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Afgelopen zomer vond de 12e editie van de internationale sonsbeekten-
toonstelling plaats op meer dan 14 locaties door heel Arnhem en een 
deel van de provincie Gelderland. Terugkijkend kunnen we met trots 

stellen dat, ondanks de grote onzekerheid en alle problemen rondom de 
covid-pandemie, sonsbeek met succes is gerealiseerd! Het is met ver-
eende krachten, en zeker ook dankzij de goede samenwerking met de 

gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en de vele fondsen en spon-
soren, gelukt sonsbeek na twee keer uitstel alsnog tot stand te brengen: 
als eerste grootschalig internationaal kunstproject in de openbare ruim-

te op een veilige manier voor een groot publiek. 

I. Voorwoord
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De expositie was in het oog van de storm tussen twee co-
rona-golven wat korter dan eerdere edities. De toeganke-
lijkheid van met name performances, lezingen en debatten 
kende zekere beperkingen. Verder hebben we echter niets 
van ons oorspronkelijke programma hoeven schrappen, en 
hebben we de integriteit ervan kunnen waarborgen. Ook 
het merendeel van het educatie- en het publiek program-
ma heeft kunnen plaatsvinden. 

Publiek kwam van heinde en ver, zowel jong als oud: 
60.000 mensen in de parken, 25.000 op de binnen-locaties 
en 57.000 bij het Kröller-Müller Museum. We mochten ons 
verheugen op veel en doorgaans positieve pers uit binnen- 
en buitenland. In het verslag leest u verschillende lovende 
woorden vanuit Indonesië tot de Verenigde Staten, van 
Duitsland tot Kameroen, en uiteraard van de nationale en 
regionale pers. 

Begrotingstechnisch is het project binnen de gestelde 
kaders gebleven, mede door de vele extra inspanningen 
vanuit bestuur en directie, de goede samenwerking met 
fondsen en overheden, en de corona steunmaatregelen.

Hierbij vindt u een eerste inhoudelijk verslag en evaluatie, 
dat ten behoeve van de overheden, fondsen en sponsoren 

is voorbereid en dat te zijner tijd ook breder gecommuni-
ceerd zal worden als onderdeel van de berichtgeving over 
de voortgang van het sonsbeekprogramma richting 2024. 
In dit verslag uiteraard ook aandacht voor de impact van 
het project op verschillend vlakken -- artistiek, econo-
misch en maatschappelijk -- en de ‘lessons learned’, met 
de blik op de toekomst en het 75-jarig bestaan van sons-
beek in 2024!

Ik ben ongelooflijk trots op al het werk dat we onder onge-
kende omstandigheden met ons geweldige team hebben 
gerealiseerd, en ik wil de vele kunstenaars en betrokken 
partners bedanken voor hun gedrevenheid en vastbera-
denheid. Ik wil in het bijzonder onze artistiek directeur 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung en co-curatoren An-
tonia Alampi, Amal Alhaag, Zippora Elders, Aude Christel 
Mgba en Krista Jantowski bedanken, wiens visie op een 
aantal van de meest de urgente problemen van onze tijd 
via de culturele vrijplaats van de kunst een veelheid aan 
stemmen heeft samengebracht om een onvergetelijke 
ervaring te creëren. Met nadruk wil ik hierbij ook onze 
partners bedanken voor hun commitment en lange adem: 
Museum Arnhem, kunstacademie ArtEZ, Collectie De-
Groen, Kröller-Müller Museum, cultureel centrum Rozet, 
de Eusebiuskerk, de Waalse Kerk, Walterbooks,  
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de Stadsvilla, Machinerie of Me, Werkplaats Typografie en 
vele anderen. In de catalogus die u bij dit verslag aantreft 
vindt u een uitgebreide lijst van betrokken instanties en 
personen. 

Ik wil u hierbij nogmaals bedanken voor uw genereuze 
bijdrage aan de lange sonsbeek traditie én daarmee de 
ambities van het doorlopende sonsbeek20>24 program-
ma. Dit verslag geeft een samenvatting van het begin van 
onze reis, die de komende jaren verder vorm en inhoud 
zal krijgen in overleg met onze kunstenaars, partners en 
het lokale, nationale én internationale publiek. Het project 
sonsbeek heeft een enorme potentie. Ik hoop ook met u 
hierover in contact te mogen blijven. Alvast een kleine 
vooruitblik: in 2022 staan verschillende presentaties en 
tentoonstellingen gepland in samenwerking met onder 
meer Omstand Arnhem, Stedelijk Museum Amsterdam,  
het Dutch Art Institute en een nog bekend te maken kunst-
podium in Parijs. Verder werken we hard door aan het 
sonsbeek participatief archief. 

We streven ernaar dat sonsbeek een banenscheppend 
platform zal zijn. Veel van ons budget wordt lokaal en 
regionaal geïnvesteerd in ondernemingen zowel binnen 
als buiten de culturele sector. Meer hierover kunt u lezen 
in ons financiële rapport. Tijdens de pandemie, maar 
ook daarvoor, heeft sonsbeek samengewerkt met kleine 
ondernemers, om hen zo aan meer klandizie te helpen. 
Onze stichting zal hiermee doorgaan in aanloop naar het 
75-jarig bestaan, waarmee we meer dan ooit verwachten
Arnhem en Gelderland op de internationale culturele kaart
te zetten. Daarmee willen we lokale merken ondersteunen
en stad en provincie prestige geven, vergelijkbaar met
documenta in Kassel, Skulptur Projekte in Münster
en Art Basel in Basel.

Vanwege het veranderende culturele landschap ten gevolge 
van de coronapandemie hebben we, samen met onze part-
ners, veel wijzigingen moeten doorvoeren op bijvoorbeeld 
het gebied van presentatievorm, begroting en communicatie. 
Hierdoor zal onze realisatie op een aantal punten afwijken 
van de eerder gestuurde prognose uit 2019-2020. We hopen 
op uw begrip. Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar voor het 
verstrekken van aanvullende informatie. 

Met vriendelijke groet, 
Steven van Teeseling
algemeen directeur Stichting Sonsbeek & State of Fashion

The sonsbeek exhibition is an elevating tradition 
from 1949, born to repair the severe damage our city 
and its residents had suffered during the Battle of 
Arnhem - by bringing dialogue, reconciliation and 
perspective. Because that’s what this exhibition 
does - it makes one curious about the beauty of art, 
the beauty of the other, by being visible in the city 
with 40 artworks in 14 unique places, indoors and 
outdoors. Marvel and learn, so that we can get to 
know ourselves, the other and each other better  
and discover in which we are connected.  

– Ahmed Marcouch, Mayor of Arnhem.
18 June, 2021
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II. Een festival organiseren tijdens
een pandemie

De agenda van de kunstwereld is door de coronapandemie 
van 2020 in elk opzicht gronding door elkaar geschud. Gro-
te evenementen zoals beurzen, veilingen en andersoortige 
bijeenkomsten zijn uitgesteld of geannuleerd. Ook twee-, 
drie- en vierjarige evenementen zijn voor de bijl gegaan: 
van de geschatte 43 tentoonstellingen en grote projecten 
zijn er wereldwijd 30 uitgesteld.

In deze tijden van onzekerheid is besloten sonsbeek 20>24 
uit te stellen. Onze aanpak vormde een reflectie van de 
pandemie. Over de afgelopen twee jaar hebben we gere-
flecteerd op hoe we samen willen werken en voor elkaar 
kunnen zorgen. Ondertussen hebben we een cultureel 
programma opgetuigd onder de complexe omstandigheden 
van de coronacrisis.

Dankzij het doorzettingsvermogen van al onze partners en 
de gemeente Arnhem zijn wij er, in een ongekende situatie, 
in geslaagd te laten zien hoe belangrijk dit culturele project 
voor de regio is, zowel op een symbolisch als op een poli-
tiek niveau. Wij waren een van de eerste festivals die voor 
het publiek toegankelijk waren. Zo konden wij aan een live 
publiek onze levenslust, onze volhardende toewijding aan 
onze omgeving en stakeholders, en ons doorzettingsver-
mogen om onze missie te volbrengen laten zien.

Een gedecentraliseerd vierjarig programma — 
een “continu openbaar proces” 
Het is belangrijk te erkennen dat de organisatie vooraf-
gaand aan de pandemie al een artistieke visie had ont-
wikkeld van sonsbeek20>24 als een gedecentraliseerd 
vierjarig programma – een “continu openbaar proces” met 
een doorlopende programmering.

Het uitgebreide vierjarige format gaf ons de mogelijkheid 
om nieuwe strategieën te ontwikkelen. We hebben met 
een frisse blik gekeken naar hoe we ons werk verrichten 
in lokale, nationale en internationale contexten. In het 
bijzonder hebben we onderzocht hoe we ons publiek effec-
tiever konden benaderen middels onze artistieke program-

ma’s, en hoe we onze netwerk en partnerships nog verder 
kunnen kunnen uitbreiden. Van meet af aan was sonsbeek 
20>24 gericht op decentralisatie en slow programming,
juist om ruimte te maken voor reflectie.

Weerbaarheid & Strategie
De pandemie heeft een wereldwijd debat ontketend over 
de precaire toestand van de cultuursector. Centrale en 
lokale overheden investeren al langere tijd steeds minder in 
cultuur, en de pandemie heeft deze omstandigheden alleen 
expliciet gemaakt. Net als vele andere culturele instellingen 
werden we gedwongen om te gaan met de vraag hoe we 
kunstenaars, culturele werkers en de culturele economie 
het beste kunnen ondersteunen gedurende deze crisis – en 
daarna.

