekendmaking kunstenaars Park en 
Museum. 

http://dutchartinstitute.eu/pag 
e/8387/sonsbeek-2016- 
transaction-coming-up-june-4- 
till-september-18-2016-curator 

160408 Oog op Arnhem Ruru buitendienst, zo kom 
je nog eens ergens! 

Informatie over het ruru huis en 
ruru buitendienst 

http://oogoparnhem.nl/2016/0 
4/08/ruru-buitendienst/ 

160413 Gelderlander Toch parade bij Sonsbeek 
2016 

Over het project van Agung 
Kurniwan 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e-o/arnhem/toch- 
parade-bij-sonsbeek-2016- 
1.5919658 

160414 Gelderlander Toch weer parade bij 
opening Sonsbeek, nu over 
koloniale verleden 

Over het project van Agung 
Kurniwan 

LexisNexis document 

160414 Gelderlander Organisatie Sonsbeek '16 
maakt namen kunstenaars 
bekend 

Bekendmaking kunstenaars. http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/organisatie- 
sonsbeek-16-maakt-namen- 
kunstenaars-bekend-1.5923282 

160415 Gelderlander Kunstenaars exposeren 1 
uur in Arnhem 

Het evenement 
1UURtentoonstellingen wordt 
toegelicht. 

http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/kunstenaars- 
exposeren-1-uur-in-arnhem- 
1.5924756 

160419 Eigen! 1uurtentoonstellingen in 
arnhem 

Het evenement 
1UURtentoonstellingen wordt 
toegelicht. 

http://www.eigenarnhem.nl/1u 
urtentoonstellingen-in- 
arnhem/ 

160424 Gelderlander 3 'Arnhemse' werken in 
park Sonsbeek 

Introductie van 3 Arnhemse 
kunstenaars 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e-o/arnhem/3- 
arnhemse-werken-in-park- 
sonsbeek-1.5955006 

160424 Gelderlander 3 'Arnhemse' werken in 
park Sonsbeek 

Interview met Rob Voerman en zijn 
werk voor Sonsbeek. 

In de krant van maandag 25 
april 2016. 

160426 Arnhemse 
Koerier 

Vrijwilligersvacatures van 
de week 

Vrijwilligers vacature http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/vrijwilligersvacatures- 
van-de-week-1.5962462 
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160428 Haarlems 
dagblad 

Koning opent 
tentoonstelling Sonsbeek 

Bekendmaking van de komst van 
de Koning 

http://www.haarlemsdagblad.n 
l/algemeen/royalty/article2805 
1567.ece/Koning-opent- 
tentoonstelling-Sonsbeek 

160428 Gelderlander Koning Willem-Alexander 
opent Sonsbeek 2016 

Bekendmaking van de komst van 
de Koning 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/koning-willem- 
alexander-opent-sonsbeek- 
2016-1.5968532 

160428 Blauw Bloed 
/EO 

Koning opent Park 
Sonsbeek 

Bekendmaking van de komst van 
de Koning 

http://www.eo.nl/blauwbloed/ 
artikel-detail/koning-opent- 
park-sonsbeek/ 

160429 Gelderlander Koning 
opent Sonsbeek 2016 

Bekendmaking van de komst van 
de Koning 

Algemeen blz. 8 Gelderlander 
van 29 april. 

160501 Ik hou van 
Arnhem 

Koning Willem-Alexander 
opent 
beeldententoonstelling 
‘Sonsbeek 2016’ 

Bekendmaking van de komst van 
de Koning 

http://houvanarnhem.nl/9465/ 
koning-willem-alexander- 
opent-beeldententoonstelling- 
sonsbeek-2016/ 

160503 Fashion & 
Design Festival 
Arnhem 

SONSBEEK’16: 
TRANSACTION 

Algemene informatie over het 
evenement 

http://www.fdfarnhem.nl/sons 
beek16-transaction/ 

160511 Gelderlander Arnhems Peil over 
Sonsbeek 
beeldententoonstelling 

De waarde van de tentoontstelling 
voor de stad Arnhem staat 
centraal. 

http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/arnhems-peil-over- 
sonsbeek- 
beeldententoonstelling- 
1.6004449 

160512 Gelderlander Met zijn allen aan het werk Het werk en idee van Kevin van 
Braak wordt uitgelicht. 

http://academic.lexisnexis.eu/? 
?lni=5JRV-F541-JC8W- 
Y3KV&csi=280434&oc=00240& 
perma=true 

160518 Arnhemse 
Koerier 

Kunst zoals jij het wilt zien Uitleg over de kunst en de open 
call. 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160521 Gelderlander Klateren Een column over de waterval. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160525 Arnhemse 
Koerier 