Sonsbeek heeft, met de steun van onze trustees en part-
ners, en onder de strategische directie van de twee di-
recteuren, dappere keuzes kunnen maken om ons team te 
behouden. Waar veel organisaties hun deuren moesten 
sluiten, of culturele medewerkers moesten laten gaan, heeft 
sonsbeek zich financieel en structureel toegewijd aan het 
vertraagde programma door:

• nieuwe betaalstructuren op te stellen en nieuwe
middelen beschikbaar te maken voor het team
van curatoren voor een verlengde periode van 1
jaar;

• gedurende het project een actief organisatorisch
team te behouden door zich te richten op mede-
werkers in Gelderland en Nederland;

• nieuwe mogelijkheden te vinden binnen het digi-
tale aspect van de tentoonstelling; en

• zich toe te wijden aan de samenwerking met alle
uitgenodigde kunstenaars, en de kunstenaars
50% van hun vergoedingen te betalen -- als teken
van commitment, maar ook in overeenstemming
met de thema’s van arbeid zoals die binnen de ar-
tistieke visie van het project worden onderzocht.
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Dit impact report schetst het 
begin van onze reis met onze 

partners en ons programma in 
aanloop naar 2022. Het toont ook 

de successen en uitdagingen 
van onze organisatie. In brede 

zin is het duidelijk dat onze 
financiering, capaciteiten en 

expertise aangesterkt moeten 
worden om daadwerkelijk onze 
positie regionaal, nationaal en 
internationaal te consolideren. 

Voor de schaal van onze artistieke 
ambities hebben we doorlopende 
financiering nodig, zodat we een 
toekomstbestendige, capabele 
organisatie kunnen worden die 
uitzonderlijke projecten voor al 

ons publiek ontwikkelt. 

All artworks are highlights. Every single one.  
They make such powerful statements about  
our past, present and future. It is a privilege  
to be able and allowed to make those statements. 

– Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
De Gelderlander, 29 August 2021
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III. Onze doelstellingen

Terwijl we dit rapport bekijken, denken we na over onze 
missie als organisatie en de prestatie-indicatoren (KPI’s) 
waaraan we onze activiteiten afmeten. Elk van de volgen-
de secties zal verwijzen naar onze doelstellingen die hier 
beschreven worden. 

sonsbeek20>24 creëert 
een platform voor diverse,  

internationale en interdisciplinaire 
stemmen, waardoor de verborgen 
verhalen in de samenleving zicht-

baar worden en het belang 
 van kunst en cultuur in het nu 

benadrukt wordt. 

• in de zomer van 2021 een grootschalige kunst-
tentoonstelling te organiseren met publiek pro-
gramma, educatieve componenten, publicatie-  
en archiefcomponenten; en

• een toonaangevende hedendaagse tentoonstel-
ling van uitzonderlijke kwaliteit met internationa-
le deelnemende artiesten te zijn.

sonsbeek20>24 biedt ruimte  
voor uitwisseling, samenwerking 

en debat met aandacht voor  
verkenning, reflectie en educatie. 

• het culturele klimaat en de culturele infrastruc-
tuur van Arnhem en Gelderland te versterken
door samenwerking, cross-overs en uitwisseling
van expertise;

• een podium te bieden aan opkomende artiesten
en hen te introduceren in een internationaal
netwerk;

• artiesten aan te moedigen om lokaal connecties
te maken en tegelijkertijd verbinding te maken
met de grotere verhalen van thema’s rondom
arbeid en het sonische; en

• via samenwerking met belangrijke educatieve
partners, culturele partners en institutionele
partnerships het hele jaar door een uitgebreid
discursief programma te bieden gedurende de
vier jaar van het project.

sonsbeek20>24 vestigt zich  
zowel nationaal als internationaal.

• een uitzonderlijke en waardevolle tentoonstelling
te organiseren, die een breed publiek aantrekt
van zowel kunstprofessionals en mensen die iets
met kunst te maken hebben als toevallige bezoe-
kers en mensen uit Arnhem;

• voor de tentoonstelling minstens één iconisch
werk te maken, dat een blijvende herinnering zal
zijn voor het publiek; en

• de vrijetijdseconomie te bevorderen door het
stimuleren van (inter)nationaal toerisme en het
profileren van Arnhem als onderscheidende stad
met een sterk imago waar mensen graag wonen,
werken en verblijven.

Kunst en cultuur bij elke
editie verder verankeren op lokaal 

en regionaal niveau, met een  
blijvende impact op de stad. 

• opdrachten voor nieuw werk te geven en een
collectie aan te leggen door de productie van
nieuwe werken, geïnspireerd op de geschiede-
nis en omgeving van park sonsbeek en de stad
Arnhem;

• een collectie aan te leggen door toe te voegen
aan de vaste collectie van openbare werken in
het park en/of de stad Arnhem;

• lokale en regionale economie te stimuleren en
een positieve economische impact op de stad te
genereren; en

• samen te werken met verschillende instellingen,
binnen en buiten Arnhem, om sterke banden en
een breed draagvlak voor de tentoonstelling te
creëren.

Dit bereiken wij door

Dit bereiken wij door

Dit bereiken wij door

Dit bereiken wij door
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In Vijf Delen
 Force Times Distance bestaat in de kern uit vijf disciplines: tentoonstel-
ling, radio, invocations (het educatieve en het publiekelijk toegankelijke 
programma), publicaties en archivering. Binnen elk discipline hebben de 

ideeën omtrent arbeid zich in verschillende media gemanifesteerd.

De twaalfde editie van sonsbeek heeft plaatsgevonden van 5 juli tot en 
met 29 augustus 2021, en zal duren tot en met 2024. De expositie vindt 
plaats onder leiding van artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung en zijn team van co-curators Amal Alhaag, Zippora Elders  

en Aude Christel Mgba (2020-2024), Antonia Alampi,  
Vincent van Velsen (2020) en Krista Jantowski (2021).

IV. Force times distance

Zowel bezoekers als kunstenaars waren enthousiast over 
de kwaliteit en integriteit van het programma van deze 
editie. Velen waren te spreken over hoe de programme-
ring, geïnspireerd door de huidige debatten binnen de 
cultuursector, op authentieke wijze omging met belangrij-
ke kwesties van onze tijd. Force Times Distance: On Labour 
and its Sonic Ecologies worstelde met vragen over precai-
re arbeidsomstandigheden, informele en gecriminaliseerde 
arbeid, universeel basisinkomen, arbeid en toegang tot 
gezondheidszorg en onderwijs, arbeid en machtsmisbruik 
en sociale bescherming, maar ook de manieren waarop 
etniciteit, klasse, gender en religie invloed hebben op 
opleidingen en vooruitzichten op een carrière.

Deze editie heeft een kleurrijk netwerk van meer dan 20 
vruchtbare samenwerkingen tot stand gebracht, waar-
onder creatieve, educatieve en promotionele samenwer-
kingen, maar ook partnerships met verschillende locaties. 
Hieruit zijn verschillende werken in opdracht voortgeko-
men en gedeelde programma’s voortgekomen. Dit heeft 

grotere culturele instellingen de mogelijkheid gegeven om 
in samenwerking met sonsbeek hun eigen zichtbaarheid 
te vergroten, samen nieuwe programma’s te ontwikkelen 
en collectief nieuwe ideeën te ondersteunen. Daarnaast 
hebben we samengewerkt met nieuwe groepen uit kleine-
re lokale organisaties, die normaliter niet samenwerken 
met kunstinitiatieven. 

Gedurende deze editie hebben we meer dan 200 ont-
moetingen binnen onze verschillende platforms mogelijk 
gemaakt. We hebben ons met meer dan 100 kunstenaars 
verbonden. Hun bijdragen hebben vorm gekregen in de 
expositie, het openbare programma, performances, radio, 
educatieve projecten en in essays voor de catalogus. 
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We hebben 40 contemporaine 
kunstenaars en collectieven, 

waarvan 90% internationals, uit-
genodigd om hun werk in Arnhem 
tentoon te stellen. Er zijn 20 nieu-

we werken in opdracht ontwikkeld 
en geproduceerd voor de tentoon-
stelling, samen met 24 bestaande 

werken die in de stad een plek 
hebben gekregen. Deze eerste 

iteratie heeft een podium gegeven 
aan veel opkomende kunstenaars 
en nieuwe stemmen in het Neder-

landse culturele landschap. 

Veel van de gepresenteerde werken gaven het publiek 
verschillende uitgangspunten om zich te verhouden tot de 
ideeën van de tentoonstelling. Het werk van Wendelien 
van Oldenborgh en Erika Hock gaf een plek aan bewoners 
om in te contact te komen met het Sunday Open Kino 
programma, het Werker Collective produceerde hun werk 
in samenwerking met studenten van ArtEZ, Jennifer Tee 
presenteerde een wekelijkse performance met uitgeno-
digde choreografen, waarbij ons publiek de mogelijkheid 
kreeg actieve deelnemer te worden. Als onderdeel van de 
nalatenschap van dit festival is het werk van Jennifer Tee 
door de stad aangekocht en zal het een permanente plek 
krijgen in Arnhem.

De tentoonstelling bestond uit vijf ‘frequenties’, opgedeeld 
in vijf thema’s. Elke frequentie was gebonden aan een ge-
beurtenis, anekdote of kunstpraktijk gerelateerd aan Arn-
hem, Nederland, en arbeid en het sonische. De verschillen-
de locaties en programmaonderdelen kregen elk een eigen 
kleur. Via de app konden onze bezoekers de kleuren, en 
daarmee de bijbehorende programma’s en thema’s, volgen. 
Zo dienden ze als startpunten om de ideeën en concepten 
van de tentoonstelling verder te verkennen.

Samenwerkingen
sonsbeek20>24 heeft samengewerkt met 14 instellingen in 
en om Arnhem, elk met een unieke eigen insteek.
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Museum Arnhem. Museum Arnhem is al sinds jaar en 
dag een van onze key partners. Deze editie heeft Muse-
um Arnhem haar ondersteuning uitgebreid, niet alleen 
financieel, maar ook door als opdrachtgever van nieuwe 
kunstwerken te fungeren. Het museum ondersteunt ook 
de presentatie van bestaande kunstwerken. Deze samen-
werking was essentieel bij het vastleggen van nieuwe 
tentoonstellingsruimten en zorgde ervoor dat wij hun 
netwerk van publiek en deelnemers bij de tentoonstelling 
konden betrekken.  
Zij gaven rechtstreeks ondersteuning aan kunstenaars 
Louis Henderson & João Polido, Ibrahim Mahama,  
Hira Nabi, Nader Mohamed Saadallah, Alida Ymele  
en Buhlebezwe Siwani.  

Kröller-Müller Museum. Als mede-opdrachtgevende 
partner heeft het Kröller-Müller Museum ons ondersteund 
in de realisatie van vier nieuwe opdrachten verspreid over 
twee locaties, waaronder Walter books. Zij gaven recht-
streeks ondersteuning aan kunstenaars Cheick Diallo, 
Julieta Aranda en Leo Asemota.

Onze tentoonstelling reikte voorbij het park, en het pro-
gramma was te zien in de hele stad. Naast onze opdracht-
gevende partners gaven ook deze culturele partners 
een podium aan de tentoonstelling: Collectie De Groen, 
Showroom Arnhem, Collectie De.Groen, Machinerie of 
Me, WALTER books, Waalse Kerk, Rozet and in Park 
Sonsbeek, Park Zypendaal,  Nationaal Park De Hoge  
Veluwe, Buitenplaats  Koningsweg, De Stadsvilla.

Tentoonstelling 40 kunstenaars: 
Justine Gaga; Farkhondeh Shahroudi Sam Auinger; raumlabor; Olu Oguibe; 
Werker Collective met Gleb Maiboroda en studio bonbon; Sunette L. Viljoen; 
Anne Duk Hee Jordan; Antonio Jose Guzman; Iva Jankovic; Wendelien van 
Oldenborgh; Erika Hock; Willem de Rooij; Hira Nabi; Alida Ymele; Omer Wasim; 
Mithu Sen; Cheick Diallo; Julieta Aranda; Leo Asemota; Gustavo Crembil en 
Mae-ling Lokko;  Libita Sibungu;Oscar Murillo; Buhlebezwe Siwani; Nader 
Mohamed Saadallah; Stanley Brouwn;Kudzanai-Violet Hwami; Belinda Zhawi; 
Louis Henderson; João Polido; Ndidi Dike;Ibrahim Mahama; Laure Prouvost; 
Ellen Gallagher; Jennifer Tee; The Black Archives en Yinka Ilori.

Sonsbeek 20<24 addresses complicated, troubling  
histories with sincerity. Impressively, it does so without 
didactics, opting instead for a poetic and sensual approach 
resonating through sound, oral histories, and music.. 

– Eva Scharrer, Spike art magazine, 
27 July 2021  

Top:  Hier. in Open Kino Pavilion, 2021, Wendelien van Oldenborgh  
in collaboration with Erika Hock
Bottom: HISK Pavilion, 2021
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Parasite Radio verkent de (digitale) ether als potentië-
le expositieruimte, en geeft daarbij een plek aan orale 
cultuur binnen verschillende talen en geografische en 
historische landschappen. Parasite Radio zoekt, luister, 
reist en ontvangt gasten uit Arnhem, Europa en de rest 
van de wereld, zowel online als offline. Parasite Radio 
documenteert de verschillende relaties tussen arbeid en 
het sonische, in het verleden, het heden en de toekomst, 
en is als medium bedoeld voor zowel jong als oud, migrant, 
ongedocumenteerde, gepensioneerde, voor zowel arbeider 
als nietwerkende.

27 gasten kwamen langs op de radio, waaronder sons-
beekkunstenaars zoals Laure Prouvost, Sam Auinger, Buh-
lebezwe Siwani en Leo Asemota. Tijdens de tentoonstel-
ling, van 17 juli tot en met 28 augustus, was de radio elke 
donderdag- en vrijdagmiddag te horen. Deze uitzendingen 
staan centraal in het werk dat we ook tussen 2021 en 2024 
zullen blijven doen. 

We hebben een netwerk van geëngageerde deelnemers 
en gastheren/-vrouwen voor ons doorlopende programma 
opgezet. Het rijkgevulde programma is tijdens de expositie 
live gestreamd, en op onze website gearchiveerd. Gedu-
rende de twee maanden dat de expositie duurde hebben 
we 834 luisteraars bereikt. 

Nos Sonico Historico by Shari Maduro and Gyonne Goed-
hoop presenteerden een doorlopend programma, waarbij 
gasten werden uitgenodigd om de complexe lagen van het 
koloniale verleden van Nederland te bespreken, alsook de 
hoorbare erfstukken van die geschiedenis. Op uitnodiging 
van sonsbeek20>24 was ook het Arnhemse Under The Ta-
ble te gast om te reflecteren op het thema van de tentoon-
stelling, en op de werkwijze van een culturele instelling 
in wording. Finn Ma’atita ontwikkelde Maluku, Moluccan 
voor sonsbeek20>24, een experimentele podcast waarin 
de gastheer met jonge en oude Molukkers sprak. Black 
Salty Summer School is een radioproject en -installa-
tie door Quinsy Gario & Family Connection, die in vrije 
associatie de termen ‘black’, ‘salty’, ‘summer’ en ‘school’ 
onderzochten. 

Participants:
Rice ‘n Peas, Antonio Jose Guzman, Musoke Nalwoga & Raziyah Heath, 
Richard Kofi & Erik Oexman, Gyonne Goedhoop & Shari Maduro, Quinsy Gario, 
Momtaza Mehri, Julius Thissen, Aisha Abdullahi, Verhalenhuis Belvedere, Lau-
re Prouvost, Finn Ma’atita, Leo Asemota, Sam Auinger, Buhlebezwe Siwani, 
Under The Table and guests, Charissa Granger, Romy Ruegger, Amal Alhaag 
with Saas Fee, Weaver Collective, Siminikwe Buhlungu, Mavi Veloso, Chantal 
Edie, Leeron Tur-Kaspa.
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Ons hoofddoel is een ruimte te scheppen waar samenge-
werkt, uitgewisseld en gedebatteerd kan worden. Een plek 
waar aandacht is voor ontdekking, reflectie en educatie. 
Hiervoor hebben we in al onze platformen samenwer-
kingsmodellen geïncorporeerd. Ook hebben we 10 educa-
tieve projecten gestart, waarmee we 140 deelnemers van 
verschillende leeftijden en achtergronden hebben bereikt 
– waaronder basis- en middelbare scholieren, studenten,
en professionals uit de kunstwereld. Hieronder volgt een
korte toelichting van de projecten waarmee we de ruimte
hebben gecreëerd om de thema’s van de tentoonstelling
te ontdekken en bespreken. Ze zijn thematisch verbonden
aan de tentoonstelling en bedacht met als doel verschillen-
de perspectieven te incorporeren.

Het volgende programma is over de loop van een jaar ont-
wikkeld. Tijdens de openingsdagen hebben we het werk 
van de deelnemers gevierd. Tijdens de twee maanden van 
de tentoonstelling hebben we 63 evenementen georgani-
seerd.

Everything Is Inspirited 
2 juli 2021. Performance in de openbare ruimte, Park Zypendaal.

Deelnemers: 140 basisschoolkinderen van Bassischool 
de Klaproos, de Arnhemse Montessori School (AMS) en 
De Parkschool, kunstenaar Krista Burger in samenwer-
king met het kunsteducatieteam: Bernadette ten Have en 
Doreen Hartman. Publiek: 60 mensen.

Onder de naam Everything Is Inspirited hebben kunste-
naars Krista Burger, Bernadette ten Have en Doreen 
Hartman een jaar samengewerkt met leerlingen van ver-
schillende Arnhemse basisscholen. Het resultaat was een 
optreden met muziek en orale vertellingen, gevolgd door 
een korte processie. De verschillende groepen leerlingen 
hebben zich voorbereid door aan de gang te gaan met het 
idee van geluid: het geluid van alle levende dingen, zoals 
bomen, planten en dieren. Het uiteindelijk verhaal, waarin 
vertelling gecombineerd werd met elementen van geluid 
en zelfgemaakte objecten zoals vlaggen en instrumenten, 
is uitgevoerd tijdens de officiële publieke opening van 
sonsbeek in Park Zypendaal. 

Everything is inspirited, 2021, Arnhemse Montessori School,  
SBO de Klaproos and the Parkschool
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Koti (“breken van de ketenen” in Sranangtongo) te geden-
ken. Sinds 2021 is dit ook een officiële gedenkdag in Arn-
hem. De wandeling was geïnspireerd door Zwarte Anna, of 
Anna van Vossenburg, een Surinaamse tot slaaf gemaakte 
vrouw die naar Arnhem werd gebracht en woonde in Huize 
Zypendaal waar ze meer dan 50 jaar onbetaald werk ver-
richte. De met muziek gevulde begeleide wandeling begon 
bij het werk van Jennifer Tee (NL), Respire: The World 
Begins With Trees in park Sonsbeek, en ging toen langs 
Kasteel Zypendaal naar de poetische ode aan Anna, werk 
Tears of Anna van Farkhondeh Shahroudi (DUI/IR).

De muziake begeleiding werd verzorgd door het ensemble 
Ritmo Percussion, een Caraïbische brassband bestaande 
uit 10 muzikanten, waaronder hoorn en percussie. Deze be-
wegende performance nam ongeveer 40 mensen mee door 
park Sonsbeek en eindigde met een openingstoespraak 
van Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. Hij benadrukte 
expliciet Anna’s verhaal: hoe weinig we over haar weten 
en het belang om slavernij en kolonialisme te erkennen en 
bespreken, en hoe de erfenissen van deze systemen nog 
steeds zichtbaar zijn in onze maatschappij.

Farida Nabibaks - Shining Shadow, 
Radiant Shadow & ANNA
Showroom Arnhem en Theater aan de Rijn.

4 juli 2021: twee performances van Splendid Shadow met 
een totaal van 73 bezoekers. 
25 augustus 2021: twee performances van Radiant Shadow 
met een totaal van ongeveer 25 bezoekers. 
2 october 2021: twee performances van ANNA met een 
totaal van 30 bezoekers.