Teken- en schilderles 
tijdens Sonsbeek 2016 

Beeldend kunstenaar  Marijke 
Bruijn biedt tekenlessen aan in Park 
Sonsbeek 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/agenda/teken-en-schilderles- 
tijdens-sonsbeek-2016- 
1.6048987 

160526 Gelderlander Arnhemse en Japanse 
dansers treden op in Park 
Sonsbeek 

Aankondiging van de dance act van 
Contact Gonzo & Arnhemse meisjes 

http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/arnhemse-en- 
japanse-dansers-treden-op-in- 
park-sonsbeek-1.6051099 

160527 Gelderlander Sonsbeek '16 in Arnhem: 
ook opening door jeugd 

De kinderopening wordt toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160530 Arnhemse 
Koerier 

Mini filmfestival ARKIPEL in 
Focus tijdens Sonsbeek'16 

Info over het werk van Arkipel http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/mini-filmfestival- 



22  

    arkipel-in-focus-tijdens- 
sonsbeek-16-1.6063216 

160601 Arnhemse 
Koerier 

Fashion en Design Festival 
Arnhem gaat van start 

SONSBEEK ’16 wordt genoemd als 
evenement dat ook opent. 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160601 De Gelderlander Sonsbeek 2016 wordt 
misschien wel genieten 
(foto's) 

Preview voor SONSBEEK ‘16 http://www.headlines.nl/a/143 
40439/ 

160601 Arnhemse 
Koerier 

Trommelen voor de Koning 
in Sonsbeek 

Het trommelen voor de Koning 
wordt toegelicht. 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160602 Gelderlander Kunst als gezinsattractie Het werk van SONSBEEK ’16 en het 
idee erachter wordt toegelicht. 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 Reformatorisch 
Dagblad 

Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.refdag.nl/achtergr 
ond/koninklijk- 
huis/koning_opent_sonsbeek_ 
16_1_994744 

160603 PZC Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.pzc.nl/algemeen/s 
how-en-cultuur/koning-opent- 
sonsbeek-16-1.6077729 

160603 Haarlems 
Dagblad 

Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.haarlemsdagblad.n 
l/algemeen/royalty/article2815 
7852.ece/Koning-opent- 
Sonsbeek-16 

160603 Eindhovens 
Dagblad 

Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.ed.nl/algemeen/sh 
ow-en-cultuur/koning-opent- 
sonsbeek-16-1.6077729 

160603 De Telegraaf Kunst als ontmoetingsplek SONSBEEK ’16 toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 De Volkskrant Indonesische kunstenaars 
staan centraal in Arnhemse 
Sonsbeek / Samengeparkt 

Reportage over de opening en 
SONSBEEK ’16 door Anna van 
Leeuwen. 

http://www.volkskrant.nl/beel 
dende-kunst/indonesische- 
kunstenaars-staan-centraal-in- 
arnhemse- 
sonsbeek~a4312512/ 

 
https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 De Gelderlander Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.gelderlander.nl/alg 
emeen/show-en- 
cultuur/koning-opent- 
sonsbeek-16-1.6077729 
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160603 De Stentor Koning opent Sonsbeek ’16 De opening toegelicht. http://www.destentor.nl/alge 
meen/show-en-cultuur/koning- 
opent-sonsbeek-16-1.6077729 

160603 De Gelderlander Koning plakt klei en opent 
daarmee Sonsbeek '16 in 
Arnhem 

De opening toegelicht. http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/koning-plakt-klei-en- 
opent-daarmee-sonsbeek-16- 
in-arnhem-1.6076101 

160603 De Gelderlander Mexicaans duo brengt met 
vuur ontmoetingen op gang 

Crater Invertido toegelicht. http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/mexicaans-duo- 
brengt-met-vuur- 
ontmoetingen-op-gang- 
1.6075080 

 
https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 De Gelderlander Sonsbeek '16 concurrent 
voor jaarlijkse Kunstroute 
Renkum 

Over de Kunstroute Renkum. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 Brabants 
Dagblad 

Koning opent Sonsbeek '16 De opening toegelicht. http://www.bd.nl/algemeen/sh 
ow-en-cultuur/koning-opent- 
sonsbeek-16-1.6077729 

160603 BN DeStem Koning opent Sonsbeek '16 De opening toegelicht. http://www.bndestem.nl/alge 
meen/show-en-cultuur/koning- 
opent-sonsbeek-16-1.6077729 

160603 ANP Koning opent 
beeldententoonstelling Son 
sbeek 

De opening toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 NRC 
Handelsblad 

Tafeltennis of yoga in een 
kunstwerk 

SONSBEEK ’16 uitgelegd. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 NoordHollands 
Dagblad / 
Leidsch dagblad 
/ IJmuider 
Courant / 
Haarlems 
Dagblad / De 
Gooi- en 
Eemlander 

Sonsbeek Koninklijk kleien 
aan half huidloos hoofd 

De opening toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160603 Trouw Koloniale optocht De performance van Agung wordt 
belicht 

Offline & Online artikel geen 
link. 

160604 De Gelderlander Sonsbeek '16 is een 
aangename trendbreuk 

SONSBEEK ’16 uitgelegd. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 
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160604 De Gelderlander Koning kleit Sonsbeek open De opening toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160605 De Gelderlander Boswachter Glissenaar 
vertelt bij Hommelse 
Gasten over Sonsbeek 

Over Jeroen Glissenaar en het Park. http://www.gelderlander.nl/ge 
meenten/boswachter- 
glissenaar-vertelt-bij- 
hommelse-gasten-over- 
sonsbeek-1.6080183 

160606 NRC 
Handelsblad 

Sonsbeek '16: kunst bruist 
in bos en stad 

SONSBEEK ’16 toegelicht. https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160607 Hou van 
Arnhem.nl 

Opnieuw gedoe rond tegel 
van kunstenaar Blum 

Een tegel van Blum weggehaald in 
Presikhaaf. 

http://houvanarnhem.nl/10325 
/opnieuw-gedoe-rond-tegel- 
kunstenaar-blum/ 

160607 De Gelderlander Kunstexpositie Sonsbeek 
'16 opent met 10.000 
bezoekers 

Aantal bezoekers van het 
openingsweekend 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/kunstexpositie- 
sonsbeek-16-opent-met-10- 
000-bezoekers-1.6086467 

160608 Arnhemse 
Koerier 

10.000 bezoekers Aantal bezoekers van het 
openingsweekend 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160609 De Gelderlander Prikkelende Kunst 
klungelige kaart 

SONSBEEK ’16 Top of Flop https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160609 Haber Arnhem Tentoonstelling Sonsbeek 
transACTION trok al 10.000 
bezoekers 

Over de bezoekers http://haberarnhem.nl/tentoon 
stelling-sonsbeek-transaction- 
trok-al-10-000-bezoekers/ 

160609 Detik HOT 
(indonesisch) 

ruangrupa Jadi Kurator 
Pameran 'Sonsbeek'16: 
transACTION' Edisi 1 

Perbericht plus info http://hot.detik.com/art/32291 
75/ruangrupa-jadi-kurator- 
pameran-sonsbeek16- 
transaction-edisi-11 

160610 NRC Next Deze kunst moet je wel in 
het bos zien 

Review SONSBEEK ‘16 https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160611 NRC Next Kunst overal in Arnhem ; 
uit 

Korte intro SONSBBEEK ‘16 https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160612 Museumkijker Sonsbeek 2016: kunst als 
voertuig engagement en 
utopie 

SONSBEEK ’16 nader bekeken. http://www.museumkijker.nl/3 
540-2/ 
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160612 Franktendolle 
blog fdfa 

FdfA / Sonsbeek 2016 FDFA en SONSBEEK ’16 intro https://franktendolle.wordpres 
s.com/2016/06/12/fdfa- 
sonsbeek-2016/ 

160613 De 
Correspondent 

Over een kunstwerk heen 
plassen? Als het een 
statement is, prima 

Review van De Correspondent https://decorrespondent.nl/47 
12/Over-een-kunstwerk-heen- 
plassen-Als-het-een-statement- 
is-prima/613576745936- 
3e1d0ad0 

160614 Drimble SONSBEEK ´16: 
transACTION 
kinderkunstworkshops 

Een aankondiging voor de 
kinderworkshops. 

http://drimble.nl/ 

160614 Straschnow easy chairs for public space, 
sonsbeek 2016 

Explaining the chairs that can be 
seen during SONSBEEK ‘16 

http://www.straschnow.com/e 
asy-chairs-for-public-space- 
sonsbeek-2016/ 

160615 Vimeo Lentebriesje Sonsbeek 2016 Een performance door 2 niet 
participerende kunstenaars, maar 
willen bijdragen aan het 
evenement. 

https://vimeo.com/170767756 

160615 Public. Filipino Artists Shine at 
Sonsbeek 2016 Public Art 
Exhibition (Department of 
Foreign Affairs of the 
Republic of the Philippines) 

A message from the Department of 
Foreign Affairs of the Republic of 
the Philippines about the opening 
and the participating Filipino artists 

http://www.publicnow.com/vie 
w/80B9629C5F5B5D841CDFF58 
5DE7A4BC7F77C88AA?2016- 
06-15-10:01:05+01:00-xxx9943 