Kunstenaars: Farida Nabibaks, Lana Renfrum, Tiemo 
Wang, Yara van Fraeijenhove, Rohiet Tjon Poen Gie, David 
Mackor, Jits Agema, Saron Tesfahuney

Farida Nabikaks heeft een danceperformance genaamd 
Reframing HERstory gemaakt, waarin het verhaal van Anna 
van Vossenburg licht schijnt op het koloniale verleden van 
Arnhem en Gelderland. Na de perfomance is Nabikaks in 
kleine kring met het publiek in gesprek gegaan, om samen 
de persoonlijke verhouding tot koloniale geschiedenis te 
verkennen.

My Learning Is Affected By The Condition Of My Life 
januari - februari 2021. Online via Studium Generale ArtEZ.

Het programma bestond uit essays, een online rondeta-
felgesprek en een online filmscreening. Dit vond plaats 
binnen het ArtEZ Studium Generale programma The Future 
of Art Schools. Met gastbijdragen van Tally Mbok, Antje 
Majewski, Annette Schemmel en Narcisse Santores 
Tchandeu.

Op uitnodiging van Studium Generale ArtEZ maakte Aude 
Christel Mgba een online programma waarin ruimte voor 
leren, onderwijs en het idee van kennis ter discussie 
werden gesteld, met name binnen de westerse context, 
door deze te koppelen aan het koloniale verleden en sys-
temen van onderdrukking. Het programma keek ook naar 
kunstonderwijs op het Afrikaanse continent en hoe onder-
wijs en arbeid binnen deze context worden vormgegeven 
en georganiseerd.

A Noisy Ballad For Freedom — 
commemoration and celebration of Keti Koti, 
1 juli 2021, opening. Muzikale wandeling in de openbare ruimte 
langs kunstwerken in park Sonsbeek.

Deelnemers: Jennifer Tee, Farkhondeh Shahroudi, Ritmo 
Percussion, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.
Publiek: 40 mensen waaronder kunstprofessionals en pers.

Tijdens de opening van sonsbeek20-24, vond er onder be-
geleiding een wandeling plaats in park Sonsbeek voor de 
pers en andere kunstprofessionals om het jaarlijkse Keti 

Songs of Colonial Labour, Summer 2021 workshop and Sunday Service 
presentation



12 Sonsbeek Impact Report 

Café Disorient: Beverages for Friends is een performatieve 
installatie door kunstenaar Susanne Khalil Yusef, waarbij 
ze een publiek programma van colleges, performances en 
opvoeringen heeft gemaakt. De installatie, in de foyer van 
het Focus filmtheater, bestond uit zitblokken omringd door 
keramiek en verschillende prints van beroemdheden die 
publiekelijk hun steun voor Palestina hebben betuigd. Daar 
deelde de kunstenaar koffie uit en hield ze gesprekken met 
het publiek.

Sea As History, A Tribute to Keti Koti, 
discursief programma, Eusebiuskerk

Deelnemers: OTION (muzikant), Aude Christel Mgba en 
Amal Alhaag (curatoren sonsbeek20>24), Lynnée Denise 
(DJ, kunstenaar), Jessica de Abreu (academica, activist, 
initiator The Black Archives), Kwame Nimako (academi-
cus), en Alessandra Benedicty-Kokken (academica).
Publiek: ongeveer 50 bezoekers (internationale en nationale 
pers, kunstprofessionals en andere gasten). Dit programma 
was niet openbaar toegankelijk. Vanwege de coronapan-
demie was het slechts voor een beperkte hoeveelheid 
bezoekers toegankelijk. Het programma is gelivestreamd.

In een avondvullend programma op 1 juli 2021 heeft het 
team van curatoren geprobeerd op een leerzame manier 
uit te weiden over Keti Koti. Het internationale publiek van 
sonsbeek20<24, maar ook een groot deel van de Neder-
landers, is onbekend met deze herdenking en waar ze 
voor staat. Door middel van een discursief programma met 
bijdragen van academici, activisten en kunstenaars kon 
een gemengd publiek van zowel internationale als nationa-
le bezoekers kennismaken met de geschiedenis en erfenis 
van kolonialisme en radicaal kapitalisme, en hoe deze heb-
ben bijdragen aan de totstandkoming van de natiestaat. Het 
evenement ging in op de Nederlandse rol in de Atlantische 
slavenhandel, maar ook huidig beleid op het gebied van 
grenzen, economie, en relaties met voormalige koloniën. 
Deze ideeen zijn muzikaal verkend door aandacht te beste-
den aan de inherent diasporische aard van natuur. Dit was 
te horen in OTIONs bijdrage van Afro-Surinaamse muziek, 
die zowel op de geschiedenis als de toekomst gericht is. 
Lynnee Denise, in een sonische lezing, benaderde muziek 
als kaarttekeningen, als drager van kennis.

Marinella Senatore - The School of Narrative Dance 
19-27 augustus 2021. Bewegingsworkshops, gezamenlijk project, 
Park Sonsbeek, ArtEZ, Rozet

Deelnemers: Studenten, voormalige vluchtelingen, 
nieuwkomers, gepensioneerden, vrijwilligers
Toeschouwers: ongeveer 30.

Onder leiding van Marinella Senatoren, in samenwer-
king met choreografenduo ESZPZ, vond een aangepaste 
versie van Senatores School of Narrative Dance plaats op 
sonsbeek>24. Dit was gericht op het idee van ‘embodied 
learning’ – belichaamd leren – in relatie tot collectiviteit. 
In kleine groepen volgden de deelnemers bewegingswork-
shops. Het oorspronkelijke idee was dat de deelnemers 
in groepjes zouden werken aan het organiseren van een 
parade. Door de pandemie hebben we besloten dat kleine-
re groepjes deelnemers zouden meedoen aan een of meer 
bewegingsworkshops. Intimiteit stond centraal in onze 
ervaring van de pandemie, en we hebben gezocht naar een 
manier waarop we binnen deze workshops gesprekken op 
kleine schaal tussen deelnemers konden faciliteren.

Voorafgaand aan deze workshops in augustus, is er in juni 
een online workshop georganiseerd binnen het Hidden 
Histories programma van ArtEZ. Marinella Senatore was 
uitgenodigd om aan 25 kunsteducatiestudenten een col-
lege te geven over ‘embodied learning’, hoe dat in relatie 
staat tot de ervaring van collectiviteit en hoe het gezien 
kan worden als gereedschap dat helpt bij emancipatie.

Cafe Disorient: Beverages for Friends by Susanne Khalil Yusef  
4 juli en 18 augustus 2021. Parcipatieve installatie en filmscreening,  
gesprek en muziek bij het Focus Filmtheater.

Deelnemers: Susanne Khalil Yusef en WONNE, Nawa En-
semble, Michael Singh, Manu featuring multibeat.
Publiek: 4 juli 2021: 55 bezoekers.  
18 augustus 2021: 22 bezoekers. 
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resenteerde tijdens het sluitingsweekend in Arnhem. Het was 
een tweedaagse collectieve studie, presentatie en uitzending 
om te traceren waar gender, ruimtelijke politiek en intieme 
arbeid en ras de “randen van maatschapijen” doorkruisen. 

Het tweedaagse programme is een poging om het publieke 
discours rondom gegenderd, intiem/erotisch werk en seks 
werk open te breken en te contextualiseren, op het vlak waar 
zorg, intimiteit en geld samenkomen. Vooral in het licht van 
de wereldwijde pandemie waardoor kwetsbare arbeiders 
wordt geduwd in een fragiel bestaan aan het “uiteinde” van 
de markt.

Met bijdrages van: Barby Asante, Dina de Riquet-Bons, Hella 
Dee, Ola Hassanain, Kamala Kempadoo, Simone Lagrand, 
Quirine Lengkeek, Pascale Obolo, Olu Oguibe, Milone Reig-
man, Thot Scholar & Mavi Veloso.

sonsbeek Conjunctions

Via sonsbeek Conjunctions gingen wij samenwerkingen 
aan met lokale partners om samen nieuwe perspectieven 
te onderzoeken. In 2021 bestonden de Conjunctions uit vele 
symposia, concerten, workshops, onderzoeksgroepen, stu-
dieprogramma’s en andere culturele en sociale activiteiten. 
Dit jaar hebben we samengewerkt met ArtEZ, Casco, De 
Appel, DAI Roaming Assembly, Het Nieuwe Instituut, HISK, 
If I Can´t Dance I Don’t Want to Be Part of Your Revolution, 
Metropolis M, Rijksakademie, Framer Framed, TAAK, Saas-
Fee Summer Institute of Art, ArtEZ studium generale, iMAE, 
en The Research Center for Material Culture.

Een van onze sonsbeek conjunctions klonk door in 
Sunday Service,een terugkerend programma tijdens de 
tentoonstelling, waarin verschillende gasten reflecteerden 
op de centrale vraag van sonsbeek vanuit het perspectief 
van hun eigen werkpraktijk.

Black Salty Summer School
augustus 2021 – heden.

Aflevering van 1 uur werd live op Parasite Radio uitgezon-
den en is gearchiveerd. De volgende afleveringen  
staan gepland voor 2022. 

Black Salty Summer School is een radioproject en instal-
latie door Quinsy Gario & Family Connection, die samen 
associatieve gesprekken voeren rondom de begrippen 
black, salty, summer, en school. Geworteld in Black studies 
onderzoekt en belicht Gario op kritische wijze koloniale 
relaties. Na de uitzending van het eerste radioprogram-
ma tijdens de slotweek van sonsbeek heeft Gario via een 
installatie bij WALTER books een gesprek gestart om vanuit 
verschillende perspectieven op de begrippen te reflecte-
ren. Het bevragen van wat kennis is en wat (on)zichtbaar is 
staat hierin centraal.

sonsbeek Councils

De sonsbeek Councils is een programma dat bestaat uit 
colleges, performances, poëzie, muziek en dans, tot stand 
gekomen in samenwerking met het terugkerende program-
ma en symposium Roaming Assembly van het Dutch Art In-
stitute. De eerste bijeenkomst vond plaats in Tunis in maart 
2020, de tweede bij Radio Kootwijk in september 2020. De 
laatste bijeenkomst was in Arnhem in augustus 2021. Voor 
elke bijeenkomst bespraken en verkenden kunstenaars, 
academici, curatoren en hun publiek gezamenlijk verschil-
lende thema’s gerelateerd aan arbeid en geluid. Maar liefst 
33 verschillende perspectieven inspireerden ons om op 
nieuwe manieren te denken. 

Sexwork is Honest Work, 
Roaming Assembly #29 presenteert Sonsbeek Council #3, 28, 29 augustus 2021

Ons laatste sonsbeek Council monde uit in onze samenwer-
king met het Dutch Art Institute (DAI) en Olu Oguibe, die het 
derde sonsbeek Council #3: SEX WORK IS HONEST WORK, 
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Editorial Room

In het begin van de pandemie is de Editorial Room opgezet 
als deel van onze nieuwe digitale strategie. Deze geeft 
curatoren en gastschrijvers de ruimte om te reflecteren op 
de ideeën achter kunstwerken, binnen de context van de 
pandemie. Als platform is de Editorial Room een mix van 
nieuwe werken in opdracht en bestaand werk. Het is een 
manier om het online gesprek gaande te houden en onze 
ambities voor 2020 – 2024 verder vorm te geven. Daarnaast 
fungeert het nu ook als online archief voor sommige van de 
activiteiten van sonsbeek. In 2020 en 2021 zijn er reeds 23 
publicaties op de Editorial Room verschenen.

Deelnemers: Hira Nabi: online film screening plus interview, Lawrence Abu 
Hamdan: online filmscreening, Flavia Dzodan: podcast, Nástio Mosquito: sound 
performance, Shenece Oretha: sound performance, Kodwo Eshun: interview, 
Quinsy Gario: online filmscreening, Jumana Manna: online filmscreening, Jef 
Cornelis: online filmscreening, Miguel Peres Dos Santos: online filmscree-
ning, OTION: sound performance, Antonio Jose Guzman: play list and sound 
performance, Immy Mali: podcast, ruangrupa: online talk, Gianmaria Colpani, 
Wigbertson Julian Isenia, and Naomie Pieter: online essay, Olave Nduwanje: 
podcast, Lynnee Denise: playlist, Mathieu Charles: sound performance, Hudda 
Kaireh: sound essay, Em’kal Eyongakpa: sound performance

Het programma bestond uit een interactie tussen nationa-
le en internationale kunstpraktijken. Elke Sunday Service 
vond plaats in de installatie Parliament of Ghosts van 
Ibrahim Mahama, een installatie die een plek was voor 
gesprekken en interactie (parlement) en tegelijkertijd de 
specifieke geschiedenissen en ervaringen belichaamde 
die hierin zijn ingebed (geesten). Voor de sonsbeek Sunday 
Service bood het de intimiteit die nodig was voor uitwis-
selingen en een weg naar een meer gedecentraliseerd 
gesprek.

Deelnemers: Priya Swamy, Fazle Shairmahomed, Farida Nabibaks, S*an D. 
Henry Smith, Richard Kofi, Ibrahim Mahama, Mitchell Esajas, Tracian Meikle, 
Antonio Jose Guzman, Quinsy Gario, Gyonne Goedhoop, Jan Hoek, Tirino Yspol 
& Jessica van Halteren, Saaber Bachir & Kenza Vandeput, Rory Pilgrim, Celine 
Caly, Simnikiwe Buhlungu, Musoke Nalwoga, Kalaf Angelo, Mahret Ifeoma 
Kupka, Sandrine Colard, Gery Mendes, Poernima Gobardhan, Simone Zeefuik, 
Djuwa Mroivili
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Als combinatie van onderzoek en tentoonstelling heeft 
Force Times Distance essays samengebracht van onder-
zoekers die met arbeid en geluid werken. Het resultaat 
is de eerste van vele readers. De reader is gemaakt in 
samenwerking met de ArtEZ Werkplaats Typografie. De 
catalogus en reader zijn online nog steeds beschikbaar. De 
publicaties hebben meer dan 30 bijdragen.

De catalogus biedt het publiek diepgaande informatie over 
de kunstenaars, hun achtergronden en leefwereld, en over 
de totstandkoming van hun werk bij sonsbeek. Daarnaast 
bevat de catalogus essays die reflecteren op de thema’s 
van sonsbeek ten tijde van een pandemie. De begeleidende 
readers gaan verder in op de thema’s van sonsbeek20>24. 

Catalogus: Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Antonia Alampi, Amal Alhaag,  
Aude Christel Mgba, Zippora Elders, Krista Jantowski en Hasna  El Maroudi. 
Reader: Panashe Chigumadzi, Maurizio Lazzarato, Danielle Child, Anne  Moraa, 
Philomena Essed, Djuwa Mroivili, Anivia Beylard, Jana  Keijdener, Iheb Guer-
mazi, Alia Mossallam, Ruth Wilson Gilmore,  Chenjerai Kumanyika, Simone 
Atangana Bekono, Lionel Manga,  Kodwo Eshun, Amal Alhaag, Precious Co-
lette Kemigisha, Guy  Ossito Midiohouan, Akila Richards, Mwazulu Diyabanza, 
Ibrahim  Cissé, Léon-Gontran Damas, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. 
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Als deel van sonsbeek20>24 zijn we bezig met het mak-
en van een sonsbeekarchief, in samenwerking met ons 
publiek, creatieve makers en denkers, en verschillende 
partners van het Gelders Archief, cultureel centrum Rozet 
en de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Het sonsbeeka-
rchief richt zich op (orale) geschiedenis, het heden en de 
toekomst van sonsbeek. Officiële documenten, frustraties, 
gesprekken, roddels, afwijzingen, herinneringen en gelu-
iden worden samengebracht en geremixt. Ons doel is een 
trager archiveringsproces te creëren, waarin een trans-
parante, chaotische en nieuwsgierige praktijk omarmd 
wordt. Een levend archief door het volk, voor het volk. 

Het project is in 2019 met een open call gestart. Daarbij 
vroegen we het publiek materiaal over sonsbeek beschik-
baar te stellen voor ons archief. Tijdens de eerste iteratie 
van sonsbeek in 2021 hebben we bij Rozet een archief-
expositie georganiseerd, gericht op archiefmateriaal van 
onze bezoekers. Op dit moment hebben we ongeveer 40 
bijdragen mogen ontvangen: prints, objecten en ingespro-
ken verhalen over herinneringen en ervaringen. In samen-
werking met 15 studenten van BEAR (Base for Experiment, 
Art and Research, onderdeel van ArTEZ) zijn er ook vijf 
podcasts ontwikkeld. Deze waren eveneens te beluisteren 
in Rozet. 

In aanloop naar het 75-jarig bestaan van sonsbeek in 2024 
gaan we gezamenlijk verder met het bouwen van een 
digitaal fundament voor ons toekomstige archief. Hiertoe 
ontwikkelen we een website voor het archief, en zullen we 
onze app verder uitwerken. Dit zal niet alleen toekomstig 
onderzoek naar de lange erfenis van sonsbeek voeden, 
maar ook een gevoel van saamhorigheid creëren: sons-
beek is immers van ons allemaal.  
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Sonsbeek Impact Report 

The Force Times Distance exhibition acts as a choreography 
of sonic frequencies, thereby encouraging different modes of 
listening; it endeavours to recover, restitute and eventually 
repair the still segregative conditions under which we live. 

– Eva Maria Ocherbauer, Camera Austria International
issue 155, September 2021  
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Force Times Distance Aanbevelingen
De aanbevelingen hieronder zijn specifiek gerelateerd 
aan de Vijf Act = Force Times Distance 

• Vergroot de toegankelijkheid. Gebruik leer-
instrumenten om een relevant programma te
ontwikkelen, dat aanhaakt op bestaande open-
bare programma’s. Hiermee willen we offline en
online onze doelgroepen enthousiasmeren voor
de ideeën van onze expositie.

• Programma partnerships. We gaan verder onze
programmapartners uit te breiden, in Arnhem
en daarbuiten. Zo maken we ruimte voor betek-
enisvolle partnerships, gecombineerde werken
in opdracht, en een experimentele ruimte voor
interdisciplinair engagement.

• Aanbevelingen archief
 — Onze open calls bestendigen en ons netwerk

verbreden door publieksprogramma’s die in 
samenwerking met Rozet, ArtEZ en nieuwe 
partners worden ontwikkeld;

 — Input verzamelen voor een participatief online 
en offline ‘levend archief’ door elk kwar-
taal sessies met ons publiek te organiseren. 
Onze onderzoeksvraag hierbij is ‘wat is een 
archief?’; 

 — De techniek achter de app en website ontwik-
kelen zodat we de gedigitaliseerde geluiden, 
afbeeldingen, video’s en verhalen online terug 
kunnen vinden; en

 — Breder de verbinding met partnerorganisaties 
opzoeken, zoals het archief van Documenta en 
Skulptur Projecte Münster, zodat we kennis 
en onderzoek kunnen uitwisselen. We hopen 
zo meer archiefmateriaal van een bredere, 
meer internationale doelgroep te bereiken.

.  

Textiles of Resistance: Growing, Weaving, Printing, Archiving, 2021, Werker 
Collective with Gleb Maiboroda and studio bonbon 
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V. Force Times Distance
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    59 days open to the public
20 commissioned artworks
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10 educational projects with over 400 participants

63 events hosted 
in 2 months

150
Volunteers



Tussen 2 juli en 29 augustus heeft sonsbeek20>24 ongeveer  
148.000 bezoekers gehad. Hiervan hebben circa 87.748 onze partnerlo-
caties bezocht, en ongeveer 60.000 de parken Sonsbeek en Zypendaal. 

Deze schattingen zijn gebaseerd op tellingen op onze locaties.  
In de zomer hadden we doordeweeks gemiddeld 457 bezoekers.