160616 New York Times Weaving artwork into a 
city's fabric; 

 
At Sonsbeek, curators make 
the most of both a park and 
Dutch history 

review https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160616 De Stentor Bamboehuis om je feestje 
te vieren 

Uitleg over deze editie https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160616 De Volkskrant Kunstwerk om te gebruiken Recensie https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160616 NRC.nl Het einde van de 
stercurator is nabij 

Macht van stercuratoren wordt 
minder 

http://www.nrc.nl/handelsblad 
/2016/06/16/het-einde-van-de- 
stercurator-is-nabij-1627365 

160617 Arnhem Direct Paginagroot artikel over 
Sonsbeek 
beeldententoonstelling in 
New York Times 

Info over het artikel in de New 
York Times. 

http://www.arnhem- 
direct.nl/berichten/paginagroot 
-artikel-over-sonsbeek- 
beeldententoonstelling-in-new- 
york-times/ 

160618 GN Journal (DE) Farbenfrohe Installationen 
im Park Sonsbeek 

Review van Duitse pers  

160620 Cobouw Indonesisch bouwwerk 
Arnhem 

Het werk van Eko Prawoto wordt 
benoemd 

http://www.cobouw.nl/bouwfo 
to/1634586-indonesisch- 
bouwwerk-arnhem 
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160622 De Gelderlander Pers: Sonsbeek ’16 maakt 
Arnhem tot iets fijnere 
stad. 

Samenvatting van uitspraken van 
de pers 

Info Media Groep knipselkrant 

160622 De Gelderlander Overlast door gratis 
parkeren 

Sonsbeek’16 wordt genoemd als 
een van de redenen voor overlast 
gratis parkeren. 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160623 De Gelderlander Arnhemse kunstenaar 
plaatst illegaal beeld op 
Sonsbeek '16 

Een niet-participerende kunstenaar 
plaatst eigen beeld. 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/arnhemse- 
kunstenaar-plaatst-illegaal- 
beeld-op-sonsbeek-16- 
1.6132547 

160623 Hart.be SONSBEEK ’16 IN EN OM 
ARNHEM 

SONSBEEK ’16 review http://www.hart- 
magazine.be/nl/sonsbeek-16- 
in-en-om- 
arnhem#.V3EadlSLRdg 

160623 Arnhemse 
Koerier 

Sonsbeek @ Rozet Introductie van de expositie in 
Rozet. 

http://www.arnhemsekoerier.n 
l/nieuws/sonsbeek-rozet- 
1.6132940 

160625 De Gelderlander Gemeente: 'Ga nu niet 
overal beelden neerzetten 
in Sonsbeek' 

De Gemeente laat weten dat niet 
iedereen nu een beeld mag 
neerzetten in het park. 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/gemeente-ga-nu- 
niet-overal-beelden- 
neerzetten-in-sonsbeek- 
1.6137816 

160625 Mister Motley ILLEGAAL BEELD IN 
SONSBEEK TRANSACTION 
GEPLAATST ? 

Beeld van een niet participerende 
kunstenaar 

http://www.mistermotley.nl/ar 
t-everyday-life/illegaal-beeld- 
sonsbeek-transaction-geplaatst 

160627 De Gelderlander Kinderen maken kunst voor 
SONSBEEK ’16 in Park 
Sonsbeek 

Het project van het educatie team 
wordt belicht 

http://www.gelderlander.nl/re 
gio/arnhem-e- 
o/arnhem/kinderen-maken- 
kunst-voor-park-sonsbeek- 
1.6145429 

160627 Arts 
collaboratory 

Ruangrupa De verhuizing van ruangrupa. http://www.artscollaboratory.o 
rg/participants/ruangrupa/27- 
06-2016-13-00-10-het-ruru- 
huis-is-verhuist-naar- 
bezoekerscentrum-mo/ 

160628 De Gelderlander Toch nog witte olifanten in 
Park Sonsbeek 

Het project van het educatie team 
wordt belicht 

https://academic-1lexisnexis- 
1nl- 
1lexisnexisacademicnl.stcproxy. 
han.nl/ 

160628 Evensi Bezoekt #11: Sonsbeek 
2016 

Aanmelden voor een dagje 
Sonsbeek’16 met Academie 
Mechelen. 

https://www.evensi.nl/bezoekt 
-11-sonsbeek-2016-academie- 
mechelen/179680104 

160629 WIELS Presentatie transAction 
(Sonsbeek 16): Reza Afisina 
en Mirwan Andan 

Presentatie door Reza & Mirwan http://www.wiels.org/nl/event 
s/872/Presentatie-transAction- 
Sonsbeek-16-Reza-Afisina-en- 
Mirwan-Andan 
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