VI. Bezoekers en Hun Ervaringen
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Ons profiel van de bezoekers is gebaseerd op intensief 
veldwerk, fysieke vragenlijsten en digitale reacties. De 
verzamelde data is geanalyseerd door de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen. Hiermee kunnen we onze verschil-
lende bezoekers beter begrijpen. We hebben vanwege de 
reisrestricties minder internationale bezoekers ontvangen 
dan in voorgaande jaren, maar hebben wel een significante 
hoeveelheid bezoekers uit de omgeving, de regio en de 
rest van Nederland ontvangen. (Een gedetailleerd verslag 
van de bezoekersaantallen is te vinden in Appendix 2.)
Hiernaast heeft de gemeente Arnhem opdracht gegeven 
voor een openbaar onderzoek naar de economische impact 
van de eerste iteratie van sonsbeek20>24. We verwachten 
de resultaten hiervan eind December 2021. 

Bezoekerservaring
sonsbeek20>24 heeft de bezoekersstrategie gecomple-
menteerd met zowel gedrukte als digitale materialen om 
verschillende programmaonderdelen te ondersteunen. 
Onze meerzijdige benadering is niet uniek voor festivals 
van deze schaal: we begeleidden bezoekers door onze ten-
toonstelling door te investeren in onze website, een app te 
bouwen, een bezoekersgids te ontwerpen, kleinschalige 
tours en gastcolleges te organiseren, en waar mogelijk 
het evenement in de openbare ruimte zichtbaar te maken. 
Onze visuele kunstwerken waren gekaderd met gesproken 
woord (colleges, radio, tours) of geschreven tekst (online 
en offline publicaties). 

sonsbeek App, website en sociale media
In 2020 hebben we opdracht gegeven voor een nieuwe 
sonsbeek App, die is ontwikkeld door Trinfinity Network 
Arnem. Het doel van de app was om de ervaring van de 
bezoeker te ondersteunen. De app gaf wandelroutes, liet 
augmented reality bij de werken zien, en voorzag bezoek-
ers van auditieve en narratieve begeleiding om de thema’s 
van de expositie verder te onderzoeken. De app attend-
eerde bezoekers ook op kunstwerken van vorige edities 
van sonsbeek die door de gemeente Arnhem, het Kröller-
Müller Museum of Museum Arnhem gekocht zijn, en die 
nog steeds in de stad te zien zijn. 

Daarnaast fungeerde de app als boekingssysteem voor 
tijdslots. Gebruikers konden via de app ook met korting 
terecht bij verschillende restaurants, hotels en winkels 
in Arnhem. Publiek dat digitaal onderlegd was reageerde 
enthousiast op de app, maar het algemene publiek minder. 
De app is sinds juli 2021 beschikbaar voor Android en iOS 
en is 860 keer gedownload. 

In 2020, tijdens de (eerste) piek van corona, is de website 
van sonsbeek omgebouwd tot nieuw portaal waar een 
online programma in de vorm van essays, playlists en 
podcasts te vinden was. Deze digitale ruimte heet de Edi-
torial Room. Dit platform wordt nog steeds ontwikkeld en 
uitgebreid met nieuw materiaal. Tijdens de tentoonstelling 
hebben we feedback geïncorporeerd van bezoekers die de 
website soms lastig te navigeren vonden. Zo hebben we 
de opmaak van de website vernieuwd, zodat bezoekers 
makkelijker bij het programma en andere bezoekersinfor-
matie terecht konden. Ook hebben we QR-codes naast 
kunstwerken geplaatst, zodat bezoekers toegang kregen 
tot meer informatie over de individuele kunstenaars.



20 Sonsbeek Impact Report 

Aanbevelingen. 
• Digitale kanalen. We zullen content blijven mak-

en voor de app, maar willen ook focusgroepen
opzetten die ons met feedback de goede kant op
kunnen sturen.

• Bezoekerscentrum. Het is belangrijk om een
uitvalsbasis te maken, een centrale ruimte voor
zowel onze bezoekers als vrijwilligers. In deze
ruimte kunnen we gezamenlijk creëren, leren,
en simpelweg met elkaar omgaan.

Bezoekersgids, Catalogus, Reader
De bezoekersgids is gemaakt om gemakkelijk tussen 
verschillende kunstwerken in de stad te navigeren, en om 
bezoekers een kleine indruk te geven van waar ze naar 
kijken. De catalogus en reader daarentegen zijn bedoeld 
voor het publiek dat op een dieper niveau met het werk van 
de tentoonstelling in contact wil komen, en dat behoefte 
heeft aan een analyse van de thema’s in de kern van het 
project. Deze publicaties zijn ontworpen door (voormalige) 
studenten van de ArtEZ Werkplaats Typografie, en bev-
atten 30 bijdragen van onder andere curatoren en kunste-
naars van sonsbeek20>24. Een volledige lijst is te vinden 
in het colofon. De bezoekersgids zou in eerste instantie 
verkocht worden, maar in juli hebben we besloten deze 
gratis te maken, om toegang tot informatie over de ten-
toonstelling te vergroten en democratiseren. We hebben 
136 catalogi en 69 readers verkocht, en 986 bezoekersgid-
sen verspreid, in juli en augustus. 

sonsbeek vrijwilligers
De vrijwilligers zijn onmisbaar in het opzetten van een ten-
toonstelling. Zij zijn de link tussen bezoeker en kunstwerk. 
In maart 2021 hebben we twee vrijwilligerscoördinatoren 
geworven, die ons netwerk in de stad hebben uitgebre-
id. Een van onze hoofddoelen was het creëren van een 
inclusieve ruimte. We hoopten – en zijn erin geslaagd – 
om een zeer diverse groep individuen als ambassadeurs 
voor dit project te werven. We hebben meer dan 40 
uiteenlopende organisaties benaderd, waaronder het 
COA, Vrijwilligerscentrale Arnhem, Omroep Gelderland 
en Empowering Nisa. We hebben dit jaar 150 vrijwilligers 
verwelkomd, van wie velen nog niet eerder op sonsbeek 
waren geweest. Zij konden tijdens de tentoonstelling over-
leggen met de curatoren en medewerkers van sonsbeek 
om hun rol als verbinding tussen bezoeker en kunstwerk 
beter te vervullen.

Tours en talks
Vanwege Covid19 en de bijbehorende anderhalve meter 
hebben we besloten geen openbare rondleidingen te or-
ganiseren. Aangezien sommige organisaties, verenigingen 
en andere groepen ons hadden benaderd voor een ron-
dleiding, hebben curator Bonaventure Ndikung, directeur 
Steven van Teeseling en archiefcoördinator Petra Smits 
enkele rondleidingen gegeven. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen toegang had tot onze tentoonstelling hebben we 
nauw samengewerkt met Stichting Oren en Ogen tekort – 
Museum4all om rondleidingen te organiseren voor bezoek-
ers met een auditieve of visuele beperking. Door de kleine 
doelgroep konden deze rondleiding gewoon plaatsvinden.
De sonsbeek app was een goed alternatief voor een 
rondleiding. Met de app konden bezoekers verschillende 
routes op een kaart langs meerdere kunstwerken volgen, 
zoals ze die ook met een gids zouden volgen. Bezoekers 
konden in de app ook meer informatie lezen of beluisteren. 



Onze ambitie is om een tentoonstelling van het allerhoogste niveau 
neer te zetten, met een sterk lokale en regionale binding. Ons doel is 

dat de de innovativiteit en het uitzonderlijke niveau van het programma 
internationaal worden herkend. Onze marketing en communicatie vond 
plaats via verschillende digitale en fysieke media. We streven ernaar 

inclusief te zijn, en een breed publiek aan te spreken, zodat zowel fana-
tieke kunstgangers als alledaagse bezoekers met volle teugen van onze 

tentoonstelling, in al haar verschijningsvormen, kunnen genieten.
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De uitdagingen die we tegen zijn gekomen, hebben onze 
aanpak sterk beïnvloed. De instabiliteit en snelle door-
stroom binnen ons communicatieteam hebben een grote 
rol gespeeld in hoe we onze doelen konden bereiken. In 
april 2020 hebben we onze begrotingen herzien, maar het 
communicatiebudget is daarbij als enige gelijk gebleven. 
Het werd toen ook duidelijk dat ons communicatiebudget 
voor volgende edities ruimer moet worden. 

We zijn ook afhankelijk van jonge freelancers. Hoewel het 
belangrijk voor ons is om jong talent te koesteren, ontbrak 
het ons daardoor aan de nodige ervaring om lokale pers en 
media op te zwepen. 

Daarnaast was het een uitdaging om de juiste toon te 
vinden om kunst te bespreken. In de toekomst zullen we 
een manier moeten vinden om het lokale publiek aan te 
spreken op een manier die vertrouwd aanvoelt. 

We hebben het festival verplaatst van het hoogtepunt van 
de pandemie naar de zomer van 2021. Daarbij hebben we 
nieuwe manieren omarmd om onze ideeën te presenteren 
en ons publiek te bereiken. Deze hoofdstukken schetsen 
onze aanpak in 2020 tot aan de realisatie van Force Times 
Distance in 2021. 

Pers & Communicatie
De mediadekking voor Force Times Distance leverde een 
indrukwekkende 350.000 impressies in de nationale en 
800.000 in de internationale media op. Binnen Nederland 
recenseerden dagbladen zoals NRC, Volkskrant en Trouw 
de tentoonstelling. Internationaal wijdden platforms uit 
meer dan 13 landen aandacht aan Force Times Distance, 
waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland, België, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Kameroen, 
Panama, Griekenland, Zweden, Zwitserland, Indonesië, 
Spanje (documentaire). Hoogtepunten van de internatio-
nale pers waren onder andere: Artforum, Frieze, Monopol, 
BBC World News, Artnews, Artnews, BBC Africa, La 
Estrella de Panamá, Cameroon Magazine en de Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung.

Een van de redenen dat het project zo veel aandacht van 
de internationale kunstwereld trok was onze focus op 
diverse artistieke stemmen en theoretische onderbou-
wingen. Dit aspect van het festival is nauw verbonden 
met de steeds meer internationale identiteit van het team 
van curatoren en de artistieke directeur. De focus op een 
divers artistiek spectrum, de actualiteit en de aandacht 
voor de politieke geschiedenis van Arnhem is terug te zien 
in de significante hoeveelheid korte en lange stukken in de 
internationale pers, gedurende het hele jaar – niet alleen 
tijdens het festival zelf.
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publiek duidelijk te kunnen maken. Sommige aspecten van 
deze samenwerking waren succesvol, maar we realiseren 
ons dat sommige resultaten iets te vaag waren. Zo was 
bepaalde bewegwijzering niet als zodanig herkenbaar voor 
ons publiek vanwege de conceptuele beperkingen waar-
aan het design onderhevig was. 

De campagne werd zowel online als offline verder geacti-
veerd op de website en in alle uitingen, van animaties tot 
merchandise – van linnen tasjes tot aankondigingen, overal 
waren de herkenbare pijltjes van sonsbeek20>24 terug te 
vinden. 

Marketing richtte zich op lokale en nationale zichtbaar-
heid: banners, billboards en vlaggen in de stad trokken de 
aandacht van Arnhemmers en bezoekers. De horizontale 
banners hebben twee maanden gehangen, de 123 verti-
cale vlaggen langs belangrijke locaties en toegangswe-
gen voor de maand juli. Dankzij het opvallende kleurenpa-
let zijn beide effectief gebleken. Het design was geënt op 
het design van FDFA, waardoor het herkenbaar was. Het 
bereik: 200 duizend man. Een grootformaat postercam-
pagne door Centercom (>125 A0 posters in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en Hoffman (30 A0 
posters in Arnhem en Nijmegen) heeft meer dan 300.000 
indrukken achtergelaten. We hebben met drie uitingen 
gewerkt, die elk een vergelijkbare stijl hadden. Deze 
hadden de nadruk op sonsbeek20>24, de kunstenaars, 
of de naam van het festival. Online hebben we samen-
gewerkt met DPG Media. Onze banner, die een maand 
online heeft gestaan op DPG nieuwswebsites, heeft 443 
duizend indrukken achtergelaten. Hiervan hebben circa 
1.500 mensen op de link geclickt, wat resulteert in een 
doorclickpercentage van 0.33%.

Doelgroepen & bereik
De doelgroep van sonsbeek bestaat uit kunstkenners, 
professionals uit de kunstwereld, maar ook nieuwsgierige 
leken. De organisatie streeft er echter ook naar om een 
nieuw en divers publiek aan te boren dat normaliter minder 
met de cultuursector, en visuele kunsten in het bijzonder, 
te maken heeft. Dankzij ons succes in de media konden we 

Het hele jaar door hebben we interviews met curatoren en 
kunstenaars gepubliceerd en gedeeld met lokale en regio-
nale pers. Volkskrant en de Gelderlander hebben beide in 
aanloop naar het festival over ons gepubliceerd.  
Ook tijdens het festival hebben zij zowel online als in de 
krant aandacht besteed aan ons programma. Deze publi-
caties hielpen ons om de ideeën achter de tentoonstelling 
met het lokale publiek te delen.

Tenslotte zijn wij blij met de extra marketinginspanningen 
van Dit Is Arnhem. Zij hebben verschillende communica-
tietaken voor ons uitgevoerd, en hebben ons geholpen de 
verhalen achter de tentoonstelling te vertellen. Naast de 
promotie op hun sociale mediakanalen hebben ze gehol-
pen met de banner- en billboardcampagne in de binnen-
stad van Arnhem.

Campagne & Visule identiteit 
Het ontwerpen van een visuele taal voor de expositie werd 
gedaan binnen onze samenwerking met de Werkplaats 
Typografie van ArtEZ. We hebben een voorstel gedaan dat 
door de studenten binnen een educatief traject is uitge-
breid naar alle aspecten van de campagne en onze visuele 
identiteit in het algemeen. We hebben nauw samenge-
werkt met 10 studenten om een gedecentraliseerde identi-
teit te ontwikkelen. In verschillende ontwerpen vertegen-
woordigt deze identiteit de vele elementen van het festival 
– van de website, onze corporate identity, bewegwijze-
ring, de campagne, de reader, de catalogus, tot de bezoe-
kersgidsen. Het team van curatoren werkte nauw samen
met de studenten om de thema’s van het festival aan ons
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bijzonder goed, met name beelden van performances en 
kunstwerken met veel contrast en felle kleuren. De meest 
bekeken stories waren een mix van foto’s en typografische 
elementen. De meest bekeken story had 607 views.

Op Facebook zien we een vergelijkbaar patroon. De groot-
ste aanwas in volgers was tijdens het openingsweekend, 
met een kleinere piek tegen het einde van de tentoonstel-
ling. Naast het posten van afbeeldingen, video’s en artike-
len die te maken hadden met sonsbeek, hebben we ook de 
evenementenfunctie van Facebook meermaals gebruikt. 
Met 899 reacties en een bereik van 13.282 mensen was het 
openingsweekend het populairst. Onze Facebookaccount 
is tussen januari en september 2021 van 4272 naar 4576 
volgers gegroeid.

Tussen januari 2021 en september 2021 is onze LinkedIn 
het minst actief van onze sociale media geweest. Dit 
komt ten dele door onze kleine schare volgelingen op het 
platform en het feit dat veel van de content op onze andere 
sociale media minder geschikt was voor het zakelijkere 
LinkedIn. Toch is de hoeveelheid page views tussen maart 
en augustus 2021 toegenomen, naar 200 views per maand 
in de drukste periode. De totale hoeveelheid volgers is 
gegroeid van 100 in maart 2021 naar 197 in september. 

De hoeveelheid abonnees op onze nieuwsbrief is gestaag 
met 8% gegroeid tussen maart en september 2021, van 
6283 abonnees naar 7304. 32-38% van de e-mails werd 
geopend, met een clickrate van 40%.

onze doelgroepen bereiken, zowel regionaal als internati-
onaal. Tijdens het openingsweekend hebben we, gespreid 
over vier dagen, 600 (inter)nationale professionals uit de 
kunst- en cultuurwereld ontvangen.

We hebben in onze marketing en communicatie actief 
nieuwe netwerken aangeboord. Dit resulteerde in nieuw 
publiek bij sommige delen van het programma, zoals het 
Sex Work Is Honest Work symposium, wat in samen-
werking met DAI is georganiseerd. We moeten hierbij 
opmerken dat onze marketingkanalen niet even succesvol 
waren in het bereiken van onze doelgroepen met program-
ma-aankondigingen of evenementen. Door de bezoekers-
restricties in verband met covid-19 was dit voor ons geen 
probleem, maar we hebben van bezoekers de feedback 
gekregen dat zij graag eerder in de gelegenheid gesteld 
waren om plannen te maken ons publieke programma te 
bezoeken. 

Digitale Aanwezigheid
Ten tijde van corona is de sonsbeek website getransfor-
meerd tot nieuw portaal waar een online programma in 
de vorm van essays, playlists en podcasts in de Editorial 
Room te vinden was. Tijdens de tentoonstelling hebben we 
feedback geïncorporeerd van bezoekers die de website 
lastig te navigeren vonden, of de vertaling niet konden 
vinden. De website wordt nog steeds gefinetuned om ons 
publiek beter de bedienen. Tijdens de twee maanden van 
het festival hebben we 12.731 bezoekers op onze website 
ontvangen.

sonsbeeks Instagram publiek is organisch sterk gegroeid 
tussen januari en augustus 2021. Dit is toe te wijzen aan 
een duidelijke visuele lijn in de afbeeldingen, en een 
focus op het delen van stories waarmee gauw een groter 
publiek te bereiken is. @sonsbeek20_24 groeide tussen 
maart en juni 2021 van 2000 naar 4500 volgers, met een 
groei van 55.3% in juni. In die maand hebben we elke dag 
content gepost. Tussen juni en september 2021 heeft onze 
content 18.600 individuele accounts bereikt, en geleid tot 
8522 interacties. Ook tijdens de zomermaanden waren wij 
online zeer actief. Het grootste deel van de volgers die we 
bereikten kwam uit Arnhem (14.3%), een doelgroep die we 
niet via Instagram hadden verwacht te bereiken. Op Insta-
gram en Facebook, maar ook in onze nieuwsbrief, hebben 
we typografische afbeeldingen afgewisseld met beeld-
materiaal. We kregen het meeste bereik met afbeeldin-
gen van evenementen en ons publieke programma (4235 
accounts) en aankondigingen (2250 accounts). De drie 
meest populaire posts hebben meer dan 260 likes en zijn 
door meer dan 3000 mensen gezien. Foto’s deden het hier 
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VIII. Financiaal Overzicht

Een evenement van deze omvang vereist een aanzienlijke 
onderneming in administratie, fondsenwerving, ontwik-
keling, communicatie, marketing, projectmanagement en 
locatievoorbereiding. Vanwege het veranderende cultuur-
landschap in 2020 hebben we met onze financieringspart-
ners nieuwe financiële overzichten opgesteld die ons werk 
tijdens een pandemie en uitstelperiode hebben uitgebreid.

Met deze flexibele aanpak konden we reageren op de on-
verwachte gebeurtenissen ten gevolge van de pandemie.
sonsbeek20>24 is een festival zonder winstoogmerk, open 
voor iedereen, zonder ticketing. Om onze fondsenwerv-
ingsdoelstellingen te bereiken om een evenement van deze 
omvang te leveren, is sonsbeek gefinancierd door fondsen, 
stichtingen, verkoop, directe sponsoring en ondersteuning 
in nature van onze partners.

We hebben met succes €3,2 miljoen opgehaald voor het 
driejarige programma door middel van fondsen, onderste-
uning in natura, verkoop en sponsorships. Hiervan is 100% 
rechtstreeks uitgegeven aan de realisatie van het project, 
waaruit over een periode van 3 jaar 55 werkplekken in de 
regio voort zijn gekomen, wat bijdraagt aan de expertise 
en ervaring van het personeel achter sonsbeek. We heb-
ben €1,5 miljoen geïnvesteerd in de directe productie en 
fabricage van kunstwerken, kunstenaars en hun bijdragen; 
op al onze platforms, van tentoonstellingen, (publieke) pro-
gramma’s, radio, publicatie tot educatie en outreach. We 
hebben rechtstreeks €1,7 miljoen in de lokale economie 
geïnvesteerd door samen te werken met lokale fabri-
kanten, technische partners, dienstverleners en andere 
arbeidskrachten.  

Financiers, fondsen, stichtingen, en programmapartners
• Stichting sonsbeek & State of Fashion organi-

seert sonsbeek en State of Fashion, met finan-
ciële steun van de gemeente Arnhem, provincie
Gelderland, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en Mondriaan Fonds. We zijn met
succes door deze (semi-)overheden ondersteund
voor de gehele duur van het festival; de totale
bijdrage van deze partners bedroeg €2,35 miljoen
over de jaren 2019, 2020 en 2021.

• Ongelooflijk belangrijk voor ons werk zijn onze
samenwerkende programmapartners, ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten als Museum Arn-
hem, die zowel in natura als via rechstreekse
bijdragen €83.000 in onze samenwerking hebben
geïnvesteerd.

• We hebben projectfinanciering gekregen van
lokale, regionale en nationale fondsen, van
financiers van beeldende kunst, podiumkunsten,
literatuur en community arts. We hebben van 27
fondsen financiering aangevraagd en ontvangen,
voor een bedrag van €665.000, rechtstreeks ge-
koppeld aan onze programmadoelstellingen voor
2020/2021.

Verkoop en omzet
Onze verkoop- en omzetstrategie is rechtstreeks gekop-
peld aan de ondersteuning van onze projecten, en het 
behoud van werken die na de tentoonstelling in de stad 
blijven. Het is belangrijk op te merken dat de gegener-
eerde inkomsten niet als winst worden beschouwd, maar 
worden verwerkt in het budget van de tentoonstelling. We 
hebben bijvoorbeeld publicaties en merchandise gemaakt 
die direct verband hielden met de voorgestelde projecten 
van kunstenaars Sam Auguir en Anne DukHee Jordan. De 
daardoor gegenereerde inkomsten zijn weer teruggekop-
peld naar hun respectievelijke begrotingen. 

sonsbeek merchandise, waaronder de reader en catalogus 
die de tentoonstelling ondersteunden, werden verkocht 
op 4 locaties in Arnhem en online. In totaal werden er 1586 
producten verkocht tijdens de periode van de expositie, 
met een netto rendement van €11.442. De tentoonstellings-
catalogus en reader worden nog steeds online verkocht 
via onze partner Archive Books. 

Vanwege de pandemie en de bijbehorende over-
heidsvoorschriften hebben we onze verwachte opbreng-
sten uit rondleidingen niet gehaald. Deze zijn gepauzeerd 
voor het welzijn van medewerkers en publiek. In plaats 
daarvan hebben we zelfgestuurde tours aangemoedigd. 
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ceert in goed overleg met de organisatoren van sonsbeek 
kunstwerken die volgens hen door de stad kunnen worden 
geadopteerd. Het werk van Jennifer Tee, hoewel ontman-
teld, zal uiteindelijk in het voorjaar van 2022 als permanent 
openbaar kunstwerk een nieuw thuis vinden in de stad 
Arnhem. 

In navolging op onze expositie en met het oog op nalaten-
schap van de in de tentoonstelling gepresenteerde werken, 
zijn twee kunstwerken van Alida Ymele aangekocht voor de 
collectie van het Centraal Museum in Utrecht. Een ander 
werk van Ymele is in een privécollectie terechtgekomen 
en blijft ook in de regio. sonsbeek heeft de aankoop van de 
werken gefaciliteerd, wat de kunstenaar ten goede is ge-
komen: markt en intermediairs konden zo worden omzeild.

Sponsoring en zakelijke partnerships
Een van onze belangrijkste doelstellingen is om een pos-
itieve impact te maken op het lokale bedrijfsleven en het 
culturele aanbod in Arnhem te versterken. We hebben een 
aantal methoden opgezet om lokale bedrijven te betrekken 
via kortingsbonnen, partnerships met lokale transport-
bedrijven en hotel- en accommodatiepakketten voor onze 
genodigden. 

De sonsbeek businessvoucher is bedoeld om bezoekers-
bestedingen en betrokkenheid bij het lokale aanbod in 
Arnhem te stimuleren. 29 lokale bedrijven, variërend van 
hotels, restaurants, cafés, bars, winkels en andere zaken 
deden hieraan mee. De voucher was te downloaden via de 
sonsbeek app. We hopen dit aanbod de komende jaren uit 
te breiden.

Omdat het festival op meerdere locaties in Arnhem 
plaatsvindt, hebben we twee nieuwe partnerships met 
onafhankelijke vervoersorganisaties opgezet. Louwman 
leverde 4 waterstofauto’s (Toyota Mirai), die beschikbaar 
waren voor onze gasten, pers en curatoren voor de open-
ingsdagen van de tentoonstelling. Jasper Fietsen bouwde 
een relatie op met onze bezoekersservicepartner A Beau-
tiful Mess, en stelde 12 fietsen beschikbaar. Bezoekers 
konden deze huren om verschillende kunstwerken te in de 
openbare ruimte van het sonsbeekpark te bezoeken.

Onze hospitalitypartners waren onder andere van Holiday 
Inn, Hotel Molendal en Dudok Studio’s. We hebben, tijdens 
het hoogseizoen in Arnhem, kortingen van 20% tot 52% 
bedongen. Dit was vooral belangrijk voor onze internation-
ale en Europese gasten, die gedurende meerdere dagen de 
stad bezochten. Daarnaast hebben onze drankenpartners 
(brouwerij Durs en wijnhuis Robbers & Van den Hoogen, 
beide in Arnhem gevestigd) lokaal bier en wijn gebrouwen, 
speciaal voor het festival. Deze dranken waren te koop, en 
werden geschonken op speciale evenementen.   

Verzamelaarskring & Acquisities
Het kunstwerk Respire, the World Begins with Trees is 
in opdracht door kunstenaar Jennifer Tee voor het park 
gemaakt. Tijdens onze samenwerking met de kunstenaar 
hebben we afgesproken dat we ondersteuning zoud-
en vinden voor haar lokatiespecifieke project door de 
oprichting van een sonsbeek Support Circle. De sonsbeek 
Support Circle heeft 97 individueel gemaakte bakstenen 
(een onderdeel van het kunstwerk) gekocht, en haalde met 
succes €9700 op. Dit bedrag is rechtstreeks geïnvesteerd 
in het kunstwerk. 

Een van onze belangrijkste doelstellingen is om bij elke 
editie kunst en cultuur op een steeds dieper lokaal en 
regionaal niveau te verankeren, en daarmee een blijvende 
impact op de stad achter te laten. De Gemeente identifi-

Third permutation: “how-long-and-how-hard-and-how-far”, The Sonsbeek 
Suite (As The Distance Travelled By The Force Acting Is To The Distance 
Travelled By The Resistance), 2021, Leo Asemota

Sonsbeek is infused with concerns, which becomes  
clear in many of the 250 contributions by various artists,  
poetically brought together. 

– Nicola Kuhn for Tagesspiegel (DE) 
7 July 2021  

In today’s increasingly reactionary cultural climate,  
where everything must be guaranteed in advance,  
Sonsbeek 20<24 shows that there is indeed hope  
for a different Europe. 

– Fredrik Svensk for Aftonbladet (SE)
28 July 2021  
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sonsbeek20>24  
wordt georganiseerd door 
Stichting Sonsbeek  
& State of Fashion

Bestuur
Frans Knüppe, voorzitter
Guus van Kleef, penningmeester
Renate Litjens, secretaris
Charles Esche
Marco Grob
Gabriëlle Schleijpen
José Teunissen

Algemeen directeur
Steven van Teeseling

Artistiek directeur sonsbeek20→24
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung

Co-curatoren sonsbeek20→24
Amal Alhaag
Zippora Elders
Aude Christel Mgba
Antonia Alampi
Krista Jantowski

Publiek programma
Krista Jantowski, programmacoördinator

Projectmanagement sonsbeek20→24
Mohammed Abdallah, hoofd Projecten
Petra Smits, assistent archief
Anouk Slewe, assistent tentoonstelling
Hannah Groot Zevert, assistent programma

Fondsenwerving
Esther Vonk, nationaal
Tory Lynford, internationaal

Productie
Alexander Godschalk, hoofd productie
Marko Meijer, hoofd productie
Ewoud Groenendijk, uitvoerend producent
Thielo Weber, hoofd techniek
Coen Wermers, productie

Communicatie en marketing
Joke Hoeven, hoofd communicatie
Ewa Piotrowska, online communicatie
Raziyah Heath, online communicatie
Henriette Gallus, internationale pers
Arash Shahali, internationale pers

Archief
Petra Smits, coördinator
Rutger van der Steenhoven, assistent

Ticketing en informatiepunt
Natasha Beijer, coördinatie
Sem Bartels, assistent

Vrijwilligerscoördinatie
Heleen Nusman
Rosalie van Oorschot

Office
Astrid Ubbink, office manager
Maarten Pelgrum, administratie
Edwin Wikkerink, administrateur

Controller
Raymond de Haas

Uitgever
Archive books
Chiara Figone, directeur

Grafisch ontwerp
Werkplaats Typografie
Armand Mevis & Anniek Brattinga, coördinatie
Frédérique Gagnon, corporate identiteit 
Michelle Lin, website
Egle Petraskaite & Zhihan Yan, routing
Lydienne Albertoe & Mariavittoria Campodonico, campagne
Leon Lukas Plum, reader
Marcus Wachter, catalogus

Accenten tentoonstellingsontwerp
Amir Avraham & Daria Kiseleva

sonsbeek App
ART+ / Trinfinity network / Marcel Baauw, creative director

Oud deelnemers team:
Vincent van Velsen, Caro Delsing, Carlijn Diesfeldt, Ellen 
van Loenen, Sean Farran, Boris de Munnick, Melanie Hulse-
bosch, Manon van Daal, Milou de Graaf, Carolijn Wessels, 
Pien Oberdorf, Maaike Schaafsma, Laurence Scherz, Noa 
van Boven, Nina van der Werf, Sabrina van Ekeris, Sandra 
van Leur, Margitte Verwoerdt, Kelly-Ann van Steveninck

IX. Project Organisatie




